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SAMMANFATTNING 

Titel: Frivillig hållbarhetsrapportering 

-En kvantitativ studie om fyra företagsfaktorer på svenska börsnoterade företag 

Datum: 2019-04-08 

 

        De senaste åren har allmänhetens medvetenhet om miljöarbete och hållbar utveckling samt 

vilken påverkan företag utgör på en samhällelig nivå, ökat. Nu mer än någonsin har företag 

press på att uppvisa ett social- och miljömässigt ansvarstagande både från allmänheten och 

intressenter. Andelen företag som upprättar en hållbarhetsrapport har ökat på sista tiden och 

svenska företag ligger internationellt sett i framkanten. Tidigare forskning har undersökt om det 

finns en koppling mellan företag som hållbarhetsredovisar och finansiella företagsfaktorer med 

varierande resultat. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka om frivillig hållbarhetsrapportering på svenska 

börsnoterade företag 2016 kan förklaras genom de fyra företagsfaktorerna, genom att 

analysera om det föreligger ett statistiskt samband och jämföra dessa mot tidigare studiers 

resultat.  

        

Studien genomförs med en kvantitativ metod och omfattas av företag på Stockholmsbörsen: 

Large Cap, Mid Cap och Small Cap. Utifrån en deduktiv ansats antas hypoteser som sedan 

prövas med analyser i statistikprogram. De företagsfaktorer som undersöktes var lönsamhet, 

skuldsättningsgrad, likviditet och storlek. Insamlad data har hämtats från årsredovisningar för 

året 2016 från databasen Retriever Business. Studiens resultat visar att det föreligger ett positivt 

signifikant förhållande mellan storlek och hållbarhetsrapportering samt ett negativt signifikant 

förhållande mellan likviditet och hållbarhetsrapportering. För faktorerna lönsamhet och 

skuldsättningsgrad hittades inget statistiskt samband. 

  
Nyckelord: Hållbarhetsrapportering, redovisning, frivillig rapportering, lönsamhet, 

skuldsättningsgrad, likviditet, företagsstorlek, GRI, Stockholmsbörsen. 

 

 

 
 
 



 

Abstract 

Title: Voluntary disclosure of sustainability reports 

-A quantitative study on four financial key factors in  Swedish listed companies 
Date: 2019-04-08 

In recent years, there has been a growing public awareness of environmental performance and 

sustainable development and the influence organizations have on a societal level. Now more 

than ever companies are pressurized to take social and environmental responsibility both by the 

public and stakeholders. The number of companies that establish a sustainability report has 

grown in recent times and Swedish companies are exemplary by international standards. 

Previous research has examined if there is a relationship between companies that establish 

sustainability reports and financial key figures with varying results. 

 

The purpose of this study is to examine whether there exists a relationship between voluntary 

sustainability reporting and financial key figures for Swedish companies on the Stockholm 

Stock Exchange. The purpose is to further make a comparative analysis with previous 

research. 
 
This study is performed using a quantitative method and the studied companies listed on the 

Stockholm Stock Exchange: Large cap, Mid cap and Small cap. Using a deductive approach, 

several hypotheses are formulated and then tested using statistical software. The studied 

financial key figures are profitability, leverage, liquidity and size. Collected data has been 

retrieved from financial reports for the fiscal year 2016 from the database Retriever Business. 

The results conclude that there is a significant positive relationship between size and voluntary 

sustainability reporting and a negative significant relationship between liquidity and voluntary 

sustainability reporting. No relationship was found for profitability and leverage. 

  
Keywords: Voluntary disclosure, sustainability report, GRI, profitability, leverage, 

liquidity, size, Stockholm Stock Exchange. 

 

 

 

 

 

 



 

Definitionslista  
 

GRI- Global Reporting Initiative 

CSR- Corporate Social Responsibility 

VTD- Voluntary disclosure theory. Frivillig rapportering av icke-finansiell information.  

Hållbarhetsrapport- En rapport som innehåller hållbarhetsinformation inom områdena 

miljö, sociala förhållanden, personal, anti korruption, respekt för mänskliga rättigheter. 

GICS- Global Industry Classification Standard. En standard lista som innehåller tio 

branschkategorier.  
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1.   Bakgrund 

Hållbarhet är ett begrepp som fått större uppmärksamhet i och med globaliseringen av företag. 

Hållbarhetsarbetet ger möjlighet att skapa en mer stabil grund genom att öka värdeskapandet i 

företagets alla led och gentemot intressenterna (Dienes, Sassen & Fischer 2016). Begreppet 

innefattar aspekterna miljö, social och ekonomi vilket används för att bland annat beskriva och 

analysera ett företags hållbarhetsarbete och dess påverkan på samhället. Förespråkare lyfter 

fram betydelsen av att företag arbetar mot både hållbarhetsmål och finansiella mål för lyckade 

resultat och inte enbart mot finansiella mål (Hahn & Kühnen 2013, Hummel & Schlick 2013). 

Utöver detta kan hållbarhetsrapportering förbättra verksamhetsstyrningen och beslutsfattande 

om hållbarhetsfrågorna får ta mer plats (Lindsö 2017, s.16-18, 45). Detta värdeskapande är ett 

sätt att skapa eller förstärka företagets legitimitet och signalering, då företaget markerar för 

sina intressenter att de arbetar mot finansiella och hållbarhetsmål (Hummel & Schlick 2016).  

 

I Sverige trädde en ny lag i kraft 2017 som kräver att stora företag ska hållbarhetsrapportera; 

det finns kriterier som hållbarhetsrapporteringen ska uppfylla men inget angivet 

tillvägagångssätt (SFS 1995:1554). För att hållbarhetsrapportera finns det frivilliga standarder 

som är satta av exempelvis CSR och GRI; den senare har fått större genomslag på senare år i 

takt med den ökade efterfrågan på hållbarhetsinformation (Hedberg & Von Malmborg 2003). 

Genom lagstiftningen och användandet av standarder kan företag sträva efter att vara 

transparenta och uppnå legitimitet genom att publicera icke-finansiell information (Hahn & 

Kühnen 2013, Hummel & Schlick 2016). Detta område har tidigare undersökts i studier som 

mäter om det finns ett statistiskt samband mellan hållbarhetsrapportering och olika 

företagsfaktorer för att undersöka förekomsten av frivillig hållbarhetsrapportering, och stöds 

oftast av teorier som legitimitetsteorin, intressentteorin och voluntary disclosure theory. Det 

som tidigare studier ämnat att undersöka är exempelvis om det går att fastställa att ett företag 

är mer lönsamt om de hållbarhetsrapporterar, eller om större företag tenderar att 

hållbarhetsrapportera i större utsträckning (Malik 2015).  
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1.1 Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL 

Sedan tidigare har svenska bolag frivilligt kunnat sammanställa hållbarhetsrapporter. Med det 

nya EU-direktivet om hållbarhetsrapportering, som ingår i ÅRL, blir alla större företag från 

och med räkenskapsår 2017 skyldiga att hållbarhetsrapportera. Lagen har tidigare enbart 

omfattat statliga bolag. En hållbarhetsrapport görs enligt årsredovisningslagen (ÅRL) och ska 

ge information om företagets utveckling, finansiella ställning och resultat utifrån 

hållbarhetsaspekterna: social, miljö och ekonomi (SFS 1995:1554). Dock ska områdena: 

miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och antikorruption 

åtgärder alltid finnas med i hållbarhetsrapporten (Arvidson 2017) 

 

Som anges i ÅRL 6 kap 10§ punkt 1–3 är ett företag ett stort företag har uppnåt åtminstone två 
av dessa kriterier: om de har uppgått 250 anställda i medelantal, om balansomslutningen har 

uppgått till mer än 175 miljoner kronor och om nettoomsättningen har uppgått till mer än 350 

miljoner kronor (SFS 1995:1554) under de två senaste räkenskapsåret. Tillgängligheten och 

jämförbarheten av informationen i hållbarhetsrapporten är syftet med EU- direktivets krav på 

hållbarhetsrapportering för stora företag (Arvidson 2017, Hedberg & Von Malmborg 2003). 

  
Hållbarhetsrapporten kan offentliggöras på två sätt. En hållbarhetsrapport kan inkluderas i 

årsredovisningen, på detta sätt publiceras rapporten för finansiell och icke-finansiell information 

samtidigt (FAR u.å). Företaget kan välja att lämna in sin hållbarhetsrapport som ett separat 

dokument, då måste detta anges tydligt i förvaltningsberättelsen. Exempelvis kan företaget 

hänvisa till hemsidan. Inom en koncern med utländskt eller svenskt säte där moderbolaget 

upprättar en hållbarhetsrapport, som uppfyller lagkravet, kan dotterbolaget hänvisa till 

moderbolagets hållbarhetsrapport (FAR u.å). 
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1.2 Standarder 

Global Reporting Initiatives (GRI) bildades 1997 och är den ledande organisationen som 

upprättar riktlinjer och standarder för hållbarhetsrapportering (Global reporting organisation 

u.å). Med vägledning och tillämpning av GRIs standarder kan företag kommunicera och 

upprätta icke- finansiell information om exempelvis hållbarhetsarbetet som företaget 

genomför. GRIs legitimitet som standardsättare inom hållbarhetsrapportering syns tydligt 

genom organisationens samarbeten mellan privat och offentlig sektor i syfte att bearbeta och 

uppdatera standarderna, anger Hedberg och Von Malmborg (2003) och även Hahn och 

Kühnen (2013). Nyligen ersattes standarden GRI G4 av GRI Standards, som trädde i kraft 1 

juli 2018 skapad av Global Sustainability Standards Board (GSSB) (Lennartsson 2016). 

 

Ett annat förekommande begrepp i tidigare studier om hållbarhetsrapportering är CSR, 

företagens samhällsansvar (Hahn & Kühnen 2013). CSR är inriktad på företagens påverkan på 

de sociala och miljömässiga aspekterna. Kritiker påstår att begreppet är ur tiden, och används 

mer sällan i nyare studier då den ersätts av begreppet hållbarhet som bättre täcker de 

aspekterna som behandlas. CSR har varit ett annat verktyg, liksom GRI, för att sammanställa 

rapporter av icke-finansiell karaktär (Hahn & Kühnen 2013).  
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1.3   Problemdiskussion 
De senaste åren har debatten kring hållbar utveckling eskalerat. Numera förväntas det 

rapporter av företagens samhälleliga påverkan och åtgärder för att motverka dessa i allt större 

utsträckning och det är idag en prioritering på många företag. Företag rapporterar inte enbart i 

större utsträckning om hållbarhetsarbete utan det kvalitativa innehållet har ökat (Arvidsson, 

2017). Svenska bolag har sedan en tid tillbaka ett gott anseende när det gäller informations- 

och hållbarhetsrapportering, de utmärker sig ofta som bland de bästa i internationella 

rankingar (Arvidsson, 2017).  

1.3.1 Företagsfaktorer  

Hahn och Kühnen (2013) studerade motiven bakom hållbarhetsrapportering då de ansåg att 

djupgående forskning inom ämnet saknades. Då hållbarhetsrapportering tidigare varit frivilligt 

har det givit utrymme för praktikerna att använda blandade termer och standarder för att referera 

till och upprätta en hållbarhetsrapport (Hahn & Kühnen 2013). Detta i sig innebär en 

begreppsförvirring och inte minst när det kommer till hur rapporten skulle se ut och vilken typ 

av information som skulle finnas med för att vara en tillfredsställande hållbarhetsrapport.  

 

Det finns delade meningar om hållbarhetsarbete är lönsamt för företagens vinstintresse. 

Kritiker menar att merkostnaderna som hållbarhetsrapportering medför kan resultera i en 

ekonomisk tillbakagång, medan andra forskare menar att de fördelarna gentemot aktörerna 

och värdeskapandet med att hållbarhetsrapportera väger upp för kostnaderna (Malik 2015). 

Hahn och Kühnen (2013) undersökte huruvida bland annat storlek kan vara en betydande 

faktor bakom upprättandet av icke-finansiell rapportering. De fann att mindre företag ställs 

inför större kostnader för att upprätta hållbarhetsrapporter, men det kan vara ett verktyg för att 

öka legitimiteten mot intressenterna (Hahn & Kühnen 2013). 

 

Tidigare forskning genomförd av Hedberg och von Malmborg (2003) har visat på att svenska 

företag upprättar hållbarhetsrapporter i syfte att uppnå legitimitet och transparens. Vidare 

redogörs det att företag som tillämpar de GRI-riktlinjer i sina hållbarhetsrapporter ökar 

transparensen och tillförlitlighet på marknaden på grund av GRIs legitimitet (Hahn & Kühnen 

2013). I en studie av KPMG (2005) framkommer det att ca 75% av företagen tillämpar 

hållbarhetsrapporter av ekonomiska skäl.  

 

På grund av den nya lagen om hållbarhetsredovisning är det av intresse att undersöka hur det 

har sett ut tidigare då hållbarhetsrapportering var frivilligt. Övriga studier som vi kommer att ta 
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upp, som denna studie kommer baseras på, är genomförda i andra länder och där förekommer 

bland annat följande variabler: lönsamhet, skuldsättningsgrad, likviditet och storlek (sett till 

omsättning) och bransch. Dessa variabler skulle kunna ha en förklaring till varför företag 

hållbarhetsrapporterade eller inte innan lagkravet 2017. Därför kommer dessa att användas i 

denna studie för att undersöka hållbarhetsrapporter för år 2016 på svenska börsnoterade företag. 

 

Lönsamhet är ett exempel på en företagsfaktor som har undersökts i flera studier med 

motstridiga resultat (Aupperle, Kenneth, Carroll, Archie, Hatfield & John 1985). Det finns flera 

tillvägagångssätt vid mätning av förhållandet mellan lönsamhet och hållbarhetsrapportering 

(Aupperle et al, 1985).  Aupperle et al. (1985) slutsats är att företag som arbetar med 

hållbarhetsrapportering inte är mer lönsamma. Belkaoui och Karpik (1989) kommer fram till att 

det finns ett samband mellan lönsamhet och hållbarhetsrapportering. De menar att den 

underliggande orsaken till detta samband beror på “management’s knowledge”. En 

företagsledning som har kunskapen att göra ett företag lönsamt har således också förståelse för 

företagets sociala- och miljöansvar och kommer att avsätta resurser för att upprätta icke 

finansiella rapporter, enligt Belkaoui & Karpik (1989).   
 

Tagesson, Blank, Broberg & Collin (2009) kommer fram till ett positivt samband mellan 

variablerna lönsamhet och storlek (räknat i omsättning och antal anställda) och 

hållbarhetsrapportering. De påpekar också att resultatet är i linje med det teoretiska antagandet 

att större företag involverar fler anställda som kan granska och arbeta med information relaterat 

till hållbarhet. De menar också att större företag har fler intressenter och därav den högre 

efterfrågan på hållbarhetsrapporter. 

 

Förhållandet mellan hållbarhetsrapportering och företagsresultat är det mest omstridda ämnet i 
litteratur och forskning relaterad till hållbarhetsarbete och redovisning (Malik, 2015). 

Skuldsättningsgrad och i synnerhet likviditet är andra nyckeltal som inte undersökts i lika stor 

utsträckning som lönsamhet eller storlek. Merparten av studierna som vi baserar denna studie 

på har genomförts i andra länder där förekommande företagsfaktorer som undersöks är: 

lönsamhet, skuldsättningsgrad, likviditet och storlek. Forskning kring hållbarhetsrapportering 

och företagsfaktorer har till stor del genomförts i olika delar av världen. Det är därför intressant 

att undersöka detta problem på svenska företag och göra en jämförelse med tidigare forsknings 

resultat. 
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Vi vill därför genomföra hypotesprövningar för att undersöka om det föreligger ett statistiskt 

samband mellan hållbarhetsrapportering och respektive företagsfaktor lönsamhet, 

skuldsättningsgrad, likviditet och storlek på svenska företag inom segmenten Large Cap, Mid 

Cap och Small Cap på Stockholmsbörsen. 

 

1.4   Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka om frivillig hållbarhetsrapportering på svenska 

börsnoterade företag 2016 kan förklaras genom de fyra företagsfaktorerna, genom att 

analysera om det föreligger ett statistiskt samband och jämföra dessa mot tidigare studiers 

resultat.  

 

  

1.5   Forskningsfråga 
• Föreligger ett samband mellan frivillig hållbarhetsrapportering och företagsfaktorerna 

lönsamhet, skuldsättningsgrad, likviditet och storlek? 

  

1.6   Avgränsningar 
Studien undersöker samtliga svenska företag registrerade på Large-, Mid- och Small Cap samt 

avgränsas till årsredovisningarna för år 2016 då den nya lagen om hållbarhetsredovisning inte 

trädde ikraft ännu.  
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2. Teoretisk referensram och tidigare forskning 

I kapitlet presenteras VDT som grund för de utvalda teorierna. Tidigare forskning inom 

hållbarhetsrapportering och olika företagsfaktorer presenteras som kommer ligga till grund 

för studiens variabler och hypotesformulering. 

 

2.1  Frivillig rapportering 

I nyare studier förekommer voluntary disclosure theory (VDT) som ett verktyg till att förklara 

och motivera arbetet med frivillig rapportering av icke- finansiell information (Guidry & Patten 

2012, Hummel & Schlick 2016). Framför allt har denna teori haft genomslag vid studier inom 

rapportering av hållbarhetsinformation, där kopplingen till finansiella företagsfaktorer och 

frivillig hållbarhetsrapportering har undersökts. Det finns olika motiv till den frivilliga 

rapporteringen av icke-finansiell information. Ett motiv är exempelvis att företagsledare vill 

skapa legitimitet och transparens för att öka intressenternas förtroende för företaget. 

  
Detta kan vara en förklaring till varför företag väljer att avsätta tid och resurser för att upprätta 

icke-finansiella rapporter. På detta sätt menar Guidry och Patten (2012) att företagsledare kan 

minska informationsasymmetrin mellan företagsledare, ägare och intressenter. Intressenternas 

syn på huruvida företaget anses vara legitimt och transparens går hand i hand med företagets 

börsvärde. Tagesson et al. (s. 353) lyfter fram att legitimitets- och intressentteorin är de teorier 

som ger mest bidrag vid genomförandet av studier som undersöker hållbarhetsrapportering med 

bakomliggande faktorer. Vi har valt dessa teorier med utgångspunkt från VTD för att sedan 

besvara frågeställningarna genom de valda teorierna och studiens resultat. 
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2.2   Legitimitet och transparens 

Suchman (1995, s.574) definierar i sin studie begreppet legitimitet som följande: 

“Legitimacy is a generalized perception or assumption that the actions of an entity are 

desirable, proper, or appropriate within some socially constructed system of norms, values, 

beliefs, and definitions”. 

Suchman (1995) framhåller att det finns flera anledningar till varför företag väljer att sträva 

efter legitimitet. Legitimitets processen handlar om att agera enligt de normer och värderingar 

som är dominanta i den miljön där organisationen verkar i. I koppling till motiven bakom 

hållbarhetsrapportering kan legitimitet vara en av förklaringarna till varför företag väljer att 

hållbarhetsrapportera frivilligt. Genom Suchmans (1995) beskrivning av begreppet legitimitet 

reder författaren ut kriterier som ämnas att uppfylla för att uppnå transparens och legitimitet på 

marknaden. Citatet stöds även av Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre (2015, s. 199) som 

menar att företag kan uppnå legitimitet på marknaden genom att bevisa anpassningsförmågan 

till de normer, lagar och regler som finns på marknaden. Legitimitets begreppet tas vidare upp 

av Hummel & Schlick (2016) där de förklarar betydelsen av intressenternas uppfattning om 

företaget, då dessa grupper har ett stort inflytande över företagen. Detta går i linje med varför 

företag in större utsträckning väljer att publicera icke-finansiell information utöver de 

finansiella rapporterna, för att förstärka sig mot intressenterna och kommunicera deras arbete 

(Suchman 1995, Mobus 2005). 

 

Legitimitet i företag kan till exempel skapas och förstärkas genom hållbarhetsrapportering 

(Hedberg & Von Malmborg 2003). Internt uppnås den genom att den frivilliga 

hållbarhetsrapporteringen är tillgänglig för medarbetare och andra aktörer som har ett internt 

intresse av företagets hållbarhetsarbete (Hedberg & Von Malmborg 2003). Extern legitimitet 

uppnås genom att information når ut till intressenter och externa aktörer. Mobus (2005) 

beskriver betydelsen av att företagets legitimitetsprocess kommuniceras internt och framför 

allt externt. Om hållbarhetsarbetet inte lyckas nå ut till intressenterna fungerar inte denna 

strategi för legitimitetsskapande, i och med att det är en process som ständigt är under arbete. 

(Mobus 2005).  
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O’Donovan (2002) redogör för att legitimitet kan vara svår att fastställa då den baseras på 

obeständiga värderingar och normer. Immateriella ting, och legitimitet som ett företag har 

byggt upp kan minskas om de följer ändringar och efterfrågan från både tillsynsmyndigheter 

och intressenter.  Ett exempel på detta är ÅRL nya lagkrav som kräver att större bolag ska 

hållbarhetsrapportera (SFS 1995:1554). Därigenom blir det viktigt att företagens 

hållbarhetsarbete är jämförbar och tillgänglig för allmänheten och att de anpassar sig utefter 

detta krav och avsätter resurser för att öka kunskap kring hur en kvalitativ hållbarhetsrapport 

upprättas, som O'Donovan lyfter fram (2002). Förändringar av sociala normer och värderingar 

blir då en motivation till anpassning, för att skapa och förstärka legitimiteten. Att upprätta och 

dela hållbarhetsarbetet offentligt ses av företagsledare och intressenter som synonym till 

legitimitet och transparens (Malik, 2015).  

 

2.3  Intressentteorin 

Intressentteorin, även känt som stakeholder theory, syftar på att ett företag har flera olika 

intressenter och den redogör för hur dessa intressenterna och företaget förhåller sig till varandra. 

Freeman (2010) menar att intressenter brukar delas in i primära och sekundära, där de primära 

utgör den nödvändigaste parten som är viktig för företagets fortlevnad. För att maximera vinster, 

behöver företag bland annat bra relationer med sina leverantörer och andra intressenter. Frivillig 

hållbarhetsrapportering blir ännu ett kommunikationsmedel för att nå ut till företagets 

intressenter. Vidare menar Freeman (2010) att teorin handlar om företags- och värdeskapande. 

 

Freeman (2010) tar upp två kärnfrågor inom intressentteorin. Den första behandlar vilket syfte 

verksamheten vill uppfylla. Den är väsentlig eftersom det avgör företagsledningens fokus på 

arbete, och vad som anses vara relevant att arbeta mot. Den andra kärnfrågan som Freeman 

(2010) tar upp är vilket ansvar eller skyldighet företagsledningen har gentemot intressenterna. 

Denna fråga är vägledande för företagsledningen för att kunna bestämma hur relationen till 

intressenterna ska förstärkas, för att kunna uppfylla syftet som den första kärnfrågan tar upp. 
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2.4  Signalteorin som förklaring till hållbarhetsrapportering 

Voluntary disclosure theory som en förklaring till varför frivillig rapportering av icke 

finansiell information är positivt för företagen, kan också kopplas till signalteorin. 

Signalteorin adresserar informationsasymmetri mellan två parter, exempelvis mellan 

företagsledare och ägare eller intressent, och hur företag går tillväga för att handskas med 

denna informationsasymmetri (Su, Peng, Tan & Cheung 2014). Företag som väljer att utöka 

sin rapportering av till exempel icke- finansiell information, kan uppnå mer trovärdighet och 

transparens samtidigt som förväntningsgapet eller informationsasymmetrin till ägare och 

intressenter minskar, enligt signalteorin (Godfrey, Hodgson, Tarca, Hamilton & Holmes 

2010). Detta genom att företaget kan visa på transparens genom att tydligt redovisa 

hållbarhetsarbetet som då ska uppfylla kriterierna enligt gällande lagstiftning och frivillig 

tillämpning av riktlinjer, såsom GRI.  

 

Ett sätt att minska informationsasymmetrin mellan företag och intressenter när det kommer till 

hållbarhetsrapportering, kan exempelvis vara genom att företag som arbetar med hållbarhet 

också inkluderar hållbarhetsrapporteringen i sina årsredovisningar (Su et al. 2014). Det kan 

också leda till en förbättring av den finansiella ställningen då frivillig rapportering leder till 

ökad transparens och trovärdighet hos investerare och andra intressenter, menar Su et al. 

(2014). Genom att hållbarhetsrapportera har företag och organisationer som mål att öka 

transparensen, förstärka varumärket och signalera konkurrenskraft (Hahn & Kühnen, 2013). 

Studier som har utförts på hållbarhetsrapportering antyder att hållbarhet anses som en 

värdeskapande åtgärd, vilket ger en positiv signal till marknaden och till företagets 

intressenter samt ökar trovärdigheten av informationen som företaget väljer att publicera 

(Malik 2015). 
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2.5   Stockholmsbörsen 

Svenska företag som är noterade på stockholmsbörsen delas in i tre segment: Small Cap, Mid 

Cap och Large Cap beroende på företagets börsvärde; uppdelningen visas i tabell 1 nedan. 

Antalet visar på antal företag som var noterade på respektive lista på dagen för datainsamlingen 

2018-12-07 via Retriever Business. Förutom de tre segment delas företagen in i tio 

branschkategorier enligt Global Industry Classification Standard (GICS) se tabell 2. 

   
Tabell 1: Stockholmsbörsens tre segment 

Segment Börsvärde Antal 

Small Cap < 150 miljoner Euro 94 

Mid Cap 150 miljoner - 1 miljard Euro 124 

Large Cap > 1 miljard Euro 85 

  
Tabell 2: Branschkategorier  

Branschkategori enligt GICS 

1 Industrials 6 Finance 

2 Technology 7 Materials 

3 Consumer Services 8 Oil & Gas 

4 Consumer Goods 9 Health Care 

5 Telecommunications 10 Utilities 
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2.6   Tidigare studier 

I vår studie analyseras huruvida företagsfaktorer, och således variablerna i den statistiska 

undersökningen, har ett samband till frivilligt upprättande av hållbarhetsrapporter. 

Utgångspunkten baseras på fyra hypoteser som är formulerade utifrån tidigare forskning. 

Varje enskild företagsfaktor presenteras med tidigare forskning och mynnar ut i en hypotes.  

2.6.1   Lönsamhet 

Studier som haft utgångspunkt i legitimitets- och intressentteorin, har kommit fram till ett att 

det finns ett positivt förhållande mellan lönsamhet och upprättande av hållbarhetsrapporter 

(Reverte, 2009). Michelon (2011) skriver att hållbarhetsrapportering, enligt legitimitets- och 

intressentteorin, är en del av dialogen mellan ett företag och dess intressenter. 

Hållbarhetsinformation förändrar intressenternas uppfattning och förväntningar av företaget 

genom att företaget skapar sig legitimitet och transparens genom rapportering av icke-

finansiell information. Dessa är faktorer som kan öka lönsamheten och förklarar kopplingen 

till hållbarhetsrapportering enligt Michelon’s (2011) slutsats. Signalteorin anger att god 

hållbarhetsrapportering hjälper till att signalera till investerare och andra viktiga intressenter 

att företaget har en hållbar verksamhet och att dess marknadsvärde är i en fördelaktig position 

(Legende & Coderre, 2012). 

 

Ismail och Chandler (2005) argumenterar för att lönsammare företag tenderar att signalera sin 

överlägsna prestation till marknaden genom att publicera mer information, enligt signalteorin. 

Företag med en medel eller högre lönsamhet tenderar att hållbarhetsrapportera för att 

legitimera deras verksamhet och beslutsunderlag som svar till intressenter, samhällets normer 

och andra förväntningar (Legendre & Coderre, 2012). 

  
Å en sidan finns det tidigare studier som har funnit ett positivt samband mellan lönsamhet och 

hållbarhetsrapportering (Belkaoui och Karpik 1989, Tagesson et al. 2009), å andra sidan finns 

det studier har inte funnit något samband mellan lönsamhet och hållbarhetsrapportering 

(Reverte 2009, Brammer 2008, Aupperle et al. 1985). Belkaoui och Karpik (1989) argumenterar 

vidare för att en ledning som har kunskapen att göra ett företag lönsamt förstår också vikten av 

att hållbarhetsrapportera. Tagesson et al. (2009) skriver att större företag har fler anställda som 

kan arbeta med hållbarhet och att fler intressenter leder till ökad efterfrågan på information från 

företagen. I en metaanalys kom Margolis, Joshua, Elfenbein, Hillary, Walsh, James (2007) fram 

till att ett positivt samband existerar mellan lönsamhet och hållbarhet, men att den är svag. 
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Lönsamhet definieras som avkastning på totalt kapital i Reverte (2009) och Brammers (2008) 

studie. I vår studie kommer samma definition tillämpas. Vi formulerar följande hypotes: 

  
H1 : Det föreligger ett positivt samband mellan hållbarhetsrapportering och lönsamhet på 

företag noterade på Stockholmsbörsen. 

  

2.6.2   Skuldsättningsgrad  

Skuldsättningsgrad är en finansiell företagsfaktor som används till att mäta ett företags 
kapitalstyrka. Forskning på sambandet mellan hållbarhetsrapportering och skuldsättningsgrad 

är inte lika utbrett som andra företagsfaktorer såsom lönsamhet och storlek på företag (Kansal 

et al. 2014). Utifrån ett agentperspektiv, kommer företag med högre skuldsättningsgrad att 

hållbarhetsrapportera för att minska deras agentkostnader och som ett resultat av det, deras 

kapitalkostnader (Reverte, 2009). Brammer och Pavelin (2008) menar att en låg 

skuldsättningsgrad gör att företag får mer handlingsfrihet då kreditgivare inte ställer lika stora 

krav på information, där hållbarhetsrapportering är ett exempel. Studier har undersökt om det 

finns ett samband mellan skuldsättningsgrad och hållbarhetsrapportering och har kommit fram 

till olika resultat.  

 

Reverte (2009) och Brammer och Pavelin (2008) kommer i deras studier fram till att det inte 

finns något samband mellan skuldsättningsgraden hos företag och hållbarhetsrapportering.  

 

Castelo Branco, Delgado, Ferreira Gomes och Pereira Eugénio (2014), 

Kansal et al. (2014) och Sierra et al (2013) kommer fram till slutsatsen att det existerar ett 

negativt samband mellan hållbarhetsrapportering och skuldsättningsgrad. Skuldsättningsgrad 

definieras i nämnda studier som kvoten mellan totala skulder och eget kapital. Vi kommer att 

tillämpa samma definition i vår studie. Tidigare studier visar alltså på olika resultat om 

huruvida det föreligger ett samband mellan skuldsättningsgrad och hållbarhetsrapportering. 

med denna utgångspunkt formulerar vi därför följande fråga: 

  
H2: Det föreligger ett samband mellan hållbarhetsrapportering och skuldsättningsgrad hos 

svenska företag noterade på Stockholmsbörsen. 
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2.6.3   Likviditet 
Likviditet är ett mått som beskriver företagets betalningsförmåga på kort sikt för att t.ex betala 

av skulder inom den närmaste perioden (Nationalencyklopedin u.å). Studier som har 

genomförts visar på att större företag med god likviditet är mer benägna att upprätta 

hållbarhetsrapporter med en legitimitetstärkande ramverk såsom GRI standarderna. Kuzey och 

Uyar (2017) kommer i sin studie fram till att företag med hög likviditet har oftast lägre 

intresse av att upprätta hållbarhetsrapportering. Författarna menar att till skillnad från andra 

företagsfaktorer är likviditet inte lika studerad i tidigare forskning om hållbarhetsrapportering. 

Jennifer och Taylor (2007) förklarar hållbarhetsrapportering utifrån signalteorin; likvida 

företag är mer benägna att hållbarhetsrapportera för att klarlägga deras förmåga att möta 

kortsiktiga finansiella skyldigheter. De menar att tidigare studier som gjorts antyder att 

likviditet är en företagsfaktor bakom upprättandet av hållbarhetsinformation. 

  
Hållbarhetsrapportering kan också vara ett sätt att visa på företagets positiva solvens och 

framtidsutsikter. Oyelere, Laswad och Frischer (2003) och Abu B. och Ameer (2011) kommer 

fram till ett positivt samband mellan likviditet och upprättandet av hållbarhetsinformation. 

Likviditet kommer i denna studie definieras som kassalikviditet. Likviditet har som tidigare 

sagts inte studerats i samma utsträckning som andra företagsfaktorer och de studier som har 

genomförts har kommit fram till varierande resultat. Vi formulerar därmed följande hypotes: 

  
H3: Det föreligger ett samband mellan hållbarhetsrapportering och likviditet hos företag 

noterade på Stockholmsbörsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

2.6.4   Storlek 
Michelon (2011) pratar i sin om studie att företagets storlek har ett samband till frivillig 

rapportering av icke finansiell information och lönsamhet. Det vill säga att ju större ett företag 

är desto större sannolikhet att företaget väljer att rapportera icke-finansiell information 

(Michelon 2011). Kuzey och Uyar (2017) studie på turkiska företag visar också på att 

företagsstorlek är en betydande faktor till att upprätta hållbarhetsrapporter. Studien visar att 

större företag är mer benägna att upprätta hållbarhetsrapporter vilket även stödjer Michelon 

(2011) studie, där båda studierna kommer fram till att större företag har mer intresse att skapa 

transparens och legitimitet gentemot intressenterna genom hållbarhetsrapportering. Utöver att 

stora bolag tenderar att satsa på hållbarhetsrapportering är det frivilligt upprättande av icke- 

finansiell information som är förekommande bland stora bolag. Det är framförallt intresset av 

att minska informationsasymmetrin mellan företagsledning och ägare och intressenter som ger 

incitament till att större bolag presenterar icke finansiell information (Legendre & Coderre 

2013, Brammer & Pavelin 2006). 

 

H4: Det föreligger ett positivt samband mellan hållbarhetsrapportering och storlek på företag 

noterade på Stockholmsbörsen. 

 

2.6.5   Kontrollvariabel i tidigare studier 

Studier som har utförts i industriländer har fastställt att det finns ett förhållande mellan 

branscher och mängden hållbarhetsrapportering som produceras (Kansal et al 2014). Detta 

förhållande kan förklaras av signalteorin. Företag som är verksamma inom högrisk-industrier, 

är mer benägna att vara under press av intressenter (Legendre & Coderre, 2012). Vidare menar 

författarna att tidigare studier har visat att företag från den typ av sektorn publicerar en 

överlägsen hållbarhetsrapportering, kvalitativt och kvantitativt sett. Företag som är 

verksamma inom sektorer med större social- och miljöpåverkan löper större hållbarhetsrisker 

och motverkar dessa genom att öka deras trovärdighet genom hållbarhetsrapportering. 

Bransch kan således användas som kontrollvariabel till de övriga oberoende variablerna i denna 

studie. 

 

Tagesson et al. (2009) använder bransch som en av variablerna i sin studie, för att 

tillsammans med variabeln storlek testa om det föreligger ett samband mellan respektive 

variabel och frivillig hållbarhetsrapportering. Att tolka variabeln bransch anser de är svårt att 

kvantifiera, men de lyfter fram att företag verksamma inom branscher som är påfrestande för 
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miljöaspekterna, som exempelvis olja och kemikalieföretag tenderar att upprätta mer frivillig 

rapportering av icke finansiell information (Tagesson et al. 2009). En förklaring till detta kan 

vara för att lyfta fram fördelarna samt hur företaget arbetar för att minska påverkan på 

hållbarheten. Finans och servicebranschen rapporterar mindre information kring hållbarhet i 

jämförelse med företag som arbetar med exempelvis olja och kemikalier, enligt Tagesson et 

al. studie (2009). 
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2.7 Sammanställning av tidigare studier 
Nedan följer en sammanställning av vilka slutsatser som de nämnda tidigare studier har 

kommit fram till mellan respektive variabel och hållbarhetsrapportering. 

  
Tabell 3: Tidigare studier  

Företagsfaktor/ 

Variabel 

Tidigare studie Slutsats 

Lönsamhet: Reverte, 2009; Brammer, 2008;  

Aupperle et al. 1985. 
Inget samband 

funnet 

  Tagesson et al., 2009;  

Belkaoui och Karpik, 1989. 

Positivt 

samband 

Skuldsättningsgrad: Brammer och Pavelin, 2008;  

Reverte, 2009. 
Inget samband 

funnet 

  Kansal et al. 2014, Sierra et al., 2013. Negativt 

samband 

Likviditet: Oyelere et al. 2003; Abu Bakar et al. 2011. Positivt 

samband 

  Jennifer Ho och Taylor, 2007; Kuzey och Uyar, 

2017. 

Negativt 

samband 

Storlek: Legendre och Coderre, 2013; Brammer och 

Pavelin, 2006; Kuzey och Uyar, 2017. 
Positivt 

samband 
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3.   Metod 

I kapitlet presenteras val av forskningsstrategi och forskningsdesign. Vidare redogörs för 
studiens variabler och tillvägagångssätt. 

 

3.1   Metodbeskrivning 

Syftet med studien var att undersöka om det föreligger ett samband mellan frivillig 

hållbarhetsrapportering och respektive företagsfaktorer. Denna studie undersökte samtliga 

företag som hållbarhetsrapporterade 2016 och som är noterade på Large Cap, Mid Cap och 

Small Cap. Av denna anledning valdes en kvantitativ metod med en deduktiv ansats för att 

analysera de företag som utgör studiens population. 

  
En deduktiv ansats innebär att hypoteser formuleras med utgångspunkt från tidigare forskning 

och teorier för att sedan dessa bekräftas eller förkastas efter utförd analys av resultatet (Bryman 

& Bell, 2017). I en kvantitativ forskningsdesign förklaras forskarens roll som objektiv eller 

opartisk vid insamling och analys av data. Den kvantitativa metoden anses vara en bestämd 

form av forskningsdesign då analys av datan sker först efter datainsamlingen. Detta skiljer sig 

från en kvalitativ forskningsmetod där analysen görs under datainsamlingen (Denscombe 2018, 

s.25). En kvantitativ forskningsmetod kan bearbeta en större mängd data och den utgör grunden 

för att kunna dra logiska slutsatser från datainsamlingen (Bryman & Bell 2017). 

 

3.2   Datainsamling 

Databasen Retriever Business användes för att hämta populationens årsredovisningar från 2016 

med tillhörande information om studiens fyra variabler, företagsfaktorerna. Följande 

företagsfaktorer undersöktes: lönsamhet, skuldsättningsgrad (skulder/eget kapital), likviditet, 

storlek (mätt som omsättning). Kurslitteratur samt databaserna SöderScholar och Google 

Scholar användes för att få tillgång till tidigare forskning och vetenskapliga artiklar, för att öka 

kunskap, insamling av data och information som krävdes för att genomföra denna studie. 

 

I denna studie valde vi att undersöka alla företag listade på Large Cap, Mid Cap och Small Cap 

på Stockholmsbörsen som hållbarhetsrapporterade 2016. Antalet företag på listorna var vid 

tidpunkten för datainsamling 303 stycken, varav 151 st företag hållbarhetsrapporterade år 2016. 

Då studiens syfte var att undersöka om det föreligger ett samband mellan frivillig 

hållbarhetsrapportering och respektive företags faktor avgränsade vi undersökningen till 
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årsredovisningar från år 2016 i och med att den nya hållbarhetslagen som kräver att stora företag 

hållbarhetsredovisar trädde ikraft 2017. 

 

De undersökta företagsfaktorerna lönsamhet, skuldsättningsgrad, likviditet och storlek 

definieras som avkastning på totalt kapital, skulder/eget kapital, kassalikviditet respektive 

omsättning, i linje med de tidigare studiernas definitioner som undersökningen utgår ifrån. 

Datan hämtades från Retriever Business och i tabellen nedan presenteras databasens definitioner 

på de relevanta företagsfaktorerna (Retriever Sverige u.å). Fullständiga definitioner hittas på 

deras hemsida (Retriever Sverige u.å). Värdena för ett urval av företag kollades manuellt upp i 

årsredovisningen för att säkerhetsställa att den insamlade datan från Business Retriever var den 

korrekt avsedda och att ingen annan definition användes. Trots försiktighetsåtgärder kan 

reliabiliteten och validiteten påverkas negativt när datan inte hämtas direkt från 

årsredovisningen. Detta behandlas mer längre ner i kapitlet. 

 

 Tabell 4: Retriever Business formler för nyckeltal (Retriever Sverige u.å) 

Lönsamhet Avkastning på 
totalt kapital (%) 

(Rörelseresultat + Ränteintäkter från koncernbolag + Externa 
ränteintäkter + Övriga finansiella intäkter)/Summa tillgångar)*100 

Skuldsättningsgrad (%) (Summa kortfristiga skulder + Summa långfristiga skulder + 
(Summa obeskattade reserver *0,22))/(Summa eget kapital + 

(Summa obeskattade reserver*0,78)) 
 

Likviditet (%) Kassalikviditet (Summa omsättningstillgångar - Summa 
varulager)/Summa kortfristiga skulder)*100) 

Storlek Nettoomsättning 

 

 

 

 

 



 20 

3.3 Hypoteser 

Följande hypoteser har vi genererat mellan den beroende variabel “hållbarhetsrapportering’’ 

och den oberoende variabeln (företags faktor). Huruvida hypoteserna bekräftas eller förkastas 

kommer att presenteras efter analys av studiens resultat. 

  
H1 : Det föreligger ett positivt samband mellan hållbarhetsrapportering och lönsamhet på 

företag noterade på Stockholmsbörsen. 

  
H2: Det föreligger ett samband mellan hållbarhetsrapportering och skuldsättningsgrad på 

svenska företag noterade på Stockholmsbörsen. 

  
H3: Det föreligger ett samband mellan hållbarhetsrapportering och likviditet på företag 

noterade på Stockholmsbörsen. 

  
H4: Det föreligger ett positivt samband mellan hållbarhetsrapportering och storlek på företag 

noterade på Stockholmsbörsen.  

 

3.4   Reliabilitet och Validitet 

Reliabilitet och validitet är två centrala kriterier inom kvantitativ forskning. En studie med högre 

reliabilitet och validitet är mer tillförlitlig och ger större möjlighet till att resultatet blir 

detsamma om studien replikeras (Bryman & Bell, 2017). 
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3.4.1  Reliabilitet 

Reliabilitet är en kvalitetskriterium som beskriver tillförlitligheten i en kvantitativ studie. 

Reliabilitet definieras som tillförlitlighet i mätningens kvalitet och genomförande Denscombe, 

M. (2018). En studie med hög reliabilitet innebär att det är högst sannolikt att resultatet har en 

god överensstämmelse om studien replikeras. Därför bör datan och utförandet vara så neutralt 

och konsekvent som möjligt för att det ska vara möjligt att replikera studien (Bryman & Bell, 

2017). 

  

3.4.2  Validitet 

Validitet innebär att den insamlade datan är relevant och att mätinstrumenten mäter det som 

avses att mäta. Validiteten är en av de viktigaste kriterierna för att en studie ska anses trovärdig 

(Bryman & Bell, 2017). Tidigare forskning och teori har legat till grund för valet av de fyra 

företagsfaktorerna som undersöktes i denna studie. Den insamlade datan analyserades med hjälp 

av det statistiska programmet SPSS där en analys av deskriptiv data, korrelationsanalys och 

regressionsanalys genomfördes på de utvalda variablerna. 

  
Vid bearbetning av kvantitativ data finns det risk för misstag och tolkningar vilka kan vara 

faktorer som har en påverkan på bland annat reliabiliteten. I denna studie genomfördes analysen 

baserat på datan som hämtades från Retriever Business. Datan har sedan analyserats i ett 

statistiskt program där inga subjektiva bedömningar har gjorts. Trots att studien i sin helhet 

anses generera tillförlitliga resultat är det viktigt att den mänskliga faktorn tas i beaktande; 

exempelvis kan fel vid datainsamling eller vid inmatning av siffror leda till felaktigheter som 

inte upptäckts på grund av den stora mängd data som analyserades. Detta kan ha påverkat det 

slutgiltiga resultatet. Datan hämtades från Retriever Business och inte direkt från 

årsredovisningarna. Detta kan medföra validitets- och reliabilitetsproblem då oavsiktliga fel kan 

ha inträffat som kan ha påverkat de värden som vi hämtade. 

  
I kvantitativa studier är det svårt att med säkerhet fastställa en hög validitet då valet av variabler 

kan påverka utfallet. Vi tog stöd av tidigare forskning när vi valde ut vilka variabler som ska 

undersökas och definitionen på dessa. 
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3.5   Statistisk undersökning 

3.5.1   Statistiska metoder 

Studiens frågeställningar besvaras med hjälp av deskriptiv statistik, en korrelationsanalys och 

en regressionsanalys. Den deskriptiva statistiken avser en överskådlig presentation av datan 

som undersökts och nyckeltal såsom medelvärden och standardavvikelser. En 

korrelationsanalys görs för att undersöka om det råder ett samband mellan de oberoende 

variablerna som kan påverka resultatet negativt. Om multikollinearitet uppstår måste åtgärder 

vidtas för att kunna fortsätta genomföra korrelationsanalysen (Andersson, Jorner &  Ågren 

2007). 

  

Utifrån en korrelationsanalys går det att utläsa hur starkt sambandet mellan de beroende och 

oberoende variablerna är på en skala mellan -1 och 1. -1 visar ett perfekt negativt samband och 

1 visar ett perfekt positivt samband. Regressionsanalysen görs för att undersöka om det råder 

ett statistiskt förhållande mellan de oberoende variablerna och den beroende variabeln och hur 

stor deras påverkan är (Andersson, Jorner & Ågren 2007).  Då denna studie består av fyra 

företagsfaktorer som klassificeras som oberoende variabler, genomfördes en multipel 

regressionsanalys för att analysera alla variabler samtidigt (Andersson, Jornes & Ågren 2007).  

  
Resultatet av regressionsanalysen visar om det finns ett statistiskt signifikant förhållande 

mellan de undersökta variablerna. Vi utgick från SPSS kriterium där ett statistiskt säkerställt 

samband erhålls på 1% nivån och 5% nivån. Om ett samband är statistiskt signifikant på 5% 

nivån innebär det att det finns 95% chans att det funna sambandet inte beror på slumpen. Ett 

positivt statistiskt samband mellan två variabler innebär att då den ena variabeln ökar i värde 

gör den andra också det. Ett negativt samband innebär att då den ena variabeln ökar i värde 

minskar den andra. 

  

I regressionen presenteras också t-värden och beta-koefficienten för respektive variabel. T-

värdet mäter hur signifikant beta-koefficienten är, om T-värdet överstiger 1,9 visar det på ett 

positivt signifikant samband och ett understigande T-värde visar på ett negativt signifikant 

samband. Beta-koefficienten visar hur stor effekt de oberoende variablerna har på den beroende 

variabeln. Eftersom den beroende variabel i denna studier är “hållbarhetsrapportering” och 

därmed dikotom, var  betakoefficienten inte avgörande för undersökningen.  
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3.5.2   Studiens beroende och oberoende variabel 

I denna studie har vi undersökt om det föreligger ett statistiskt samband mellan den beroende 

variabeln “Hållbarhetsrapportering” och vardera av de fyra oberoende variablerna 

“Lönsamhet”, “Skuldsättningsgrad”, “Likviditet” och “Storlek”. De oberoende variablerna, 

företagsfaktorerna, undersöktes för att ta reda på om de har en påverkan på den beroende 

variabeln. Detta kodades och analyserades i SPSS för att ta reda på om det föreligger ett 

positivt eller negativt statistisk samband. Likviditet definierades som kassalikviditet och 

lönsamhet som avkastning på totalt kapital. Storlek definierades som omsättning och 

skuldsättningsgrad definieras som kvoten mellan totala skulder och eget kapital. 

 

För att koda den beroende variabeln i SPSS användes siffrorna 1 och 0. Vi genomförde en 

manuell granskning av varje företags årsredovisning för år 2016 för att avgöra om företaget 

hållbarhetsrapporterade. Om ett företag hållbarhetsrapporterade kodades detta i 

statistikprogrammet med siffran 1, hållbarhets rapporterar. I det fall ingen hållbarhetsrapport 

kunde hittas i årsredovisningen, eller ingen hänvisning till en sådan, kodades detta med siffran 

0, hållbarhets rapporterar inte. 

 

Vid granskning av årsredovisningarna användes knappfunktionen Ctrl+F för att genom olika 

nyckelbegrepp granska om en hållbarhetsrapport fanns inkluderad eller hänvisades till i 

årsredovisningen. Vi sökte efter följande nyckelbegrepp: hållbarhetsredovisning, 

hållbarhetsrapport, sustainability report, GRI, CSR. 

 

3.5.3   Kontrollvariabel 

I en undersökning där man utför statistiska undersökningar riskerar man att få skensamband 

om man utelämnar test av kontroll variablernas påverkan på sambandet mellan den oberoende 

och beroende variabeln (Andersson, Jorner & Ågren 2007). I vår studie kommer vi använda 

oss av bransch som kontrollvariabel för att få reda på om och varför vi får ett kausalt samband. 

Företag i branscher som har stor påverkan på miljö är som tidigare nämnts under större press 

av intressenter och således mer benägna att producera en hållbarhetsrapport (Legendre & 

Coderre 2012). Stockholmsbörsen har en definition på branscher för deras företag. Vi kommer 

utgå ifrån dessa vid kodning av kontrollvariabeln. 

  

Efter insamling och bearbetning av datan presenteras resultatet med hjälp av en deskriptiv 

statistisk metod. Därefter kommer vi utföra en korrelationsanalys där vi undersöker variablernas 
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korrelation med varandra i statistikprogrammet SPSS. Pearsons korrelationskoefficient kommer 

tillämpas. Vid en korrelationsanalys finns det risk för ett så kallat spuriöst samband, vilket 

innebär att sambandet man kommit fram korrelerar mer än vad det egentligen gör. Denna risk 

kan minskas genom att vidare analysera sambandet i en regressionsanalys (Andersson, Jorner 

& Ågren 2007). 
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4.  Resultat 

I kapitlet presenteras resultatet. Inledningsvis redovisas deskriptiv statistik för studiens 

variabler. Därefter redogörs för korrelation- och regressionsanalysens resultat. Avslutningsvis 

förs en diskussion kring hypoteserna som bekräftas eller förkastas. Samtliga diagram är egna 

diagram genererade ur SPSS vid genomförandet av de statistiska undersökningarna, tabellerna 

är egna tabeller.  

 

4.1   Studiens population  

Tabell 5: Undersökta företag 

  Antal 

Population 303 

Bortfall 13 

Hållbarhets- 

rapporterar 

131 

Hållbarhets- 

rapporterar inte 

159 

  
Vid tidpunkten för genomförandet av studien bestod Stockholmsbörsens Large, Mid och Small 

Cap av totalt 303 företag. Ett bortfall på 13 företag utgjordes av ofullständig information från 

årsredovisningarna som var nödvändig för vår analys eller vid avsaknad av hållbarhetsrapport 

eller hänvisning till en sådan i årsredovisningen för år 2016. Efter bortfallet återstod 290 företag 

som är undersökningens hela population. 131 av dessa hållbarhetsrapporterar och 159 företag 

hållbarhetsrapporterade inte år 2016 (se ovan: Tabell 5). 
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4.2  Resultat av kontrollvariabeln  

Tabell 6: Kontrollvariabeln bransch  

I vår studie användes kontrollvariabeln 

bransch för att kontrollera för studiens 

beroende variabler. Kontrollvariabeln delades 

in i 10 olika kategorier enligt standarden GICS 

som tillämpas på börslistor och vilket även 

företagen på Stockholmsbörsen segment delas 

in i. Som det kan utläsas av diagrammet är 

branscherna Health Care, Finance och 

Industrials de mest förekommande och 

tillsammans svarar de för 63% av alla företag i 

undersökningen. 33 företag verkar inom 

Consumer Services och 30 inom Technology. 

Consumer Goods svarar för 28 företag och 

Materials för ett relativt lågt antal på 11 

stycken. Telecommunications, Utilities och 

Oil and Gas var underrepresenterade i 

undersökningen med respektive 3, 1 och 3 

företag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bransch Antal Procent % 

Industrials 84 29 

Finance 51 17,5 

Health Care 46 16 

Consumer Services 33 11 

Technology 30 10 

Consumer Goods 28 9,6 

Materials 11 3,7 

Telecommunications   3     1 

Oil & Gas  3     1 

Utilities    1  <1 

Totalt 290   100 
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Diagram 1: Hållbarhetsrapportering inom branscherna  

 
 

I stapeldiagrammet ovan (Diagram 1) presenteras hållbarhetsrapportering utifrån vilken bransch 

företagen tillhör. Det kan utläsas att företag i branscherna Health Care och Technology är mer 

benägna att inte hållbarhetsrapportera än företag i övriga branscher. Branscherna 

Telecommunications, Utilities och Oil and Gas är underrepresenterade och följaktligen kan de 

bli svåra att utvärdera vidare i analysen. Ytterligare en regressionsanalys genomfördes med 

dessa tre som bortfall men då resultatet inte förändrades exkluderades de inte. 

  

Diagram 2: hållbarhetsrapportering och storlek 
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I stapeldiagrammet ovan (diagram 2) presenteras hur hållbarhetsrapportering beror på storlek 
på företaget. Företag har delats in i segmenten large, mid och small. Dessa baseras på de olika 

listorna på Stockholmsbörsen där large storlek motsvarar företagen på Large Cap, och mid och 

small motsvarar Mid- respektive Small Cap. Som kan utläsas har storlek en stark påverkan på 

om företagen hållbarhetsrapporterar eller inte. I segmentet large hållbarhetsrapporterar hela 

71% av företagen. Inom mid hållbarhetsrapporterar 42% och inom small enbart 25% av 

företagen. 

 

 

4.3   Deskriptiv statistik 

Den deskriptiva statistiken för studiens oberoende variabler presenteras överskådligt i två 

tabeller där den ena avser företag som hållbarhetsrapporterar (se nedan: Tabell 7) och den andra 

företag som inte hållbarhetsrapporterar (se nedan: Tabell 8). Storlek mäts i tkr. Övriga beroende 

variabler presenteras i procent. 

 

Tabell 7: Deskriptiv statistik för företag som hållbarhetsrapporterar  

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Lönsamhet  131  -64,20 43,30 9,0771 9,84097 

Skuldsättning-
grad 

 131 ,00 75,87 1,9392 6,57608 

Likviditet  131 1,70 548,50 109,1466 78,81791 

Storlek  131 3189000,0 302182000,
00 

21000042,198473300 44253127,8972263100 
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Tabell 8: Deskriptiv statistik för företag som inte hållbarhetsrapporterar 

 

I tabellerna ovan kan vi se att det råder markanta skillnader mellan företag som 

hållbarhetsrapporterar och företag som inte gör det med avseende på medelvärdet för de 

oberoende variablerna. Företag som hållbarhetsrapporterar har högre lönsamhet, och 

skuldsättningsgrad och en sämre likviditet jämfört med företag som inte hållbarhetsrapporterar. 

Vi kan också utläsa att större företag tenderar att hållbarhetsrapportera i större utsträckning. 

  
  

 

 

4.4   Korrelationsanalys 

I tabellen nedan (se: Tabell 9) redovisas resultatet av korrelationsanalysen. Analysen baseras 

på Pearsons r. En korrelationsanalys genomförs för att redogöra för samband mellan variabler 

och för att tillförsäkra att ingen multikollinearitet råder. Multikollinearitet innebär att en 

korrelation existerar mellan två eller flera oberoende variabler och är viktigt att upptäcka 

eftersom det kan förvränga resultatet i regressionen. (Andersson, Jorner och Ågren, 2007). I 

vår korrelationsanalys fann vi ingen korrelation över det kritiska värdet på 0,8 mellan någon 

av de oberoende variablerna. Det innebär att samtliga oberoende variabler kunde användas i 

regressionen utan risken för multikollinearitet.  

 

 

                           N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Lönsamhet 159 -204,80 74,60 3,1459 25,23853 

Skuldsättning

sgrad 

k15 
9 

-12,23 16,14 1,4143 2,37764 

Likviditet 15 
9 

7,90 49855,20 844,9535 4423,10600 

Storlek 15 
9 

118,00000 
0 

88211100,00 
0 

3298373,094339 
62 

9176810,7048675 
70 
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Tabell 9: Korrelationsanalys 
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4.5 Regressionsanalys 

Tabell: 10: Regressionsanalys 

Regressionsanalys 

Variabler Beta- värde T-värde 

Oberoende 
 

8,378 

Lönsamhet ,076 1,305 

Skuldsättningsgrad ,043 ,765 

Likviditet -,111* -1,995 

Storlek ,245** 4,357 

Branscher Beta-värde T-värde 

Consumer Goods -,009 -,153 

Consumer Services -,019 -,311 

Finance ,034 ,521 

HealthCare -,207* -3,139 

Materials ,007 ,128 

Oil & Gas ,041 ,731 
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Technology -,153* -2,517 

Telecommunications ,007 ,125 

Utilities -,056 -1,016 

Sig<0,05 * och Sig<0,01** 

 

I regressionsanalysen undersöktes 290 företag och samtliga fyra oberoende variabler. 
Kontrollvariabeln Bransch kodades i flera branschkategorier och SPSS exkluderar automatiskt 

bort en kategori för att agera som referenspunkt. I analysen blev branschen Industrials 

exkluderad av SPSS. Statistiskt signifikans nås vid 5%- och 1%-nivån enligt SPSS. Resultatet 

visar att variabeln Likviditet har statistisk signifikans på 5%-nivån. Dess beta koefficient är 

negativ vilken innebär att det funna förhållandet till hållbarhetsrapportering är negativt. Företag 

som hållbarhetsrapporterar har en lägre likviditet. Storlek har statistisk signifikans på 1%-nivån 

och dess beta koefficient är positiv, vilket innebär att det finns ett positivt förhållande mellan 

storlek och hållbarhetsrapportering för de undersökta företagen. Lönsamhet har inget statistiskt 

samband med hållbarhetsrapportering. 

  
Vidare kan det utläsas från regressionen att två branscher utmärkte sig med en statistisk 

signifikans på 5%-nivån. Health Care och Technology har båda en negativ beta koefficient och 

det funna sambandet mellan de oberoende variablerna och frivillig hållbarhetsrapportering är 

följaktligen negativt. Företag i dessa branscherna tenderar att inte upprätta 

hållbarhetsrapportering . En till regressionsanalys genomfördes med de tre underrepresenterade 

variablerna (Telecommunications, Oil & Gas och Utilities) exkluderade för att se om det 

påverkade resultatet nämnvärt. Då det ej påvisade en påverkan presenteras regressionen utan 

bortfall. Förklaringsgraden för regressionsanalysen är 0,17. Det innebär att 17% av variansen 

på den beroende variabeln förklaras av de oberoende variablerna. 
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5.   Analys 

I detta kapitel analyseras mer ingående resultaten från den deskriptiva statistiken, 
korrelation- och regressionsanalysen. Avslutningsvis besvaras studiens frågeställning och 

analysen knyts samman med tidigare forskning och den teoretiska referensramen. 

5.1   Lönsamhet 

H1 : Det föreligger ett positivt samband mellan lönsamhet och frivilligt hållbarhetsrapportering 
på svenska företag noterade på Stockholmsbörsen 
 

Resultatet i denna studie visade att det finns en tämligen svag korrelation mellan variabeln 

lönsamhet och hållbarhetsrapportering. Regressionsanalysen visar ett oväntat resultat som 

visar på att sambandet inte är statistiskt signifikant. Det innebär att lönsamhet inte har någon 

statistiskt signifikans som kan bekräfta att lönsamma företag är mer troliga att upprätta 

hållbarhetsrapportering. Tidigare forskning har genomförts och kommit fram till varierande 

resultat. Resultatet som vi i denna studie kommer fram till stöds av studierna av Reverte 

(2009) och Brammer (2008) som också kommit fram till att det inte råder något statistiskt 

samband mellan lönsamhet och hållbarhetsrapportering. Legendre & Coderre (2012) kommer 

däremot fram till att det föreligger ett positivt statistiskt samband mellan lönsamhet och 

hållbarhetsrapportering. 

 

Hypotesen i denna studie om att det finns ett positivt samband mellan lönsamhet och 

hållbarhetsrapportering hos svenska noterade företag 2016 blir således förkastad. Det har 

forskats mycket om lönsamhet och hållbarhetsrapportering (Malik, M., 2015). I en 

metaanalytisk sammanställning av studier kom Margolis et al. (2007) fram till att det existerar 

ett positivt förhållande mellan hållbarhetsrapportering och lönsamhet men att den är tämligen 

svag. En förklaring till detta kan vara att lönsamhet kan mätas på olika sätt vilket kan ge olika 

resultat vid hypotesprövningen. Likt tidigare studier har vi mätt lönsamhet som avkastning på 

totalt kapital. 

 

Upprättandet av hållbarhetsrapportering stärker dialogen mellan företag och intressenterna, 
enligt intressent- och legitimitetsteorin (Michelon, 2011). Transparens efterfrågas av 

intressenter och det kan vara något som leder till fler investerare exempelvis. Aktieägare drivs 

av ett vinstmaximerande syfte. Då det inte finns någon övertygande forskning som menar att 

företag som frivilligt upprättar hållbarhetsrapporter är mer lönsamma, så kan företag avstå från 
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det enligt ett vinstmaximerande syfte. Det är dessutom kostsamt att upprätta 

hållbarhetsrapporter (Michelon 2011). 

  
Som tidigare nämnts har studier kommit fram till att lönsamhet kan vara en faktor kring 

huruvida företag hållbarhetsrapporterar eller ej. En anledning är att de vill uppfattas som 

transparenta och uppnå legitimitet gentemot intressenterna vilket kan ha värdestärkande effekter 

för företaget (Reverte 2009, Legendre & Coderre, 2012). Ismail och Chandler (2005) anger att 

lönsammare företag, genom hållbarhetsrapportering, signalerar till samhället att verksamheten 

är miljövänligt ansvarstagande genom att publicera mer frivillig icke-finansiell information. 

Malik (2015) menar att det bör forskas mer inom huruvida lönsamhet och 

hållbarhetsrapportering har ett statistiskt samband då det är en fråga som inte kan besvaras med 

säkerhet. 

  

5.2   Skuldsättningsgrad 

H2: Det föreligger ett samband mellan skuldsättningsgrad och frivilligt 

hållbarhetsrapportering på svenska företag noterade på Stockholmsbörsen.  

  
För variabeln Skuldsättningsgrad kunde det utläsas från regressionsanalysen att det inte finns 

någon statistiskt signifikant förhållande till hållbarhetsrapportering för de analyserade bolagen 

år 2016. Det bekräftas också i studier av Reverte (2009) och Brammer och Pavelin (2008) som 

funnit att det inte existerar ett statistiskt samband. Det finns delade resultat om det finns en 

koppling då forskning har kommit fram till både negativa och positiva samband mellan 

variablerna. Denna studiens resultat strider emot tidigare forskning av Sierra et al. (2013) och 

Kansal et al. (2014) som kommer fram till ett negativt förhållande mellan skuldsättningsgrad 

och hållbarhetsrapportering. Malik (2015) poängterar att resultatet kan påverkas beroende på 

vilket mått man mäter en företagsfaktor med. Det kan vara en anledning till varför resultatet i 

denna studie avviker från tidigare forskning. Följaktligen förkastas hypotesen om att det finns 

ett statistiskt samband mellan skuldsättningsgrad och hållbarhetsrapportering hos svenska 

noterade företag. Detta innebär att upprättande av hållbarhetsrapporter inte kan förklaras av 

företagets skuldsättningsgrad om huruvida de tenderar att rapportera eller ej. 
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5.3   Likviditet 

H3: Det föreligger ett samband mellan likviditet och frivilligt hållbarhetsrapportering på 

svenska företag noterade på Stockholmsbörsen. 

  
I vår studie visade resultatet att variabeln likviditet korrelerar negativt med 

hållbarhetsrapportering. Företag med lägre likviditet tenderar att hållbarhetsredovisa mer. 

Regressionen visade att det finns en statistisk signifikans på 5%-nivån. Vår hypotes bekräftas 

därmed att det finns ett samband mellan likviditet och hållbarhetsrapportering. Det har utförts 

studier som kommit fram till olika slutsatser. Oyelere et al. (2003), och Abu Bakar och Ameer 

(2011) fann att företag som hållbarhetsrapporterar tenderar att ha högre likviditet. Jennifer Ho 

och Taylor (2007) skriver i sin studie att företag med hög likviditet kan ha incitament att 

signalera att man har kapacitet att möta kortfristiga skulder. Vårt resultat, i linje med 

författarnas, går emot antagandet att företag med högre likviditet tenderar att 

hållbarhetsrapportera mer enligt signalteorin. 

  
Kuzey och Uyar (2017) fann också ett negativt samband. Författarna visade dock också med 

hjälp av deskriptiv statistisk att företag som upprättar GRI-baserad hållbarhetsrapportering har 

en överlag bättre hantering av likviditet än företag som inte upprättar någon rapport; deras 

minimum-, maximumvärden och standardavvikelse tydde på mindre spridning. Dock måste vi 

beakta att två branscher från kontrollvariabeln också korrelerade negativt med 

hållbarhetsrapportering med en statistisk signifikans på 5%. Vi kan därför inte påstå att det finns 

ett kausalt samband mellan likviditet och hållbarhetsrapportering. 
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5.4   Storlek 

H4: Det föreligger ett positivt samband mellan storlek och frivilligt 

hållbarhetsrapportering på svenska företag noterade på Stockholmsbörsen. 

  
Variabeln storlek mättes i undersökningen som omsättning. Regressionen och den 

deskriptiva statistiken visar på att det finns ett statistiskt signifikant förhållande mellan 

upprättandet av hållbarhetsrapportering och storlek. Sambandet, som är statistiskt signifikant på 

1%-nivån, är positivt och innebär att större företag på börslistorna Small, Mid och Large Cap 

tenderar att hållbarhetsrapportera i större utsträckning. Det finns en korrelation men den är inte 

stark. I Diagram 2 går det att utläsa att företag i Large Cap hållbarhetsrapporterar i mycket större 

utsträckning än företag inom Small Cap och Mid Cap. Resultat i denna studie kan kopplas till 

tidigare forskning från Michelon (2011) och Kuzey och Uyar (2017). De båda studierna kommer 

fram till att storlek är en betydande faktor till upprättande av hållbarhetsrapportering. Legendre 

& Coderre (2013) kommer till en liknande slutsats och stödjer att företagsstorlek och 

hållbarhetsrapportering är korrelerade. Resultatet betyder att hypotesen om huruvida storlek har 

ett statistiskt samband med hållbarhetsrapportering bekräftas. 

  
Att det finns ett positivt samband mellan hållbarhetsrapportering och storlek kan kopplas till 

både legitimitet- och signalteorin. Som tidigare har tagits upp, visar tidigare studier att storlek 

korrelerar starkt med hållbarhetsrapportering. Genom dessa resultat från denna studie, samt 

resultat från tidigare studier, kan vi komma fram till att företagets storlek sett till omsättning är 

en faktor som kan vara en anledning till att företagen hållbarhetsrapporterar. Större företag var 

mer benägna att frivilligt hållbarhetsrapportera år 2016. 

  
Företag vars värderingar är förenliga med samhällets anses legitima och transparenta enligt 

legitimitetsteorin (Suchman, 1995). Tagesson et al. (2009) redogör att fler intressenter förväntar 

sig hållbarhetsrapporter av större företag då de har en större inverkan på samhället och 

hållbarhet. Större företag kan hållbarhetsrapportera för att uppväcka en legitimitet genom att 

visa transparensen i deras hållbarhetsarbete samt förespråkar en hållbar utveckling. 

  
Tagesson et al. (2009) redogör vidare att företag hållbarhetsrapporterar för att skapa och behålla 

legitimitet som annars kan ge negativa konsekvenser om de inte rättar sig efter de förväntningar 

och normer som finns. Signalteorin kan också förklara varför större företag tenderar att upprätta 

hållbarhetsrapporter. Frivillig hållbarhetsrapportering kan vara ett sätt att minska 
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informationsasymmetrin mellan intressenterna och företagen (Su et al. 2014). Hahn och Kühnen 

(2013) och Michelon (2011) menar att större privata företag kan genom hållbarhetsrapportering 

signalera att de arbetar mot en hållbar utveckling och har som mål att bli mer transparenta, vilket 

kan vara ett sätt att öka marknadsvärdet. I studien av Tagesson et al. (2009) påpekas att det 

funna förhållandet går i linje med antagandet att större företag hållbarhetsrapporterar i större 

utsträckning mer för att de involverar flera anställda som kan arbeta med miljö- och 

hållbarhetsrelaterade uppgifter. 

  

5.5   Kontrollvariabeln bransch  

I studien tillämpades bransch som kontrollvariabel. Branscherna delades in i kategorier 

utifrån den internationella standarden GICS som tillämpas just för att kategorisera företag på 

börslistor. Ur regressionen var det möjligt att utläsa att två branscher, ‘’Health Care’’ och 

‘’Technology’’, har ett samband till hållbarhetsrapportering med statistisk signifikans på 5%- 

nivån. Båda bransch kategorierna har en negativ korrelation till hållbarhetsrapportering på 

denna studies analyserade företag på Stockholmsbörsen. Detta innebär att företag i dessa 

branscher hållbarhetsrapporterar i mindre utsträckning. Det bör noteras att det uppstod en 

spridning i regressionen. Tre olika branscher var underrepresenterade i undersökningen som 

gör det svårt att studera dem. För att säkerställa att de inte hade en påverkan på resterande 

variabler uteslöts dessa tre kategorier varpå en ny regression genomfördes. Resultatet efter 

denna korrigering visade inte på en förändring i resultatet och kontrollvariabeln kan således 

presenteras utan bortfall. 

 

Studiens resultat förstärker tidigare forsknings slutsatser om att det existerar ett förhållande 

mellan branscher och mängden hållbarhetsinformation som ett företag delar med sig. Tagesson 

et al. (2009) kommer i sin studie fram till att företag som verkar i branscher med hög 

miljöpåverkan tenderar att hållbarhetsrapportera i större utsträckning. I vår studie fanns ett 

negativt samband mellan kategorin technology och hållbarhetsrapportering. Bland annat är 

finansbranschen den kategorin där färre företag rapporterar om hållbarhet än företag som 

exempelvis är verksamma inom oljeindustrin (Tagesson, 2009). Detta kan då bekräfta Tagesson 

et al. (2009) påstående om att incitamentet för att upprätta hållbarhetsrapporter är lägre inom 

sådana branscher som inte driver en miljöbelastande eller miljöfarlig verksamhet. I vår 

undersökning var kategorin Oil & Gas underrepresenterad och kunde därför inte jämföras mot 

de andra branscherna för att bekräfta Tagesson et al (2009) påstående. Legendre och Coderre 

(2012) ställer dock sig bakom Tagesson et al (2009) påstående och menar att 
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hållbarhetsrapportering är mer vanlig förekommande inom branschen Oil & Gas än finance eller 

technology. 

  
Hahn och Kühnen (2013) skriver i sin studie att intressentteorin kan förklara varför företag i 

vissa branscher tenderar att hållbarhetsrapportera mer än andra; Till följd av att de har en bredare 

inverkan på omgivningen och är mer synliga än andra företag, kommer också undergå mer 

granskning och tryck från intressenter. Företag som tillhör en viss kategori kan förklaras av 

signalteorin vara mer benägna att hållbarhetsredovisa då det är vanligt att intressenter efterfrågar 

det från företag med miljöpåfrestande verksamhet såsom exempelvis Oil & Gas (Legendre & 

Coderre 2012). 

 

6.   Slutdiskussion 

6.1   Slutsatser 

Studiens syfte var att analysera huruvida olika företagsfaktorer har ett statistiskt samband till 

frivillig hållbarhetsrapportering på svenska börsnoterade företag och slutsatserna som dras 

baseras på resultatet av korrelation- och regressionsanalysen. Likviditet, skuldsättningsgrad, 

lönsamhet och storlek var de företagsfaktorer som undersöktes i studien. 

 

•  Föreligger ett samband mellan frivillig hållbarhetsrapportering och företagsfaktorerna 

lönsamhet, skuldsättningsgrad, likviditet och storlek? 

  
Sammanfattningsvis visar resultatet på att storlek och likviditet har statistiskt samband med 

hållbarhetsrapportering medan skuldsättningsgrad och lönsamhet inte har ett statistiskt 

samband. Storlek visade på en positiv statistisk signifikans på 1%-nivån, det innebär att företag 

på Large Cap tenderar att hållbarhetsrapportera i större utsträckning än företag inom Mid Cap 

och Small Cap. Likviditet visade på ett negativt samband till hållbarhetsrapportering med en 

statistisk signifikans på 5%-nivån. Företag som hållbarhetsrapporterar har en lägre likviditet än 

företag som inte gör det. Korrelationsanalysen visade en svag korrelation för lönsamhet men 

den är inte statistiskt signifikant. För skuldsättningsgrad blev resultatet det samma. 

Sammanfattat påvisade endast variablerna storlek och likviditet ett statistiskt samband med den 

beroende variabeln hållbarhetsrapportering. 
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6.2   Reflektioner och kunskapsbidrag 

Det har forskats mycket inom hållbarhetsrapportering och finansiella nyckeltal. Vi använde 

oss av mått på nyckeltal som förekom oftast i den forskning som legat till grund för vår studie. 

Det finns dock studier som nyttjade andra definitioner och det är viktigt att poängtera att som 

tidigare sagts kan valet av mått på nyckeltalen påverka resultatet. Det är exempelvis möjligt 

att framtida undersökningar med andra definitioner på nyckeltalen kommer fram till andra 

slutsatser. En stor mängd data analyserades för vår studie som krävde inhämtning och 

beräkning. Vi var noggranna när vi arbetade med den insamlade datan men oavsiktliga fel kan 

ha inträffat som haft en påverkan på resultatet eftersom många beräkningar gjordes. 

  
En nackdel med vår undersökning var att i vår regression exkluderades kategorin Industrials 

eftersom en kategori måste agera referenspunkt när man arbetar med dummy-variabler i SPSS. 

Det gjorde att vi inte kunde analysera en intressant branschkategori som är mer utsatt än övriga 

miljömässigt. En annan bransch i en miljöpåfrestande verksamhet, Oil & Gas, var 

underrepresenterad i studien och kunde således inte heller analyseras. Likt många tidigare 

studier gjorde vi ingen undersökning över tid, utan avgränsade oss till år 2016. Vi valde det året 

då vi ville undersöka frivillig hållbarhetsrapportering och det följande räkenskapsåret gick den 

nya lagen om hållbarhetsredovisning i kraft. Man skulle kunna angripa samma 

problemformulering med andra undersökningsobjekt, studera årsredovisningar från 2018 för 

företag som inte omfattas av den nya lagen, men den tanken uteblev då ett slumpmässigt urval 

ledde till en alltför stor spridning. 

 

Studiens resultat har i hög grad korresponderat med tidigare internationella studiers slutsatser. 

Kunskapsbidraget som ges av denna studie är att det finns ett samband mellan 

hållbarhetsrapportering och storlek samt likviditet. Trots att inget samband hittades för 

lönsamhet ges ändå ett bidrag till området då resultatet går i linje med, och förstärker tidigare 

forskning. Tidigare studier som har undersökt hållbarhetsrapportering och företagsfaktorer har 

varit internationella eller från andra delar av världen. Det var därför särskilt intressant att göra 

undersökningen för svenska företag och belysa skillnader och likheter i resultaten från de andra 

studierna. 
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6.3   Förslag till vidare studier 

Malik (2015) skriver att beroende på vilket mått man har på företagsfaktorer är det möjligt att 

komma fram till olika slutsatser. Ett förslag till vidare forskning är att utföra liknande studier 

med andra mått på företagsfaktorerna för att se om resultatet skiljer sig. Räntabilitet på eget 

kapital är exempelvis en annan definition på lönsamhet som har använts i tidigare forskning. I 

vår studie undersöktes företag på Stockholmsbörsen som frivilligt hållbarhetsrapporterar år 

2016 då lagen inte hade trätt ikraft. Det innebär att alla mätvärden hämtades från räkenskapsåret 

2016 i och med att år 2017 trädde den nya lagen i kraft som kräver att stora bolag enligt 

definitionen ÅRL ska hållbarhetsrapportera. Ett annat förslag på vidare forskning är att 

undersöka hur frivillig hållbarhetsrapportering förhåller sig till finansiella företagsfaktorer hos 

mindre företag som inte påverkas av den nya lagen. Det kan vara lämpligt att undersöka en viss 

tid efter att lagen trätt i kraft för att få så lite spridning som möjligt. Ett annat förslag är att 

undersöka hur lönsamheten på företag, som frivilligt väljer att hållbarhetsrapportera, påverkas 

över tid. 
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