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Sammanfattning 

Svenska branschen för bostadsbolag bidrar till en stor del av landets miljöpåverkan. Tillsam-

mans står bostadsbolagen för 10 till 40 % av Sveriges förbrukning av energi och farliga kemi-

kalier, avfallsgenerering och utsläpp. Trots denna påverkan råder det stor variation i vilken 

omfattning som svenska allmännyttiga kommunala bostadsbolag miljöredovisar. Ur tidigare 

forskning identifierades variabler som antas påverka miljöredovisningens omfattning vilket 

formade studiens syfte: 

- Syftet med denna studie är att utreda i vilken omfattning som allmännyttiga kommu-

nala bostadsaktiebolag i Sverige miljöredovisar och analysera hur mängden lagenliga 

miljöupplysningar påverkas av bolagsstorlek, lönsamhet, skuldsättningsgrad, miljö-

ledningssystemets kvalitet och kommunalpolitik. 

 

Denna dokumentstudie genomför en innehållsanalys för att samla in numerisk data främst 

från årsredovisningar från 134 allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. För att analysera 

insamlad data sammanställdes deskriptiv statistik och en multipel linjär regressionsanalys 

utfördes. 

 

Studien finner att det råder stor spridning i vilken omfattning som allmännyttiga kommunala 

bostadsaktiebolag miljöredovisar. Dessutom urskiljer studien att miljöredovisningen är av 

liten omfattning i större delen av bolagen. Slutsatserna är i linje med tidigare forskning som 

studerat miljöredovisning i bostadsbolag. Regressionsanalysen visar att skuldsättningsgrad 

och kommunalpolitik har en signifikant positiv inverkan på miljöredovisningens omfattning. 

 

Då denna studie enbart granskar miljöredovisning för ett specifikt räkenskapsår kan en intres-

sant aspekt för vidare forskning vara att undersöka en längre tidsperiod. Det hade även varit 

av intresse att studera andra former av bostadsbolag, förslagsvis privatägda. 

 

Det finns få studier som fokuserar på allmännyttiga kommunala bostadsbolag och miljöredo-

visning. Till skillnad från tidigare studier bedöms miljöredovisningens omfattning genom att 

beräkna antal ord relaterat till bolagets interaktion med miljön. Med hjälp av denna studie kan 

bostadsbolag se om förbättringar är nödvändiga. 

 

Nyckelord: Allmännyttiga kommunala bostadsbolag, miljöredovisning, Sverige, omfattning.



 

 

Abstract 

The Swedish real estate sector contributes to a large part of the country’s environmental im-

pact. Collectively, real estate companies account for 10 to 40 % of Sweden's energy consump-

tion and hazardous chemicals, waste generation and emissions. Despite this impact, there is a 

large spread in the extent to which Swedish public municipal housing companies conduct en-

vironmental reporting. From previous research, variables were identified that are assumed to 

affect the extent of environmental reporting, which formed the purpose of the study: 

- The purpose of this study is to investigate to what extent municipal housing compa-

ny in Sweden conduct environmental reporting and analyze how the amount of legal 

environmental disclosures is affected by company size, profitability, leverage, quali-

ty of the environmental management system and local government politics. 

 

This document analysis conducts a content analysis to collect numerical data mostly from 

annual reports of 134 public municipal housing companies. To analyze the collected data, 

descriptive statistics were compiled and a multiple linear regression analysis was performed. 

 

The study finds that there is a large spread in the extent to which public municipal housing 

companies conducts environmental reporting. In addition, the study distinguishes that the 

environmental reporting is small in scale among many of the companies. The findings are 

consistent with previous research that also studied environmental reporting in real estate 

companies. The regression analysis shows that leverage and local government politics have a 

significant positive impact on the extent of environmental disclosures. 

 

Since this study only examines environmental reporting for a particular fiscal year, an inter-

esting aspect for future research can be to examine a longer period of time. It had also been of 

interest to study other types of housing companies, such as privately owned. 

 

There are few studies that focus on public municipal housing companies and environmental 

reporting. Unlike previous studies, the extent of environmental reporting is assessed by count-

ing number of words related to the company's interaction with the environment. With the help 

of this study, real estate companies can see whether improvements are required. 

 

Key words: Public municipal housing companies, environmental reporting, Sweden, extent.
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Förkortningslista 

CSR   Corporate Social Responsibility 

EMAS   Eco Management and Audit Scheme 

GRI Global Reporting Initiative 

ISO International Organization for Standardization 

SABO                                Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag 

VIF    Variance Inflation Factor 

ÅRL   Årsredovisningslagen 

WCED World Commission on Environment and Develop-

ment 

 

Begreppsförklaringar 

Allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag: Bostadsaktiebolag som har ett allmännyttigt 

syfte och som en eller flera kommuner har ett ömsesidigt bestämmande inflytandet över. 

Hållbarhetsredovisning: Redovisning som förser information om den prestation som en 

verksamhet utmärks av på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt plan. 

Miljöredovisning: Miljöupplysningar som lämnas med hänsyn till lagmässiga krav och som 

är en del av hållbarhetsredovisningen.  

Miljöledningssystem: Införlivar procedurer och processer som utbildning av bolagets an-

ställda, granskning och redovisning till både interna och externa intressenter om bolagets mil-

jömässiga prestation. 
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1. Inledning 

Det inledande kapitlet syftar till att ge insikt kring praxis för miljöredovisning i allmännyttiga bo-

stadsbolag i Sverige. Uppsatsen introduceras med en bakgrund som leder fram till en problematise-

ring där studiens forskningsproblem framförs. Med detta som grund utvecklas forskningsfrågor som 

studien ämnar besvara innan avsnittet slutligen mynnar ut i ett syfte och en avgränsning. 

 

1.1  Bakgrund 

Som en milstolpe för världen och för samarbetet mot en hållbar utveckling, ett begrepp som år 1987 

introducerades av FN:s World Commission on Environment and Development (WCED), enades 

världens länder år 2015 vid klimattoppmötet i Paris om ett förnyat globalt klimatavtal. Avtalet som 

gäller från och med år 2020 ska fungera som en gemensam plan för att minimera klimatutsläppen 

världen över. Det nya avtalet signalerar till bolag, kommuner och länder om betydelsen att sträva 

efter att minska utsläppen och bygga motståndskraft mot klimatförändringar. (Regeringskansliet, 

2015) Begreppet hållbar utveckling hamnade på agendan efter att WCED år 1987 publicerade 

Brundtlandrapporten, även känd som "Vår gemensamma framtid". I rapporten definieras hållbar 

utveckling som “...development that meets the needs of the present without compromising the abil-

ity of future generations to meet their own need.” (WCED, 1987, s. 41). Efter publiceringen av 

denna rapport har behovet av att bolag upprättar en miljöredovisning successivt ökat med tiden (Fa-

gerström, Hartwig och Lindberg, 2016). 

 

Idag hålls allt fler bolag ansvariga för den miljöpåverkan som verksamhetens aktiviteter och be-

slutsfattande innebär (Braam, Uit de Weerd, Hauck och Huijbregts, 2016). I syfte att förändra den 

externa miljöns uppfattningar tenderar bolag att redovisa det arbete som bedrivs avseende ”Corpo-

rate Social Responsibility” (CSR) (Bonsón och Bednárová, 2015). CSR-redovisning beskrivs av 

organisationen Global Reporting Initiative (GRI, u.å.) som en synonym till hållbarhetsredovisning 

som enligt Frost, Jones, Loftus och Van der Laan (2005) informerar om den prestation en verksam-

het utmärks av på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt plan.  

 

Bolag kan välja att antingen inkludera miljöupplysningar i ett självständigt avsnitt i årsredovisning-

en eller producera separata rapporter, exempelvis en hållbarhetsrapport eller miljörapport (Beck, 

Campbell och Shrives, 2010). En årsredovisning som inkluderar miljöupplysningar baseras anting-

en på lagmässiga krav eller motsvarar en frivillig handling från bolaget (Niskala och Pretes, 1995). 

Miljöupplysningar baserade på lagmässiga krav definieras av Fagerström et al. (2016) som redovis-

ning medan frivilliga miljöupplysningar benämns rapportering. Redovisning sker systematiskt efter 



 

2 

 

givna principer och enligt god redovisningssed medan rapportering är mindre styrd och saknar rikt-

linjer för hur upprättandet ska ske då lagstiftning inte existerar (ibid.). I Sverige är stora bolag enligt 

årsredovisningslagen (SFS 1995:1554, kap 6 1§) skyldiga att redovisa verksamhetens miljöpåver-

kan i årsredovisningens förvaltningsberättelse. Samma skyldighet råder även för samtliga bolag som 

bedriver tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken (ibid.).  

 

Sveriges allmännyttiga bostadsföretag (SABO) är en bransch- och intresseorganisation som samtli-

ga kommunägda bostadsbolag på eget initiativ kan ingå medlemskap i (SABO, u.å.a). Organisatio-

nen har som vision att fungera som samarbetspartner, en kunskapskälla och företrädare samt mötes-

platsen för Sveriges allmännyttiga kommunala bostadsbolag (SABO, u.å.b). SABOs omkring 300 

medlemsbolag erbjuds stöd och service genom rådgivning, utbildning och information för att stärka 

bostadsbolagens arbete och konkurrenskraft på bostadsmarknaden (ibid.). Medlemsbolagen finns 

spridda över landet och är av skiftande storlek med ett lägenhetsbestånd från 72 till 26 

600 lägenheter (ibid.). 

 

Majoriteten av bostadsbolagen som är medlemmar i SABO är aktiebolag ägda av en kommun 

(SABO, u.å.b). I enlighet med lagen om allmännyttiga och kommunala bostadsaktiebolag (SFS 

2010:879, kap 1 1§) motsvarar detta ett bostadsbolag som antingen en eller flera kommuner har ett 

ömsesidigt bestämmande inflytandet över. Allmännyttiga kommunala bostadsaktiesbolag har ett 

allmännyttigt syfte vilket innebär att bolagen ska bidra till en hållbar utveckling genom att ta ett 

etiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande (Prop. 2009/10:185). Resultatet från detta ansvarsta-

gande kan exempelvis presenteras i en hållbarhetsredovisning som beskriver vilka miljömässiga 

åtgärder som genomförts och det resultat som går att påvisa. Sådana åtgärder förväntas stärka verk-

samhetens varumärke och på lång sikt ge ökad lönsamhet (ibid.). 

 

Medlemsbolag tillhörande SABO besvarar årligen en miljöenkät som organisationen framtagit. Ut-

ifrån sammanställningen av SABOs utsända miljöenkät för år 2014 som 190 medlemsbolag valde 

att besvara, framkom det att totalt 21 % (40 stycken) upprättar en miljöredovisning. Trots att det till 

antalet är få medlemsbolag som informerar om verksamhetens miljömässiga prestation identifiera-

des en efterfråga för utveckling inom området. Efterfrågan avser utbyte av erfarenheter och stöd i 

hållbarhetsredovisning och användning av miljöledningssystem, miljödiplomering samt certifiering. 

(SABO, 2015a) 

 

För att hållbarhetsredovisningen i svenska bolag ska nå en enhetlig nivå har ändringar i årsredovis-

ningslagen beslutats. Under räkenskapsåret 2017 ställs krav på att bolag som kan klassificeras som 
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stora, är av allmänt intresse eller är moderbolag i en stor koncern, ska redovisa icke-finansiella upp-

lysningar. Denna redovisning ska antingen inkluderas i förvaltningsberättelsen eller upprättas i en 

separat handling. (Justitiedepartementet, 2014) Uppskattningsvis beräknas den nya lagen beröra 

omkring 2 000 bolag i Sverige varav omkring 35 är medlemmar i SABO (SABO, 2015b). Däremot 

förklarar SABO att medlemsbolagen som från och med räkenskapsåret 2017 berörs av årsredovis-

ningslagens nya bestämmelser, idag redan publicerar en ganska omfattande hållbarhetsredovisning, 

antingen i årsredovisningen eller i en separat rapport (ibid.). Följande talar för att lagen inte kom-

mer förändra medlemsbolagens praxis för hållbarhetsredovisning i någon stor skala. 

 

1.2 Problematisering 

Bebyggelsemiljön bidrar en stor del till den globala energiförbrukningen och klimatförändringar då 

branschen står för över en tredjedel av utsläppen som årligen sker på en global nivå (Andelin, Kyrö 

och Sarasoja, 2013). I Sverige bidrar bostadsbolag till en stor del av landets påverkan på miljön. 

Tillsammans står branschen för 10 till 40 % av Sveriges förbrukning av energi och farliga kemikali-

er, avfallsgenerering samt utsläpp som både ger miljöeffekter och är giftiga för mänskligheten (Tol-

ler, Wadeskog, Finnveden, Malmqvist och Carlsson, 2011). Trots branschens stora miljöpåverkan 

framhäver ändå Andelin et al. (2013) att bostadsbolag i Norden ligger efter i miljöredovisning jäm-

fört med andra branscher. Till skillnad från många andra aktörer på marknaden, har bostadsbolag 

ännu inte uppmärksammat behovet av att redovisa verksamhetens miljömässiga prestation. 

 

Brister i miljöredovisningens omfattning sett till andra branscher verkar även vara fallet i bostads-

bolag verksamma i andra europeiska länder. Tidigare forskning av Jones (2011) fann att bygg- och 

bostadsbolag i Storbritannien, i genomsnitt redovisade 3,6 sociala eller miljörelaterade grafer vilket 

var lägst av alla åtta undersökta branscher. Även Bonsón et al. (2015) bekräftar att bostadsbolag i 

Europa ligger efter andra branscher i miljöredovisning. Bostadsbolagen som ingick i studien redovi-

sade i genomsnitt 1,67 miljöindikatorer. Av 19 studerade branscher var det endast tre i vilket miljö-

redovisningen innefattade färre indikatorer än bostadsbolag. 

 

Tidigare studier som fokuserar på svenska bostadsbolag har främst inriktats på börsnoterade, privat-

ägda eller kommersiella bostadsbolag (Gustafsson och Lumme Kinnunen, 2011; Emnert, Hansson 

och Johansson Salagean, 2009; Andelin et al., 2013). Den enda studie som hittills enbart har analy-

serat i vilken omfattning som allmännyttiga kommunala bostadsbolag i Sverige miljöredovisar, ut-

fördes av Lunell och Långström (2016). Författarna granskade årsredovisningar från 50 av SABOs 

cirka 300 medlemsbolag och genomfördes med hjälp av två ramverk baserade på GRI:s riktlinjer. 

Miljöredovisningens omfattning bestämdes genom att räkna samman samtliga meningar som kunde 
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knytas till denna kategori. Studien belyste att det råder en stor spridning i vilken omfattning som 

svenska allmännyttiga bostadsbolag inkluderar miljöredovisning i årsredovisningen. Spridningen 

kan tänkas bero på att bostadsbolag inte valt att inkludera den separata miljö- eller hållbarhetsrap-

porten i årsredovisningen eller valt att inte upprätta en miljöredovisning (ibid.). 

 

I vilken utsträckning bolag genomför miljöredovisning hänförs enligt Tagesson, Blank, Broberg och 

Collin (2009) till interna och externa variabler. Forskarna föreslår att kommande forskning ska be-

akta såväl interna som externa variabler, studera ett stort urval och utföra statistiska tester för att 

erhålla ytterligare förklaring till bolags miljöredovisning (ibid.). Då denna studie syftar till att stude-

ra allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag i Sverige finns det ett behov av att uppmärksamma 

både interna och externa variabler då kommunala bolag påverkas av den externa miljön som bolaget 

inte kan styra över. 

 

Stora bolag har fler antal anställda och kan enligt Tagesson et al. (2009) i och med det involvera fler 

vid insamling och sammanställning av information. Dessutom är det vanligt förekommande med en 

eller flera avdelningar som arbetar med hållbarhetsrelaterade frågor. Detta kan jämföras med mind-

re bolag som i stället vanligtvis har en anställd som ensam ansvarar för hela processen (ibid.).  

 

Bolag som kännetecknas av att ha en bra lönsamhet, väljer även att redovisa en större mängd miljö-

relaterad information än bolag med dåliga ekonomiska omständigheter (Cormier och Magnan, 

1999; Tagesson et al., 2009). Däremot konstaterade Ho och Taylor (2007) att hållbarhetsredovis-

ningens omfattning är större bland bolag som kännetecknas av en lägre lönsamhet. En låg lönsam-

het stärker viljan att delge information om hur verksamheten bidrar med hållbara värderingar till 

hela samhället. Detta för att aktieägare och allmänheten ska få ett bättre intryck av bolaget samt 

lindra intressenternas oro (ibid.). 

 

Skuldsättningsgrad är en annan variabel som enligt forskare förväntas påverka miljöredovisningens 

omfattning. Som ett gensvar på kraftig upplåning erhåller ledningen en begränsad handlingsfrihet 

av resurser vilket ger färre möjligheter för investeringar i miljöredovisning. Dessa bolag förfogar 

inte över tillräckliga ekonomiska resurser för att använda önskat metodval för miljöredovisning. 

(Andrikopoulos och Kriklani, 2013) I motsats påstår Clarkson, Li, Richardson och Vasvari (2008) 

att bolag med hög skuldsättningsgrad ställs inför påtryckningar från långivare att offentliggöra mer 

miljöupplysningar då det underlättar långivarnas beslutsfattande om bolagets framtida skulder. 
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Bolag finns belägna i skilda stadier av miljöledning vilket Azzone, Brophy, Noci, Welford och Yo-

ung (1997) menar får uppenbara konsekvenser för miljöredovisningens djup och innehåll. Sumiani, 

Haslinda och Lehman (2007) belyser att certifiering av ett internt miljöledningssystem i hög grad 

påverkar bolag att offentliggöra miljömässiga upplysningar. Detta ger indikationer på att ju bättre 

kvalitet som verksamhetens miljöledningssystem kännetecknas av, desto bättre standard har bola-

gets miljöupplysningar (Maier och Vanstone, 2005). Som Andelin et al. (2013) förklarar komplette-

rar miljöledningssystem och hållbarhetsredovisning varandra. 

 

En extern variabel som antas inverka på hållbarhetsredovisningens omfattning i årsredovisningar är 

det politiska styret i kommuner (Tagesson, Klugman och Lindvall Ekström, 2013). Ledningens i 

allmännyttiga kommunala bostadsbolag influeras av ägaren, det vill säga den kommun som bolaget 

är verksam i (Karp, 2010). Ju mer medvetna kommuninvånarna är avseende exempelvis klimatför-

ändringar, desto fler väljer att rösta på det parti som förespråkar miljöinsatser (ibid.). Hur partiernas 

mandat fördelas i kommunfullmäktige speglas i lämnade upplysningar som överensstämmer med 

respektive partis skilda karaktärsdrag och vad som förespråkas i respektive partis agenda (Tagesson 

et al., 2013). 

 

Till skillnad från tidigare forskning om allmännyttiga kommunala bostadsbolag i Sverige, väljer 

denna studie att granska årsredovisningar från ett större antal av SABOs medlemsbolag. Dessutom 

mäts miljöredovisningens omfattning genom att räkna antal ord som kan kopplas till bolagets inter-

aktion med miljön vilket inte genomförts i tidigare studier av svenska bostadsbolag. Det ger studien 

möjlighet att ta reda på om bostadsbolagens miljöredovisning, likt vad tidigare studier funnit, varie-

rar och är begränsad i omfattning även när en annan mätenhet används vid granskning. Till skillnad 

från Lunell och Långström (2016) som undersökte miljöredovisning för räkenskapsåret 2014, väljer 

denna studie att studera efterföljande räkenskapsår. Detta gör att studien kan identifiera om föränd-

ring skett eller om det fortfarande råder variation i miljöredovisningens omfattning. Då fler bo-

stadsbolag studeras ges möjlighet att se om miljöredovisningen kan uppfattas som mer enhetlig eller 

inte. Ingen annan studie av svenska allmännyttiga bostadsbolag har kvantitativt analyserat hur olika 

variabler kan förklara miljöredovisningens omfattning. I litteratursökningen var det inte möjligt att 

finna någon studie likt denna vilket innebär att studiens teoretiska bidrag betraktas som stort. 

 

Denna studie förväntas ge förståelse för hur miljöredovisningen för närvarande ser ut i allmännytti-

ga kommunala bostadsaktiebolag. Genom att uppskatta hur omfattande bostadsbolagens miljöredo-

visning är kan respektive bolag reflektera över studiens resultat och bedöma var i mängden som 

bolaget står gällande miljöredovisning. Med hjälp av studiens resultat kan bostadsbolag få en upp-
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fattning om utveckling inom området är nödvändigt för att uppnå en jämnare miljöredovisning vil-

ket enligt Andelin et al. (2013) möjliggör till konkurrensfördelar. En jämnare redovisning gör att 

bolag kan ställas mot varandra och utvärderas för fortsatt utveckling inom branschen (ibid.). I och 

med att studien bidrar med ökad kunskap inom detta forskningsområde kommer troligtvis bolagen 

precis som Emnert, Hansson och Johansson Salagean (2009) förklarar, agera utifrån studiens resul-

tat och ta efter varandra i miljöredovisning. 

 

1.3 Problemformulering 

Det som studiens inledning hittills har presenterat lyfter fram två forskningsfrågor som är intressan-

ta att studera vidare i: 

 

 Vilken omfattning har miljöredovisningen i allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag? 

 

 Hur kan miljöredovisningens omfattning förklaras av variablerna bolagsstorlek, lönsamhet, 

skuldsättningsgrad, miljöledningssystemets kvalitet och kommunalpolitik? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att utreda i vilken omfattning som allmännyttiga kommunala bostadsak-

tiebolag i Sverige miljöredovisar och analysera hur mängden lagenliga miljöupplysningar påverkas 

av bolagsstorlek, lönsamhet, skuldsättningsgrad, miljöledningssystemets kvalitet och kommunalpo-

litik. 

 

1.5 Avgränsning 

 Bostadsbolagen som undersöks är endast medlemmar i SABO. 

 

 Denna studie omfattar endast bostadsbolag som faller inom lagen om allmännyttiga kom-

munala bostadsaktiebolag då SABO (u.å.b) förklarar att majoriteten av organisationens med-

lemmar är aktiebolag som ägs av en kommun. 

 

 Studien inriktas på allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag i Sverige som redovisar en-

ligt regelverket K3. 
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 Som följd av att studien utreder miljöredovisning studeras bostadsaktiebolag som enligt års-

redovisningslagen (ÅRL) klassas som stora och därmed är skyldiga att redovisa miljöupp-

lysningar i årsredovisningens förvaltningsberättelse. 

 

 För att studiens resultat ska bli aktuellt och trovärdigt samlas data in från årsredovisningar 

som omfattar räkenskapsåret 2015 (bolag med brutet och inte brutet räkenskapsår) för att 

genomföra fler observationer. 

 

1.6 Studiens disposition 

Studiens inledande kapitel innefattar bakgrund, problematisering, problemformulering, syfte och 

avgränsning. Nedan ges en förklaring för vad studiens resterande kapitel inrymmer och vad respek-

tive kommer att behandla.  

 

Figur 1: Studiens disposition. 

 

Kapitel 2 - Metod: Detta kapitel redogör bland annat för den vetenskapliga tradition, metod och 

ansats som studien kännetecknas av. Här beskrivs även det tillvägagångssätt som appliceras för att 

samla in data från bland annat årsredovisningar och hur denna information sedan har bearbetats. 

 

Kapitel 3 - Referensram: Följande kapitel innefattar bland annat en allmän referensram som ger 

bakgrundsinformation om begreppet miljöredovisning. Efter denna del presenteras teorier och hur 

dessa kan förklara bolagens val att upprätta en miljöredovisning. Tidigare forskning identifierar 

variabler som förväntas påverka miljöredovisningens omfattning vilket lägger grunden för utveck-

landet av studiens hypoteser. 

 

Kapitel 4 - Empiri: I detta kapitel presenteras studiens resultat som erhållits efter att insamlad data 

analyserats med hjälp av deskriptiv statistik och en multipel linjär regressionsanalys. 

 

Kapitel 5 - Analys och slutsatser: Här analyseras studiens resultat genom att diskutera dess kopp-

ling till valda teorier och tidigare forskning inom området. Därefter sammanfattas vilka slutsatser 

som kan dras utifrån studiens resultat innan en reflektion ges om studiens teoretiska och praktiska 

resultat. Slutligen presenteras förslag till vidare forskning. 
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2. Metod 

Avsnittet har som avsikt att beskriva studiens metodval och bakomliggande motiv. Metodvalen som 

diskuteras avser bland annat forskningstradition, metod, ansats, och design samt hur insamling av 

data har utförts och hur materialet sedan hanterats och analyserats. Dessutom ges information om 

hur studien hänförs till kvalitetskriterierna reliabilitet, validitet och replikerbarhet. 

 

2.1 Klassificering av forskning 

För att ge en överblick om vilka olika former av redovisningsforskning som existerar och hur studi-

er relaterade till organisatoriska och sociala aspekter av redovisning klassificeras kan Hopper och 

Powells (1985) modell uppmärksammas. Denna väletablerade modell delar in redovisningsforsk-

ning i tre huvudsakliga kategorier: ”Mainstream accounting research”, ”Critical accounting rese-

arch” och ”Interpretive accounting research” (ibid.). Följande klassificering bygger vidare på den 

modell som Burrell och Morgan (1979) utvecklade särskilt inriktad på organisationsforskning och 

som anger fyra olika paradigm: ”Radical structuralism”, ”Radical humanism”, ”Functionalism” och 

”Interpretive”. 

 

 

 

Figur 2: Taxonomy of Management Accounting Research (Ryan, Scapens och Theobald, 2002). 

 

Studien genomför en kvantitativ innehållsanalys vilket innebär att endast den information som ut-

trycks direkt i bostadsaktiebolagens årsredovisningar eller på särskilda hemsidor tas i beaktande vid 

datainsamling (Ekström och Larsson, 2010). I och med valet av en kvantitativ innehållsanalys sam-

las data in på ett diskret tillvägagångssätt vilket enligt Howe (1988) visar på att studien vill uppnå 

rationell kunskap genom en ren observation fri från intressen, värderingar, ändamål och psykologis-

ka mönster som individer kan kopplas till. Datainsamlingen till variablerna genomförs därför på ett 

objektivt tillvägagångssätt då information inte tolkas efter personliga uppfattningar, det vill säga 
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studien betraktar endast det som finns där ute och är oberoende av den som känner (Chua, 1986). 

Detta innebär att studien kopplas till ”Mainstream accounting research” vilket är en klassificering 

som särskilt förespråkar objektivitet (Johnson och Onwuegbuzie 2004; Hopper et al., 1985). Dess-

utom syftar studien till att erhålla ett resultat som kan generaliseras till en stor population vilket 

enligt Chua (1986) särskilt kan kopplas till detta val av klassificering. 

 

2.2 Vetenskaplig tradition 

Som tidigare uppmärksammats innehar denna studie ett objektivt förhållningssätt. Av den orsaken 

anknyter studien till den positivistiska forskningstraditionen som enligt Howe (1992) särskilt efter-

strävar objektivitet. Baserat på en deduktiv ansats med tidigare forskning som utgångspunkt påver-

kas inte studiens data av värderingar och intressen som annars följer med forskare vid insamling 

och tolkning av data (ibid.). Studien ligger därmed inte i linje med den hermeneutiska traditionen 

som i stället förespråkar att individer inte ska isoleras från forskning utan individuella uppfattningar 

och känslor inkluderas för ett särskilt fenomen (Chua, 1986; Coetsee, 2010). Med en positivistisk 

tradition som grund eftersträvar studien att uppnå sanning genom att finna, förklara och förutsäga 

hur olika variabler påverkar miljöredovisningens omfattning i bostadsaktiebolag vilket sker genom 

skapandet av hypoteser som prövas (ibid.; Hopper et al., 1985). 

 

2.3 Forskningsmetod 

Eftersom studien hänförs till det positivistiska paradigmet och sambandet mellan teori och praktik 

beaktas utifrån en deduktiv aspekt, används en kvantitativ forskningsmetod. Som följd tas utgångs-

punkt från tidigare forskning för att därigenom skapa hypoteser som prövas och slutligen antingen 

bekräftas eller förkastas. (Johnson et al., 2004) För att pröva uppsatta hypoteser utgår datainsam-

lingen från ett objektivt förhållningssätt och sker genom en diskret och ren observation som enligt 

Smith (1983) hålls neutral och enbart studerar det kända. En kvantitativ metod används då McCus-

ker och Gunaydin (2015) menar att det möjliggör för test av olika variabler vilket överensstämmer 

med denna studie som analyserar hur olika variabler påverkar miljöredovisningens omfattning. För 

att utföra analysen samlas en stor mängd volymdata in, främst årsredovisningar från ett stort repre-

sentativt urval för att resultaten ska kunna generaliseras till en hel population. Detta ligger i linje 

med användandet av en kvantitativ metod (ibid.).  

 

2.4 Forskningsansats 

Denna studie baseras på en deduktiv forskningsansats då en kvantitativ metod tillämpas vilket enligt 

Johnson et al. (2004) särskilt kan kopplas till denna form av synsätt. Valet av denna ansats innebär 
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att forskningsprocessen tar utgångspunkt från teorin för att därigenom utveckla ny teori (Potter och 

Levine‐Donnerstein, 1999). Med tanke på detta spelar tidigare forskning en viktig roll för studien då 

det lägger grunden till utvecklandet av hypoteser, val av variabler samt vilka handlingar som kom-

mer att vidtas (Haider och Birley, 1999). I denna studie uppmärksammas tidigare forskning för att 

identifiera variabler vilka förväntas påverka miljöredovisningens omfattning. Variablerna i form av 

hypoteser testas för att antingen bekräftas eller förkastas. 

 

2.5 Forskningsdesign 

Då studien samlar in data på ett diskret tillvägagångssätt och därmed enbart observerar innehållet i 

årsredovisningar och hemsidor betecknas den som en observationsstudie då inga ingripanden sker 

för att vidta åtgärder (Mann, 2003). En form av observationsstudie är en tvärsnittsdesign vilket är 

den forskningsdesign som används i denna studie (Carlson och Morrison, 2009). Valet av denna 

forskningsdesign lämpar sig enligt Levin (2006) då studien har som syfte att beskriva miljöredovis-

ningens omfattning i allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och testa uppställda hypoteser. 

Dessutom granskas bostadsaktiebolagens miljöredovisning för en kort given tidpunkt motsvarande 

räkenskapsåret 2015. Följaktligen bidrar studiens forskningsdesign med en bild över ett bestämt 

ögonblick (ibid.).  

 

2.6 Dokumentstudie och innehållsanalys 

Indirekt observerar studien ett socialt fenomen som miljöredovisning i bostadsaktiebolag vilket gör 

att den liknas en dokumentstudie. Observationen sker inte direkt av ett socialt agerande utan sker 

genom att studera tryckta redogörelser för ett visst agerande. I denna dokumentstudie har en kvanti-

tativ innehållsanalys använts vilket blir särskilt passande för denna studie då Smith, Yahya och 

Amiruddin (2007) menar att användandet av en innehållsanalys är vanligt förekommande vid studi-

er av miljöredovisning.  

 

En kvantitativ innehållsanalys definieras av Berelson (1952, s. 18) som en “… research technique 

for the objective, systematic, and quantitative description of the manifest content of communica-

tion.” Genom att betrakta detta citat blir det tydligt att denna studie använder en kvantitativ inne-

hållsanalys. Insamling av data som delges i årsredovisningar och på hemsidor är objektiv då den 

hålls oberoende av personliga uppfattningar (Ekström och Larsson, 2010). Precis som Chua (1986) 

nämner granskar studien endast det som uttryckligen finns och är oberoende av den som känner då 

innehållet inte tolkas. Dessutom samlas data endast in från det manifesta innehållet, det vill säga 

från informationen som direkt finns skriven och är tillgänglig för alla som väljer att ta del av den. 

Denna insamling sker på ett systematiskt tillvägagångssätt enligt instruktioner angivna i studiens 
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undersökningsmodell under rubrik 3.5. Insamlad data består av numeriska tal då studien har som 

syfte att undersöka samband mellan studiens beroende och oberoende variabler. (Ekström och Lars-

son, 2010) 

 

2.7 Datainsamling 

I denna studie tillämpas en blandning av primära och sekundära källor vilket enligt Saunders, Lewis och 

Thornhill (2012) är vanligt inom forskning då båda formerna krävs för att besvara forskningsfrågor i och 

med att primärdata kan vara begränsad. Primärdata är empiriskt material som kan erhållas genom obser-

vationer där forskaren i fråga på egen hand hämtar in data. Primärkällor utgör publicerade källor som 

bland annat rapporter och vissa statliga och kommunala publikationer. Då studien främst har som 

avsikt att införskaffa innehåll från elektroniskt tillgängliga årsredovisningar för räkenskapsåret 2015 

använder studien primärdata. (ibid.) Anledningen till valet att samla in data från årsredovisningar 

för det senaste tillgängliga räkenskapsåret är då Andersen (1994) menar att det är viktigt att utgå 

från den senaste litteraturen för bredast täckning av ämnesområdet. Vid omständigheter där det inte 

var möjligt att finna den senaste versionen av årsredovisningen på bostadsbolagets hemsida använ-

des databasen Retriever som alternativ. 

 

Förutom primärdata har även sekundärdata använts som ett komplement. Till skillnad från primär-

data där material hämtas in av utredaren själv, samlas i stället sekundärdata in av någon annan i ett 

annat syfte för att sedan presenteras. Sekundärdata som förekommer i studien består till större delen 

av vetenskapliga artiklar som bland annat har hämtats från databaserna Emerald, J-Stor, Science 

Direct och Wiley Online Library som finns tillgängliga via Högskolans bibliotek. Med hjälp av ve-

tenskapliga artiklar har variabler som förväntas påverka miljöredovisningens omfattning identifie-

rats vilket har legat till grund för skapandet av hypoteser som testas. Dessutom har även en del 

böcker använts för att fungera som stöd till vetenskapliga artiklar vid beskrivning av metodval och för-

klaring av resultat. Böcker och vetenskapliga artiklar bildar tillsammans den bas av tidigare kunska-

per som har bidragit till kunskapsutvecklingen (Eriksson och Hultman, 2014). Med hjälp av veten-

skapliga artiklar har tidigare forskning inom området tagits i åtanke vilket har underlättat vid utform-

ning av studien och producering av text. Det är viktigt att visa var studien står i förhållande till tidi-

gare forskning genom att stödja resonemang med hänvisningar till olika källor (ibid.). Användandet 

av både böcker och vetenskapliga artiklar gör det enklare att föra en diskussion om studiens resultat 

och hur det kan ställas gentemot tidigare forskning och valda teorier. Sekundärdata till variabeln 

kommunalpolitik har också använts då numerisk data har hämtats från svenska kommuners hemsi-

dor. Vid omständigheter där bostadsaktiebolagens årsredovisningar inte gav tillräckligt med infor-
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mation för att besvara variablerna bolagsstorlek och miljöledningssystemets kvalitet, besöktes bo-

stadsbolagens hemsidor. 

 

2.8 Population och bortfall 

SABO är en bransch- och intresseorganisation som samtliga kommunägda bostadsbolag på eget 

initiativ kan ingå medlemskap i (SABO, u.å.a). I och med att medlemskapet är frivilligt kan det leda 

till att vissa bostadsbolag uteblir från studien. Däremot förmodas det inte gälla ett stort antal bolag 

då SABO beskrivs som den naturliga företrädaren och mötesplatsen för Sveriges allmännyttiga 

kommunala bostadsbolag (SABO, u.å.b). Det var även från SABOs miljöenkät som medlembola-

gens önskan uppmärksammades gällande utbyte av erfarenheter och stöd avseende hållbarhetsredo-

visning (SABO, 2015a). Med ovanstående förklaringar anses denna population som rätt att studera. 

 

Studiens urvalsram togs fram genom det medlemsregister som fanns tillgängligt på SABOs hemsida 

vilket gav en förteckning över studiens bruttopopulation omfattande 305 medlemsbolag (SABO, 

u.å.c). Bostadsbolag som har ingått medlemskap i SABO efter sista dagen för insamling av data 

(2016-11-29) har inte räknats med i bruttopopulationen. 

 

Då majoriteten av SABOs medlemmar är aktiebolag som ägs av en kommun har studien genomfört 

ett urval och väljer att endast studera aktiebolag för att slutsatser ska spegla en stor del av popula-

tionen (SABO, u.å.b). Däremot har studien valt att inte inkludera bostadsaktiebolag som följer re-

dovisningsregelverket K2. Detta med anledning av att regelverket K3 främst används av stora bolag 

som enligt Cormier, Magnan och Van Velthoven (2005) vanligtvis lämnar miljöupplysningar. 

 

Som följd av att studien utreder miljöredovisning studeras endast de bostadsaktiebolag som enligt 

ÅRL klassas som stora och därmed är skyldiga att lämna miljöupplysningar i årsredovisningens 

förvaltningsberättelse. Bostadsbolag som bedriver tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet 

enligt miljöbalken är skyldiga att upprätta miljöredovisning oavsett storlek och har därför inklude-

rats. (SFS 1995:1554, kap 6 1§) 

 

För att avgöra hur många bolag som studien i slutändan omfattar beaktades först medlemsregistret. 

Detta register innehöll 42 bolag som inte kunde definieras som bostadsaktiebolag och har därför 

inte inkluderats i studien. Efter detta granskades årsredovisningar från resterande bolag för att avgö-

ra vilket redovisningsregelverk som användes under räkenskapsåret 2015. Efter genomförd gransk-

ning var det möjligt att påvisa att 43 bostadsaktiebolag följde regelverket K2. Av återstående bolag 

kunde 59 stycken definieras som mindre bolag som inte var tillstånds- eller anmälningspliktiga en-
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ligt miljöbalken. Bolag som inte delgav information om nettoomsättning, balansomslutning eller 

medelantalet anställda uteslöts då en korrekt bedömning inte kunde genomföras. 

 

Ett bostadsaktiebolag ansågs upprätta en miljöredovisning om förvaltningsberättelsen innehöll in-

formation som kunde hänföras till verksamhetens interaktion med miljön. Vanligtvis redovisades 

denna information under en egen rubrik vid namn ekologisk hållbarhet, miljöredovisning, miljöan-

svar, miljö, miljöarbete eller liknade. I förvaltningsberättelsen hos 27 bolag var det inte möjligt att 

påträffa en miljöredovisning vilket slutligen resulterade i att antalet allmännyttiga kommunala bo-

stadsaktiebolag som studien observerar uppgick till 134 stycken (se bilaga 1). 

 
Antal 

Bruttopopulation (antal medlemsbolag i SABO) 305 

Varav är inte bostadsaktiebolag (exempelvis stiftelser eller aktiebolag vars syfte inte är att 

förvalta hyresrätter) 
– 42 

Varav är bostadsaktiebolag som tillämpar regelverket K2 – 43 

Varav är bostadsaktiebolag som enligt ÅRL definieras som mindre och inte är tillstånds- 

eller anmälningspliktiga enligt miljöbalken. Även hit räknas bolag där bedömning inte har 

varit möjlig att genomföra på grund av avsaknad av tillräcklig information. 

– 59 

Som inte upprättar en miljöredovisning i förvaltningsberättelsen – 27 

Observerade bostadsaktiebolag efter urval (följer regelverket K3 och har enligt ÅRL 

redovisningsplikt) 
134 

 

Tabell 1: Observerade bostadsaktiebolag efter urval. 

 

Från de 134 undersökta bostadsaktiebolagen uppstod inget externt bortfall och analysen inkluderade 

därför alla bolag. Däremot erhölls ett internt bortfall för variabeln bolagsstorlek då sex av bostads-

aktiebolagen redovisade verksamhetens lägenhetsbestånd i kvadratmeter istället för antal lägenheter 

vilket inte överensstämmer med studiens bedömning av variabeln. För att ta reda på bolagens lä-

genhetsbestånd vid årsskiftet 2015/2016 besöktes bostadsbolagens hemsidor. Informationen på 

hemsidorna specificerade dock inte om lägenhetsbeståndet gällde för den valda tidsperioden och 

valdes därför att inte användas. 
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2.9 Dataanalys 

För att besvara studiens första frågeställning avseende i vilken omfattning som allmännyttiga kom-

munala bostadsaktiebolag miljöredovisar har deskriptiv statistik sammanställts. För att ge svar på 

hur miljöredovisningens omfattning kan förklaras av studiens oberoende variabler utfördes en mul-

tipel linjär regressionsanalys. 

 

2.9.1 Deskriptiv statistik 

För att ge en översikt av miljöredovisningens omfattning i bostadsaktiebolagen sammanställs de-

skriptiv statistik. Deskriptiv statistik blir passande då beskrivande statistik som medelvärde, medi-

an, standardavvikelse och variationsbredd redovisas. Även miljöredovisningens maximala och 

minsta omfattning i antal ord anges. (Janes, 1999) Variabelns fördelning tydliggörs med hjälp av ett 

histogram och lådagram som enligt De Veaux, Velleman och Bock (2016) visar om det finns bolag 

som avviker i omfattning jämfört med resterande bolag, även kallade extrema observationer. 

 

2.9.2 Multipel regressionsanalys 

Studien utför en förlängning av den vanliga linjära regressionsanalysen i form av en multipel linjär 

regressionsanalys för att testa samband mellan ett flertal oberoende variabler och en beroende vari-

abel. Detta möjliggör till att studiens andra frågeställning kan besvaras gällande hur miljöredovis-

ningens omfattning kan förklaras av identifierade variabler. Regressionsmodellen talar om hur två 

variabler är associerade med varandra genom skärningspunkt och lutning. Skärningspunkten berät-

tar var regressionslinjen skär y-axeln, det vill säga värdet i beroende variabeln när värdet på obero-

ende variabeln är 0. Linjens lutning å andra sidan talar om hur mycket beroende variabeln ändras 

när den oberoende variabeln ökar med en enhet. (De Veaux et al., 2016)  

 

Studiens andra frågeställning gällande hur miljöredovisningens omfattning kan förklaras av identi-

fierade variabler besvaras av modellens förklaringsgrad som den multipla regressionsanalysen re-

dovisar. Förklaringsgraden erhålls genom att ta korrelationen i kvadrat (därigenom dess förkortning 

R
2
) och anger hur stor del av variationen i beroende variabeln som kan förklaras av variationen i 

studiens oberoende variabler. Förklaringsgraden motsvarar ett värde mellan 0 och 100 % där den 

sistnämnda procentsatsen informerar om att all variation i beroende variabeln kan förklaras av mo-

dellen och ingen variation finns kvar i residualerna. En liten förklaringsgrad ger antydan om att 

andra variabler förklarar delar av den kvarstående variationen. Observationsstudier likt denna studie 

brukar uppvisa relativt svaga samband då det är svårt att mäta svarens tillförlitlighet. En förklar-

ingsgrad mellan 30 till 50 % eller till och med ännu lägre kan därför ge bevis för en användbar re-
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gressionsmodell. Förklaringsgraden talar om hur framgångsrik modellen är att anpassa data och ger 

en indikation på hur användbar regressionsmodellen är. (De Veaux et al., 2016) 

 

Samtliga antaganden för att kunna utföra en multipel linjär regressionsanalys är uppfyllda då bland 

annat studiens analys endast innefattar kvantitativa variabler. Dessutom studeras fler än 90 bostads-

bolag vilket är gränsen för antal observationer vid studier som inkluderar fem oberoende variabler 

(Pallant, 2010). Hur studien har agerat för att bedöma och uppfylla övriga antaganden redogörs un-

der nedanstående rubriker. 

 

2.9.3 Multikollinearitet 

För att redovisning och tolkning av regressionsanalysens resultat ska anses lämpligt framför Pallant 

(2010) antagandet om att undvika multikollinearitet då det försämrar regressionsmodellen.  

 

Kollinearitet och multikollinearitet är två problem som kan förekomma bland oberoende variabler 

vid utförandet av en regressionsanalys. Kollinearitet är ett faktum när två oberoende variabler starkt 

korrelerar med varandra vilket gör det svårt eller omöjligt att exakt uppskatta den distinkta effekt 

som en oberoende variabel har på en beroende variabel. En hög kollinearitet minskar mängden in-

formation som finns om den oberoende variabeln isolerat från andra variabler. Dock existerar det 

alltid en viss kollinearitet mellan oberoende variabler då det är osannolikt att beroende variabeln 

endast påverkas av en enda oberoende variabel. Dessutom är det osannolikt att en oberoende varia-

bel inte korrelerar med andra oberoende variabler som också påverkar. (York, 2012) 

 

För att bedöma om multikollinearitet existerar beaktas värdena för tolerans och dess motsats, ”Vari-

ance Inflation Factor” (VIF) för studiens variabler. Toleransen talar om hur stor den unika variatio-

nen är för en oberoende variabel, det vill säga som inte sammanfaller med variationen från andra 

oberoende variabler. (York, 2012) VIF tolkar effekterna av variationsandelen i oberoende variabeln 

som delas med andra oberoende variabler, på variationen i regressionskoefficienten för oberoende 

variabeln. Ett VIF-värde på 10 eller ibland till och med lika lågt som 4 (motsvarande en toleransni-

vå på 0,10 eller 0,25) indikerar problem med multikollinearitet. När VIF överstiger följande värden 

uppfattas resultatet från regressionsanalysen som oviss. För att i detta skede minska kollineariteten 

kan en eller flera oberoende variabler elimineras från analysen eller genom att kombinera två eller 

flera oberoende variabler till ett index. (O’brien, 2007) 
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2.9.4 Transformering av variabler 

Studien avser att utföra en multipel linjär regressionsanalys vilket bland annat ställer krav på att 

studiens variabler är normalfördelade. För att uppmärksamma om variablerna är normalfördelade 

används SPSS för att ta fram värden om fördelningens skevhet (”skewness”) och toppighet (”kurto-

sis”). Variabeln anses vara perfekt normalfördelad om båda värdena antar värdet 0. Ett positivt vär-

de på skevhet åskådliggör en positiv skevhet och ett negativt värde visar motsatsen. Om ett positivt 

värde erhålls avseende toppighet har fördelningen en höjdpunkt med långa svansar. Ett värde på 0 

tyder på en platt fördelning där höjdpunkt saknas. (Pallant, 2010) Data kännetecknas som normal-

fördelad om både skevhet och toppighet visar värden mellan -1 till 1 (Y. Chan, 2003). 

 

Förutom skevhet och toppighet är det även möjligt att se till den signifikansnivå som anges i tabel-

len vid namn ”Kolmogorov-Smirnov statistic”. Det värde som erhålls för signifikansen visar om 

fördelningen hos respektive variabel kan anses som normalfördelad. Överstiger signifikansnivån 

0,05 tyder det på att data är normalfördelad medan ett värde på 0,000 innebär att en normalfördel-

ning inte har uppnåtts. (Pallant, 2010) 

 

I bilaga 2 presenteras histogram, värden på skevhet, toppighet och signifikansnivå för samtliga in-

tervallvariabler. Den information som framgår talar för att samtliga intervallvariabler förutom vari-

abeln kommunalpolitik är snedfördelade med många extremvärden. Förekomsten av extremvärden 

påverkar den multipla regressionsanalysen då Pallant (2010) menar att samband kan förvrängas 

dramatiskt. Om det endast finns något enstaka extremvärde som snedvrider fördelningen kan det 

enligt Sundell (2010, 15 januari) finnas argument för att exkludera denna observation från analysen. 

Eftersom samtliga intervallvariabler i denna studie kännetecknas av många extremvärden, föresprå-

kas det att variablerna i stället transformeras för att uppnå normalfördelning (ibid.). Transformering 

har därför genomförts genom att logaritmera variablerna. 

 

I bilaga 3 framgår det att två av de transformerade variablerna fortfarande har en signifikansnivå på 

0,000 efter transformering. Detta värde talar för att fördelningen inte är normalfördelad, medan vär-

dena för skevhet och toppighet visar motsatsen. Dock undersöker studien ett stort urval vilket inne-

bär att variablernas normalfördelning enbart bestäms genom att betrakta värden på ”skewness” och 

”kurtosis” då signifikansnivån ofta blir liten vid studier av stora urval. Fördelningen hos transforme-

rade variabler anses därför vara normalfördelad. (Pallant, 2010) 

 

Sist i bilaga 3 presenteras en normalfördelad sannolikhetskurva och ett spridningsdiagram av de 

standardiserade residualerna. Dessa visar att resterande antagande för att utföra en multipel regres-
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sionsanalys är uppfyllda efter transformering. Punkterna i den normalfördelade sannolikhetskurvan 

ligger i en rak linje som diagonalt sträcker sig från det nedersta vänstra hörnet upp till det högra, 

vilket tyder på att data är normalfördelad. I spridningsdiagrammet är residualerna någorlunda rek-

tangulärt fördelade där majoriteten av punkterna är placerade i mitten vid nivå 0. Tillsammans bil-

dar punkterna inget tydligt mönster och inga enskilda punkter överskrider 3,3 eller underskrider -3,3 

vilket innebär att det inte existerar några extrema observationer. (Pallant, 2010) 

 

2.10 Kvalitetskriterier 

Studien använder en kvantitativ metod i vilken kriterierna reliabilitet och validitet är viktiga att dis-

kutera för att bedöma undersökningens kvalitet (Bryman och Bell, 2011). Även kriteriet reliabilitet 

beskrivs och hur studiens mätmetoder kan bedömas med hänsyn till detta. 

 

2.10.1 Reliabilitet 

Reliabilitet beskrivs av Stenbacka (2001) som möjligheten hos olika mätmetoder att generera sam-

ma resultat vid upprepade försök. I takt med att studien har en deduktiv forskningsansats stärks reli-

abiliteten då riktlinjer för hur beräkning och kodning ska genomföras bestäms på förhand med hjälp 

av tidigare forskning. Bedömning som sker med hänsyn till en induktiv ansats kan förändras i sam-

manhang med att en undersökningsprocess fortskrider (Bengtsson, 2016). Detta beror på den större 

mängd data som i och med detta blir tillgänglig och kan medföra att vad som i början ansågs tydligt, 

numera uppfattas som otydligt (ibid.). Däremot kan denna form av reliabilitetstest betraktas som 

problematisk då uträkningar och kodning kan komma att uppträda som en återspegling av det minne 

som kvarstår från tidigare utförda uträkning och kodning (Potter et al., 1999). 

 

Vid bedömning om studiens mätmetoder uppnår reliabilitet finns det enligt Bryman och Bell (2011) 

tre aspekter att ta i beaktande: stabilitet, intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet. Bedömning 

som överensstämmer vid ett senare tillfälle när ett liknande innehåll bedöms betecknas som stabil 

(Potter et al., 1999). Ett mått som anses stabilt ger ett likadant resultat och uppvisar därmed en hög 

reliabilitet där resultatet även ses som replikerbart (Golafshani, 2003). Stabiliteten kan betraktas 

som hög i denna studie då svar ges på variabler genom att använda redan tryckta uppgifter i bo-

stadsaktiebolagens årsredovisningar och på svenska kommuners hemsidor. Vid en upprepad under-

sökning är siffrorna från följande två källor densamma för tidsperioden. För att uträkning av nyckel-

tal och kodning ska bli densamma vid ett senare tillfälle presenteras tydliga instruktioner under ru-

brik 3.5. Dessutom har all uträkning och kodning utförts av en författare vilket stärker garantin för 

att resultatet är överensstämmande. Om flera författare genomför detta finns en risk för avvikande 

bedömningar på grund av olika åsikter. 
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Intern reliabilitet handlar om att ett flertal forskare tillsammans kommer överens om ett gemensamt 

tillvägagångssätt vid tolkning. Kriteriet interbedömarreliabilitet liknar den interna reliabiliteten och 

blir aktuellt om flera forskare gör subjektiva bedömningar och det finns en risk för att tolkningar 

blir olika. (Bryman och Bell, 2011) Då denna studie genomförs av en författare har inte andra per-

soner varit delaktiga vid beräkning och kodning vilket gör att en diskussion kring följande två krite-

rier inte kan genomföras. 

 

2.10.2 Validitet 

Inom kvantitativ forskning innebär validitet uppskattningen om hur korrekt studiens mätinstrument 

är och om det mäter vad som avses mätas (Golafshani, 2003; Stenbacka, 2001). Vid observations-

studier likt denna menar Carlson et al. (2009) att validitet kan uppskattas i både intern och extern 

validitet. 

 

Intern validitet avser styrkan i studiens slutsatser genom att fastställa om observerade förändringar i 

det erhållna resultatet bottnar i exponering eller i systematiska fel (Carlson et al., 2009). Intern vali-

ditet handlar om säkerheten om det verkligen är den oberoende variabeln i fråga som svarar för va-

riation i beroende variabeln och att det inte är någon annan variabel som ger upphov till ett felaktigt 

orsakssamband (Bryman och Bell, 2011). För att undvika utfördes en analys av multikollinearitet 

som visade på att variablerna lönsamhet och bolagsstorlek var högt korrelerade med varandra och 

ansågs mäta samma sak. För att inte riskera ett felaktigt orsakssamband exkluderas oberoende vari-

abeln lönsamhet som visade högst VIF-värde. 

 

Till skillnad från intern validitet handlar extern validitet om i den grad som studiens slutsatser gäller 

för andra individer på andra geografiska platser och under olika tidsperioder (Carlson et al., 2009). 

Val av variabler, instruktioner för beräkning och kodning har identifierats med hjälp av tidigare 

forskning som i överlag inte enbart inriktas på bostadsbolag. Studiens valda variabler har visats ge 

effekter på miljöredovisningen i olika branscher i andra länder än den som studien undersöker. Föl-

jande visar på att studien kännetecknas av en hög extern validitet där resultatet som erhålls även kan 

anses som giltigt till viss del för bolag verksamma inom andra branscher. Däremot omfattar under-

sökningen endast räkenskapsåret 2015 vilket resulterar i att jämförelser avseende mönster eller 

trender i miljöredovisning över tid begränsas. Dessutom förklarar Yusoff, Darus och Rahman 

(2015) att miljöredovisningen i bolag antas öka med tiden vilket innebär att studiens resultat inte 

kan garanteras bestå tidsmässigt. Detta är möjligt att anta då ny lagstiftning införs från och med 

räkenskapsåret 2017 och ställer krav på att stora bolag, moderbolag i en stor koncern, och bolag av 
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allmänt intresse ska upprätta hållbarhetsredovisning (Justitiedepartementet, 2014). Flertalet av SA-

BOs medlemsbolag som omfattas av den nya lagen lämnar emellertid idag relativt omfattande håll-

barhetsinformation, antingen i årsredovisning eller i separat rapport (SABO, 2015b). Resultatet kan 

därför förväntas gälla för den närmsta tiden. 

 

Denna studie samlar in data från ett stort urval innefattande 134 av SABOs vid tillfället sammanlagt 

305 medlemsbolag. Detta visar att studien kännetecknas av en god extern validitet då det urval som 

studeras behöver vara representativt för en hel population. Om ett litet urval från samma geografis-

ka plats studeras går extern validitet förlorad. I sin tur leder det till att slutsatser gällande ett visst 

orsakssamband inte kan garanteras att lyckas vid applicering på andra bolag på andra geografiska 

platser. (Carlson et al., 2009) 

 

2.10.3 Replikerbarhet 

En studie bör vara replikerbar för att uppfylla validitet (Bryman och Bell, 2011). Replikation är ett 

begrepp som inom forskning syftar till att fungera som en intern kvalitetskontroll av ett experiments 

genomförande (Vaux, Fidler och Cumming, 2012; Hubbard, Vetter och Little, 1998). Replikerbar-

het handlar enligt Casadevall och Fang (2010) om möjligheten att erhålla ett identiskt resultat vid 

utförande av ett experiment under identiska villkor. Skillnader i resultat erhållna från en studie till 

en annan ska följaktligen uppfattas som obetydliga (Asendorpf et al., 2013). Med detta i åtanke är 

det viktigt att uppmärksamma situationer och tidpunkter som kan påverka ett resultat likväl som 

studiens deltagare (ibid.). Med anledning av detta är det särskilt viktigt att studiens tillvägagångssätt 

är tydligt och detaljerat beskriven (Bryman och Bell, 2011). För att öka replikerbarheten har studien 

därför valt att ge en utförlig beskrivning i studiens undersökningsmodell under rubrik 3.5. Där 

framgår information om hur samtliga variabler ska beräknas och hur kodning ska utföras. För att 

minimera risken för en felberäkning av miljöredovisningens omfattning ges en tydlig beskrivning 

baserad på tidigare forskning som berättar hur andra individer ska tänka och agera i liknande situa-

tion. 

 

2.11 Källkritik 

Saunders et al. (2012) nämner att information från sekundära källor kan innebära problem då föl-

jande är framtagna för ett särskilt ändamål och grundas utifrån forskares egna tolkningar vilket på-

verkar objektiviteten. I förebyggande syfte föreslås en kombination av primära och sekundära käl-

lor. Ovanstående argument motsvarar anledningar till varför studien baseras på både primär- och 

sekundärdata. (ibid.) 
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I denna studie avser primärdata den information som erhållits genom att observera bolagens årsre-

dovisningar. Årsredovisningen betecknas av Campbell (2000) som en lämplig källa för att visa ett 

bolags inställning avseende hållbarhet. Detta med anledning av att bolag innehar kontroll över vad 

dokumentet ska innehålla exklusive den granskning som sker av revisor avseende vissa avsnitt vil-

ket även det ökar trovärdigheten. En årsredovisning beskrivs vanligtvis som den mest delade rap-

porten av samtliga offentliga dokument som ett bolag personligen utarbetar. Årsredovisningar måste 

upprättas av samtliga bolag enligt lagstiftning och produceras regelbundet vilket gör att följande 

dokument innehar en hög kvalitet där innehållet präglas av trovärdighet (Guthrie, Petty, Yongva-

nich och Ricceri, 2004). 

 

Sekundärkällorna i denna studie består till stor del av vetenskapliga artiklar för att skapa en grund 

som arbetet kan stå på vad gäller olika begrepp, teorier och variabler. Analys av sekundärdata kan 

enligt Saunders et al. (2012) anses problematisk då källor kan tros vara av hög kvalitet vilket inte 

alltid stämmer. Därmed är det viktigt att noga utvärdera denna typ av källor. När det gäller veten-

skapliga artiklar antas sådana verk uppfylla samtliga anspråk för att betecknas som vetenskapliga då 

innehållet förutsägs vara korrekt och opartiskt då forskare inte har som avsikt att driva ett påstående 

framåt för egen vinning (Ejvegård, 2009). Detta gäller särskilt för doktorsavhandlingar och uppsat-

ser som förekommer i vetenskapliga tidsskrifter då det fordras att författaren har varit noga med att 

uppgifter har granskats, kontrollerats och jämförts (ibid.). Innan vetenskapliga artiklar publiceras 

utvärderas först innehållet av akademiska forskare inom det specifika ämnesområdet som ser över 

artikelns kvalitet och lämplighet (Saunders et al., 2012). Dessutom författas vanligtvis vetenskapli-

ga artiklar av erkända experter inom ett visst område (ibid.). Med anledning av detta bidrar veten-

skapliga artiklar i tidskrifter till att både studiens trovärdighet och tillförlitlighet ökar. Citat från 

vetenskapliga artiklar har även angivits i arbetet vilket Ejvegård (2009) hävdar ökar innehållets tro-

värdighet. 

 

Exempel på välkända journaler som vissa av studiens använda vetenskapliga artiklar anträffas i: 

Journal of Accounting Research, The Accounting Review, Accounting, Organizations and Society, 

Accounting, Auditing and Accountability Journal. Från studier tillgängliga i följande journaler har 

variabler som bolagsstorlek identifierats vilket gör att information gällande variablerna kan betrak-

tas som trovärdiga. Asian Review of Accounting är en annan journal som bland annat har tillämpats 

men som till skillnad från tidigare nämnda inte är lika välkänd. (The Association of Business Scho-

ols, 2015) 
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Svenska kommuners hemsidor är en annan sekundär källa där information om mandatfördelning i 

kommunfullmäktige har samlats in till variabeln kommunalpolitik. Data till variabeln miljöled-

ningssystemets kvalitet har även hämtats från vissa av bostadsaktiebolagens hemsidor om årsredo-

visningen inte gav tilläckligt med uppgifter för att genomföra en korrekt kodning. Bruk av digitala 

källor som internet kräver uppmärksamhet och försiktighet enligt Eriksson och Hultman (2014) då 

brister i informationens äkthet kan finnas i allt från små detaljer till att omfatta hela hemsidor. Data 

som samlats in från kommunernas hemsidor betraktas som trovärdig då informationen publiceras på 

kommunens egen hemsida och informerar om den mandatfördelning som råder i kommunfullmäkti-

ge efter kommunvalet. Sådan information kräver därför inte uppmärksamhet och försiktighet i nå-

gon vidare utsträckning. Även den information som lämnas på bostadsaktiebolagens hemsidor kan 

anses som trovärdig då uppgifterna kommer direkt från bolagen. Hemsidan kan ses som en del av 

verksamhetens ansikte utåt och informationen bör vara äkta. Ytterligare sekundära källor som studi-

en valt att använda utöver vetenskapliga artiklar och hemsidor är böcker skrivna av framstående 

författare inom metodlära då även detta ökar tillförlitligheten och kvaliteten. 
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3. Referensram 

Studiens referensram inleds med en allmän referensram som ger bakgrundsinformation om begrep-

pet miljöredovisning. Nästkommande del innefattar relevanta teorier som kan förklara bolags val 

att upprätta en miljöredovisning. Detta följs av en presentation av tidigare forskning med tillhöran-

de hypoteser som anger hur olika variabler förväntas påverka miljöredovisningens omfattning. Un-

dersökningsmodellen som återfinns i slutet av kapitlet anger hur respektive variabel mäts. 

 

3.1 Allmän referensram 

För att främja förståelse om vad denna studie syftar till att undersöka genereras en allmän referens-

ram. Denna referensram innefattar en presentation av grundläggande och relevant bakgrundsinfor-

mation gällande begreppet miljöredovisning. 

 

3.1.1 Miljöredovisning 

Miljöredovisning är en del av hållbarhetsredovisningen och informerar enligt Frost et al. (2005) om 

bolagets miljömässiga prestation. Det finns enligt Tagesson et al. (2009) ett flertal olika kanaler 

som bolag kan använda för att förse intressenter med miljöupplysningar. Bolag kan välja att anting-

en inkludera miljöupplysningar i ett självständigt avsnitt i en årsredovisning eller utveckla och pro-

ducera separata rapporter, exempelvis hållbarhetsrapporter (Beck et al., 2010; Jenkins och Yakovle-

va, 2006). Den huvudsakliga och främst använda källan för att sammanställa miljöupplysningar 

anser Adams, Hill och Roberts (1998) är bolagens årsredovisning. 

 

Miljöupplysningar som inkluderas i en årsredovisning kan enligt Niskala et al. (1995) antingen ba-

seras på lagmässiga krav eller motsvara en frivillig handling från bolag. Miljöupplysningar som 

offentliggörs med hänsyn till lagmässiga krav definieras enligt Fagerström et al. (2016) som redo-

visning då den sker systematiskt efter givna principer och enligt god redovisningssed. I Sverige 

ställer ÅRL (SFS 1995:1554, kap 6 1§) krav på att stora bolag ska lämna upplysningar om verk-

samhetens påverkan på den yttre miljön i den förvaltningsberättelse som inkluderas i bolagens års-

redovisning. Samma skyldighet råder för bolag som bedriver tillstånds- eller anmälningspliktig 

verksamhet enligt miljöbalken (ibid.). 

 

3.2 Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen beskrivs bakomliggande teorier som kan kopplas till studiens forsk-

ningsområde och som påverkar bostadsbolagens beteende att upprätta miljöredovisning. Relevanta 

teorier som presenteras är intressent- och legitimitetsteorin. Anledningen till varför studien väljer att 
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uppmärksamma två teorier är då Gray, Kouhy och Lavers (1995) menar att CSR-redovisning är ett 

komplext begrepp som inte kan förklaras genom beaktandet av endast en teori. 

 

3.2.1 Intressentteorin 

Till skillnad från Suchman (1995) som utifrån legitimitetsteorin förklarar att ett bolags legitimitet 

beror på samhället som helhet, fokuserar istället intressentteorin enbart på bolagets intressenter. 

Inom intressentteorin betraktas världen ur bolagsledningens perspektiv som på ett strategiskt tillvä-

gagångssätt är intresserad av bolagets fortsatta framgång (Gray et al., 1995). För att säkerställa bo-

lagets fortsatta existens krävs stöd från verksamhetens intressenter vilket gör att bolag behöver ef-

tersträva acceptans från dessa och justera verksamhetens aktiviteter därefter. Ju mer inflytelserik en 

särskild intressent är, desto större anpassningar krävs av bolaget för att erhålla acceptans (ibid.). 

Som beskrivs av Freeman (2010) kan således verksamheter betraktas som ett resultat av en serie 

kopplingar som finns till intressenter och som ledningen försöker hantera. 

 

I och med att studien undersöker miljöredovisning i allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 

blir intressentteorin lämplig då miljöredovisning anses vara ett gensvar på intressenternas behov 

(Maltby, 1997). Intressenter önskar att bolag visar hänsyn och tar ett större miljöansvar vilket har 

lett till att många organisationer reagerat och blivit mer miljömedvetna under senare tid (Darnall, 

Seol och Sarkis, 2009). Intressenternas växande förståelse och medvetenhet om miljön påverkar 

bolag att lämna miljöupplysningar (Gadenne, Kennedy och McKeiver, 2009). Bolag ser upplys-

ningar om verksamhetens miljömässiga prestation som en möjlighet till att nå acceptans hos intres-

senter (Maltby, 1997). Ledningen agerar efter intressenternas förväntningar för att sedan redovisa 

om vilka handlingar som utförts (Darnall et al., 2009). Teorin menar därmed att det existerar en 

ansvarsskyldighet till andra parter utöver det finansiellt erhållna resultatet (Guthrie et al., 2004). 

 

Enligt Freemans (2010) klassiska definition innefattar intressenter en viss grupp eller individ som 

kan påverka eller blir påverkad av ett bolags uppfyllelse av dess syfte, det vill säga beroende på 

verksamhetens framgång. Intressenter utgörs enligt Clarkson (1995) av individer eller grupper som 

har eller gör anspråk på ägandeskap, rättigheter eller intresse i ett bolag och dess aktiviteter. Intres-

senter som delar intressen, krav eller rättigheter tillhör samma grupp (ibid.). Freeman (2010) hävdar 

att sådana grupper kan vara anställda, kunder, leverantörer, aktieägare, banker, miljöaktivister, re-

gering och övriga som alla kan hjälpa men även skada organisationen (se figur 3). Var och en av 

följande grupper spelar en betydande roll vad gäller verksamhetens framgång i dagens omgivning 

(ibid.).  
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Figur 3: Stakeholder View of Firm (Freeman, 2010). 

 

Som en fortsättning på Freemans (2010) framtagna intressentkarta i figur 3 kan även en indelning 

genomföras mellan interna och externa intressenter. Till interna intressenter avses bolagets ägare, 

kunder, medarbetare och leverantörer medan externa intressenter är regering, konkurrenter, konsu-

mentförespråkare, miljöaktivister, särskilda intressegrupper och media. (ibid.) För att återspegla 

denna indelning av externa och interna intressenter för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 

har en intressentanalys likt Sousa och Quarter (2004) genomförts. Denna intressentanalys illustreras 

i figur 4 och ger exempel på vilka som kan tänkas tillhöra respektive grupp. 
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Figur 4: Interna och externa intressenter för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. 

 

Förutom interna och externa intressenter skiljer Clarkson (1995) mellan primära och sekundära in-

tressenter. En intressentgrupp anses som primär om bolaget utan intressentens fortsatta deltagande 

inte kan överleva och driva verksamheten vidare. Intressenter som vanligtvis härrör till denna grupp 

är aktieägare, investerare, anställda, kunder och leverantörer. Till denna kategori återfinns även den 

allmänna intressentgruppen bestående av regering och samhällen som förser infrastruktur och 

marknader, vars lagar och regler behöver följas och från vilka skatter samt andra skyldigheter upp-

står. Det finns en hög grad av ömsesidigt beroende mellan organisationen och dess primära intres-

sentgrupper. Om en särskild primär intressentgrupp som exempelvis kunder eller leverantörer blir 

missnöjda och som gensvar, helt eller delvis lämnar bolaget, skadas bolaget allvarligt och kan i 

värsta fall anses som oförmögen till fortsatt existens. (ibid.) Relationen mellan bolag och primära 

intressenter antas enligt Jawahar och McLaughlin (2001) variera över verksamhetens livscykel. Bo-

lag ställs inför olika påtryckningar och hot vid olika stadier i livscykeln vilket innebär att olika in-

tressenter blir kritiska för aktörens fortsatta överlevnad vid skiftande tillfällen (ibid.). Med anled-

ning av detta krävs det att organisationer applicerar olika strategier beroende på den intressent som i 

ett visst skede anses som mer kritisk jämfört med bolagets övriga intressentgrupper (ibid.). 

 

Sekundära intressenter utgörs exempelvis av medier och är den intressentgrupp som påverkar och 

blir påverkad av bolaget i fråga utan att delta i transaktioner med verksamheten. Sådana intressenter 
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betraktas inte som en förutsättning för bolagets fortsatta överlevnad utan kan i värsta fall endast 

förorsaka skada. (Clarkson, 1995) 

 

3.2.2 Legitimitetsteorin 

Legitimitetsteorin är en systemorienterad teori som innebär att verksamheten antas bli påverkad av 

och samtidigt ha inflytande på samhället i vilket den är verksamt i (Deegan, 2002). 

 

“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 defi-

nitions.” (Suchman, 1995, s. 574) 

 

Legitimitet är enligt Suchman (1995) en viktig egenskap för bolag eftersom det påverkar både den 

bild som intressenter har om verksamheten samt reaktion på dess handlingar. Legitimitet beskrivs 

som socialt konstruerad då konceptet speglar hur beteendet hos det legitimerade bolaget överens-

stämmer med delade övertygelser som en viss social grupp kännetecknas av (ibid.). Detta stöds av 

Kuo och Chen (2013) som menar att legitimitet bygger på gemensamma uppfattningar och förståel-

se från allmänheten eller sociala majoriteter. I och med detta är legitimiteten hos ett bolag beroende 

av en gemensam publik men hålls oberoende av specifika observatörer (Suchman, 1995). En verk-

samhet kan därför bibehålla legitimitet även om verksamheten avviker från individuella värderingar 

eftersom avvikelsen inte representerar ett allmänt missnöje (ibid.). 

 

Centralt inom legitimitetsteorin är det sociala kontraktet som existerar mellan ett bolag och utom-

stående parter som påverkas av verksamhetens handlingar (Brown och Deegan, 1998). För att 

säkerställa verksamhetens fortsatta existens föreslår kontraktet att ”… organisations continually 

seek to ensure that they operate within the bounds and norms of their respective societies.” (ibid., s. 

22).  Bolag förväntas uppfylla gränser och normer som inryms i kontraktet vilka förändras över tid 

och ställer krav på att bolag är lyhörda och kontinuerligt ger intyg på att verksamhetens handlingar 

och beteenden är legitima (ibid.; Hooghiemstra, 2000). Om ett bolag inte kan rättfärdiga fortsatt 

drift av verksamheten kan samhället välja att återkalla det kontrakt som existerar parterna emellan 

(Deegan och Rankin, 1997). Ur ledningens perspektiv betraktas detta som en form av bestraffning 

som inträffar på grund av att verksamhetens handlingar inte överensstämmer med samhällets för-

väntningar (Brown et al., 1998). Samhällets initiativ att återkalla kontraktet kan tas i form av mins-

kad efterfråga på verksamhetens produkter. Denna konflikt kan även resultera i att utbud på arbets-

kraft och finansiellt kapital utesluts från leverantörernas sida eller att väljare beslutar att utöva på-

tryckningar mot regeringen. Detta i syfte att verkställa höjda skatter, böter eller lagar som förbjuder 
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bolagets handlingar som inte överensstämmer med gemensamma förväntningar (Deegan et al., 

1997). Andra negativa konsekvenser som kan inträffa i följd av bolagets bristande legitimitet är 

minskad försäljning, kundförlust, negativa finansiella effekter och i värsta fall konkurs (Kalu, Bu-

ang och Aliagha, 2016). 

 

 

 

Figur 5: Hur bolagets aktiviteter överensstämmer med samhällets förväntningar (O’Donovan, 

2002). 

 

Det område som i figur 5 är markerad med bokstaven X ger indikation på hur väl verksamhetens 

aktiviteter överensstämmer med samhällets förväntningar som baseras på sociala normer och värde-

ringar. Område Y visar till skillnad från område X det legitimitetsgap som råder, det vill säga hur 

stor del av bolagets handlingar (område Z) som inte överensstämmer med samhällets uppfattningar 

och förväntningar. Den avsikt som bolag eftersträvar är att anses som legitima genom att sträva ef-

ter att få område X att motsvara så stor yta som möjligt. Dock kan fastställandet om i vilken grad 

som bolag är legitima betraktas som besvärligt då samhällets uppfattningar och värderingar föränd-

ras med tiden. (O’Donovan, 2002) 

 

Denna teori lämpar sig till denna studie då miljöredovisning anses härstamma från en önskan att 

legitimera verksamheten (Hooghiemstra, 2000; Deegan, 2002; Deegan et al., 1997). Som följd av 

att bolag utvecklas inom ett bredare socialt sammanhang påverkar dess aktiviteter en rad olika in-

tressenter. Bolagets långsiktiga existens beror på vilken hänsyn som tas och det agerande som 

genomförs för att bemöta den oro som finns hos berörda parter (Cormier et al., 2005). Syftet med att 

offentliggöra miljömässig information är att hantera och påverka det externa intryck som allmänhe-

ten har på bolagets miljöinsatser (Hooghiemstra, 2000; Deegan, 2002). Omfattningen av verksam-

hetens miljöupplysningar betraktas således som ett gensvar på allmänhetens påtryckningar (Cormier 

et al., 2005). Genom att lämna miljöupplysningar får samhället en uppfattning om att verksamheten 
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tar ett miljömässigt ansvar och därför är miljömässigt legitim (Kuo et al., 2013). Organisationer ser 

miljöredovisning som en möjlighet till att bevisa ett befintligt samspel med omgivningen (Savage, 

Gilbert, Rowlands och Cataldo, 2001). 

 

3.3 Tidigare forskning 

Denna del av studien redogör för tidigare forskning som anger hur omfattande miljöredovisningen i 

bostadsbolag vanligtvis är. Dessutom presenteras tidigare forskning som berättar hur miljöredovis-

ningens omfattning förväntas bli påverkad av variablerna bolagsstorlek, lönsamhet, skuldsättnings-

grad, miljöledningssystemets kvalitet och kommunalpolitik. Detta lägger grunden till utvecklandet 

av olika hypoteser som studien ämnar testa. Det sambandet som antas existera mellan beroende 

variabeln och oberoende variabler illustreras i en a priori-modell. Sist presenteras en undersök-

ningsmodell som redogör för hur mätning av respektive variabel utförs. 

 

3.3.1 Miljöredovisningens omfattning 

Mycket av tidigare forskning som studerat miljöredovisningens omfattning i bostadsbolag har 

främst fokuserat på bostadsbolag verksamma i Malaysia. Till denna forskning räknas bland annat en 

studie utförd av Ahmad och Haraf (2013) som granskade miljöupplysningar i årsredovisningar för 

räkenskapsåren 2004 till 2006 från 30 publika börsnoterade bostadsbolag i Malaysia. Efter gransk-

ning kunde forskarna konstatera att malaysiska bostadsbolag delgav en väldigt liten mängd miljö-

upplysningar i årsredovisningen. Miljöupplysningarnas mängd varierade även mellan bolagen över 

åren.  

 

Två andra forskare, Aini och Sayce (2010), fastställde också mängden miljöupplysningar i årsredo-

visningar från malaysiska bostadsbolag men för räkenskapsåren 2007 till 2009.  Sedan år 2007 stäl-

ler malaysiska börsen krav på att samtliga börsnoterade bolag ska hållbarhetsredovisa i årsredovis-

ningen. Trots denna skyldighet och även att börsen utvecklat riktlinjer för miljöredovisning, var 

omfattningen beklagande liten i de 27 bostadsbolag som undersöktes. Endast 6 av de 13 börsnotera-

de fastighetsfonderna som ingick i studien publicerade information under ett särskilt hållbarhetsav-

snitt eller någon annanstans i årsredovisningen.  

 

Likt ovanstående två studier erhöll även Zahid, Ghazali och Rahman (2016) bevis för att malaysiska 

bostadsbolag miljöredovisar i en liten omfattning. Efter att ha granskat årsredovisningar från 113 

bostadsbolag varav 90 börsnoterade, fann författarna att bostadsbolagen prioriterade miljöaspekten 

minst i hållbarhetsredovisningen. Detta blev tydligt då årsredovisningarna i genomsnittligt innehöll 

3,3 antal miljöupplysningar år 2011, 3,2 år 2012 och 3,8 år 2013. Följande siffror visade på en vari-
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ation mellan hur mycket bolag offentliggjorde och att omfattningen var liten då maximalt 11 miljö-

upplysningar kunde delges. Majoriteten av bolagen publicerade mellan 0 till 5 miljöupplysningar 

för vart och ett av åren 2011 till 2013, endast ett fåtal uppnådde 9 miljöupplysningar.  

 

Chen och Bouvain (2009) studerade miljöredovisningens omfattning i mer utvecklade länder. En 

jämförelse av hållbarhetsrapporter från 151 ledande bolag i USA, Storbritannien, Australien, och 

Tyskland, visade att branschen för bostadsbolag tillsammans hade den högsta genomsnittliga po-

ängen för miljöredovisning av totalt nio branscher. Av de åtta bostadsbolagen som ingick i studien 

var vardera fyra från Australien och Storbritannien.  

 

En annan forskare, Jones (2011), erhöll däremot en annan bild av miljöredovisningens omfattning i 

brittiska bostadsbolag. Forskaren undersökte miljöredovisningens omfattning i 100 av landets le-

dande bolag genom att räkna antal sociala eller miljömässiga grafer som publicerades i separata 

sociala och miljömässiga rapporter för räkenskapsåret 2005. Bygg- och bostadsbolag redovisade i 

genomsnitt 3,6 sociala eller miljörelaterade grafer per bolag vilket var minst av alla åtta branscher 

som undersöktes, uppdelade i miljökänsliga och icke-miljökänsliga branscher. 

 

Överensstämmande med Jones (2011) undersökte Bonsón et al. (2015) bolag verksamma i Europa 

och erhöll ett liknande resultat. En innehållsanalys utfördes av årsredovisningar eller hållbarhets-

rapporter från 306 börsnoterade europeiska bolag från 12 olika länder uppdelade i 19 branscher. 

Resultatet visade på att bostadsbolagen under räkenskapsåret 2012 i genomsnitt redovisade 1.67 

miljörelaterade indikatorer. Endast 3 branscher redovisade färre indikatorer än detta vilket talar för 

att omfattningen kan betraktas som liten. 

 

Studier av miljöredovisningens omfattning i svenska bostadsbolag har bland annat utförts av Em-

nert, Hansson och Johansson Salagean (2009). Författarna undersökte miljöredovisning i kommuna-

la bostadsbolagen Lunds Kommunala Fastighetsbolag och MKB Fastighets AB samt i privata bo-

stadsbolagen Heimstaden AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Genom att intervjua anställda med en 

direkt anknytning till bolagens miljöredovisning kunde svar erhållas som visade på att redovisning-

en tar upp olika stor plats i årsredovisningen mellan bolagen. Trots att Wihlborgs miljöchef belyste 

att miljöredovisning var ett relativt nytt fenomen i bolaget redovisade ändå verksamheten hela åtta 

sidor vilket var flest av samtliga bolag. MKB Fastighets AB avsatte fyra sidor vilket enligt bolagets 

miljöchef ansågs motsvara en liten del av årsredovisningen. Lunds Kommunala Fastighetsbolag 

delgav inte lika många sidor som tidigare nämnda bolag gjorde i ett specifikt miljöavsnitt. Däremot 
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gav bolaget information i årsredovisningens övriga delar. Heimstaden publicerade en och en halv 

sida om miljöarbetet. (ibid.) 

 

Gustafsson och Lumme Kinnunen (2011) valde att analysera hållbarhetsrelaterad information publi-

cerad på hemsidor och i årsredovisningar hos 18 börsnoterade och två icke börsnoterade bostadsbo-

lag i Sverige.  Resultatet av analysen visade att miljöaspekten tilldelades ett litet utrymme i årsredo-

visningen vilket kan förklara varför författarna fann att miljöredovisningen är av bristande omfatt-

ning. (ibid.) 

 

Ett annat tillvägagångssätt för att bedöma svenska bostadsbolags miljöredovisning användes av 

Andelin et al. (2013) som kvalitativt granskade och analyserade GRI-baserade hållbarhetsrapporter 

från elva nordiska kommersiella eller privata bostadsbolag, 10 svenska och ett finskt. Forskarna 

bestämde redovisningens omfattning genom att fokusera på återkommande teman och indikatorer 

som rapporterna innefattade. Granskningen gav indikationer på att bostadsbolag ligger efter i håll-

barhetsredovisning jämfört med andra branscher. Till skillnad från många andra aktörer på markna-

den, har bostadsbolag i Norden ännu inte uppmärksammat behovet av att redovisa om verksamhe-

tens miljömässiga prestation i större omfång. (ibid.)  

 

Till skillnad från ovanstående nämnda studier som undersökt svenska bostadsbolag och miljöredo-

visningens omfattning, är det endast Lunell och Långström (2016) som enbart fokuserar på allmän-

nyttiga kommunala bostadsbolag. För att bestämma CSR-redovisningens omfattning granskades 

årsredovisningar för räkenskapsåret 2014 från 50 av SABOs cirka 300 medlemsbolag. Granskning-

en genomfördes med hjälp av två ramverk baserade på riktlinjer från GRI och omfattningen be-

stämdes genom att räkna samman samtliga meningar som kunde knytas till en viss kategori. Resul-

tatet från genomgången av årsredovisningarna tydliggör att det råder stor spridning i vilken grad 

som svenska allmännyttiga bostadsbolag lämnar information om miljömässig prestation och om 

CSR i allmänhet. Spridningen kunde enligt författarna tänkas bero på att vissa bostadsbolag inte 

inkluderade den separata miljö- eller hållbarhetsapporten i årsredovisningen eller avstod från att 

miljöredovisa överhuvudtaget. (ibid.) 

 

Även om tidigare forskning inriktas på olika former av bostadsbolag i olika länder samt att miljöre-

dovisningens omfattning fastställs på olika tillvägagångssätt, tydliggörs ett mönster. Majoriteten av 

studierna belyser att miljöredovisningens omfattning är av varierande slag mellan bolag och tar upp 

liten del av årsredovisningen. 
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Andra studier som också undersökte miljöredovisningen omfattning men som inte fokuserade på 

bostadsbolag utfördes bland annat av Gray et al. (1995). Forskarna granskade brittiska bolags årsre-

dovisningar för att bestämma miljöupplysningarnas omfattning för respektive år under en 13 år lång 

tidsperiod, 1979 till 1991. Trots att en noterbar ökning i miljöupplysningar kunde påträffas från 

slutet av 1980-talet, delgav bolag under samtliga år i genomsnitt mindre än en sida miljöupplys-

ningar i årsredovisningen. Under räkenskapsåret 1991 dedikerade bolag i genomsnitt en halv sida i 

årsredovisningen till miljöupplysningar. 

 

Deegan och Rankin (1996) undersökte i vilken omfattning som miljöupplysningar lämnades i 20 

australiensiska bolags årsredovisningar under fyraårsperioden 1990 till 1993. Efter att ha granskat 

80 årsredovisningar kunde författarna konstatera att 18 av de 20 bolagen lämnade miljöupplysning-

ar i årsredovisningen under samtliga år. Genom att räkna ihop miljöredovisningen för vart och ett av 

åren kunde forskarna finna att miljöredovisningen i genomsnitt innefattade 276,58 ord. 

 

Två forskare som likt Deegan och Rankin (1996) undersökte miljöupplysningarnas omfattning i 

australiensiska bolags årsredovisningar var Deegan och Gordon (1996). Miljöredovisningen i de 

undersökta 197 ledande bolagen var år 1991 av en liten omfattning då bolagen i genomsnitt offent-

liggjorde endast 186 ord i årsredovisningen. Den största mängden miljöupplysningar som lämnades 

var 1049 ord vilket motsvarar ungefär två sidor. 

 

3.3.2 Bolagsstorlek 

Ett flertal studier konstaterar att stora bolag är mer benägen att redovisa en större mängd miljöupp-

lysningar än mindre bolag (Patten, 2002; Tagesson, Gujic och Petrovic, 2012; Hackston och Milne, 

1996; Lee, 2015; Gray et al., 1995; Tagesson et al., 2009; Ho et al., 2007; Bewley och Li, 2000). 

 

Vissa forskare, bland annat Singhvi och Desai (1971) argumenterar för att det med störst sannolik-

het är mindre bolag som upplyser en otillräcklig mängd information. Skillnader i mängden upplys-

ningar som lämnas beror i första hand på att kostnaden för insamling och presentation anses högre 

för mindre bolag (ibid.). Processen att samla in och lämna ut information är kostsamt för alla verk-

samheter men mindre bolag kan sakna nödvändiga resurser för att samla in och presentera en omfat-

tande samling av material (Buzby, 1975). Stora bolag kännetecknas av att ha mer ekonomiska re-

surser till hands vilket skapar en ökad förmåga att hantera kostnader som uppkommer vid framställ-

ning av information (Christopher, Hutomo och Monroe, 1997). 
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Ett stort bolag kännetecknas av att ha ett större antal anställda som möjliggör för verksamheten att 

involvera fler vid insamling och sammanställning av information (Tagesson et al., 2009). Inom en 

stor verksamhet är det vanligt att det finns en eller flera avdelningar som arbetar med hållbarhetsre-

laterade frågor än hos mindre bolag som oftast endast har ett fåtal involverade. Med fler engagerade 

i följande frågor ges möjlighet till att tjänsten kan fördelas mellan fler anställda inom bolaget. Kost-

naden för arbetskraft kan då fördelas över fler avdelningar vilket minska den genomsnittliga kost-

naden. Större bolag kan därför leverera mer egenskaper inom hållbarhet. (McWilliams och Siegel, 

2001) Detta ligger i linje med Spicer (1978), Chen och Metcalf (1980) som förklarar att ju större ett 

bolag betecknas, desto större är sannolikheten att verksamheten genomför bättre miljöinsatser och 

således känner mer motivation att informera om detta till allmänheten. Det finns även en större san-

nolikhet för att ledningen i stora verksamheter har vetskap om vilka fördelar som eventuellt kan 

erhållas genom att publicera bättre upplysningar samtidigt som det finns en avsaknad gällande detta 

i ledningen hos mindre bolag (Singhvi et al., 1971). 

 

Vanligtvis har även stora bolag ett större antal intressenter som påverkar och ställer högre krav på 

upplysningar (Tagesson et al., 2009). Det råder således en större benägenhet att stora bolag grans-

kas av allmänheten och intressentgrupper, bland annat statliga myndigheter (Roberts, 1992; Buzby, 

1975). För att förhindra eventuella klagomål från intressenter om att verksamheten förstör miljön, 

tenderar bolag att upprätta en miljöredovisning i årsredovisningen (Christopher et al., 1997).  

 

Upprättandet av fullständigare upplysningar betraktas däremot bland mindre bolag som något riska-

belt då tillkommande information kan leda till att verksamheten försetts i en konkurrensmässig 

nackdel jämfört med större bolag i samma bransch (Buzby, 1975). Det råder större sannolikhet att 

mindre verksamheter känner djupare oro för att informationen som ges ut kan komma att äventyra 

konkurrenskraften på marknaden (Singhvi et al., 1971). 

 

Tidigare forskning som redogör för hur bolagsstorleken påverkar miljöredovisningens omfattning i 

bostadsbolag erhåller också samma resultat som tidigare nämnda studier. Studien som Andersson 

och Persson (2012) utförde fann att stora allmännyttiga bostadsbolag är mer transparenta i redovis-

ningen av verksamhetens arbete med CSR. Tidigare forskning betonar ett positivt samband vilket 

lägger grund för studiens första hypotes: 

 

H1: Det råder ett positivt samband mellan bolagsstorlek och miljöredovisningens omfattning. Stora 

bolag har en mer omfattande miljöredovisning än mindre bolag. 
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3.3.3 Lönsamhet 

Den tidigare forskning som finns angående hur bolagens lönsamhet påverkar den mängd miljöupp-

lysningar som publiceras visar varierande slutsatser. Cormier et al. (1999) och Tagesson et al. 

(2009) uppmärksammade att bolag som kännetecknas av att ha en bra lönsam situation, även väljer 

att upplysa en större mängd miljörelaterad information än bolag med dåliga ekonomiska omstän-

digheter.  

 

Vilken strategi som tillämpas angående miljöredovisning beaktas som ett ekonomiskt beslut då bo-

lagsledningen behöver bedöma kostnader och fördelar som resulterar från offentliggörandet av yt-

terligare miljöupplysningar. Upplysningskostnader kan uppstå till följd av att utomstående parter 

som påtryckningsgrupper och konkurrenter, kan agera på offentliggjord information mot verksam-

hetens intressen. Storleken på och förmågan att hantera kostnaderna påverkas av den finansiella 

ställning som bolaget besitter. Om bolag som innehar en god finansiell ställning väljer att upplysa 

liknande information som bolag med en dålig ekonomi, besitter den förstnämnde en större möjlighet 

till att motstå påtryckningar och handlingar från intressenter och kan även lösa miljömässiga pro-

blem snabbare. Med begränsade ekonomiska resurser är bolag dåligt rustade för att effektivt möta 

negativa handlingar från intressenter. (Cormier et al., 1999) 

 

Det är besvärligt att bedöma omfattningen av potentiella kostnader som bolag ställs inför genom 

publicering av miljöupplysningar då identifiering krävs av samtliga intressenter som kan utnyttja 

miljöinformationen till bolagets nackdel. Lönsamheten ger därför en indikation på verksamhetens 

vilja att offentliggöra information förenad med företagshemligheter. Vanligtvis är det mer ekono-

miskt stabila bolag som har möjlighet till att avväga fördelar av att lämna ytterligare miljöupplys-

ningar med kostnader för att ge ut potentiellt skadlig information som kan äventyra verksamhetens 

fortsatta existens. Ett bolag med dåliga finansiella omständigheter ses som oförmögen att stå emot 

inledande negativa konsekvenser innan fördelar från ytterligare redovisning erhålls. (Cormier et al., 

2005) 

 

Å andra sidan erhöll Ho et al. (2007) och Andrikopoulos et al. (2013) bevis för att bolag med lägre 

lönsamhet är mer benägna att lämna miljöupplysningar än bolag med god lönsamhet. En möjlig 

förklaring är vid omständigheter då organisationer inte erhåller ett godtagbart finansiellt resultat 

vilket bidrar till att mer information lämnas om hur verksamheten bidrar med hållbara värderingar 

och till samhället i helhet på ett positivt sätt. Aktieägare och allmänheten betraktar då bolaget ur en 

bättre synvinkel och intressenternas oro dämpas. (Ho et al., 2007) 

 



 

34 

 

Däremot finner ett flertal studier inga bevis för att beslutet att upprätta en miljöredovisning grundas 

på hur lönsamt ett bolag är (Hackston et al., 1996; Bewley et al., 2000; Cormier et al., 2005). På 

grund av att tidigare forskning kännetecknas av skiftande resultat syftar denna studie till att testa 

om: 

 

H2: Det råder ett positivt samband mellan lönsamhet och miljöredovisningens omfattning. Lön-

samma bolag har en mer omfattande miljöredovisning än mindre lönsamma bolag. 

 

3.3.4 Skuldsättningsgrad 

Precis som Smith et al. (2007) finner denna studie att det råder oenighet forskare emellan angående 

hur kapitalsammansättning i bolag påverkar miljöredovisningen. Andrikopoulos et al. (2013) kon-

staterade att skuldsättningsgrad ger negativa effekter på miljöredovisningens omfattning. Eftersom 

miljöredovisning är en kostsam process leder en hög skuldsättningsgrad till att omfattningen av 

miljömässiga offentliggöranden minskar (Smith et al., 2007; Andrikopoulos et al., 2013). Kraftig 

upplåning ger bolagsledningen begränsad handlingsfrihet av resurser vilket gör att färre kan inve-

steringar i miljöredovisning. Aktörer på marknaden med en hög skuldsättningsgrad förfogar således 

inte över nödvändiga ekonomiska resurser i samma utsträckning för att kunna tillämpa det metodval 

som önskas avseende miljöredovisning (ibid.). 

 

Emellertid erhåller andra forskare ett resultat som talar för att bolag som har en hög skuldsättnings-

grad upplyser mer miljöupplysningar än bolag med en låg skuldsättningsgrad (Roberts, 1992; Cor-

mier et al., 1999). Detta antagande bygger på att långivare utövar påtryckningar på bolag om att 

offentliggöra miljörelaterad information för att underlätta vid beslutsfattande om verksamhetens 

framtida skulder (Clarkson et al., 2008). Då långivare kan prisskydda verksamheter genom att be-

gränsa skuldöverenskommelser, antas bolag med högre skuldsättningsgrad vara mer benägna till att 

öka upplysningar för att minska förmedlingskostnader (Ho et al., 2007). Miljöupplysningarna som 

offentliggörs ger långivare information om hur verksamheten tillhandahåller och använder extra 

tillgängliga resurser inom området miljö (Andrikopoulos et al., 2013). Högt belånade verksamheter 

som innehar en hög skuldsättningsgrad kan förutom att informera aktieägare med hjälp av årsredo-

visningen, välja att publicera mer information för att uppfylla långivares behov (Wallace och Naser, 

1995). Ledningen betraktar även publicering av information som en möjlighet till att uppfylla för-

väntningar hos vissa långivare (Roberts, 1992). 

 

Till skillnad från ovanstående resultat erhöll Smith et al. (2007) och Cormier et al. (2005) inga bevis 

för att skuldsättningsgraden påverkar i vilken utsträckning som bolag redovisar miljömässig infor-
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mation. Följaktligen antas inte skuldsättningsgraden påverka miljöredovisningen på något vis. Även 

denna gång har tidigare forskning erhållit skiftande resultat men där majoriteten framhäver ett posi-

tivt samband vilket formar den tredje hypotesen: 

 

H3: Det råder ett positivt samband mellan skuldsättningsgrad och miljöredovisningens omfattning. 

Bolag med hög skuldsättningsgrad har en mer omfattande miljöredovisning än bolag med låg skuld-

sättningsgrad. 

 

3.3.5 Miljöledningssystemets kvalitet 

Ett miljöledningssystem införlivar procedurer och processer som bland annat utbildning av bolagets 

anställda, granskning, sammanfattning och redovisning till intressenter om bolagets miljömässiga 

prestation (Melnyk, Sroufe och Calantone, 2003). Bolag som upprättar miljöredovisning är ofta 

enligt Azzone et al. (1997) i skilda stadier av miljöledning vilket ger effekter på det djup och inne-

håll som en miljörapport kännetecknas av. 

 

Införlivandet av ett miljöledningssystem sker enligt Maier et al. (2005) vanligtvis efter att en miljö-

policy har tagits fram för att beskriva ett bolags förpliktelse för miljöledning. När ett miljölednings-

system och en policy tillämpas menar forskarna att bolag kommer ta miljöredovisning i åtanke för 

att dokumentera vilka framsteg som verksamheten genomfört sett till miljöpolicyn. Maier et al. för-

klarar därför att intresset att miljöredovisa växer genom införandet av ett miljöledningssystem. 

Dessutom menar Maier et al. att det existerar ett tydligt samband mellan standarden på ett bolags 

miljöredovisning och den kvalitet som verksamhetens miljöledningssystem utmärks av. Det resulta-

tet som studien erhöll visade att 97 % av samtliga bolag som upprättar en miljörapport av god eller 

utmärkt nivå, innehar ett miljöledningssystem av identisk karaktär. Bolagen som däremot produce-

rade otillräckliga rapporter hade i stället otillräckliga miljöledningssystem. (ibid.) 

 

Ett liknande resultat som Maier et al. (2005) erhölls av Andersson och Fridh (2016) som intervjuade 

fyra allmännyttiga kommunala bostadsbolag. Två av bostadsbolagen hade ett certifierat miljöled-

ningssystem och upprättade också en miljöredovisning. Resterande två bostadsbolag hade inte ett 

certifierat miljöledningssystem och bedrev miljöredovisning i mindre omfattning. Ett av bolagen 

upprättade ingen miljöredovisning medan det andra redovisade endast delvis. Detta resultat stärker 

bevisen för att miljöredovisningens omfattning är associerat med miljöledningssystemets kvalitet. 

(ibid.) 

 



 

36 

 

Sumiani et al. (2007) valde att undersöka om bolag som certifierat ett miljöledningssystem från 

organisationen International Organization for Standardization (ISO) har en mer omfattande miljöre-

dovisning jämfört med bolag som inte valt att certifiera verksamhetens miljöledningssystem. Av 50 

undersökta bolag hade 13 ett miljöledningssystem certifierat enligt ISO 14001. Samtliga bolag som 

var ISO 14001-certifierade inkluderade någon form av miljöredovisning i verksamhetens årsredo-

visning. Av resterande 37 bolag som inte hade ett certifierat miljöledningssystem visade det sig att 

endast 23 av dessa upprättade en miljöredovisning. Resultatet från studien visar att certifiering, i 

detta fall enligt ISO 14001, ökar påtryckningarna på bolag att bedriva miljöredovisning. (ibid.) 

 

En annan studie utförd av Hertin, Berkhout, Wagner och Tyteca (2008) jämförde miljöredovisning-

ens omfattning mellan certifierade och icke-certifierade europeiska bolag från fem olika branscher. 

Endast vid ett tillfälle kunde forskarna notera en markant skillnad mellan certifierade och icke-

certifierade bolag. Detta talar emot resultat från tidigare studier som menar att icke-certifierade bo-

lag redovisar en mindre omfattning. Analysen visade att icke-certifierade bolag ansågs delge minst 

lika mycket information som bolag med ett certifierat miljöledningssystem. (ibid.) För även denna 

variabel erhåller tidigare forskning skiftande resultat men där majoriteten framhäver ett positivt 

samband. Följande skapar studiens fjärde hypotes: 

 

H4: Det råder ett positivt samband mellan miljöledningssystemets kvalitet och miljöredovisningens 

omfattning. Bolag med ett certifierat miljöledningssystem har en mer omfattande miljöredovisning. 

 

3.3.6 Kommunalpolitik 

Som framgår i studiens intressentanalys (figur 4) är kommunens invånare och kommunen som äga-

re, viktiga intressenter för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Privatägda bostadsbolag är 

beroende av intressenter för att finansiera verksamheten för fortsatt överlevnad. Däremot försäkras 

kommunala bostadsbolags existens genom invånarnas beskattningsbefogenheter för att finansiera 

verksamheten och kommunens projekt (J. Chan, 2003; Tagesson et al., 2013; Karp, 2010) När be-

skattning ses som ett verktyg för att finansiera ett bolags aktiviteter uppstår däremot en politisk an-

svarsskyldighet (J. Chan, 2003). Kommunen besitter en ansvarsskyldighet för lokala offentliga frå-

gor i den närmaste omgivningen gentemot medborgare, vilket gör att medborgarnas önskemål och 

åsikter i frågor behöver tas i beaktande i det fortsatta drivandet av verksamheten (Tagesson, et al., 

2013). Lokala kommuner kan således inte ignorera intressen hos intressenter (ibid.). Allmänhetens 

medvetenhet och intresse angående miljöfrågor påverkar den kommunala sektorn eftersom dess 

konsumtion av samhällets resurser inte är obetydliga (ibid.). Kartläggning av resurser och intressen-
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ter är en viktig del i offentlig verksamhet eftersom dess syfte är att med hjälp av begränsade resur-

ser erbjuda kommunens invånare effektiv service av hög kvalitet (Karp, 2010). 

 

För att uppmärksamma medborgarnas åsikter i olika frågor erbjuds respektive kommuns invånare 

en självständig talan om hur kommunen ska styras. Detta sker genom röstning på det politiska parti 

och dess ideologi som bäst speglar individuella värderingar. Den procentuella andelen som ett sär-

skilt parti uppnår vid folkomröstning ligger enligt Rydgren och Ruth (2011) till grund för hur 

många mandat som det politiska partiet erhåller i kommunfullmäktige. 

 

Beroende på vilket parti som är i fråga har var och en avvikande karaktärsdrag med agendor basera-

de på olika synsätt. Miljöpartiet är ett politiskt parti som i uttalanden särskilt belyser miljömässiga 

effekter. Om majoriteten av ledamöterna i kommunfullmäktige representerar Miljöpartiet är det 

möjligt att anta att kommunala bolag kommer redovisa en större mängd miljöupplysningar. Med 

detta i åtanke antas det politiska styret i kommuner påverka omfattning och variationen i hållbar-

hetsredovisningens innehåll. (Tagesson et al., 2013) 

 

Karp (2010) undersökte olika kommunala bolag i Stockholm, däribland Familjebostäder, ett av 

kommunens tre kommunala bostadsbolag. Studien kunde konstatera att ledningen i kommunala 

bolag påverkades av ägaren, det vill säga den kommun som bostadsbolaget är verksam inom. Karp 

fann att ju större medvetenhet som fanns bland kommuninvånarna med hänsyn till klimatföränd-

ringar, desto fler valde att rösta på det parti som förespråkade insatser inom detta område. Som en 

följd ställdes högre krav från samhället på att kommunala bolag skulle visa ett föredöme inom mil-

jöfrågor vilket gav inverkan på bolagets handlande. Med anledning av detta är det därför möjligt att 

anta att miljömässiga initiativ inom kommunägda bolag påverkas av vilka beslut som politiker fattar 

vilket i grund och botten härstammar från det parti som väljarna röstar på. (ibid.) Med ovanstående 

som grund utformas studiens femte hypotes:  

 

H5: Det råder ett positivt samband mellan kommunalpolitik och miljöredovisningens omfattning. 

Kommunala bolag har en mer omfattande miljöredovisning om verksamheten bedrivs i en kommun 

där Miljöpartiets andel i kommunfullmäktige är större jämfört med andra kommuner. 

 

3.4 A priori-modell 

Följande avsnitt presenterar en a priori-modell som illustrerar förhållandet mellan studiens beroende 

variabel och oberoende variabler.  
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Figur 6: A priori-modell. 

 

Som nämns i studiens syfte finns en målsättning att analysera hur miljöredovisningens omfattning, 

som mäts i antal ord, påverkas av variablerna bolagsstorlek, lönsamhet, skuldsättningsgrad, miljö-

ledningssystemets kvalitet och kommunalpolitik. För att förtydliga att det är följande oberoende 

variablernas inverkan på miljöredovisningens omfattning som ska undersökas har pilarna justerats 

så att de pekar mot beroende variabeln som finns koncentrerad i a priori-modellens mitt. Utifrån 

tidigare forskning antas miljöredovisningens omfattning påverkas av omkringliggande variabler. 

 

3.5 Undersökningsmodell 

Med studiens a priori-modell som grund har en undersökningsmodell konstruerats. I undersök-

ningsmodellen anges vilken mätenhet som med stöd från tidigare studier, har valts att användas för 

samtliga av studiens variabler. I modellen framgår även vilken beteckning av beroende eller obero-

ende som variablerna har och hur empirisk data har samlats in för var och en. 

 

Bolagsstorlek 

 
(antal lägenheter) 

 

 

Miljöledningssyste-

mets kvalitet 

 
(certifierad eller inte) 

 

Kommunalpolitik 

 
(antal mandat som 

Miljöpartiet har i kom-

munfullmäktige/antal 

ordinarie ledamöter) 

 

 

Lönsamhet 

 
(driftnetto) 

 

Skuldsättningsgrad 

 
(skulder/eget kapital) 

Miljöredovisningens 

omfattning 
(antal ord) 
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Figur 7: Undersökningsmodell. 

Oberoende variabel som mäts genom att dividera 

antal mandat som Miljöpartiet innehar i kommunfullmäktige med 

antal ordinarie ledamöter. Denna information hämtas från hemsidor 

av svenska kommuner. 

En oberoende variabel med två möjliga utfall. 

Data samlas i första hand in från årsredovisningar men om informa-

tion saknas eller är otydlig besöks bostadsbolagens hemsidor för att 

garantera att kodning blir korrekt. 

Oberoende variabel. Beräknas genom att dividera 

lång- och kortfristiga skulder med bokfört värde på eget kapital. 

Data samlas in från årsredovisningar. 

Oberoende variabel som mäts genom nyckeltalet 

driftnetto där hyresintäkter reduceras med kostnader för drift, un-

derhåll, fastighetsskatt och eventuell tomträttsavgäld. Data hämtas 

från årsredovisningar. 

Denna oberoende variabel mäts utifrån antalet lä-

genheter som bostadsaktiebolaget innehar 2015-12-31. Data erhålls 

från årsredovisningar men om information inte framgår eller anges i 

annan måttenhet hämtas data från bolagens hemsidor. 

Detta är studiens beroende variabel som fastställs 

genom att summera antal ord som anges i årsredovisningens för-

valtningsberättelse och som speglar bostadsaktiebolagets interak-

tion med miljön. 

Miljöredovisningens 

omfattning 

Kommunalpolitik 

Bolagsstorlek 

Lönsamhet 

Skuldsättningsgrad 

Miljöledningssyste-

mets kvalitet 
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Då studien utgår från en deduktiv ansats tas utgångspunkt från tidigare forskning för att bestämma 

det tillvägagångssätt som appliceras vid mätning av variabler. Med utgångspunkt från tidigare 

forskning följer därför nedan en djupgående förklaring om hur samtliga variabler mäts.  

 

3.5.1 Beroende variabeln miljöredovisningens omfattning 

I vilken omfattning som bostadsaktiebolagen bedriver miljöredovisning bestäms likt Wilmshurst 

och Frost (2000) samt Deegan och Rankin (1996) genom att beräkna antal ord som delges i årsre-

dovisningens förvaltningsberättelse och kan hänföras till bolagets interaktion med miljön.  

 

 

 

 

Detta kan således innefatta upplysningar gällande bland annat installation av miljövänliga maskiner, 

återvinningsarbete och utsläpp av föroreningar (Deegan och Rankin., 1996). Miljöupplysningar 

skannades med hjälp av dator för att summera antal ord (Wilmshurst et al., 2000). Numeriska tal 

omvandlas till ord och räknas därför in i summeringen (Christopher et al., 1997; Zeghal och Ah-

med, 1990). Precis som Wilmshurst et al. (2000) uteslöts bilder kopplade till bolagets miljöarbete 

från summeringen på grund av svårigheter vid mätning. Bilder kan motsvara flera tusen ord vilket 

gör det till en tolkningsfråga som kan äventyra en korrekt beräkning (ibid.). 

 

Ord beskrivs av Kassarjian (1977) som den minsta tillämpbara mätenheten och valdes speciellt för 

denna studie då mätmetoden särskilt förespråkas inom forskning kopplad till verksamheter. Utby-

tesprocessen som äger rum på marknaden och kommunikationen om vilka värderingar som existerar 

avseende detta utbyte beror på skrivna eller talande ord (ibid.). Dessutom menar Deegan och Ran-

kin (1996) att beräkning av ord ger ett imponerande resultat. 

 

3.5.2 Oberoende variabeln bolagsstorlek 

Tidigare forskning som studerar bostadsbolag (Michelsen, Rosenschon och Schulz, 2015; Lindgren 

och Castell, 2008; Castell, 2010; Turner, 1988) fastställer bolagets storlek baserat på antal lägenhe-

ter.  
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Dessutom använder SABO samma tillvägagångssätt för att bedöma medlemsbolagens storlek vilket 

gör måttet relevant för studien då det speglar branschen på bästa vis. Bostadsaktiebolagens storlek 

bestäms efter det lägenhetsbestånd som innehas 2015-12-31.  

 

3.5.3 Oberoende variabeln lönsamhet 

Det finns inom branschen för bostadsbolag ett flertal nyckeltal som vanligen förekommer 

i finansiella analyser för att belysa lönsamhet. Ett sådant nyckeltal som denna studie har valt att 

använda är driftnetto (även kallad driftöverskott) då det är ett nyckeltal av stor vikt vid bedömning 

av lönsamhet i bostadsbolag. (Lagelius och Pikosz, 2013) 

 

 

 

Nyckeltalet ger information om hur ett bolag har utvecklats över tiden och vad som kan förväntas 

i framtiden (Lagelius och Pikosz, 2013). Driftnettot beskrivs av Öhman, Söderberg och Uhlin 

(2012) som den viktigaste komponenten för att värdera ett bostadsbolag och definieras som hyresin-

täkter minskat med kostnader för drift, underhåll, fastighetsskatt och eventuell tomträttsavgäld 

(Lind, 2004; Ehn och Jägerståhl, 2010). I begreppet hyresintäkter ingår potentiella andra löpande 

intäkter vilket har gjort att bolagets samtliga intäkter har tagits med i beräkningen (ibid.). Till drift- 

och underhållskostnader räknas kostnader för administration, fastighetsskatt, försäkring, mediaför-

sörjning, fastighetsskötsel och planerat underhåll (Isberg, 2010). 

 

3.5.4 Oberoende variabeln skuldsättningsgrad 

Skuldsättningsgraden är ett nyckeltal som kan definieras på varierande sätt. I denna studie fastställs 

skuldsättningsgraden genom att dividera verksamhetens totala skulder med det bokförda värdet på 

eget kapitel.  

 

 

 

Följande tillvägagångssätt vid mätning har influerats från tidigare forskning speciellt inriktad på 

bostadsbolag (Morri och Cristanziani, 2009; Custovic, Ojdanic och Shcherbinin, 2015; Karacsonyi, 

2015). 
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3.5.5 Oberoende variabeln miljöledningssystemets kvalitet 

Med inspiration från King, Lenox och Terlaak (2005) finns det två möjliga utfall som kvaliteten på 

ett bolags miljöledningssystem bestäms utifrån, antingen har bolaget ett certifierat miljöledningssy-

stem eller inte. Bolag som har ett certifierat miljöledningssystem enligt en viss standard tilldelas 

siffran 1 i kodningsschemat medan bolag som inte är certifierade betecknas med siffran 0 (ibid.). 

 

  

 

Vid omständigheter då information om bostadsbolagets miljöledning inte kunde påträffas i årsredo-

visning besöktes bostadsbolagets hemsida. Då studien utreder miljöredovisning för räkenskapsåret 

2015 har endast uppgifter på hemsidan som förklarar att bolaget hade ett certifierat miljölednings-

system under denna tidsperiod uppmärksammats. Har bolaget under räkenskapsåret 2016 certifierat 

verksamheten miljöledningssystem har inte detta uppmärksammats i kodningen för att spegla den 

specifika perioden som studien fokuserar på. Om information varken har delgivits på hemsida eller i 

årsredovisning har slutsatsen dragits att bolaget inte är certifierat. 

 

Svensk Miljöbas är ett nationellt miljöledningssystem som grundas på ISO 14001 och riktas särskilt 

till små och medelstora bolag för vilka en certifiering enligt Eco Management and Audit Scheme 

(EMAS) eller ISO 14001 kan upplevas som kostnads- eller tidskrävande (Linder, 2011). Svensk 

Miljöbas är utformat på ett sätt som gör det enklare för bolag att gå vidare från verksamhetens mil-

jödiplomering till en ISO 14001-certifiering, vilket kan bli aktuellt om bolaget expanderar eller 

avancerar i miljöarbetet (Wästlund, 2016). Miljödiplomerade bolag bedöms därför i denna studie ha 

ett certifierat miljöledningssystem eftersom miljödiplomering kan beskrivas som en enklare variant 

av certifiering med lägre krav. 

 

3.5.6 Oberoende variabeln kommunalpolitik 

Samtliga kommuner i Sverige drivs av förtroendevalda församlingar även kallade kommunfullmäk-

tige. Denna församling består av politiker som är direkt valda av medborgarna vid den lokala folk-

omröstningen vart fjärde år, samtidigt som det allmänna riksdagsvalet. (Tagesson et al., 2013) Hur 

många mandat som ett särskilt politiskt parti erhåller inom kommunfullmäktige efter det lokala va-

let speglas i den procentuella andel som uppnås vid folkomröstning (Rydgren et al., 2011). I denna 

studie avser variabeln kommunalpolitik Miljöpartiets andel i kommunfullmäktige.  
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Variabeln beräknas genom att dividera antal mandat som Miljöpartiet har i kommunfullmäktige 

under den senaste mandatperioden (år 2014 till 2018) med antal ordinarie ledamöter i kommunfull-

mäktige. 
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4. Empiri 

I uppsatsens fjärde kapitel presenteras det resultat som erhållits efter utförd analys i SPSS. Det 

resultat som framförs avser deskriptiv statistik som ger en översikt om i vilken omfattning som bo-

stadsaktiebolag miljöredovisar. Efter detta presenteras resultat från den multipla regressionsanaly-

sen som talar om hur miljöredovisningens omfattning påverkas av identifierade variabler. 

 

4.1 Resultat - Deskriptiv statistik 

För att sammanfatta vilken omfattning som miljöredovisningen är av i bostadsaktiebolagen sam-

manställdes deskriptiv statistik för att ge information om den fördelning som studiens beroende 

variabel har. Följande statistik presenteras här nedan i tabell 2. 

 

Maximum Minimum Variationsbredd Medelvärde Median Standardavvikelse 

2 584,0 6,0 2 578,0 248,0 134,5 359,6 

 

Tabell 2: Beskrivande statistik av miljöredovisningens omfattning (antal ord). 

 

I tabell 2 presenteras deskriptiv statistik som ger en översiktlig beskrivning av miljöredovisningens 

omfattning i allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Medianen och medelvärdet används för 

att sammanfatta fördelningens centrum. Medianen beskrivs som det mittersta datavärdet som delar 

upp observationerna i två lika stora delar, där hälften återfinns över respektive under medianen. 

Detta lägesmått tar ingen hänsyn till avvikande extrema observationer utan observerar endast det 

värde som finns belägen i mitten när observationerna har rangordnats. Om observationerna således 

varierar mycket kan inte medianen ge tillräckligt med information. Till skillnad från medianen in-

kluderar medelvärdet samtliga observationer och ger alla lika stort inflytande, förmodligen varför 

också medelvärdet beskrivs som den punkt där histogrammet balanserar. Vilket lägesmått som fö-

redras beror på variabelns fördelning. Medianen är att föredra om variabelns fördelning är skev eller 

präglas av avvikande datavärden. Saknas extrema observationer och fördelning är symmetrisk, är 

medelvärdet det bättre valet. (De Veaux et al., 2016) 

 

Standardavvikelsen ger en bild om observationernas spridning då den anger hur mycket varje ob-

servations värde avviker från medelvärdet. Då standardavvikelsen fokuserar på fördelningens mitt 

erhåller det ett stort värde om majoriteten av observationerna avviker mycket från fördelningens 

mitt. Om observationerna i stället finns belägna nära mitten kommer spridningsmåttet ange ett litet 
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värde. Även variationsbredden ger en bild av observationernas spridning då den anger skillnaden 

mellan det maximala och minsta värdet. (De Veaux et al., 2016) 

 

I bilaga 2 presenteras både ett histogram och ett lådagram som visar fördelningen för miljöredovis-

ningens omfattning. Genom att studera histogrammets olika staplar kan fördelningens typvärde ur-

skiljas, det vill säga hur många ord som flest bostadsbolag väljer att delge. 

 

4.2 Resultat - Multipel regressionsanalys 

För att ta reda på vilken påverkan som variablerna bolagets storlek, lönsamhet, skuldsättningsgrad, 

miljöledningssystemets kvalitet och kommunalpolitik har på miljöredovisningens omfattning utför-

des en multipel regressionsanalys. 

 

För att säkerställa att regressionsanalysen uppskattar samband mellan variabler på ett bra och tillför-

litligt sätt menar Pallant (2010) att multikollinearitet behöver undvikas då det annars kan försämra 

regressionsmodellen. Med anledning av detta genomfördes ett test för att kontrollera multikollinea-

ritet som en del av den multipla regressionsanalysen. För att få en indikation på om multikollineari-

tet existerade beaktades variablernas värden under kolumnen betecknad VIF (”Variance Inflation 

Factor”). Ett VIF-värde på vanligtvis 10 eller ibland till och med så lågt som 4 (jämförligt med en 

toleransnivå på 0,10 eller 0,25) indikerar på att det existerar överdriven eller allvarlig multikollinea-

ritet (O’brien, 2007). I tabell 3 redovisas resultatet från regressionsanalysen inklusive samtliga vari-

abler. 

Coefficients
a 

 

Model 

Unstandardized  

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 2,448 ,772  3,171 ,002   

Bolagsstorlek_log ,618 ,257 ,465 2,404 ,018 ,197 5,065 

Lönsamhet_log -,620 ,273 -,444 -2,271 ,025 ,194 5,158 

Skuldsättningsgrad_log ,479 ,202 ,250 2,371 ,019 ,666 1,502 

Miljöledningssystemets_kvalitet ,093 ,111 ,077 ,839 ,403 ,878 1,138 

Kommunalpolitik ,048 ,019 ,273 2,483 ,014 ,613 1,632 

a. Dependent Variable: Miljöredovisningens_omfattning_log 

 

Tabell 3: Multipel regressionsanalys inklusive samtliga oberoende variabler. 
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I tabellen syns det tydligt att variablerna bolagsstorlek och lönsamhet har höga VIF-värden som 

överstiger 4, något som talar för att det råder multikollinearitet. Förekomsten av multikollinearitet 

kan leda till att resultaten från den multipla regressionsanalysen uppfattas som ostabila då multikol-

linearitet innebär att variabler starkt korrelerar med varandra och i princip mäter samma sak. För att 

minska följande problem förespråkar O’brien (2007) att en eller flera variabler kan elimineras från 

analysen eller kombineras till ett index. Då oberoende variabeln lönsamhet kännetecknades av högst 

VIF-värde valdes den att uteslutas från en andra regressionsanalys för att undersöka vilken effekt 

detta skulle ge. En ny multipel regressionsanalys utfördes men denna gång utan variabeln lönsam-

het. Resultatet som åskådliggörs i tabell 4 används också i den senare delen av studien. 

 

Coefficients
a 

 

Model 

Unstandardized  

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1,157 ,531  2,179 ,031   

Bolagsstorlek_log ,130 ,144 ,098 ,907 ,366 ,652 1,534 

Skuldsättningsgrad_log ,407 ,203 ,213 2,008 ,047 ,682 1,466 

Miljöledningssystemets_kvalitet ,050 ,111 ,041 ,446 ,656 ,905 1,104 

Kommunalpolitik ,035 ,019 ,200 1,874 ,063 ,669 1,494 

a. Dependent Variable: Miljöredovisningens_omfattning_log 

 

Tabell 4: Multipel regressionsanalys exklusive oberoende variabeln lönsamhet. 

 

Som framgår i tabell 4 visar numera samtliga oberoende variabler låga VIF-värden och därmed fö-

religger inte längre någon multikollinearitet. Den oberoende variabeln lönsamhet valdes därför att 

uteslutas från analysen. 

 

Det värde som finns under kolumn B och kan hänföras till raden vid namn ”Constant” anger regres-

sionsmodellens skärningspunkt som berättar var regressionslinjen skär y-axeln. Det är detta värde 

som den beroende variabeln besitter när den oberoende variabeln har värdet 0. (De Veaux et al., 

2016) 

 

Koefficienterna för oberoende variablerna som återfinns under kolumn B motsvarar regressionslin-

jens lutning och talar om hur beroende variabeln, miljöredovisningens omfattning, förändras med 

hänsyn till studiens oberoende variabler. Denna lutningskoefficient talar om hur mycket beroende 
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variabeln, som återfinns på y-axeln, ändras när den oberoende variabeln på x-axeln ökar med en 

enhet. Lutningskoefficienten ger information om hur två variabler varierar i förhållande till var-

andra. Vid en positiv lutning förflyttas den beroende och oberoende variabeln i samma riktning me-

dan ett negativt värde innebär ett motsatt förhållande. (De Veaux et al., 2016)  

 

För att jämföra hur stor del som respektive variabel bidrar till att förutsäga miljöredovisningens 

omfattning, beaktas det beta-värde som under kolumnen vid namn Beta. Under denna rubrik är va-

riablernas värden standardiserade, det vill säga värdena har omräknats till samma skala vilket un-

derlättar jämförelse. (Pallant, 2010) 

 

Sambandets signifikansnivå redogörs under kolumnen Sig och motsvarar enligt De Veaux et al. 

(2016) sannolikheten att erhålla ett observerat värde givet att nollhypotesen är sann. Vanligtvis an-

vänds nästan alltid gränsvärdet 5 % om det inte finns goda skäl för ett annat (Körner och Wahlgren, 

2006). Om signifikansnivån är tillräckligt liten och understiger gränsvärdet 5 % tyder det på att re-

sultatet är förvånande och inte i linje med nollhypotesen (De Veaux et al., 2016). I detta fall sägs 

oberoende variabeln signifikant bidra till förutsägelsen av studiens beroende variabel (Pallant, 

2010). Det erhållna resultatet anses då vara statistiskt signifikant vilket innebär att nollhypotesen 

kan förkastas. Om i stället signifikansnivån överstiger gränsvärdet ger det information om resultatet 

inte är förvånande och i stället är i linje med nollhypotesen (De Veaux et al., 2016). I sådant fall 

bidrar variabeln inte signifikant till förutsägelsen av beroende variabeln (Pallant, 2010). Vid sådana 

omständigheter finns det ingen anledning att förkasta nollhypotesen.  

 

Samtliga av studiens formulerade hypoteser syftar till att testa om det finns ett positivt samband och 

är därmed ensidiga, de har riktningen åt ett enda håll. Dock redovisar SPSS alltid en tvåsidig signi-

fikansnivå vid utförandet av en multipel regressionsanalys vilket innebär att detta värde manuellt 

behöver justeras då analysen inte kan ställas in för ensidiga hypotestest. Med anledning av detta 

halveras den tvåsidiga signifikansnivån för att korrekt testa uppställda hypoteser. (Körner och 

Wahlgren, 2006) 

 

4.2.1 Bolagsstorlek 

Den multipla regressionsanalysen visar att det råder ett positivt samband mellan bolagsstorlek och 

miljöredovisningens omfattning då värdet på lutningskoefficienten är 0,130. Då både beroende och 

oberoende variabeln är logaritmerade står lutningen för att om ett bostadsbolags lägenhetsbestånd 

ökar med 1 % så ökar miljöredovisningens omfattning med 0,130 % ord (Sundell, 2010, 29 okto-

ber).   
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Beta-värdet uppgår till 0,098 och är näst minst sett till övriga variabler. Detta talar för att bolags-

storleken bidrar väldigt lite till att förutsäga miljöredovisningens omfattning 

 

Som framgår i tabell 4 uppvisar variabeln bolagsstorlek en hög signifikansnivå som klart överstiger 

5 %. Signifikansnivån är näst högst sett till övriga variabler och visar på att resultatet inte är förvå-

nande och därför i linje med nollhypotesen. Sannolikheten för att resultatet kan bero på slumpmäs-

sig variation är stor, 18,3 % (0,366/2). Vilken storlek som ett bostadsbolag kännetecknas av antas 

således inte signifikant bidra till förutsägelsen av miljöredovisningens omfattning. 

 

4.2.2 Skuldsättningsgrad 

Även för denna variabel påvisas en positiv lutningskoefficient på 0,407 vilket tyder på att ett posi-

tivt samband råder mellan skuldsättningsgrad och miljöredovisningens omfattning. Även för denna 

hypotesprövning är både beroende och oberoende variabeln logarimerade vilket gör att lutningen 

kan tolkas som att 1 % ökning av ett bostadsbolags skuldsättningsgrad ger en ökning i miljöredo-

visningens omfattning med 0,407 % (Sundell, 2010, 29 oktober).  

 

Till skillnad från studiens övriga oberoende variabler erhåller skuldsättningsgraden det högsta beta-

värdet på 0,213. Detta tyder på att variabeln har den starkaste unika bidraget till att förklara miljö-

redovisningens omfattning.  

 

Signifikansnivån understiger 5 % och är lägst bland variablerna. Den låga signifikansnivån talar för 

att studiens resultat är ovanligt med tanke på nollhypotesen vilket väcker misstänksamhet och tvivel 

mot nollhypotesen. Det observerade resultatet kan på så sätt betraktas som förvånande och inte i 

linje med nollhypotesen.  Sannolikheten för att resultatet beror på slumpmässig variation är endast 

2,35 % (0,047/2) vilket är den minsta risken som någon av variablerna visar. Följande ger antydan 

om att skuldsättningsgraden statistiskt signifikant bidrar till förklaringen av miljöredovisningens 

omfattning. 

 

4.2.3 Miljöledningssystemets kvalitet 

Genom att betrakta lutningskoefficienten 0,050 är det möjligt att se att miljöredovisningens kvalitet 

och miljöredovisningens omfattning är positivt associerade med varandra. Till skillnad från ovan-

stående hypotesprövningar är endast beroende variabeln logaritmerad och inte båda. Detta gör att 

lutningen ska tolkas som att om oberoende variabeln ökar med ett steg ger det en ökning i beroende 

variabeln med (koefficienten multiplicerat med 100) procent (Sundell, 2010, 29 oktober). Således 
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berättar lutningen om kvaliteten på ett bostadsbolags miljöledningssystem förbättras ett steg ger det 

en ökning i miljöredovisningens omfattning med 5 %. 

 

Beta-värdet på 0,041 förklarar att variabeln miljöledningssystemets kvalitet bidrar minst av samtliga 

variabler, till förklara hur mycket som allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag miljöredovisar i 

förvaltningsberättelsen. 

 

Variabeln erhåller den högsta signifikansnivån vilket indikerar på att resultatet är en väldigt vanlig 

företeelse av inte alls av utmärkande slag och därmed i linje med nollhypotesen. Det finns en påtag-

lig stor risk omfattande 32,8 % (0,656/2) för att resultatet kan bero på slumpmässig variation vilket 

skapar osäkerhet. Miljöledningssystemets kvalitet bidrar därför inte på ett betydande sätt för att för-

utsäga miljöredovisningens omfattning. 

 

4.2.4 Kommunalpolitik 

Den positiva lutningskoefficienten på 0,035 tyder på att ett positivt samband råder mellan variabler-

na kommunalpolitik och miljöredovisningens omfattning. Precis som vid föregående hypotespröv-

ning är endast beroende variabeln logaritmerad. Värdet på lutningskoefficienten berättar därför att 

om Miljöpartiets andel i kommunfullmäktige ökar med 1 % enhet förväntas miljöredovisningens 

omfattning öka med 3,5 % (Sundell, 2010, 29 oktober).  

 

Denna variabel erhåller ett ganska stort beta-värde som uppgår till 0,200 vilket är lite lägre än vari-

abeln skuldsättningsgrad. Variabeln kommunalpolitik har det näst största unika bidraget till förklar-

ingen av miljöredovisningens omfattning. 

 

Signifikansnivån är näst lägst av studiens variabler och understiger gränsvärdet 5 %. I och med den 

låga signifikansnivån kan resultatet, precis som för variabeln skuldsättningsgrad, betraktas som för-

vånande vilket ger bevis mot nollhypotesen. Sannolikheten för att resultatet beror på slumpmässig 

variation är väldigt liten, 3,15 % (0,063/2). Miljöpartiets andel i kommunfullmäktige bidrar statis-

tiskt signifikant till förklaringen av miljöredovisningens omfattning i allmännyttiga kommunala 

bostadsaktiebolag.  

 

4.2.5 Regressionsmodellens förklaringsgrad 

Regressionsanalysen redovisar även en förklaringsgrad som fås genom att ta korrelationen i 

kvadrat. Förklaringsgraden talar om hur stor del av variationen i miljöredovisningens omfattning 

som kan förklaras av variationen i oberoende variablerna tillsammans, det vill säga av regressions-
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modellen. (De Veaux et al., 2016) I tabell 5 anges regressionsmodellens förklaringsgrad under ko-

lumnen vid namn ”R Square”. 

 

Model Summary 

 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,242
a
 ,059 ,028 ,56110 

a. Predictors: (Constant), Kommunalpolitik, Miljöledningssystemets_kvalitet, 

Skuldsättningsgrad_log, Bolagsstorlek_log 

 

Tabell 5: Regressionsmodellens förklaringsgrad. 

 

Förklaringsgraden är i detta fall 5,9 % vilket betyder att 5,9 % av variationen i miljöredovisningens 

omfattning kan förklaras av variationen i studiens samtliga oberoende variabler. Vid observations-

studier likt denna studie skulle en förklaringsgrad på mellan 30 till 50 % eller en ännu lägre kunna 

bevisa att regressionsmodellen är användbar. I och med att studien erhåller en väldigt liten förklar-

ingsgrad anses modellen vara användbar till en begränsad del. Detta ger en antydan om att det finns 

andra variabler som påverkar miljöredovisningens omfattning i allmännyttiga kommunala bostads-

aktiebolag men som inte har behandlats i detta arbete. Den kvarstående variationen på 94,1 % (1-

0,059) kan således förklaras av andra variabler.  

 

Den justerade förklaringsgraden (angiven under kolumnen ”Adjusted R Square”) kan vara bättre att 

redovisa än den vanliga förklaringsgraden om urvalsstorleken är liten. Värdet som anges har korri-

gerat förklaringsgraden för att bättre uppskatta det verkliga populationsvärdet. Värdet är inte aktu-

ellt i denna studie då ett stort urval har studerats. (Pallant, 2010) 
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5. Analys och slutsatser 

Studiens femte och sista kapitel inleds med en diskussion om hur miljöredovisningens omfattning i 

allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ställs gentemot tidigare forskning. Därefter uppmärk-

sammas om utvecklade hypoteser kan bekräftas eller förkastas och hur resultatet överensstämmer 

med tidigare forskning och valda teorier. Efter detta presenteras vilka slutsatser som kan dras in-

nan en diskussion ges om studiens teoretiska och praktiska resultat. Slutligen ges förslag på vad 

framtida studier skulle kunna behandla inom detta relativt nya forskningsområde.  

 

5.1 Analys - Deskriptiv statistik 

Nedan förs en analyserande diskussion om det resultat som berör studiens första forskningsfråga 

avseende den omfattning som miljöredovisningen har i allmännyttiga kommunala bostadsaktiebo-

lag. Dessutom resonerar studien kring hur miljöredovisningens omfattning i de undersökta bolagen 

överensstämmer med resultat från tidigare forskning om främst bostadsbolag. 

 

5.1.1 Miljöredovisningens omfattning 

Efter beräkning och analys av miljöredovisningens omfattning i 134 allmännyttiga kommunala bo-

stadsaktiebolag erhöll studien deskriptiv statistik som redovisas i tabell 2. Den deskriptiva statisti-

ken visar på att bolag i genomsnitt inkluderar 248 ord om verksamhetens miljömässiga prestation i 

förvaltningsberättelsen. Medianen som kan avrundas till 135 ord avviker betydligt från medelvärdet 

och ger information om att miljöredovisningen i hälften av de undersökta bostadsaktiebolagen (67 

stycken) omfattar mindre än 135 ord. Den andra hälften av bolagens miljöredovisningar överstiger 

medianen. Det bolag vars miljöredovisning är av störst omfattning, avsätter i förvaltningsberättelsen 

2584 ord vilket kan jämföras med det bolag som redovisar minst, endast 6 ord. Detta innebär en 

skillnad på så mycket som 2578 ord mellan det bolag som miljöredovisar minst respektive mest 

antal ord i förvaltningsberättelsen. Den stora variationsbredden visar på att det råder stor spridning i 

vilken omfattning som allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag miljöredovisar. Detta är även 

möjligt att se genom att se till standardavvikelsen som uppgår till 360 ord avrundat till heltal. Detta 

kan betraktas som ett stort värde på standardavvikelsen då den anger att varje bostadsbolags miljö-

redovisning avviker 360 ord från medelvärdet. Detta talar för att majoriteten av observationerna 

avviker till stor del från fördelningens mitt. Variationen i omfattning tydliggörs ytterligare då det är 

möjligt att utläsa att hälften av bolagen har en miljöredovisning som sträcker sig från endast 6 ord 

till 135 ord. Mer anmärkningsvärt är den andra hälften av bolagen vars miljöredovisning varierar 

från 135 ord ändå upp till 2584 ord. 
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Genom att betrakta ovanstående information ges en indikation på att miljöredovisningens omfatt-

ning har en skev fördelning och därmed karaktäriseras av stor spridning. I histogrammet i bilaga 2 

blir det tydligt att fördelning av miljöredovisningens omfattning är unimodal och skev åt höger. 

Histogrammet visar att fördelningen är skev istället för symmetrisk då majoriteten av observatio-

nerna finns belägna längre ut på ena sidan. De mellanrum som syns i histogrammet ger en antydan 

om att det existerar extrema observationer som avviker från mängden. I lådagrammet i bilaga 2 

framgår det att det finns 10 sådana varav 5 kan betraktas som mer anmärkningsvärda. Den skeva 

fördelningen och förekomsten av extremvärden gör att medianen på 135 ord är det mest relevanta 

lägesmåttet för att beskriva fördelningens mitt. 

 

Studiens resultat ger en tydlig bild av att omfattningen på miljöredovisningen i allmännyttiga kom-

munala bostadsaktiebolag varierar i stor grad mellan bolag. Detta resultat är i linje med samtliga 

andra tidigare studier som kunde påträffas i litteraturgenomgången och som också undersökte miljö-

redovisning i bostadsbolag. Trots att tidigare studier fokuserade på bostadsbolag i olika länder och 

att omfattningen av miljöredovisningen bedömdes på olika sätt, erhöll alla samma resultat. Likt 

nuvarande studie fann dessa studier att miljöredovisningen tar upp olika stor plats i bostadsbolags 

årsredovisningar (Emnert, Hansson och Johansson Salagean, 2009; Ahmad et al., 2013; Yam, 2013; 

Zahid et al., 2016; Lunell och Långström, 2016). Ingen annan studie kunde påträffas som bevisade 

motsatsen. 

 

Studiens resultat överensstämmer med det resultat som Lunell och Långström (2016) erhöll. Likt 

denna studie undersökte författarna svenska allmännyttiga kommunala bostadsbolag tillhörande 

SABO. Lunell och Långström granskade årsredovisningar för räkenskapsåret 2014 från 50 av SA-

BOs cirka 300 medlemsbolag för att fastställa CSR-redovisningens omfattning. Trots att studierna 

använde olika mätmetoder för att bedöma miljöredovisningens omfattning erhölls ett liknande re-

sultat. Båda studierna påträffade att miljöredovisningens omfattning varierar i stor utsträckning, där 

vissa bolag är mer driftig än andra. Det visar att miljöredovisningen varierar i omfattning för de 

båda räkenskapsåren. Om nuvarande studie hade studerat samma urval och bedömt miljöredovis-

ningens omfattning på lika tillvägagångssätt som Lunell och Långström, hade kanske ett annat re-

sultat erhållits. 

 

Förutom att studien framhäver att det råder stor variation mellan hur mycket bostadsaktiebolag mil-

jöredovisar, kan även konstateras att miljöredovisningen är av liten omfattning i större delen av 

bostadsaktiebolagen. Detta blir påtagligt om antal ord omräknas enligt Deegan och Gordons (1996) 

anvisningar som förklarar att 85 ord motsvarar ungefär fem rader text och 1049 ord motsvarar unge-
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fär två sidor. Medianen 135 ord ger information om att hälften av de undersökta bostadsaktiebola-

gen (67 stycken) inte ens avsätter 8 rader i förvaltningsberättelsen för att berätta om vilka insatser 

som genomförts på miljöområdet. Histogrammet i bilaga 2 illustrerar att det är som mest vanligt att 

bolagen publicerar någonstans mellan 0 och 100 ord i förvaltningsberättelsen, vilket svarar för strax 

under sex rader. Av samtliga 134 bolag redovisar 63 % mellan 0 till 200 ord i miljöupplysningar. 

Som mest innebär 200 ord strax under 12 rader. Denna omfattning kan jämföras med 2584 ord vil-

ket var den främsta mängd som studien påträffade, motsvarande cirka fem hela sidor. Med tanke på 

att svenska bostadsbolag står för en stor del landets miljöpåverkan är det i hög grad förvånande att 

finna att miljöredovisningens omfattning är så pass liten. 

 

Fastställandet av att miljöredovisningen är av bristande omfattning stämmer överens med resultat 

från tidigare forskning som också studerade miljöredovisningens omfattning i bostadsbolag. Likt 

nuvarande studie kunde även dessa studier fastställa att bostadsbolag redovisar en väldigt liten 

mängd miljöupplysningar i årsredovisningen (Ahmad et al., 2013; Aini et al., 2010; Zahid et al., 

2016; Gustafsson och Lumme Kinnunen, 2011). Ovanstående studier var de som kunde påträffas i 

litteraturgenomgången som undersökte miljöredovisningens omfattning i bostadsbolags årsredovis-

ningar. Ingen annan studie kunde påträffas som bevisade motsatsen. Alla ovanstående studier förut-

om Ahmad et al. (2013) undersökte obligatorisk miljöredovisning i årsredovisningen. 

 

Även det resultat som Andelin et al. (2013) erhöll är i enlighet med studiens. Resultaten är i likhet 

med varandra då båda fann att bostadsbolag inte uppmärksammat behovet av att redovisa verksam-

hetens miljömässiga prestation i stor uträckning. Däremot undersökte författarna miljöupplysning-

arnas omfattning i bostadsbolags separata hållbarhetsrapporter. Sådana miljöupplysningar definieras 

som miljörapportering vilken är frivillig.  

 

Studiens resultat kan jämföras med resultat från annan forskning som också studerat miljöredovis-

ningens omfattning men inte i bostadsbolag. Studiens resultat överensstämmer bland annat med 

Gray et al. (1995) som fastställde att brittiska bolag i genomsnitt delgav mindre än en sida miljö-

upplysningar i årsredovisningen för var och ett av åren 1979 till 1991. Under räkenskapsåret 1991 

dedikerade bolag i genomsnitt en halv sida i årsredovisningen till miljöupplysningar. Enligt Deegan 

och Gordon (1996) motsvarar en halv sida 262 ord. Vid jämförelse med resultatet från nuvarande 

studie, råder det inga tvivel över att det existerar stora brister i miljöredovisningens omfattning i 

svenska allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Som framgår i tabell 2 innefattar bostadsak-

tiebolagens miljöredovisning i genomsnitt 248 ord. Dessutom enligt histogrammet i bilaga 2 redovi-

sar 85 av bostadsaktiebolagen mellan 0 och 200 ord. Trots att det skiljer 22 år mellan åren för un-
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dersökningarna kommer inte bostadsbolagens miljöredovisning för räkenskapsåret 2015, upp i 

samma omfattning som den i brittiska bolag gjorde flera årtionden tillbaka. Det är även intressant 

att miljöupplysningarna som brittiska lämnade var frivilliga. Brittiska bolag hade inga krav på redo-

visa och trots detta uppnår de en större omfattning än de svenska bolagen som är skyldiga att upp-

rätta en miljöredovisning. 

 

Deegan och Gordon (1996) studerade miljöredovisningen i 197 ledande bolag i Australien för rä-

kenskapsåret 1991 och noterade att omfattning var liten då bolagen i genomsnitt offentliggjorde 186 

ord i årsredovisningen, varav 1049 ord som mest. Bostadsaktiebolagen i nuvarande studie redovisar 

i genomsnitt 248 ord. Med tanke på att det skiljer 21 år mellan undersökningarna och att 186 ord då 

betraktades som en liten omfattning väcker det frågor om ett genomsnitt på 248 ord idag kan anses 

vara av tillräcklig omfattning. Endast fyra av studiens undersökta bostadsaktiebolag har en miljöre-

dovisning som innefattar fler än 1049 ord varav ytterligare ett bolag ligger i närheten av detta värde.  

 

Miljöredovisningens begränsade omfattning och variation i kommunala allmännyttiga bostadsaktie-

bolag kan grundas i det som Lunell och Långström (2016) nämner, att vissa bostadsbolag publicerar 

en separat miljö- eller hållbarhetsrapport men inte väljer att inkludera information från dessa i för-

valtningsberättelsen. Som Deegan och Rankin (1996) nämner förekom miljörelaterade upplysningar 

på ett flertal ställen i bolagens årsredovisningar. Vissa bostadsaktiebolag lämnade frivilliga miljö-

upplysningar utöver förvaltningsberättelsen men i årsredovisningen eller i separat rapport. Hade 

miljöupplysningarna som lämnas utöver förvaltningsberättelsen inkluderats i denna hade kanske 

studiens resultat sett annorlunda ut. 

 

5.2 Analys - Multipel regressionsanalys 

Avsnittet diskuterar det resultat som erhållits från den multipla regressionsanalysen för att besvara 

studiens andra forskningsfråga om hur miljöredovisningens omfattning kan förklaras av variablerna 

bolagsstorlek, lönsamhet, skuldsättningsgrad, miljöledningssystemets kvalitet och kommunalpoli-

tik. Därefter diskuteras hur resultatet för respektive variabel stämmer överens med vad tidigare 

forskning konstaterat och valda teorier. 

 

5.2.1 Bolagsstorlek 

Resultatet från den multipla regressionsanalysen kan på grund av den höga signifikansnivån som 

överstiger gränsvärdet 5 %, inte anses vara förvånande och skapar inga tvivel mot nollhypotesen. 

Med anledning av detta misslyckas studien med att förkasta nollhypotesen och därför kan inte stu-
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diens första alternativa hypotes bekräftas. Med den höga signifikansnivån i åtanke anses detta som 

en korrekt bedömning. 

 

H1: Det råder ett positivt samband mellan bolagsstorlek och miljöredovisningens omfattning. Stora 

bolag har en mer omfattande miljöredovisning än mindre bolag. 

 

Eftersom nollhypotesen inte kan förkastas ger data inte tillräckligt med bevis för att bolagets storlek 

är positivt relaterat med miljöredovisningens omfattning. Detta resultat stämmer överens med tidi-

gare forskning av Bonsón et al. (2015) som inte heller kunde finna bevis för att bolagets storlek 

påverkar miljöredovisningen. 

 

Detta resultat går emot det resultat som Andersson och Persson (2012) erhöll. Författarna fann att 

stora allmännyttiga bostadsbolag är mer transparenta utåt när det gäller redovisning av verksamhe-

tens arbete med CSR. Dock studerade Andersson och Persson endast två allmännyttiga bostadsbo-

lag, AB Gavlegårdarna och Sandvikenhus AB vilket kan förklara varför nuvarande studie inte upp-

visar samma resultat. I och med att fler bostadsbolag inkluderas i studien speglar resultatet antagli-

gen branschen något bättre men samtidigt har bolagsstorleken fastställts genom ett annorlunda till-

vägagångssätt vilket också kan förklara skillnader i resultat. 

 

På grund av att det inte var möjligt att påvisa ett positivt samband mellan variablerna överensstäm-

mer inte studiens resultat med intressentteorin då denna teori antar att bolagets storlek är positivt 

associerat med hållbarhetsredovisningens omfattning. Resultatet stödjer inte heller legitimitetsteorin 

då även denna teori förespråkar att bolagsstorleken är avgörande för miljöredovisningens omfatt-

ning (Elsakit och Worthington, 2014; Hackston et al., 1996). (Tagesson et al., 2013; Tagesson et al., 

2009) 

 

5.2.2 Skuldsättningsgrad 

Som framgår i tabell 4 kännetecknas variabeln skuldsättningsgrad av lägst signifikansnivå sett till 

övriga variabler. Den låga signifikansnivån som understiger gränsvärdet 5 % talar för att studiens 

resultat är ovanligt med tanke på nollhypotesen vilket väcker misstänksamhet och tvivel mot denna. 

Det finns följaktligen tillräckligt starka bevis mot nollhypotesen och som i stället talar för att skuld-

sättningsgraden är positivt relaterat till miljöredovisningens omfattning. Med anledning av ovanstå-

ende förkastas nollhypotesen på signifikansnivån 5 %. Studiens tredje alternativa hypotes bekräftas.  
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H3: Det råder ett positivt samband mellan skuldsättningsgrad och miljöredovisningens omfattning. 

Bolag med hög skuldsättningsgrad har en mer omfattande miljöredovisning än bolag med låg skuld-

sättningsgrad. 

 

Då det är möjligt att påvisa att det råder ett positivt samband mellan skuldsättningsgrad och miljö-

redovisningens omfattning, överensstämmer resultatet med Roberts (1992) och Cormier et al. 

(1999). Förekomsten av ett positivt samband mellan variablerna stöds av intressentteorin då bolag 

enligt Cormier et al. offentliggör ytterligare information om verksamheten i syfte att lugna investe-

rare och på så vis minska kapitalkostnader. Dessutom utövar långivare påtryckningar på bolag om 

att upprätta en miljöredovisning för att underlätta beslutsfattande om ett bolags framtida skulder 

(Clarkson et al., 2008). Miljöredovisningen gör det möjligt för långivare att följa upp hur bolag till-

handahåller och använder extra tillgängliga resurser inom området miljö (Andrikopoulos et al., 

2013). 

 

Det resultat som studien erhåller avviker således från vad Andrikopoulos et al. (2013) kunde kon-

statera. Andrikopoulos et al. menar i stället att eftersom miljöredovisning är en kostsam process 

bidrar en hög skuldsättningsgrad till att miljöredovisningens omfattning minskar. Kraftig upplåning 

ger bolag begränsad handlingsfrihet av ekonomiska resurser vilket gör att färre investeringar kan 

göras i miljöredovisning. Bolag med en hög skuldsättningsgrad förfogar således inte över nödvän-

diga ekonomiska resurser i samma utsträckning för att kunna tillämpa det metodval som önskas 

avseende miljöredovisning. 

 

Trots en begränsad handlingsfrihet av resurser väljer bolagsledningen i bostadsbolag att inte satsa 

mindre resurser på miljöredovisning som Smith et al. (2007) och Andrikopoulos et al. (2013) för-

klarar kan inträffa vid kraftig upplåning. I och med att studien bevisar motsatsen verkar det som att 

bolagsledningen ser hur betydelsefull miljöredovisningen är även vid en hög skuldsättningsgrad. 

 

5.2.3 Miljöledningssystemets kvalitet 

Variabeln miljöledningssystemets kvalitet erhåller den högsta signifikansnivån av samtliga variab-

ler och som klart överstiger gränsvärdet 5 %. Den höga signifikansnivån talar om att resultatet från 

regressionsanalysen kan betraktas som en väldigt vanlig företeelse som därmed inte väcker miss-

tanke och tvivel mot nollhypotesen. Data ger följaktligen inte tillräckligt med bevis för att miljöled-

ningssystemets kvalitet bidrar till förklaringen av miljöredovisningens omfattning. Studien miss-

lyckas med att förkasta nollhypotesen vilket resulterar i att den fjärde alternativa hypotesen inte kan 

bekräftas. 
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H4: Det råder ett positivt samband mellan miljöledningssystemets kvalitet och miljöredovisningens 

omfattning. Bolag med ett certifierat miljöledningssystem har en mer omfattande miljöredovisning. 

 

Detta resultat överensstämmer med Hertin et al. (2008) som undersökte skillnader i miljöredovis-

ningens omfattning mellan certifierade och icke-certifierade europeiska bolag från fem olika bran-

scher. Endast vid ett tillfälle kunde forskarna notera en markant skillnad i genomsnittligt antal mil-

jöindikatorer som redovisades. Förvånande nog berörde detta ISO-certifierade bolag verksamma i 

pappersindustrin som redovisade anmärkningsvärt få indikatorer. Bortsett från denna avvikelse vi-

sade analysen att ingen av de två grupperna hade en mer omfattande miljöredovisning än den andre, 

det vill säga icke-certifierade bolag hade en minst lika omfattande miljöredovisning som bolag med 

ett certifierat miljöledningssystem. (ibid.) 

 

Antagandet att icke-certifierade bolag miljöredovisar i lika stor omfattning som bolag med ett certi-

fierat miljöledningssystem, ligger inte i linje med vad Maier et al. (2005) kunde konstatera. Fors-

karna identifierade ett tydligt samband mellan miljöredovisningens standard och den kvalitet som 

verksamhetens miljöledningssystem utmärktes av. Resultatet visade på att 97 % av bolagen som 

upprättade en miljörapport av god eller utmärkt nivå, även hade ett miljöledningssystem av identisk 

karaktär. Bolagen som i stället producerade otillräckliga miljörapporter hade ett miljöledningssy-

stem av sämre kvalitet. (ibid.) Studiens resultat överensstämmer inte heller med Frost och Seamer 

(2002) som efter analys kunde fastslå att utvecklingsnivån av ett miljöledningssystem är signifikant 

associerat med mängden miljöupplysningar som redovisas i årsredovisningen.  

 

Då studien inte kan påvisa ett positivt samband mellan miljöledningssystemets kvalitet och miljöre-

dovisningens omfattning, överensstämmer inte resultatet med legitimitetsteorin som antar att bo-

lagsledningen anpassar verksamheten till sociala förväntningar i hopp om att bli legitim. Detta sker 

genom att förändringar praxis för miljöledning, utbildning och sociala uppfattningar om verksamhe-

tens miljömässiga prestation med hjälp av redovisning. Utvecklingen i miljöledning och redovis-

ning kan ses som en respons från bolagsledningen som grundas i förväntningar från samhället. 

(Frost et al., 2002) Norén (2002) fann att motivet till användning av ett miljöledningssystem i olika 

kommunala förvaltningar i Sverige var en önskan om att legitimera miljöarbetet genom att lyfta 

miljöfrågor. Målet med införandet av ett miljöledningssystem var att visa kunder och anställda att 

bolaget arbetar med miljö för att uppnå kundnöjdhet. 
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Majoriteten av tidigare forskning har till skillnad från vad denna studie och Hertin et al. (2008)  

kunde uppvisa, erhållit ett annorlunda resultat. Detta kan förklaras av att kraven på miljöredovis-

ning varierar beroende på vilket miljöledningssystem som bolag väljer att följa. EMAS-certifierade 

bolag är enligt ledningssystemets direktiv skyldiga att upprätta en miljöredovisning medan ISO-

certifierade bolag inte berörs av följande krav (Svensk Miljöbas, u.å.). Andra studier som kategori-

serar bolag efter val av miljöledningssystem kan därför erhålla ett annat resultat. 

 

5.2.4 Kommunalpolitik 

Variabeln kommunalpolitik erhåller den näst lägsta signifikansnivån jämfört med studiens övriga 

variabler. Den låga signifikansnivån som understiger gränsvärdet 5 % talar för att resultatet är av 

förvånande slag och väcker därför misstanke och tvivel mot nollhypotesen. Det finns följaktligen 

tillräckligt starka bevis mot nollhypotesen och som i stället talar för att variabeln kommunalpolitik 

är positivt relaterat till miljöredovisningens omfattning. Data ger följaktligen tillräckligt med bevis 

för att kunna förkasta nollhypotesen vilket innebär att studiens femte alternativa hypotes bekräftas. 

 

H5: Det råder ett positivt samband mellan kommunalpolitik och miljöredovisningens omfattning. 

Kommunala bolag har en mer omfattande miljöredovisning om verksamheten bedrivs i en kommun 

där Miljöpartiets andel i kommunfullmäktige är större jämfört med andra kommuner. 

 

Följande resultat stämmer överens med Tagesson et al. (2013) som förklarar att det politiska styret i 

kommuner förväntas påverka omfattningen och variationen i den hållbarhetsredovisning som inklu-

deras i årsredovisningen. Om majoriteten av ledamöterna i kommunfullmäktige representerar Mil-

jöpartiet är det, precis som denna studie finner, möjligt att anta att kommunala bolag redovisar en 

större mängd miljöupplysningar. (ibid.) 

 

Resultatet är även i linje med det som går att utläsa i Karps (2010) studie och stämmer med intres-

sentteorin. Utifrån intressentteorin påverkas styrning och uppföljning av miljöarbetet i kommunala 

bolag av ägardirektiv från kommunen. Genom att utöva rösträtt menar Gomes, Liddle och Gomes 

(2010) att kommuninvånarna är de enda aktörerna med rättighet att påverka beslutsfattande i offent-

lig sektor. Fullmäktigeledamöter väljs ut av medborgarna som fattar beslut i deras ställe, vilket ger 

invånarna en form av ägarandel (ibid.). Ägarens intresse i kommunala bolag ligger i att uppfylla 

medborgarnas nytta vilket innebär att kunders krav bemöts sekundärt (Karp, 2010). Större medve-

tenhet hos kommuninvånarna gällande klimatförändringar gör att fler väljer att rösta på det parti 

vars agenda förespråkar miljöinsatser (ibid.). Intressenternas och samhällets krav på att kommunala 

bolag ska visa föredöme inom miljöfrågor vilket påverkar bolagets agerande (ibid.). 
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5.3 A posteriori-modell 

För att sammanfatta vilka slutsatser som kan dras efter genomförd dataanalys presenteras en a 

posteriori-modell. Studiens oberoende variabler som illustreras i nedanstående a posteriori-modell 

har markerats med färger som speglar resultatet från den multipla regressionsanalysen. 

 

 Röd markering: variablernas påverkan på miljöredovisningens omfattning kan inte styrkas.  

 

 Grön markering: variablernas påverkan på miljöredovisningens omfattning kan styrkas.  

 

 Gul markering: variabelns påverkan på miljöredovisningens omfattning kan inte fastställas. 

 

Figur 8: A posteriori-modell. 
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För variablerna bolagsstorlek och miljöledningssystemets kvalitet var det inte möjligt att förkasta 

nollhypotesen. Det föreligger alltså inget samband mellan dessa variabler och miljöredovisningens 

omfattning. Däremot kunde nollhypotesen för variablerna skuldsättningsgrad och kommunalpolitik 

förkastas. Det råder ett positivt samband mellan dessa variabler och miljöredovisningens omfatt-

ning. På grund av förekomsten av multikollinearitet exkluderades variabeln lönsamhet från den 

multipla regressionsanalysen vilket ledde till att inget resultat kunde erhållas. Studien kunde därför 

inte fastställa om ett samband existerade mellan oberoende variabeln lönsamhet och miljöredovis-

ningens omfattning. 

 

5.4 Slutsatser 

Syftet med denna studie var att utreda i vilken omfattning som allmännyttiga kommunala bostads-

aktiebolag i Sverige miljöredovisade och analysera hur mängden lagenliga miljöupplysningar på-

verkades av bolagsstorlek, lönsamhet, skuldsättningsgrad, miljöledningssystemets kvalitet och 

kommunalpolitik. 

 

Studiens resultat visar på att det råder stor spridning i vilken omfattning som allmännyttiga kom-

munala bostadsaktiebolag upprättar en miljöredovisning. Förutom att denna variation mellan hur 

mycket bostadsaktiebolag miljöredovisar, kan studien även konstatera att miljöredovisningen är av 

liten omfattning i större delen av bostadsaktiebolagen. 

 

Med hjälp av deskriptiv statistik var det möjligt att påvisa att bostadsaktiebolag i genomsnitt miljö-

redovisar 248 ord i årsredovisningens förvaltningsberättelse med en standardavvikelse på 360 ord. 

Det bolag som redovisade mest i förvaltningsberättelsen lämnade 2584 ord relaterat till verksamhets 

miljömässiga prestation. Det bostadsbolag som redovisade minst lämnade däremot endast 6 ord 

vilket ger en skillnad på 2578 ord mellan det bolag som redovisar mest respektive minst. Dock 

inom detta stora intervall var det ändå som mest vanligt att bostadsaktiebolagen redovisade mellan 0 

till 100 ord i årsredovisningens förvaltningsberättelse. Av samtliga 134 allmännyttiga kommunala 

bostadsaktiebolag redovisar 63 % (85 stycken) av bolagen mellan 0 till 200 ord i miljöupplysningar. 

Med tanke på att svenska bostadsbolag står för en stor del landets miljöpåverkan är det i hög grad 

förvånande att finna att miljöredovisningens omfattning är så pass liten. 

 

Slutsatsen att miljöredovisningen varierar i stor omfattning mellan bolag överensstämmer med det 

resultat som Lunell och Långström (2016) erhöll. Likt denna studie undersökte författarna svenska 

allmännyttiga kommunala bostadsbolag tillhörande SABO. Genom att granska årsredovisningar för 

räkenskapsåret 2014 från 50 av SABOs cirka 300 medlemsbolag fastställ författarna CSR-
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redovisningens omfattning. Trots att studierna bedöma miljöredovisningens omfattning olika er-

hölls samma resultat. Båda påträffade att miljöredovisningens omfattning är varierande, där vissa 

bolag är mer driftig än andra. 

 

Begränsningar och variation i miljöredovisningens omfattning i kommunala allmännyttiga bostads-

aktiebolag kan tänkas bero på att vissa bostadsbolag publicerar en separat miljö- eller hållbarhets-

rapport men inte väljer att inkludera information från dessa i förvaltningsberättelsen. 

 

I den multipla regressionsanalysen erhöll studien en förklaringsgrad som talar om att 5,9 % av vari-

ationen i miljöredovisningens omfattning kan förklaras av variationen i studiens oberoende variab-

ler. Den kvarstående variationen på 94,1 % i variabeln miljöredovisningens omfattning kan förkla-

ras av andra variabler som inte har behandlats i denna studie. 

 

Variabeln bolagsstorlek erhåller en hög signifikansnivå som tydligt överstiger gränsvärdet 5 %. 

Data ger därför inte tillräckligt med bevis för att bolagsstorleken bidrar till förklaringen av miljöre-

dovisningens omfattning. Med anledning av detta misslyckas studien med att förkasta nollhypote-

sen och därför bekräftas inte studiens första alternativa hypotes. 

 

H1: Det råder ett positivt samband mellan bolagsstorlek och miljöredovisningens omfattning. Stora 

bolag har en mer omfattande miljöredovisning än mindre bolag. 

 

Studiens resultat är alltså inte i linje med Andersson och Persson (2012) som fann att stora allmän-

nyttiga bostadsbolag är mer transparenta utåt när det gäller CSR-redovisning. Dock studerades en-

dast två allmännyttiga bostadsbolag vilket kan vara en anledning till varför författarna erhöll ett 

annorlunda resultat än denna studie. På grund av att det inte var möjligt att påvisa ett positivt sam-

band mellan variablerna kan inte stöd ges för både intressent- och legitimitetsteorin som antar att ett 

bolags storlek är positivt relaterat till hållbarhetsredovisning omfattning (Tagesson et al., 2013; Ta-

gesson et al., 2009).  

 

Variabeln skuldsättningsgrad är den variabel som i denna studie kännetecknas av lägst signifikans-

nivå sett till övriga variabler. Den låga signifikansnivån understiger gränsvärdet 5 %. Det finns där-

för tillräckligt starka bevis mot nollhypotesen och som i stället talar för att det råder ett positivt 

samband mellan variabeln skuldsättningsgrad och miljöredovisningens omfattning. Data ger till-

räckligt med bevis för att förkasta nollhypotesen vilket resulterar i att den tredje alternativa hypote-

sen bekräftas. 
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H3: Det råder ett positivt samband mellan skuldsättningsgrad och miljöredovisningens omfattning. 

Bolag med hög skuldsättningsgrad har en mer omfattande miljöredovisning än bolag med låg skuld-

sättningsgrad. 

 

Resultatet som visar på att ett positivt samband råder mellan variablerna, avviker från Smith et al. 

(2007) som menar att skuldsättningsgraden inte har någon inverkan på miljöredovisningens omfatt-

ning. I stället stämmer detta positiva samband överens med resultat från Cormier et al. (1999) och 

Roberts (1992). Resultatet stämmer samtidigt överens med intressentteorin då Clarkson et al. (2008) 

förklarar att långivare utövar påtryckningar på bolag att miljöredovisa för att underlätta beslutsfat-

tande om ett bolags framtida skulder. 

 

Variabeln miljöledningssystemets kvalitet erhåller den högsta signifikansnivån av samtliga variab-

ler och som överstiger gränsvärdet 5 %. Data ger därför inte tillräckligt med bevis för att miljöled-

ningssystemets kvalitet bidrar till förklaringen av miljöredovisningens omfattning. Studien miss-

lyckas därför med att förkasta nollhypotesen vilket gör att den fjärde alternativa hypotesen inte be-

kräftas. 

 

H4: Det råder ett positivt samband mellan miljöledningssystemets kvalitet och miljöredovisningens 

omfattning. Bolag med ett certifierat miljöledningssystem har en mer omfattande miljöredovisning. 

 

Samma resultat påträffades även av Hertin et al. (2008) vilket talar emot resultat från tidigare studi-

er nämnda i uppsatsens teorikapitel som fann att icke-certifierade bolag miljöredovisar en otillräck-

lig mängd. Efter analys kunde forskarna konstatera att miljöredovisningens omfattning i icke-

certifierade bolag är minst lika stor som i bolag med ett certifierat miljöledningssystem. I och med 

detta kan inte kopplingar dras till legitimitetsteorin då Frost et al. (2002) menar att bolagsledningen 

anpassar verksamheten till sociala förväntningar i hopp om att bli legitim. Detta sker genom att 

praxis för miljöledning förändras men också utbildning och förändring av sociala uppfattningar med 

hjälp av redovisning. 

 

Variabeln kommunalpolitik erhåller en signifikansnivå som understiger gränsvärdet 5 %. Detta in-

nebär att det finns tillräckligt starka bevis mot nollhypotesen som i stället talar för att det råder ett 

positivt samband mellan variabeln kommunalpolitik och miljöredovisningens omfattning. Data ger 

tillräckligt med bevis för att kunna förkasta nollhypotesen vilket innebär att studiens femte alterna-

tiva hypotes bekräftas. 
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H5: Det råder ett positivt samband mellan kommunalpolitik och miljöredovisningens omfattning. 

Kommunala bolag har en mer omfattande miljöredovisning om verksamheten bedrivs i en kommun 

där Miljöpartiets andel i kommunfullmäktige är större jämfört med andra kommuner. 

 

Följande resultat stämmer överens med Tagesson et al. (2013) som förklarar att det politiska styret i 

kommuner förväntas påverka omfattningen och variationen i den hållbarhetsredovisning som inklu-

derar i årsredovisningen. Om exempelvis majoriteten av ledamöterna i kommunfullmäktige repre-

senterar Miljöpartiet förväntas kommunala bolag redovisar en större mängd miljöupplysningar.  

Resultatet är även i linje med Karps (2010) studie och överensstämmer med intressentteorin. 

 

5.5 Teoretiskt resultat 

Till skillnad från tidigare forskning om allmännyttiga kommunala bostadsbolag i Sverige, granskar 

denna studie årsredovisningar från ett större antal av SABOs medlemsbolag. Miljöredovisningens 

omfattning mättes genom att räkna antal ord kopplade till bolagets interaktion med miljön vilket 

inte genomförts i tidigare studier av svenska bostadsbolag.  

 

Studien konstaterar att omfattningen av miljöredovisningen i allmännyttiga kommunala bostadsak-

tiebolag är bristande och varierar i stor utsträckning mellan bolag. Detta överensstämmer med all 

tidigare forskning som också undersökte miljöredovisning i årsredovisningen i bostadsbolag och 

som var möjlig att finna i litteraturgenomgången. Trots att tidigare forskning fokuserade på bo-

stadsbolag i olika länder och att miljöredovisningens omfattning i årsredovisningen bedömdes på 

olika tillvägagångssätt, erhöll samtliga liknande resultat. Ingen annan studie kunde påträffas i litte-

raturgenomgången som bevisade motsatsen. Studien stärker därför det forskningsresultat som finns 

sedan tidigare, särskilt för svenska allmännyttiga kommunala bostadsbolag. 

 

5.6 Praktiskt resultat 

Från SABOs miljöenkät för år 2014 blev det uppenbart att det är få medlemsbolag som upprättar en 

miljöredovisning men att medlemsbolagen efterfrågar utbyte av erfarenheter och stöd för utveckling 

inom området. Studien kunde konstatera att miljöredovisningens omfattning i allmännyttiga kom-

munala bostadsaktiebolag varierar i stor grad mellan bolag. Förutom en stor variation mellan hur 

mycket bolagen miljöredovisar, kunde studien konstatera att miljöredovisningen är av liten omfatt-

ning i större delen av bostadsaktiebolagen. Detta tydliggör att utveckling inom området är nödvän-

digt för många av bolagen för att uppnå en jämnare och mer omfattande miljöredovisning. En jäm-
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nare redovisning resulterar i att bolag kan ställas mot varandra och utvärderas för fortsatt utveckling 

inom branschen och på sätt se möjligheten att finna konkurrensfördelar (Andelin et al., 2013).  

 

För att utveckla miljöredovisningen på allra bästa sätt kan det vara av nytta att ta del av hur andra 

branscher upprättar miljöredovisning och jämföra inom och utom den egna branschen. Utifrån stu-

diens resultat kan respektive bolag bedöma var i mängden som bolaget befinner sig gällande miljö-

redovisning. Den ökade kunskapen som studien bidrar med inom området miljöredovisning får för-

hoppningsvis, precis som Emnert, Hansson och Johansson Salagean (2009) nämner, bostadsaktiebo-

lag att agera utifrån studiens resultat och ta efter varandra i miljöredovisning. För att få en mer en-

hetlig hållbarhetsredovisning har ändringar i årsredovisningslagen beslutats och gäller från och med 

räkenskapsåret 2017 (Justitiedepartementet, 2014). Omkring 35 medlemsbolag i SABO berörs av 

årsredovisningslagens nya bestämmelser (SABO, 2015b). Dock förmodas inte lagen förändra bo-

stadsbolagens praxis för hållbarhetsredovisning i någon stor skala då följande bolag redan redovisar 

en ganska stor mängd hållbarhetsinformation, antingen i årsredovisningen eller i en separat rapport 

(ibid.).  

 

Miljöenkäten informerade även om att SABOs medlemsbolag efterfrågade stöd avseende använd-

ning av miljöledningssystem, miljödiplomering och certifiering. Andelen bostadsbolag med ett mil-

jöledningssystem har inte ökat. Större delen av medlemsbolagen har främst ett eget miljölednings-

system baserat på standarden ISO 14001 men som är förenklat. Samtidigt finns det vissa bolag som 

följer ISO 14001 men som inte väljer att certifiera miljöledningssystemet. (SABO, 2015a) Studien 

kunde inte bekräfta att bostadsaktiebolag som är medlemmar i SABO och har ett certifierat miljö-

ledningssystem, har en mer omfattande miljöredovisning än icke-certifierade bolag. I redovisnings-

synpunkt ser inte valet att certifiera verksamhetens miljöledningssystem ut att inverka på miljöre-

dovisningens omfattning. 

 

5.7 Förslag till vidare forskning 

I och med att studien erhåller en liten förklaringsgrad ger det en antydan om att det finns andra vari-

abler som påverkar miljöredovisningens omfattning i allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 

men som inte har behandlats i detta arbete. Kommande studier skulle därför kunna analysera hur 

miljöredovisningens omfattning påverkas av andra variabler som bättre kan förklara miljöredovis-

ningens omfattning. 

 

Då denna studie undersöker miljöredovisningens omfattning i allmännyttiga kommunala bostadsak-

tiebolag för ett specifikt räkenskapsår kan en intressant aspekt för vidare forskning vara att studera 
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en längre tidsperiod. Vid en sådan studie kan olika tidsperioder jämföras, exempelvis två eller flera 

år för att urskilja om miljöredovisningens omfattning har förbättrats med tiden och om skillnader 

förekommer. Ett annat förslag kan vara att undersöka skillnader i miljöredovisningens omfattning 

innan och efter certifiering av ett miljöledningssystem. 

 

Det skulle även kunna vara av intresse att jämföra miljöredovisningens omfattning mellan ett stort 

urval allmännyttiga kommunala bostadsbolag och privatägda bostadsbolag. Tidigare studier har 

endast jämfört ett fåtal bolag. 

 

SABOs medlemsbolag efterfrågar kunskap om hållbarhetsredovisning och då denna studie enbart 

betraktat miljöredovisning kan en eventuell fortsättning vara att granska upplysningar relaterade till 

miljömässig, social och ekonomisk prestation. 

 

Studien har inte valt att fastställa kvaliteten på bostadsbolagens miljöredovisning vilket kan vara ett 

förslag till framtida studier. Exempelvis skulle bostadsbolagens miljöredovisning kunna bedömas 

för att ta reda på hur användbar den är för intressenters beslutsfattande. 
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7. Bilagor 

 

Bilaga 1 - Observerade bostadsaktiebolag efter urval 

Alebyggen, AB 

Alfta-Edsbyns Fastighets AB 

Alingsåshem, AB 

AllboHus Fastighets AB 

Armada Bostäder AB 

Arvika Fastighets AB 

Bjuvsbostäder, AB 

Bollnäs Bostäder, AB 

Bostaden i Umeå, AB 

Bostadsbolaget i Göteborg 

Bostadsbolaget i Mjölby AB 

Bostäder i Borås, AB 

Bostäder i Lidköping, AB 

Boxholmshus, AB 

Burlövs Bostäder AB 

Byggebo i Oskarshamn AB 

Bärkehus AB 

Degerforsbyggen AB 

Eksjöbostäder AB 

Eksta Bostads AB 

Enköpings Hyresbostäder, AB 

Eskilstuna Kommunfastigheter AB 

Falkenbergs Bostads AB 

Falköpings Hyresbostäder AB 

Familjebostäder, AB 

Familjebostäder i Göteborg AB 

Fastighets AB Förvaltaren 

Fastighets AB Linden 

Faxeholmen AB 

Finnvedsbostäder Aktiebolag 

Flens Bostads AB 

Förbo AB 

Gavlegårdarna, AB 

Gislavedshus, AB 

GotlandsHem AB 

Gårdstensbostäder AB 

Göingehem AB 

Hallstahem, AB 

Halmstads Fastighets AB 

Helsingborgshem, AB 

Hoforshus AB 

Hultsfreds Bostäder, AB 

Hyresbostäder i Norrköping AB 

Håbohus AB 

Härnösandshus, AB 

Hässlehem AB 

Höganäshem, AB 

Höörs Fastighets AB 

Järfällahus AB 

Kalmarhem AB 

Karlshamnsbostäder AB 

KarlskogaHem AB 

Karlskronahem, AB 

Karlstads Bostads AB 

Katrineholms Fastighets AB 

Kirunabostäder AB 

Kopparstaden AB 

Krambo Bostads AB 

Kristianstadsbyggen, AB 

Kristinehamnsbostäder AB 

Krokomsbostäder AB 

Kumla Bostäder AB 

Kustbostäder i Oxelösund AB 

Köpings Bostads AB 

Laholmshem AB 

Leksandsbostäder AB 

LesseboHus, AB 

Lilla Edets Industri & Fastighets AB 

Lindesbergsbostäder AB 

Ljungbybostäder AB 

Ljusdalshem, AB 

LudvikaHem AB 

Lunds Kommuns Fastighets AB 

Lycksele Bostäder AB 

LysekilsBostäder AB 

Marks Bostads AB 

Mimer, Bostads AB 

Mitthem AB 

Morastrand AB 

Norra Dalarnas Fastighets AB 

Nyköpingshem AB 

Olofströmshus AB 

Osbybostäder AB 

Partillebo AB 

PiteBo, AB 

Poseidon, Bostads AB 

Ramunderstaden AB 

Ronnebyhus, AB 

Roslagsbostäder AB 

Salabostäder AB 

Sandvikenhus AB 

Simrishamns Bostäder AB 

Sjöbohem, AB 

Skelleftebostäder AB - Skebo 

Skövdebostäder, AB 

Solatum Hus&Hem AB 

Sollentunahem, AB 

Sotenäsbostäder AB 

Stenungsundshem AB 

Stockholmshem, AB 

Stora Tunabyggen, AB 

Strängnäs Bostads AB 

Stångåstaden, AB 

Svenska Bostäder, AB 

Säfflebostäder AB 

Sölvesborgshem AB 

Telge Bostäder AB 

Telge Hovsjö AB 

Tierpsbyggen, AB 

Timråbo, AB 

TOP Bostäder AB 

Tranåsbostäder, AB 

TrelleborgsHem, AB 

Tyresö Bostäder AB 

Upplands-Brohus, AB 

Uppsala Kommuns Fastighets AB 

Uppsalahem AB 

Vadstena Fastighets AB 

Vallonbygden AB 

Varbergs Bostads AB 

Vimarhem AB 

Witalabostäder AB 

Vänersborgsbostäder, AB 
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Väsbyhem, AB 

Västerviks Bostads AB 

VätterHem, Bostads AB 

Växjöbostäder AB 

Ystadbostäder, AB 

Åmåls Kommunfastigheter AB 

Ånge Fastighets & Industri AB 

Ängelholmshem, AB 

Öckerö Fastighets AB 

ÖrebroBostäder AB 

Övikshem, AB 
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Bilaga 2 - Intervallvariablernas fördelning innan transformering 
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Descriptives 

 Statistic Std. Error 

Miljöredovisning-

ens_omfattning 

Mean 247,98 31,065 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 186,53  

Upper Bound 309,42  

5% Trimmed Mean 192,87  

Median 134,50  

Variance 129312,819  

Std. Deviation 359,601  

Minimum 6  

Maximum 2584  

Range 2578  

Interquartile Range 246  

Skewness 3,527 ,209 

Kurtosis 16,423 ,416 
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Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Miljöredovisning-

ens_omfattning 
,251 134 ,000 ,624 134 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Descriptives 

 Statistic Std. Error 

Bolagsstorlek Mean 4578,30 500,639 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 3587,62  

Upper Bound 5568,97  

5% Trimmed Mean 3753,00  

Median 2349,50  

Variance 32081853,628  

Std. Deviation 5664,085  

Minimum 293  

Maximum 26856  

Range 26563  

Interquartile Range 3960  

Skewness 2,390 ,214 

Kurtosis 5,454 ,425 

 

 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Bolagsstorlek ,259 128 ,000 ,663 128 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Descriptives 

 Statistic Std. Error 

Lönsamhet Mean 157278,63 15614,837 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 126393,09  

Upper Bound 188164,18  

5% Trimmed Mean 131248,70  

Median 85816,93  

Variance 32672301064,0

48 
 

Std. Deviation 180754,809  

Minimum 14762  

Maximum 972000  

Range 957238  

Interquartile Range 138142  

Skewness 2,398 ,209 

Kurtosis 6,282 ,416 
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Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Lönsamhet ,265 134 ,000 ,692 134 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Descriptives 

 Statistic Std. Error 

Skuldsättningsgrad Mean 5,14 ,310 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 4,52  

Upper Bound 5,75  

5% Trimmed Mean 4,77  

Median 4,34  

Variance 12,873  

Std. Deviation 3,588  

Minimum 1  

Maximum 19  

Range 18  

Interquartile Range 4  

Skewness 1,627 ,209 

Kurtosis 3,068 ,416 

 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Skuldsättningsgrad ,151 134 ,000 ,859 134 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Descriptives 

 Statistic Std. Error 

Kommunalpolitik Mean 6,3028 ,28025 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 5,7485  

Upper Bound 6,8572  

5% Trimmed Mean 6,1168  

Median 6,1200  

Variance 10,524  

Std. Deviation 3,24414  

Minimum ,00  

Maximum 15,84  

Range 15,84  

Interquartile Range 3,65  

Skewness ,868 ,209 

Kurtosis ,840 ,416 
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Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Kommunalpolitik ,133 134 ,000 ,942 134 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Bilaga 3 - Intervallvariablernas fördelning efter transformering 

 
 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

Miljöredovisning-

ens_omfattning_log 

Mean 2,0584 ,04977 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 1,9600  

Upper Bound 2,1569  

5% Trimmed Mean 2,0620  

Median 2,1287  

Variance ,332  

Std. Deviation ,57610  

Minimum ,78  

Maximum 3,41  

Range 2,63  

Interquartile Range ,82  

Skewness -,164 ,209 

Kurtosis -,524 ,416 
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Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Miljöredovisning-

ens_omfattning_log 
,056 134 ,200

*
 ,988 134 ,277 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

96 

 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

Bolagsstorlek_log Mean 3,4340 ,03790 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 3,3589  

Upper Bound 3,5090  

5% Trimmed Mean 3,4284  

Median 3,3709  

Variance ,184  

Std. Deviation ,42883  

Minimum 2,47  

Maximum 4,43  

Range 1,96  

Interquartile Range ,59  

Skewness ,372 ,214 

Kurtosis -,056 ,425 

 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Bolagsstorlek_log ,091 128 ,011 ,974 128 ,014 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Descriptives 

 Statistic Std. Error 

Lönsamhet_log Mean 4,9965 ,03454 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 4,9282  

Upper Bound 5,0648  

5% Trimmed Mean 4,9847  

Median 4,9336  

Variance ,160  

Std. Deviation ,39979  

Minimum 4,17  

Maximum 5,99  

Range 1,82  

Interquartile Range ,56  

Skewness ,503 ,209 

Kurtosis -,383 ,416 

 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Lönsamhet_log ,093 134 ,007 ,967 134 ,003 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Descriptives 

 Statistic Std. Error 

Skuldsättningsgrad_log Mean ,6122 ,02627 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound ,5602  

Upper Bound ,6642  

5% Trimmed Mean ,6165  

Median ,6378  

Variance ,092  

Std. Deviation ,30410  

Minimum -,26  

Maximum 1,27  

Range 1,53  

Interquartile Range ,38  

Skewness -,311 ,209 

Kurtosis ,067 ,416 
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Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Skuldsättningsgrad_log ,069 134 ,200
*
 ,988 134 ,280 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 
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