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SAMMANFATTNING 

 

Titel: Hållbarhetsrapportens omfattning: En kvantitativ studie om hur svenska företags 
miljöinformation påverkas av deras storlek och miljöprestanda 
 
Nivå: Kandidatuppsats i ämnet företagsekonomi, 15 hp. 
 
Författare: Sofia Nordmark och Anna Östling 
 
Handledare: Fredrik Hartwig 
 
Datum: 2017-03 
 

Syfte: Syftet med studien är att på den svenska marknaden undersöka om mängden 

miljöinformation i företags hållbarhetsrapporter påverkas av deras storlek samt miljöprestanda. 

 

Metod: För att kunna besvara de framtagna hypoteserna i denna studie har 

hållbarhetsrapportens omfattning av miljöinformation studerats utifrån en innehållsanalys 

baserad på GRI:s riktlinjer G4. Storleken har beräknats utifrån nettoomsättningen och 

miljöprestandan utifrån mängden koldioxidutsläpp. Dessa variabler har sedan undersökts i en 

multipel regressionsanalys med kontroll för företagens bransch. 

 

Resultat och slutsats: Resultatet i studien visar likt tidigare forskning att det finns ett positivt 

signifikant samband mellan företagens omfattning av miljöinformation och deras 

miljöprestanda. Detta förklaras bland annat med hjälp av intressent- och legitimitetsteorin. 

Studiens andra resultat mellan företagens storlek och deras omfattning av miljöinformation 

visar däremot ett icke statistiskt signifikant samband, till skillnad från majoriteten av tidigare 

studier.  

 

Förslag till fortsatt forskning: Förslag till fortsatt forskning inom området är att genomföra 

en undersökning baserad på ett mer omfattande mått på miljöprestandan. Detta genom att 

utföra en kvalitativ studie innehållandes intervjuer. Vidare vore det intressant med ett större 

urval, då vi i denna studie enbart har studerat ett litet urval på grund av tidsbegränsning. 

Ytterligare ett förslag är att i framtiden göra en studie som undersöker hur rapporteringen av 

CSR har förändrats över tiden. Det vill säga om miljöinformationen har ökat eller om utsläppen 

har reducerats. 

 



 

 

Uppsatsens bidrag: Studien lämnar ett teoretiskt bidrag till forskningen på den svenska 

marknaden, då den har fyllt det forskningsgap som tidigare existerade. Studien har även tillfört 

ett praktiskt bidrag genom att bland annat ge allmänheten en insikt om hur företag väljer att 

rapportera om miljön i deras hållbarhetsrapporter. 

 

Nyckelord: Hållbarhetsrapport, Miljöinformation, Miljöprestanda, Global Reporting Initiative, 

Corporate Social Responsibility, Koldioxidutsläpp, Bransch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT  

  

Title: The extent of Sustainability Reports: A quantitative study on how Swedish companies' 

environmental information is influenced of their size and environmental performance 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Author: Sofia Nordmark and Anna Östling 

 

Supervisor: Fredrik Hartwig 

 

Date: 2017-03 

 

Aim: The purpose of this study is to investigate whether Swedish company's extent of 

environmental information in the sustainability report is affected by their size and 

environmental performance. 

 

Method: In this study, a quantitative research method and a deductive approach is applied. To 

answer the purpose of this study a content analysis based on the GRI Guideline has been 

performed. This is done to study the company's extent of environmental information. The firms 

size was calculated based on net sales and environmental performance based on the amount of 

carbon dioxide emissions. These variables were then examined in a multiple regression 

analysis with aspects taken each company’s line of business. This allows the study’s two 

hypotheses to be answered. 

 

Results and Conclusions: The results show similar results from previous research, that there is 

a positive significant relationship between a company's extent of environmental information 

and their environmental performance. This is partly explained by the stakeholder and 

legitimacy theory. The study's other findings between company size and the extent of 

environmental information show however a non-statistically significant association, which is 

the opposite of the majority of previous studies.  

 

Suggestions for future research: Suggestions for further research in this area is to investigate 

a survey based on a more comprehensive measure of environmental performance. This is by 

conducting a qualitative study consisting of interviews. Furthermore, it would be interesting to 



 

 

investigate a larger sample, since we in this study only examine a small sample because of time 

constraints. A further proposal is to conduct a study investigating how the reporting of CSR has 

been affected over time. That is, if the environmental information has increased or if the 

emissions have been reduced. 

 

Contribution of the thesis: The study makes a theoretical contribution to research on the 

Swedish market, as it has filled the research gap previously existed. The study also has 

provided a practical contribution, which inter alia provides the public with an insight on how 

companies choose to report on their sustainability report. 

 

Keywords: Sustainability Report, Environmental, Environmental, Global Reporting Initiative, 

Corporate Social Responsibility, Carbon Dioxide Emissions, Industry. 
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1. Inledning 
 

Första kapitlet ger en bred bakgrund till studien. Vidare presenteras en problemformulering som 

mynnar ut i ett syfte. Därefter tydliggörs studiens avgränsning och disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

 
“There cannot be a Plan B, because we don’t have a Planet B” (s. 1) 

 

Det var i Paris år 2015 när världens ledare hade samlats för att enas om ett nytt klimatavtal som 

Förenta Nationernas generalsekreterare Ban Ki-moon framförde dessa ord. Detta för att understryka 

behovet av att reducera människans negativa påverkan på miljön (Citat från Globala målen, 2016). 

Förhandlingarna var ämnade att begränsa framtidens utsläpp av växthusgaser och avslutades med 

ett beslut om att den globala temperaturökningen ska stanna vid 1,5 grader (Regeringen, 2016b).  

 

Problemet med den globala växthuseffekten som ständigt förstärks har bidragit till att många 

människor och företag blivit mer miljömedvetna. Enligt en rapport utförd av konsultbyrån 2050 

påverkades företag i Sverige av klimatavtalet i Paris, då ett större antal valde att redovisa sina 

utsläpp år 2015 än året innan (Miljöutveckling, 2016). Att ett företag likt detta engagerar sig i 

samhällets utveckling och hållbarhet kallas för Corporate Social Responsibility (CSR). Det innebär 

enligt Deegan och Unerman (2011) att de integrerar sociala- och miljömässiga aspekter. Å andra 

sidan finns det olika tolkningar av begreppet, då definitionen kan uppfattas som diffus (Van 

Marrewijk, 2003). Carroll (2004) menar att CSR är de ekonomiska, juridiska, etiska och 

filantropiska förväntningarna ett samhälle har på ett företag vid en viss tidpunkt. Begreppet har 

dock fått kritik av vissa som anser att det endast är ett verktyg för marknadsföring. Detta då företag 

med hjälp av CSR kan skapa en gynnsam bild av sig själva för att komma åt strategiska fördelar 

(Lock och Seele, 2016). Det innebär således att bidraget till att gynna samhällets hållbarhet kommer 

i skymundan. 

 

Det är inte tillräckligt för företag att enbart involvera CSR i verksamheten utan de bör även 

åskådliggöra det för allmänheten (Carroll och Buchholtz, 2006). Detta för att inte drabbas av 

bojkott eller negativ ryktesspridning (Craig Smith, 2005). Många väljer därför att publicera en 

hållbarhetsrapport, vilket är en rapport med både kvalitativ och kvantitativ information om en 
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verksamhets hållbarhet (Daub, 2005). Enligt Daub (2005) definierar World Business Council for 

Sustainable Development (2003) det som en offentlig rapport som ska ge interna och externa 

intressenter en positiv bild av verksamhetens ståndpunkt och aktiviteter inom aspekterna 

ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. 

 

Vid utformningen av en hållbarhetsrapport finns det ett flertal riktlinjer att tillämpa. De mest 

framträdande kommer från organisationen Global Reporting Initiative (GRI), vilka har som avsikt 

att tillhandahålla ett internationellt accepterat ramverk anpassat för alla företag oavsett storlek, 

bransch och geografisk förekomst (GRI, 2006). Idag är G4 den senaste versionen av GRI:s 

riktlinjer, där det generella syftet är att företag ska kunna utforma en tillförlitlig och väsentlig 

hållbarhetsrapport som är jämförbar med andra verksamheters rapporter (GRI, 2016).  

1.2 Problematisering 

Företags omfattning av CSR har på senare tid ökat, vilket kan förklaras med en ökad medvetenhet 

och press från allmänheten att agera för ett hållbart samhälle (Patten, 1991; Hooghiemstra, 2000; 

Deegan, 2002). Dock existerar det fortfarande stora skillnader beträffande hur omfattande företag 

väljer att rapportera om CSR. En faktor som har använts mycket för att förklara denna variation är 

ett företags storlek (bl.a. Tagesson, Klugman och Ekström, 2013; Tagesson, Blank, Broberg och 

Collin, 2009; Douglas, Doris och Johnsson, 2004; Sobhani, Amran och Zainuddin, 2010; Ahmed 

och Courtis, 1999). Ett exempel på sådan forskning är Tagesson et al. (2013) som undersökte 

variationen av CSR-information bland svenska kommuner. De mätte storleken utifrån antal 

invånare i kommunen och kom därefter fram till ett positivt signifikant samband. Detta samband 

förklarade de med teorin om att större företag engagerar fler personer vid insamlingen av CSR-

information. Ytterligare en förklaring till sambandet var att större företag har fler intressenter och 

därmed finns det en större efterfrågan på sådan information. 

 

En annan studie som också har undersökt detta samband är Cowen, Ferreri och Parker (1987). De 

studerade däremot företag på den amerikanska marknaden och mätte storleken utifrån ett 

rankingsystem baserad på intäkter. Resultatet visade ett positivt signifikant samband, vilket de 

ansåg berodde på att större företag har fler intressenter med inflytande i organisationen som gör att 

pressen att publicera mer CSR-information ökar.  

 

Å andra sidan finns det även forskare som har kommit fram till motsatsen, då Roberts (1992) 

forskning visade ett icke statistiskt signifikant samband när de undersökte storlekens inverkan på ett 

företags CSR-information på den amerikanska marknaden. Likaså kom Ratanajongkol, Davey och 
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Low (2006) fram till detta resultat när de studerade de 40 största börsföretagen i Thailand under 

åren 1997, 1999 och 2001. 

 

Ytterligare en faktor som har visat sig påverka företags omfattning av CSR-information är deras 

miljöprestanda. Dock har den länge varit svår att mäta, vilket beror på att data-tillgängligheten är 

begränsad (Clarkson, Overell och Chapple, 2011). Det har tidigare forskning löst genom att beräkna 

företagens koldioxidutsläpp (Patten, 2002; Al-Tuwaijri, Christensen och Hughes, 2004; Clarkson, 

Richardson och Vasvari, 2008; Fontana et al., 2015; Clarkson et al., 2011 etc.). Majoriteten av 

dessa studier har då kommit fram till att företag som orsakar högre mängder koldioxidutsläpp 

publicerar mer miljöinformation än de som orsakar mindre mängder koldioxidutsläpp (Al-Tuwaijri 

et al., 2004; Clarkson et al., 2008; Cho, Guidry, Hageman och Patten, 2012; Clarkson et al., 2011; 

Fontana, D´Ámico, Coluccia och Solimene, 2015; Braam, Uit de Weerd, Mark och Huijbregt, 

2016). Ett exempel är Clarkson et al. (2011) som undersökte 51 företag i Australien för att se om 

deras frivilliga miljöinformation hörde ihop med deras underliggande miljöprestanda. För att få 

fram miljöinformationen använde forskarna ett index utformat av Clarkson et al. (2008) som är 

baserat på GRI:s riktlinjer. Likaså mätte de miljöprestandan utifrån företagens orsakade 

koldioxidutsläpp, vilket de tog fram med hjälp av databasen National Pollutant Inventory (NPI). 

Likt Clarkson et al. (2008) som undersökte företag på den amerikanska marknaden kom även 

Clarkson et al. (2011) fram till ett positivt signifikant samband, vilket innebär att omfattningen av 

miljöinformation ökar när koldioxidutsläppen ökar. 

 

Ytterligare en studie som har undersökt detta samband är Fontana et al. (2015), vilka studerade 44 

noterade företag på Milanobörsen mellan åren 2006–2009. Studien visade en positiv signifikant 

relation mellan mängden koldioxidutsläpp och omfattningen av miljöinformation. Detta resultat 

förklarade de med hjälp av legitimitetsteorin, vilken definieras som en generaliserad uppfattning av 

vad som uppfattas som lämpligt och korrekt inom ett socialt system av normer och värderingar 

(Suchman, 1995). Det innebär att företag ständigt måste försäkra sig om att de uppfattas som 

legitima (Deegan och Unerman, 2006). Fontana et al. (2015) menade med utgångspunkt i denna 

teori att företag ökar sin mängd miljöinformation för att accepteras av samhället. 

 

Dock finns det även studier som har visat att relationen mellan ett företags omfattning av 

miljöinformation och deras miljöprestanda mätt i mängden koldioxidutsläpp inte är statistisk 

signifikant (Ingram och Frazier, 1980; Wiseman, 1982; Fredman och Wasley, 1990). Således anser 

vi att det vore intressant att klargöra vilken relation som finns på den svenska marknaden, då det 

såvitt vi vet inte har undersökts där tidigare. Ytterligare ett motiv till att undersöka denna marknad 
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är att det är ett aktuellt ämne i Sverige, bland annat på grund av att den svenska regeringen år 2016 

införde lagreglering på hållbarhetsrapportering bland större företag i landet (Regeringen, 2016).  

 

Vi kommer likaså att undersöka om storleken har en påverkan på omfattningen av miljöinformation 

då vi anser att den senaste forskningen inom området, på den svenska marknaden, är inaktuell (dvs. 

Cooke, 1989). Detta eftersom det ständigt sker förändringar i samhället, såsom Paris-avtalet, vilket 

kan ha en inverkan på hur mycket företag väljer att rapportera om miljön. Majoriteten av de studier 

som undersökt om storleken har en påverkan på den information som lämnas har även gjort det ur 

ett bredare spektrum, det vill säga att de har studerat alla aspekter av CSR. Vi kommer därmed att 

fylla ett forskningsgap, då vi begränsar oss till att enbart studera miljö-aspekten. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vår studie kommer att bidra med ny och aktuell forskning 

inom området hållbarhetsrapportering på den svenska marknaden. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att på den svenska marknaden undersöka om mängden miljöinformation 

i företags hållbarhetsrapporter påverkas av deras storlek samt miljöprestanda. 

 

1.4 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa studien till att enbart undersöka miljö-aspekten i hållbarhetsrapporten, då 

denna del är den som främst är kopplad till miljöprestandan. Det vill säga att det är den aspekten 

som till störst del bör påverkas om miljöprestandan ökar eller minskar. Vidare har vi valt att 

begränsa oss till att enbart undersöka de företag på den svenska marknaden som år 2015 utformade 

sina hållbarhetsrapporter i enlighet med GRI:s riktlinjer G4. Detta då vår innehållsanalys kommer 

att baseras på GRI:s index, eftersom den tydligt speglar ett företags rapportering av de olika 

miljöaspekterna.  

1.5 Disposition 

Dispositionen i detta arbete kommer att se ut enligt följande: 

 
Figur 1. Studiens disposition. 

Inledning Teori Metod Empiri Diskussion Slutsats
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1. Inledning  

 
Första kapitlet ger en bred bakgrund till studien. Vidare presenteras en problemformulering som 

mynnar ut i ett syfte. Därefter tydliggörs studiens avgränsning och disposition. 

 
2. Teori 

 
I det andra kapitlet presenteras en praktisk och teoretisk referensram. I den praktiska 

referensramen redogörs en definition av miljöprestandan och den teori som ligger till grund för 

studiens område, därefter presenteras tidigare forskning. I den teoretiska referensramen redogörs 

de teorier som avslutningsvis kommer att kopplas till studiens resultat. 

 
3. Metod 

 
I det tredje kapitlet redogörs studiens forskningstradition och datainsamling. Vidare presenteras 

tillvägagångssättet där urval, bortfall och branschindelning ingår. Fortsättningsvis presenteras 

operationaliseringen av studiens variabler samt hur dataanalysen ska genomföras. Avslutningsvis 

redogörs även de kvalitetskriterier som arbetet grundar sig i samt dess metodkritik.  

 
4. Empiri 

 I det fjärde kapitlet presenteras studiens resultat. Först redogörs den deskriptiva datan, studiens 

outliers, transformering till logaritmen och multikollinearitet. Vidare presenteras resultatet av den 

utförda regressionsanalysen och en sammanställd hypotesprövning. 

 
5. Diskussion 

 I detta kapitel diskuteras studiens resultat där anknytning görs till tidigare forskning. Vidare ställs 

empirin mot de två teorier som nämndes i kapitel två, detta för att skapa en diskussion.  

 
6. Slutsats 

 I detta kapitel sammanfattas studiens resultat för att sedan presentera det praktiska samt teoretiska 

bidraget. Vidare ges förslag på fortsatt forskning inom området. Därefter avslutas studien med en 

metodreflektion.  
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2. Teori 
 

I det andra kapitlet presenteras en praktisk och teoretisk referensram. I den praktiska 

referensramen redogörs en definition av miljöprestandan och den teori som ligger till grund för 

studiens område, därefter presenteras tidigare forskning. I den teoretiska referensramen redogörs 

de teorier som avslutningsvis kommer att kopplas till studiens resultat. 

 

2.1 Praktisk referensram 

2.1.1 Definition av miljöprestanda 

Enligt ISO 14001:1996 definieras miljöprestanda som ett mätbart resultat som kommer från ett 

företags miljöledningssystem, vilket är relaterat till deras styrning av miljöaspekter. Dessa aspekter 

är baserade på den egna miljöpolicyn samt på övergripande och detaljerade miljömål (NE, 2017). 

Enligt Fontana et al. (2015) har företag som orsakar mindre föroreningar en bättre miljöprestanda 

och de som orsakar högre föroreningar en sämre miljöprestanda. Denna definition kommer vi att 

använda oss av, det vill säga att om företaget släpper ut höga mängder koldioxid har de en sämre 

miljöprestanda i jämförelse med de som släpper ut mindre mängder koldioxid.  

2.1.2 Corporate Social Responsibility 

Innebörden av begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) har länge diskuterats inom den 

akademiska världen, vilket har bidragit till att en stor mängd varierande definitioner har skapats 

(Carroll och Shabana, 2010). Van Marrewijk (2003) menar att det beror på att aspekterna av CSR 

kan tolkas olika. Pérez och Rodríeguez del Bosque (2014) tolkar CSR som företags 

hållbarhetsarbete de gör i samverkan med intressenter för att visa hänsyn till samhället och miljön. 

Å andra sidan anser Mcwilliams och Siegel (2001) att CSR endast är de handlingar företag väljer att 

göra bortom att lyda lagen.  

 

Enligt Carroll (1999) finns det spår av CSR från flera årtionden tillbaka, då företagsledare redan år 

1946 fick frågor av tidningen Fortune Magazine angående deras sociala ansvar. Under denna tid 

refererades det dock inte till CSR utan till SR, vilket betyder Social Responsibility. Det var under 

det tidiga 1970-talet som begreppet Corporate Social Responsibility blev en milstolpe, då CED 

(Council for Entrepreneurial Development) publicerade publikationen “Social Responsibilities of 

Business Corporations”. CED konstaterade då att det sociala kontraktet mellan företag och 
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samhälle hade förändrats. Detta eftersom företag uppmanades till att ta större ansvar än tidigare och 

därmed ansvara för större omfattning av mänskliga rättigheter (Carroll, 1999). 

 

Idag är socialt ansvar vardagsmat för företag enligt Carroll (2016), vilket kan vara en följd av de 

globala klimatförändringarna som gör det till en nödvändighet och inte till något frivilligt (Allen 

och Craig, 2016). Lock och Seele (2016) menar att CSR inte är någon trend eller nyhet utan något 

som påverkas av vad samhället anser är viktigt. Många forskare (bl.a. Donaldson och Preston, 1995; 

Carroll och Buchholtz, 2006; McClaughry, 1972; och Craig Smith, 2005) påpekar därför att företag 

måste involvera CSR i verksamheten för att kunna överleva på marknaden.  

2.1.3 Global Reporting Initiative 

För att synliggöra sitt CSR-arbete för allmänheten kan företag upprätta en hållbarhetsrapport, vilket 

rättfärdigar verksamheten till en kritisk allmänhet (Daub, 2005). Framställningen av en 

hållbarhetsrapport är till större del frivilligt i Sverige, dock har regleringen på senare tid ökat. Detta 

då statliga och större företag nu har lagkrav på sig att utforma en hållbarhetsrapport i enlighet med 

GRI:s riktlinjer (Svensk handel, 2016). 

 

Global Reporting Initiative (GRI) är en internationell, oberoende organisation som tillhandahåller 

hjälp till företag, myndigheter och andra organisationer. Detta eftersom de vill skapa förståelse samt 

kommunikation om vilken effekt ett företag har på kritiska hållbarhetsfrågor. GRI:s mål är att få 

företag att vidta åtgärder som gynnar en hållbar ekonomi och värld. De har därmed utvecklat 

globala standarder och riktlinjer för att representera “bästa” globala praxis för 

hållbarhetsrapportering (GRI, 2016).  

 

GRI:s riktlinjer är ämnade att fungera som ett accepterat ramverk för rapportering av 

organisationers ekonomiska, miljömässiga och sociala prestationer (Lozano, 2013). De är idag de 

mest använda riktlinjerna bland företag runt om i världen (Bonsón och Bednárová, 2015). Enligt 

Lozano (2013) har ett antal forskare (Hussey, Kirsop och Meissen, 2001; Lozano, 2006; Morhardt, 

Baird och Freeman, 2002) kommit fram till att GRI:s riktlinjer är det bästa alternativet för 

utformningen av en hållbarhetsrapport. Trots detta finns det även en del kritik riktade mot dem. 

Bonsón och Bednárová (2015) menar att det är kostsamt för företag att utarbeta rapporter i enlighet 

med GRI:s riktlinjer. Även Brown, De Jong och Levy (2009) kritiserar dem, då de menar att det 

genererar extra mycket arbete vid utformningen. Detta eftersom företag inte är vana vid att hantera 

hållbarhetsfrågor, då det inte ingår i deras vardagliga arbetsuppgifter. 
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Idag år 2017 är G4 den senaste versionen av GRI:s riktlinjer. Skillnaden mellan den och den 

tidigare versionen G3 är dels förändringar i rapporteringsnivåerna, då G3 använde rangordningen 

A, B och C, medan G4 använder mer enhetliga nivåer. Dessa nivåer är indelade i “Core” som 

betyder mer generella upplysningar och “Comprehensive” som innebär mer omfattande 

upplysningar (GRI, 2016). Ytterligare en förändring i G4 är att det är mer fokus på den materiella 

aspekten, vilket innebär att företag måste rapportera om deras leverantörer som en del av den egna 

profilen. Likaså har även några indikatorer formulerats om, till exempel utsläpp av växthusgaser 

och energi (Kundu, 2015).  

2.1.3.1 GRI G4 miljöindikator 

GRI:s riktlinjer är uppdelade i ekonomiska, sociala och miljömässiga kategorier, vilka innehåller 

särskilda aspekter om vad som bör nämnas inom respektive område. Den miljömässiga kategorin 

handlar om verksamhetens påverkan på miljön och innehåller 12 olika aspekter, vilka exempelvis är 

energi och vatten. Dessa aspekter innehåller standardupplysningar, vilka benämns enligt EN1-EN34 

och tydliggörs i Tabell 1. För att företag ska kunna tydliggöra vilka av dessa aspekter som redovisas 

i hållbarhetsrapporten har GRI utformat ett index (GRI, 2016). Detta index brukar antingen 

publiceras i hållbarhetsrapporten, årsredovisningen eller på företags hemsida. 

 
EN1 Material EN18 Utsläpp luft och vatten 
EN2 Material EN19 Utsläpp luft och vatten 
EN3 Energi EN20 Utsläpp luft och vatten 
EN4 Energi EN21 Utsläpp luft och vatten 
EN5 Energi EN22 Utsläpp och avfall 
EN6 Energi EN23 Utsläpp och avfall 
EN7 Energi EN24 Utsläpp och avfall 
EN8 Vatten EN25 Utsläpp och avfall 
EN9 Vatten EN26 Utsläpp och avfall 
EN10 Vatten EN27 Produkter och tjänster 
EN11 Biologisk mångfald EN28 Produkter och tjänster 
EN12 Biologisk mångfald EN29 Efterlevnad 
EN13 Biologisk mångfald EN30 Transport 
EN14 Biologisk mångfald EN31 Övergripande 
EN15 Utsläpp luft och vatten EN32 Övergripande 
EN16 Utsläpp luft och vatten EN33 Övergripande 
EN17 Utsläpp luft och vatten EN34 Miljöklagomål  

 

Tabell 1. GRI G4 miljöindikator 
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2.2 Tidigare forskning 

2.2.1 Sambandet mellan storlek och omfattning av miljöinformation 

Ett företags storlek är en variabel som har använts mycket i tidigare forskning för att förklara i 

vilken grad verksamheter lämnar CSR-information till allmänheten. Majoriteten av sådana 

undersökningar, med undantag för Roberts (1992) och Ratanajongkol et al. (2001) har kommit fram 

till ett positivt signifikant samband (Tagesson et al., 2009; Ahmed och Courtis, 1999; Tagesson et 

al., 2013; Douglas et al., 2004; Sobhani et al., 2010).  

 

Tagesson et al. (2013) undersökte svenska kommuner och fann ett positivt signifikant samband, 

vilket kan kopplas till Cowen et al. (1987) studie på den amerikanska marknaden. Dessa resultat 

menar Cowen et al. (1987) beror på att större företag har en mer uttalad effekt på samhället, då de 

har fler intressenter. Detta innebär således att det finns ett större antal aktörer med inflytande i 

organisationen, vilket kan leda till påtryckningar om att publicera mer information. Å andra sidan 

menar Bonsón och Bednárová (2014) att orsaken är att det är vanligare att större företag granskas 

av massmedia eftersom de är mer synliga i samhället. 

 

Forskarna Hasan och Hosain (2015) undersökte företag i Bangladesh och fann ett positivt 

signifikant samband, vilket de anser beror på att större företag inte vågar utelämna information. 

Detta då de är rädda för att om det skulle upptäckas skulle det tolkas som något negativt, vilket kan 

påverka företagets värde. Ytterligare forskare som har funnit en nära relation mellan företagsstorlek 

och omfattning av CSR-information är Kahl och Belkaoui (1981), Ahmed och Nicholls (1994) och 

Tagesson et al. (2013). Tagesson et al. (2013) menar att orsaken till detta är att större företag har 

fler anställda som kan involveras i insamlingen och sammanställningen av CSR-information. Även 

Adams (2002) anser det, då forskaren menar att mindre företag har färre personer som ansvarar för 

denna process. Således förväntar vi oss att det även ska finnas ett positivt samband mellan svenska 

företags storlek och deras omfattning av miljöinformation i hållbarhetsrapporten, vilket leder fram 

till studiens första hypotes;  

 

H1: Det finns ett positivt samband mellan företags storlek och deras omfattning av miljöinformation 

i hållbarhetsrapporten. 
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2.2.2 Sambandet mellan miljöprestanda och omfattning av miljöinformation 

I ett flertal tidigare studier har forskare undersökt relationen mellan ett företags miljöprestanda och 

deras omfattning av miljöinformation. Ett exempel är Al-Tuwaijri et al. (2004) som likt majoriteten 

av tidigare forskning (b.la Patten, 2002; Clarkson et al., 2008; Clarkson et al., 2011; Cho et al., 

2012; Braam et al., 2016) visar ett positivt, signifikant samband. Det innebär att företag med sämre 

miljöprestanda lämnar mer miljöinformation än de med bättre miljöprestanda. Det kan enligt 

Dowling och Pfeffer (1975) förklaras med att företag använder publiceringen av miljöinformation 

som en metod för att förbättra sin legitimitet, då det är lättare att genomföra än göra verkliga 

förändringar på miljöprestandan. Dock skiljer sig resultaten åt då Ingram och Frazier (1980), 

Wiseman (1982) samt Fredman och Wasley (1990) kommer fram till ett icke statistiskt signifikant 

samband, vilket betyder att ett företags miljöinformation inte är relaterat till deras miljöprestanda.  

 

Cowen et al. (1987) och Adams, Hill och Roberts (1998) menar att företag med 

tillverkningsprocesser som påverkar miljön negativt lämnar mer miljöinformation än de med 

mindre miljöpåverkan. Även Chan och Welford (2005) forskning visar att omfattningen skiljer sig 

åt mellan branscher, då de som är verksamma inom olja, energi och kraft avslöjar avsevärt mer än 

de inom finans- och servicebranschen. Dock finns det delade meningar då Craven och Marston 

(1999) kommer fram till att det inte finns något samband, medan Patten (1992) och Deegan och 

Gordon (1996) menar att branschen har en påtaglig effekt på den miljöinformation som lämnas. 

Sinclair-Desgagné och Gozlan (2003) menar å andra sidan att det delvis beror på om företaget har 

miljökänsliga intressenter eller inte. 

 

Ytterligare studier som har undersökt sambandet mellan ett företags omfattning av miljöinformation 

och deras miljöprestanda är Clarkson et al. (2011) som undersökte 51 företag i Australien. Studien 

visade ett positivt signifikant samband, vilket även Clarkson et al. (2008) kom fram till. Det innebär 

att omfattningen av miljöinformation ökar när koldioxidutsläppen ökar.  

 

Även Fontana et al. (2015) kom fram till ett positivt samband när de studerade 44 noterade företag 

på Milanobörsen mellan åren 2006–2009. Detta fenomen förklarar de med att större företag måste 

lämna mer miljöinformation för att tillfredsställa ett större antal intressenter. Likaså bekräftar 

Braam et al. (2016) detta samband då de kom fram till att nederländska företag som orsakar mycket 

föroreningar är mer benägna att skriva om det i hållbarhetsrapporten än de som orsakar mindre 

föroreningar. Följaktligen förväntar vi oss därmed ett positivt förhållande även på den svenska 

marknaden, vilket leder till följande hypotes; 
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H2: Det finns ett positivt samband mellan företags miljöprestanda och deras omfattning av 

miljöinformation i hållbarhetsrapporten.  

2.3 Hypotesprövning 

I denna studie kommer vi att genomföra en hypotesprövning för att konstatera vilka hypoteser som 

kan bekräftas. Dessa hypoteser är väl grundade i tidigare forskning och teorier, vilka lyder enligt 

följande:  

 

H1: Det finns ett positivt samband mellan företags storlek och deras omfattning av miljöinformation 

i hållbarhetsrapporten. 

 

H2: Det finns ett positivt samband mellan företags miljöprestanda och deras omfattning av 

miljöinformation i hållbarhetsrapporten. 

 

2.4 Teoretisk referensram 

2.4.1 Teorier 

Ett flertal forskare har konstaterat att det inte finns några enhetliga teorier som kan användas för att 

förklara variationen hos företags omfattning av hållbarhetsrapportering. Däremot skriver Gray, 

Kouhy och Lavers (1995:a) att legitimitetsteorin och intressentteorin är de teorier som har varit 

mest framgångsrika, vilket även Hahn och Kühnen (2013), Bebbington, Larrinaga-Gonzalez och 

Moneva (2008) samt Cho et al. (2012) anser. Dock påpekar Gray et al. (1995a) att dessa teorier inte 

bör behandlas separat, då de överlappar varandra. Även Deegan (2002) indikerar det, då båda 

teorierna är ett koncept på hur företags sociala system påverkar och påverkas av samhället. Vidare 

menar Deegan (2002) att den enda skillnaden är att legitimitetsteorin fokuserar på samhällets 

generella förväntningar medan intressentteorin fokuserar mer på specifika grupper. 

2.4.1.1 Legitimitetsteorin 

Den första dominerande teorin i sökandet efter förklaringar till variationen bland företags sociala 

upplysningar är legitimitetsteorin. Den grundar sig i antagandet att organisationer ständigt måste 

försäkra sig om att de uppfattas som legitima, det vill säga att de arbetar inom samhällets normer 

och regler (Deegan och Unerman, 2006). Vidare bygger teorin på att det finns ett socialt kontrakt 

mellan företag och det samhälle de verkar inom, då de enbart tillåts existera så länge samhället vill 

det (Deegan och Unerman, 2011). Kort sagt menar Deegan och Unerman (2011) att allmänheten 
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granskar företags rätt till att existera och använda deras resurser genom att bedöma om de är 

legitima eller ej. Om ett företag uppskattas som ej legitim kan det leda till bojkottning eller negativ 

ryktesspridning, vilket påverkar deras överlevnad. 

 

Ett sätt för företag att bevisa att de lever upp till de förväntningar som finns i samhället är att lämna 

bekräftande upplysningar (Deegan, 2002). Dessa kan dock se olika ut, då en del väljer att ändra sitt 

beteende för att sedan informera sina intressenter om det, medan andra ändrar intressenternas 

uppfattningar genom att lyfta fram de positiva sidorna. Ytterligare ett sätt är företag som väljer att 

ge ut mer sociala upplysningar utan att ändra sitt betende (Gray et al., 1995a; Lewis & Unerman, 

1999). Detta menar Patten (1992) beror på att företag som påverkar miljön negativt exponeras mer 

för allmänheten och därför måste de förbättra sin legitimitet genom att inkludera mer information i 

hållbarhetsrapporten.  

 

Å andra sidan skriver Hughes et al. (2001) att legitimitet kan förklaras på två olika sätt. Det första 

sättet är att företag som innehar en stor negativ mängd miljöprestanda väljer att uppvisa det genom 

att publicera en omfattande hållbarhetsrapport. Det andra sättet är att företag med sämre 

miljöprestanda väljer att publicera enbart positiva aspekter för att dölja de negativa. 

2.4.1.2 Intressentteorin 

Den andra dominerande teorin i detta sammanhang är intressentteorin som förklarar intressenter 

som en grupp eller en individ i samhället som påverkar eller påverkas av ett företags verksamhet 

(Ferron-Vilchez, Darnall och Aragón-Correa, 2012). Donaldson och Preston (1995) menar att det 

finns interna och externa sådana, där de interna är dem som tjänstgör inom företags fysiska gränser, 

exempelvis förvaltning och personal. De externa intressenterna är å andra sidan de individer och 

grupper som arbetar utanför företags gränser, vilka kan vara offentliga intressegrupper, såsom 

miljö- och samhällsorganisationer.  

 

Intressentteorin kan delas upp i två olika fack, ett etiskt och ett positivt (Deegan & Unerman, 2006). 

Det etiska facket handlar om hur företag hanterar sina intressenters varierande behov och det 

positiva facket om hur intressenter försöker att påverka företaget (Frooman, 1999; Stuer, 2006). 

Båda dessa fack kräver att ledningen identifierar sina intressenter på en detaljerad nivå, då de flesta 

har olika viljor och krafter att påverka företag. Det är dock svårt att uppfylla alla intressenters 

önskemål och krav (Ullman, 1985). 
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Freeman och Mcvea (2001) menar att syftet med intressentteorin är att aktivt förvalta företagets 

klimat samt att främja gemensamma intressen bland olika grupper i samhället. Detta för att 

säkerhetsställa en långsiktig framgång. Neus, Warsame och Pedwell (1998) anser att omfattningen 

på företags hållbarhetsrapporter påverkas mer av vissa intressenter än andra. Forskaren menar att 

det är mer sannolikt att företag ökar hållbarhetsrapportens omfattning när finansiella aktörer och 

regeringen kräver det än när miljöaktivister kräver det. 

 

Avslutningsvis skriver Maltby (1997) att vissa företag endast sammanställer kortfattad information 

för att tillfredsställa alla sina intressenter eftersom de ställer olika krav. Sinclair-Desgagne och 

Gozlan (2003) anser å andra sidan att omfattningen beror på vad intressenterna efterfrågar och vilka 

de är. Det betyder således att ju större och starkare inflytande de har, desto mer måste företaget 

anpassa sig efter deras krav och behov (Gray et al., 1995a). Det innebär att företag som har 

intressenter med en negativ uppfattning av dem kräver mer information (Sinclair-Desgagne och 

Gozlan, 2003; samt Deegan och Blomquist, 2006) för att tvivel om att de döljer något ska minska 

(Lock och Seele, 2016).  
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3. Metod 
 

I det tredje kapitlet redogörs studiens forskningstradition och datainsamling. Vidare presenteras 

tillvägagångssättet där urval, bortfall och branschindelning ingår. Fortsättningsvis presenteras 

operationaliseringen av studiens variabler samt hur dataanalysen ska genomföras. Avslutningsvis 

redogörs även de kvalitetskriterier som arbetet grundar sig i samt dess metodkritik.  

 

3.1 Forskningstradition 

Enligt Bryman och Bell (2011) är den grundläggande skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ 

forskning hur forskaren väljer att redogöra sin information. I den kvantitativa forskningen 

presenteras datan i form av siffror, medan den kvalitativa forskningen bygger på analyser uttryckta i 

ord. Eftersom denna studie kommer att behandla statistiska och kvantifierbara resultat anser vi att 

det är en kvantitativ studie.  

 

Enligt Hyde (2000) samt Bryman och Bell (2011) antar kvantitativa undersökningar generellt 

deduktiva processer, vilket även vår studie kommer att göra. Detta då förhållningssättet innebär att 

forskare undersöker ett fenomen utifrån befintliga teorier för att sedan komma fram till ett resultat 

(Hyde, 2000). Sohlberg och Sohlberg (2013) menar att deduktion är ett logiskt resonemang som 

leder till en logisk och nödvändig slutsats. Detta under förutsättningen att de premisser som använts 

är sanna. 

 

Valet av forskningsmetod påverkas enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) samt Hyde (2000) av 

vilken traditionell vetenskapssyn en forskare har. En kvantitativ forskningsmetod grundar sig i 

vetenskapstraditionen positivismen som anser att sanning enbart är empirisk och kan definieras. 

Målet med denna metod är således att generera värderingsfri kunskap som är oberoende av 

forskaren (Sohlberg och Sohlberg, 2013). Eftersom vi vill att vår studie ska vara objektiv kommer 

vi att genomföra den utifrån denna kunskapssyn. Det innebär att vi kommer att grunda all vår 

information på fakta, det vill säga sådan kunskap som baseras på sinneserfarenheter (Bryman och 

Bell, 2011).  
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3.2 Datainsamling 

I denna studie kommer vi att använda oss av både sekundär- och primärdata. Enligt Bryman och 

Bell (2011) är sekundärdata existerande information, medan primärdata är sådan information som 

forskaren själv samlat in och använder vid utförandet av sin studie (Bryman och Bell, 2011). 

Eftersom vi kommer att granska årsredovisningar och hållbarhetsrapporter anser vi att de är 

primärdata, då vi kommer att bearbeta denna information. Vi kommer även att bruka befintliga 

böcker och vetenskapliga artiklar som är referentgranskade, vilket vi bedömer är sekundärdata.  

 

Då Hultén, Hultman och Eriksson (2007) påpekar att det är viktigt att vara medveten och kritisk till 

all typ av information är detta något vi kommer att ha i beaktande. Det betyder att vi kommer att 

göra enskilda bedömningar om en källa är korrekt eller inte innan vi väljer att använda den. 

3.3 Tillvägagångssätt 

För att undersöka om företags omfattning av miljöinformation i hållbarhetsrapporten påverkas av 

deras storlek och miljöprestanda kommer vi att grunda tillvägagångssättet på tidigare forskning. Vi 

kommer att studera en beroende och två oberoende variabler men även att kontrollera sambandet 

med hjälp av en dummyvariabel, vilket är företagets bransch. Den beroende variabeln kommer att 

bestå av omfattning av miljöinformation i hållbarhetsrapporten, vilket tas fram med hjälp av en 

innehållsanalys. Detta då det är en pålitlig metod som tidigare forskning har använt sig av 

(Wiseman, 1982; Deegan och Gordon, 1996; Patten, 2002; Al-Tuwaijri et al, 2004; Clarkson et al, 

2008; och Clarkson et al, 2011). Denna analys kommer att genomföras med hjälp av ett 

kodningsschema och en kodningsmanual, eftersom dessa delar enligt Bryman och Bell (2011) ingår 

vid utförandet av en kodning. Studiens oberoende variabler kommer att bestå av företagens 

miljöprestanda och storlek, där miljöprestandan grundas på den årliga mängden koldioxidutsläpp 

och storleken på den redovisade nettoomsättning. Avslutningsvis kommer alla variabler att studeras 

med hjälp av en multipel regressionsanalys. Resultatet från denna kommer sedan att avgöra om det 

existerar ett samband eller inte mellan studiens variabler. Den kommer även att visa om effekten är 

positiv eller negativ samt om hypoteserna kan bekräftas eller inte.  

3.4 Urval 

Vi har valt att studera företag på den svenska marknaden som år 2015 utformade deras 

hållbarhetsrapporter i enlighet med GRI:s riktlinjer. Ytterligare ett krav är att dessa företag ska ha 

redovisat deras årliga mängd koldioxidutsläpp, då detta kommer att symbolisera deras 

miljöprestanda. Valet grundar sig i att dessa aktivt har valt att ta ett socialt ansvar gentemot 
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samhället och miljön. För att hitta dessa företag kommer vi att använda oss av GRI:s databas. Det 

innebär att vi gör ett slumpmässigt urval i en utvald population. Populationen är i detta fall svenska 

företag som besitter en hållbarhetsrapport utformad efter GRI:s riktlinjer och den utvalda gruppen 

är 60 stycken slumpmässigt utvalda företag från olika branscher. Urvalet synliggörs nedan i Tabell 

2 och 3. 

 

3.4.1 Bortfall 

Studiens bortfall omfattar dels företagen Ikea och Kappahl då de innehar en bokföringsperiod 

mellan augusti år 2014 till september år 2015. Även företagen Clas Ohlson och Cloetta har valts 

bort, då de inte nämner deras exakta volym av koldioxidutsläpp. De visar istället diagram över 

företagets förändringar av utsläpp, vilket är ett mått per tonkilometer. Dock har de inte skrivit exakt 

hur många kilometer deras transporter är per år, vilket gör att det inte att går att beräkna den totala 

volymen. Avslutningsvis har företagen Foodtankers, Bostadsbolaget, Preem, Electrolux, Fenix 

Outdoor, Tele2 och Cybercom också blivit bortfall då de inte heller har rapporterat den totala 

mängden koldioxidutsläpp. Således blir studiens totala bortfall totalt 11 företag, det vill säga cirka 

18 % av urvalet. 

 

 

Urval Antal företag 

Svenska företag som tillämpar GRI:s riktlinjer år 2015  98 

varav följande är slumpmässigt utvalda 60 

Bortfall -11 

Observerade företag efter bortfall 49 

 

Tabell 2. Studiens urval. 

 

 

 

 

 



 

 17 

Studiens urval uppdelat efter branscher 
 
Bransch                            Företag Bransch Företag 
Kemikalier Beckers Group Bygg Peab 
Kemikalier Hexpol Bygg Svevia 
Telekommunikation Ericsson Bygg JM 
Telekommunikation DGC One  Energi Fortum värme 
Telekommunikation Com hem Energi Kraftringen 
Telekommunikation Teliasonera Energi Mälarenergi AB 
Logistik Port of Gothenburg Energi OK-Q8 
Logistik Postnord Energi Lundin petroleum 
Logistik Green Cargo Gruvföretag Boliden 
Logistik Bring Citymail Gruvföretag LKAB 
Skog och papper Billerudkorsnäs Fastighetsbolag Catena AB 
Skog och papper Holmen Fastighetsbolag Akademiska hus  
Skog och papper Svenska Cellulosa 

aktiebolag (SCA) 
Fastighetsbolag Fabege 

Skog och papper Sveaskog Fastighetsbolag Castellum 
Metallprodukter Sandvik Finans Folksam 
Metallprodukter SSAB Finans Nordea Bank 
Metallprodukter SKF Group Finans AMF 
Detaljhandel Coop Sverige Finans SEB 
Detaljhandel Ica gruppen Finans Länsförsäkringsgruppen 
Detaljhandel H&M Finans Avanza Bank 
Detaljhandel Swedol Konglomerats AAK 
Detaljhandel Lantmännen Hälso-produkter Apoteket 
Textil Ellos Group Övervakning Axis Communications 
Textil Lindex Service Loomis 
Bygg NCC 

   

Tabell 3. Urvalet uppdelat efter branscher. 

 

3.5 Operationalisering av studiens variabler 

För att kunna koppla kvantitativ information till ett begrepp måste forskaren ibland operationalisera 

det. Operationalisering innebär kort sagt att en forskare omarbetar ett omätbart begrepp till något 

mätbart. Detta kan göras genom att samla in sådan information som anses centralt för begreppet 

som ska mätas (Bryman och Bell, 2011). Eftersom vi i denna studie ska mäta ett företags 

miljöprestanda, storlek och omfattning av miljöinformation följer här nedan en beskrivning på hur 

forskare i tidigare studier har gått tillväga. Detta då deras operationaliseringar ger oss stöd till hur vi 

på ett tillförlitligt sätt kan mäta våra variabler.  

 



 

 18 

3.5.1 Mätning av den beroende variabeln 

Omfattning av miljöinformation 

Tidigare studier som har undersökt sambandet mellan ett företags omfattning av miljöinformation 

och deras miljöprestanda har tillämpat diverse olika metoder. Den mest förekommande är dock 

innehållsanalys, men med varierande innehåll och utformningar (Wiseman, 1982; Deegan och 

Gordon, 1996; Patten, 2002; Al-Tuwaijri et al, 2004; Clarkson et al, 2008; Clarkson et al, 2011).  

 

När Patten (2002) undersökte sambandet mellan ett företags miljöinformation och miljöprestanda 

utförde forskaren en innehållsanalys på årsredovisningar. Dessa studerades då utifrån åtta olika 

miljöaspekter, vilket bland annat innehöll påståenden om hur företaget hade diskuterat kring 

minskade miljöförstöringar, vilken hänsyn de tagit till miljön samt vilka upplysningar de hade 

lämnat om deras föroreningar. Detta kompletterade Patten (2002) med att beräkna antal rader 

miljöinformation i årsrapporten, vilket avslutningsvis sammanställdes till en gemensam data.  

 

Andra studier som också har genomfört innehållsanalyser baserade på beräkningar av antal sidor, 

meningar eller ord är Gray et al. (1995b), Patten (1992), Ingram och Wiseman (1980), Deegan och 

Gordon (1996) samt Ahmed och Zeghal (1990). Dock kritiserar Al-Tuwaijri et al. (2004) detta 

tillvägagångssätt, då forskaren menar att sidor kan innehålla bilder och tabeller som inte har med 

miljön att göra. Forskaren anser dessutom att sådana beräkningar kan bidra till att viktig 

information utelämnas, såsom tabeller och grafer. För att undvika detta mätte Al-Tuwaijri et al. 

(2004) istället miljöinformationen utifrån fyra indikatorer, vilka var den totala mängden giftiga 

avfall, miljölagar, avfallsplatser samt förekomsten av rapporterade olje- och kemikalieutsläpp. 

Dessa studerades sedan utifrån en lagreglerad rapport kallad SEC Form 10-K (U.S Securities and 

Exchange Commission). Al-Tuwauhri et al. (2004) använde även data från hemsidan IRRC 

(Independent Regulatory Review Commission), som rapporterar om företags föroreningar. 

 

Å andra sidan gjorde Clarkson et al. (2008) samt Clarkson et al. (2011) en innehållsanalys baserad 

på GRI:s index när de skulle granska omfattningen av information i hållbarhetsrapporter. Enligt 

Clarkson et al. (2011) var fördelen med detta tillvägagångssätt att indexet analyserade både kvalitén 

och omfattningen av rapporterna. Det finns även andra studier som har utfört liknande 

innehållsanalyser i enlighet med GRI:s riktlinjer, vilka bland annat är Gray et al., (1995b), Adams et 

al., (1998), Haniffa och Cooke (2005).  

 



 

 19 

3.5.1.1 Innehållsanalys 

Vi kommer i denna studie likt Clarkson et al. (2008) och Clarkson et al. (2011) att tillämpa en 

innehållsanalys baserad på GRI:s riktlinjer. Enligt Bryman och Bell (2013) kan en innehållsanalys 

definieras som en teknik som kan användas för att dra objektiva slutsatser om innehållet i en 

beskrivning. Valet motiveras med att ett flertal tidigare studier (Wiseman, 1982; Deegan och 

Gordon, 1996; Patten, 2002; Al-Tuwaijri et al, 2004; Clarkson et al, 2008; Clarkson et al, 2011) har 

tillämpat denna metod och att bland annat med Al-Tuwaijri et al. (2004) uttalande om att 

beräkningen av antal ord och sidor kan ge ett missvisande resultat. 

 

Eftersom vi vill undersöka hur omfattande företag skriver om miljön i deras hållbarhetsrapporter 

kommer vår analys att avgränsas till enbart en aspekt. För att genomföra detta kommer vi att göra 

ett kodningsschema, utarbetat efter G4:s riktlinjer. Detta kodningsschema kommer att innehålla de 

miljöindikatorer som enligt GRI G4 bör finnas med i en hållbarhetsrapport, vilket synliggörs i 

Appendix. Därefter kommer vardera företag att poängsättas efter huruvida deras information finns 

tillgänglig i hållbarhetsrapporten eller ej, vilket hämtas från deras redovisade GRI: index. Vi 

kommer även att komplettera detta genom att studera innehållet i hållbarhetsrapporten för att 

säkerställa att det som ingår i miljöindikatorn finns tillgängligt.  

 

Ett poäng kommer att tilldelas de företag som har tillgänglig miljöinformation och de som inte har 

det kommer att förses med noll poäng. Har företaget enbart informerat om enstaka delar av den 

information som krävs får de ett halvt poäng. Dessa poäng förs sedan in i en kodningsmanual där 

totalen sammanställs till ett mått som kommer att representera vardera företags omfattning av 

miljöinformation i hållbarhetsrapporten. 

 

3.5.2 Mätning av de oberoende variablerna  

Storlek  

När Tagesson et al. (2009) undersökte om företags storlek påverkar omfattningen av lämnad 

hållbarhetsinformation operationaliserade de storleken genom att studera den totala mängden 

omsättning per år samt antalet anställda. Detta med grund i tidigare forskning, vilka också hade 

tillämpat denna metod (Gray et al, 1995b; Neu et al, 1998 etc.). Clarkson et al. (2008) använde å 

andra sidan logaritmen av företagets totala tillgångar när de mätte storleken.  

 

Ytterligare ett alternativ till att bedöma företags storlek är att studera det bokförda värdet på totala 

tillgångar, omsättning eller anställda, vilket enligt Ahmed och Courtis (1999) är det mest 
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förekommande måttet. Andra förslag är att använda balansomslutningen (Zarzeski, 1996; Jaggi och 

Low, 2000; Watson et al, 2002; Tagesson et al., 2013; Tagesson et al., 2009). I denna studie 

kommer vi däremot att beräkna storleken utifrån företagets rapporterade nettoomsättning i 

årsredovisningen år 2015. Om de har valt att redovisa i en annan valuta kommer vi att göra en 

valutaomräkning med dagens kurs till svenska kronor, vilket finns bifogat i Appendix. 

 

Miljöprestanda 

För att mäta ett företags miljöprestanda har tidigare studier gått tillväga på olika sätt. Majoriteten 

har dock valt att studera företagets totala mängd koldioxidutsläpp. Enligt Fontana et al. (2015) är 

detta tillvägagångssätt internationellt accepterat bland många forskare, vilket motiverar oss till att 

gå tillväga på ett liknande sätt.  

 

Informationen om utsläppen har inhämtats från olika databaser, vilket beror på att de undersöker 

olika nationaliteter. I äldre studier har många använt forskningsorganisationen CEP:s (Council on 

Economic Priorities) databas, då de registrerar avfall och utsläpp från företag i olika länder (Ingram 

och Frazier, 1980; Wiseman, 1982; Freedman och Wasley, 1990). Patten (2002) ansåg dock att 

CEP:s data inte var trovärdig, då forskaren menade på att organisationen använde sig av samma 

kriterier när de undersökte företag från olika branscher. Patten (2002) valde därför att använda sig 

av databasen TRI (Toxic Release Inventory) som registrerar företags utsläpp på den amerikanska 

marknaden, vilken även Al-Tuwaijri et al. (2004) använde. Clarkson et al. (2011) som däremot 

undersökte utsläpp bland företag i Australien tillämpade å andra sidan databasen National Pollutant 

Inventory (NPI).  

 

Acquaye, Feng, Oppon, Salhi, Ibn-Mohammed, Genovese och Hubacek (2016) valde till skillnad 

från ovannämnda studier att undersöka miljöprestandan utifrån en modell med ett branschnivå-

perspektiv. Detta för att kunna jämföra prestandan hos företag inom likvärdiga branscher runt om i 

världen. Modellen som tillämpades var en utvecklad MRIO-modell (Multi regional input-output), 

vilken visar påverkan på miljön genom mätningar av bland annat koldioxid- och 

svaveldioxidutsläpp.  

 

Då vi inte har hittat någon motsvarande databas med rapporterade koldioxidutsläpp från företag i 

Sverige, kommer denna studie inte att utgå från en sådan. Vi kommer därmed att utgå från 

företagens hållbarhetsrapporter istället. Detta då det är där majoriteten av företag publicerar sina 

totala mängd utsläpp. 
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Bransch 

Patten (2002) har kritiserat tidigare studier som inte har kontrollerat för företagets bransch när de 

undersökt sambandet mellan miljöinformation och miljöprestanda. Det är således en anledning till 

att vi kommer att göra det. Valet grundar sig även i att majoriteten av tidigare studier har visat att 

denna faktor har en positiv påverkan på omfattningen av hållbarhetsinformation (bl.a. Fontana et 

al., 2015; Kahl och Belkaoui, 1981; Ahmed et al., 1994; Tagesson et al., 2013; Cowen et al. 1987; 

Adams et al. 1998). Denna positiva påverkan är därför viktig att ta hänsyn till då den kan medföra 

att sambandet blir spuriöst. Det innebär att det finns en samvariation som inte enbart beror på de 

variabler som undersöks, då det orsakas av en tredje variabel. Det kan därmed leda till att det blir 

problematiskt att yttra sig om de kausala effekterna som visar sig eftersom de inte är 

korrekta (Sundell, 2012, 12 maj).  

 

Då en bransch inte går att rangordna har tidigare studier valt att omvandla dessa till 

dummyvariabler (bl.a. Tagesson et al., 2009; Clarkson et al., 2011; Patten, 2002). Det är en variabel 

som används i statistiska regressionsanalyser för att identifiera olika kategorier. Detta för att 

forskaren ska kunna rangordna det som inte har någon mätbar skala (NE, 2017). Vi kommer därför 

likt tidigare forskning att omvandla vardera bransch till en dummyvariabel och även likt dem 

klassificera dessa verksamhetsområden utifrån en databas (Tagesson et al., 2009; Clarkson et al., 

2011; Patten, 2002). Närmare bestämt GRI:s databas, då vi inhämtade vårt urval därifrån.  

 

Vidare kommer vårt urval som består av totalt 16 olika branscher att delas in i två separata grupper. 

Denna indelning grundar sig i Pattens (2002) uttalande om att företag verksamma inom skog och 

papper, metall, energi, gruv, kemikalier och textil släpper ut större mängder föroreningar. Dessa 

företag kommer därmed att innefatta den grupp som tilldelas en etta och på så sätt representerar de 

företag med hög miljöprestanda. De resterande branscherna telekommunikation, logistik, 

detaljhandeln, bygg, fastighet, konglomeratets, hälsoprodukter, övervakning och finans ingår 

således i den grupp med företag som har en lägre miljöprestanda, och kommer att tilldelas en nolla. 

På så sätt kommer vårt resultat att redovisa skillnaden mellan omfattning av miljöinformation hos 

företag verksamma inom branscher med hög miljöprestanda och de verksamma inom branscher 

med lägre miljöprestanda. Indelningen av de två grupperna tydliggörs nedan i Tabell 4.  
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Dummyvariabel 0: Branscher med låg 
miljöpåverkan 

Dummyvariabel 1: Branscher med hög 
miljöpåverkan  

Bransch Företag Bransch  Företag 
Detaljhandel Coop Sverige Skog och papper Billerudkorsnäs 
Detaljhandel Ica gruppen Skog och papper Holmen 
Detaljhandel H&M Skog och papper Svenska Cellulosa 

aktiebolag (SCA) 
Detaljhandel Swedol Skog och papper Sveaskog 
Detaljhandel Lantmännen Metallprodukter Sandvik 
Telekommunikation Ericsson Metallprodukter SSAB 
Telekommunikation DGC One  Metallprodukter SKF Group 
Telekommunikation Com hem Energi Fortum värme 
Telekommunikation Teliasonera Energi Kraftringen 
Logistik Port of Gothenburg Energi Mälarenergi AB 
Logistik Postnord Energi OK-Q8 
Logistik Green Cargo Energi Lundin petroleum 
Logistik Bring Citymail Gruvföretag Boliden 
Bygg NCC Gruvföretag LKAB 
Bygg Peab Kemikalier Beckers Group 
Bygg Svevia Kemikalier Hexpol 
Bygg JM Textil Ellos Group 
Fastighetsbolag Catena AB Textil Lindex 
Fastighetsbolag Akademiska hus  Totalt: 6 branscher Totalt: 18 företag 
Fastighetsbolag Castellum 

  Fastighetsbolag Fabege 
  Finans Folksam 
  Finans Nordea Bank 
  Finans AMF 
  Finans SEB 
  Finans Länsförsäkringar 
  Finans Avanza Bank 
  Konglomerat AAK 
  Hälsoprodukter Apoteket 
  Övervakning Axis Communications 
  Service Loomis 
  Totalt: 10 branscher Totalt: 31 företag 
   

Tabell 4. Branschindelning av dummyvariabeln. 
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3.6 Dataanalys 

För att kunna analysera den insamlade datan kommer vi att använda oss av dataprogrammet SPSS, 

Statistical Package for the Social Sciences. Med hjälp av detta program kommer vi ta fram studiens 

deskriptiva statistik, kontrollera för outliers och samt utföra en multipel regressionsanalys. Detta för 

att slutligen kunna besvara studiens två hypoteser. 

3.6.1 Deskriptiv statistik 

I denna studie kommer vi att redovisa den deskriptiva statistiken, även kallad beskrivande statistik 

för att summera alla aspekter av den insamlade datan. Denna data visar således detaljer om urvalet 

(Larson, 2006) och presenterar variablernas medelvärde för att tydliggöra vart centrumet av 

fördelningen mellan värdena ligger (Larson, 2006). Även den genomsnittliga spridningen från 

medelvärdet, det vill säga standardavvikelsen kommer att redovisas här (Larson, 2006). Vidare 

kommer vardera variabels maximum- och minimumvärde att presenteras. Anledningen till detta är 

för att få en överblick över studiens variabler och för att kunna åskådliggöra om det finns stora 

avvikelser mellan minimum- och maximumvärdet. Det vill säga för att få en infallsvinkel om det 

förekommer outliers.  

3.6.2 Multipel regressionsanalys  

Vi kommer att använda oss av en multipel regressionsanalys för att undersöka relationen mellan 

företagens omfattning av miljöinformation i hållbarhetsrapporten och deras miljöprestanda samt 

storlek. En multipel regressionsanalys är en statistisk metod där sambandet mellan en beroende 

variabel och två eller flera oberoende variabler analyseras. Syftet med analysen är att tydliggöra om 

det finns en effekt mellan den beroende variabeln och två eller fler oberoende variabler (Sundell, 

2009, 21 december).  

 

Med hjälp av denna metod kommer vi att iaktta den ostandardiserade b-koefficienten, vilket visar 

oss hur stor effekt en ökning av den oberoende variabeln har på den beroende variabeln. Detta med 

granskning för vår valda dummyvariabel. Regressionsanalysen kommer även att visa regressionens 

determinationskoefficient (R2) vilket tydliggör den procentuella andelen av den beroende variabelns 

variation som kan förklaras med den linjära regressionsmodellen. Syftet med 

determinationskoefficienten är att den ska bli så hög som möjligt, då den bidrar till att residualerna i 

studien minskar (Sundell, 2009, 21 december).  

 

I denna studie kommer vi att studera signifikansen utifrån regressionsanalysens t-värde, då den 

visar om den oberoende variabeln har en påverkan på den beroende variabeln utanför studiens 
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urval. Det vill säga om den påverkan som visas beror på en tillfällighet eller inte (Sundell, 2009, 21 

december). För att regressionen ska anses vara statistiskt signifikant måste t-värdet överstiga 1,96, 

vilket betyder att vi kommer att utgå från en 95-procentig konfidensnivå (dvs. signifikansnivå 0,05). 

Sammanfattningsvis med utgångspunkt i denna analys kommer vi att göra en hypotesprövning som 

avgör om studiens hypoteser ska förkastas eller ej. Nedan visas ekvationen till den multipla 

regressionsanalysen: 

 

 

MILJÖIN=β0+β1MILJÖPRE+β2STORLEK+β3D1i+ε  

 

β0 = Intercept i y-axeln 

β1, β2... β3 = Regressionskoefficienter 

MILJÖIN= Omfattningen av miljöinformation 

MILJÖPRE= Miljöprestanda 

STORLEK= Storlek 

 

Dummyvariabler 

D1= Bransch (0 eller 1) 

ε = Slumpvariabel 

 

Miljöinformation: Mäts utifrån en GRI-baserad innehållsanalys där omfattningen av 

miljöinformation i hållbarhetsrapporten poängsätts. 

 
Miljöprestanda: Beräknas utifrån företagets årliga mängd koldioxidutsläpp. 

 
Storlek: Beräknas utifrån företagets årliga nettoomsättning. 

 
Bransch: Beräknas utifrån värdet noll som symboliserar företag inom mindre miljöpåverkande 

branscher och ett för företag inom branscher med högre miljöpåverkan. 

 

3.6.3 Outliers 

Enligt Montgomery, Runger och Hubele (2012) är det viktigt att innan en regressionsanalys utförs 

studera om det förekommer outliers, då de kan komma att påverka regressionen negativt. För att vi 

ska kunna upptäcka outliers i vår studie kommer vi att använda oss av Cook’s Distance. Detta 

begrepp kommer från den amerikanska statistikern R. Dennis Cook som år 1977 kom fram till en 
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metod som kan användas för att identifiera inflytelserika extremvärden. Detta genom att studera hur 

mycket alla värden i en regression förändras när en observation tas bort (Statisticshowto, 2016). 

Ekvationen för Cook’s Distance ser ut enligt nedan: 

 

  

 

 

(Cook, 1977).  

 

Med hjälp av denna ekvation tas ett Cook’s Distance värde fram för vardera observation. Dock 

finns det ett flertal olika tolkningar angående vilka av dessa som bör avläsas som extremvärden. Ett 

alternativ är att de värden som överstiger tre gånger medelvärdet är en möjlig outlier. Ytterligare en 

tolkning är att de värden som överstiger fyra dividerat med antalet observationer är extremvärden 

(Statisticshowto, 2016). Vi kommer att använda oss av den sistnämnda tolkningen, där de 

extremvärden som överstiger 0,08163 (4/49) kommer att elimineras från vår regressionsanalys. 

Dock kommer de enbart att tas bort om de påverkar vårt resultat eftersom vi har ett begränsat urval. 

3.6.4 Multikollinearitet 

Multikollinearitet är en statistisk term som innebär att två eller fler oberoende variabler är högt 

korrelerade. Om detta existerar kan det bidra till problem när regressionsanalysen ska utföras. Detta 

då det oftast leder till otillförlitliga och instabila beräkningar av regressionskoefficienten (Statistical 

Horizons, 2017). Det kan även medföra problem med att urskilja vilka av de oberoende variablerna 

som har en effekt på den beroende variabeln samt att resultatet kan bli icke statistisk signifikant.  

 

För att upptäcka om multikollinearitet förekommer kan korrelationsanalyser utföras mellan studiens 

oberoende variabler och dummyvariabler. Om då denna analys visar en korrelation på mer än 0,6 är 

det oftast ett tecken på att detta förekommer (Sundell, 2010, 16 oktober). Å andra sidan menar 

Farrar & Glauber (1967) att oacceptabla nivåer av multikollinearitet förekommer när de bivariata 

korrelationerna uppnår 0,8 till 0,9. Ett annat sätt att ta reda på det är att studera om R2 är högt och 

om det finns ett litet regressions-standardfel, samt att regressionen är icke statistisk signifikant. Om 

då standardfelet ökar på de övriga variablernas regressionskoefficienter när det förs in en ny 

variabel i regressionen kan detta innebära att multikollinearitet förekommer (Sundell, 2010, 16 

oktober).  
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Ytterligare ett tillvägagångssätt att studera multikollinearitet på är att genomföra ett VIF-test 

(Varians Inflations Factor). Detta test ger ett värde på variansen av koefficienten som är “uppblåst” 

(Statistical Horizons, 2017). Forskare har diskuterat kring vilken nivå av VIF som orsakar problem. 

Enligt Marquardt (1970) bör de nivåer som överstiger 10 undvikas, då den acceptabla nivån ligger 

på 5. Vi kommer i denna studie med hjälp av korrelationsanalyser att studera om de oberoende 

variablerna och kontrollvariabeln är starkt korrelerade med varandra. Vi kommer även att utföra ett 

VIF-test, för att på så sätt kunna se effekten och om dessa korrelationer påverkar våra regressioner.  

3.6.5 Transformering till logaritmer 

Vid utförandet av en regressionsanalys är det viktigt att studera fördelningen på variablerna, då det 

kan bli problematiskt om dessa inte är normalfördelade (Sundell, 2010, 27 mars). Vi kommer därför 

att studera detta utifrån fyra histogram över studiens oberoende variabler. Det betyder att om 

variablernas värden visar en sned fördelning kommer vi att transformera dessa till deras logaritmer. 

Det innebär att dem kommer att anta logaritmen av sina värden, vilket medför att vi studerar 

effekten av de relativa förändringarna istället för de absoluta (Nyman, 2014). Valet att göra detta 

medverkar på så sätt till att variablernas höga värden trycks ihop, vilket gör att anpassningen blir 

bättre. Det vill säga att fördelningen på variablerna blir mer normalfördelade. Exempel på tidigare 

forskare som har gjort detta är Patten (2002) och Fontana et al. (2015). 

 

3.7 Kvalitetskriterier 

Bryman och Bell (2011) skriver att en studie inom företagsekonomi bör vara valid, reliabel och 

replikerbar för att uppfylla god kvalité och pålitlighet. Vi kommer därmed att gå igenom dessa 

kriterier för att indikera att detta är en trovärdig och tillförlitlig studie. 

3.7.1 Validitet 

Validitet är ett kvalitetskrav som främst används i kvantitativ forskning för att avgöra om måttet på 

ett begrepp mäter rätt saker. Dock är det enbart en typ av validitet, vilket kallas för 

begreppsvaliditet. Andra former av validitet som denna studie kommer att behandla är intern- och 

extern validitet. Intern validitet handlar om hur trovärdiga slutsatserna av ett resultat är och extern 

om hur studiens resultat kan generaliseras utöver dess urval (Bryman och Bell, 2011). 

 

I denna studie berör begreppsvaliditeten främst hur vi väljer att mäta begreppen miljöprestanda, 

bransch, storlek och omfattning av miljöinformation i hållbarhetsrapporten. Miljöprestanda har 

länge varit svårt att mäta på grund av en begränsad datatillgänglighet (Clarkson et al., 2011). Till 
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följd av detta har majoriteten av tidigare forskning valt att studera företagets årliga mängd 

koldioxidutsläpp istället, vilket även vår studie kommer att göra (Clarkson et al., 2011). Vi grundar 

även vårt val i att göra en innehållsanalys med att det finns många tidigare studier som har använt 

denna metod, då de undersökt samma förhållande. Vi anser således att begreppsvaliditeten i denna 

studie är mycket god.  

 

För att förbättra den interna validiteten har vi valt att använda en dummyvariabel vid utförandet av 

vår regressionsanalys. Detta för att minska risken att denna faktor påverkar vårt resultat, vilket 

bidrar till att studiens slutsats blir mer trovärdig. Variabeln är framtagen enligt säkra metoder och 

med stöd i forskning. Vi bedömer dock att den externa validiteten i studien kan ha somliga brister 

då vi enbart kommer kunna generalisera vårt resultat till urvalet. Detta då det är begränsat, på grund 

av tidsbegränsning. Sammanfattningsvis bedömer vi trots somliga brister att denna studie kommer 

kunna uppfylla god validitet. 

3.7.2 Reliabilitet 

Enligt Bryman och Bell (2011) förutsätter validitet även reliabilitet, vilket är ett kvalitetsmått som 

ifrågasätter en mätnings pålitlighet och logik. Enligt forskarna är det viktigt att en innehållsanalys 

utförs och kodas på ett konsekvent sätt. De menar att det är viktigt att kodnings-manualen är tydlig, 

så att det som studeras inte överlappar andra dimensioner samt att det inte föreligger en osäkerhet 

vid utförandet av kodningen. Bryman och Bell (2011) skriver att det därav är viktigt att bedöma 

interbedömarreliabiliteten när en innehållsanalys ska genomföras.  

 

Vi anser att interbedömarreliabiliteten i denna studie är god då vi gemensamt har kommit överens 

hur datan till innehållsanalysen ska kodas. Vi kommer även på ett konsekvent sätt att koda på varsitt 

håll där vi sedan jämför resultaten så att det inte skiljer sig åt. Ytterligare ett motiv till att vår studie 

kommer att ha en god reliabilitet är att siffrorna på mängden koldioxidutsläpp i årsredovisningarna 

inte går att tolka på olika sätt. Dock kan de bli fel inmatade under studiens gång och för att 

säkerställa att detta inte sker kommer inmatningen att kontrolleras och genomföras vid två skilda 

tillfällen av två personer. 

3.7.3 Replikerbarhet 

Replikerbarhet är ett kvalitetsmått som innebär att en studie kan upprepas och därmed leder till ett 

reproducerat resultat. Kvalitetsmåttet är högt prioriterat av många företagsekonomiska forskare 

inom kvantitativ forskning (Bryman och Bell, 2011). Vi anser att vår studie kommer att vara 

replikerbar då vi utförligt och detaljerat beskriver vårt tillvägagångssätt. Detta tillsammans med 
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tabeller och bilagor som tydligt förklarar hur våra metoder används. Vi kommer även att beskriva 

detaljerat hur vi mäter studiens alla variabler. Ytterligare faktorer som vi anser påverkar studiens 

replikerbarhet positivt är att den kvantitativa datan i årsredovisningarna inte förändras med tiden. 

Därmed kan studien enkelt upprepas och generera i ett oförändrat resultat.  

3.8 Metodkritik 

Kritik till studiens metod är bland annat att måttet på miljöprestandan inte speglar alla aspekter av 

företagets påverkan på miljön. Detta då Clarkson et al. (2011) skriver att ingen hänsyn tas till 

markstörning, förstörelse av livsmiljöer eller förlust av biologisk mångfald. Även Patten (2002) 

indikerar detta, då forskaren menar att måttet på giftiga utsläpp endast representerar en aspekt av 

företagets övergripande miljöprestanda. 

 

Ytterligare något som kan komma att påverka studiens trovärdighet är att urvalet är litet, vilket 

beror på svårigheten med att finna svenska företag som uppfyller våra kriterier. Det vill säga företag 

i Sverige med hållbarhetsrapporter från år 2015 utformade efter GRI:s riktlinjer, samt med 

rapporterade koldioxidutsläpp. Dock är vi fullt medvetna om detta, vilket gör att generaliseringen 

till andra företag utanför studien kommer att begränsas. 
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4. Empiri 

 I det fjärde kapitlet presenteras studiens resultat. Först redogörs den deskriptiva datan, studiens 

outliers, transformering till logaritmen och multikollinearitet. Vidare presenteras resultatet av den 

utförda regressionsanalysen och en sammanställd hypotesprövning. 

 

4.1 Beskrivande statistik  

För att få en överblick över studiens kvantitativa variabler, miljöinformation, storlek och 

miljöprestanda presenterar Tabell 5 vår deskriptiva statistik. Den visar förutom antal observationer 

variablernas standardavvikelse, medelvärde och minimum- samt maximumvärde. Minimumvärdet 

på studiens beroende variabel miljöinformation är 1 poäng av totalt 34 och maximumvärdet är 23,5 

poäng. Det betyder att det finns en stor variation bland hur mycket miljöinformation studiens 

företag redovisar i hållbarhetsrapporten. Tabell 5 tydliggör även ett medelvärde på 9,67 poäng samt 

en standardavvikelse på 4,98. Den oberoende variabeln storlek visar å andra sidan ett medelvärde 

på 32223,6819 mkr och ett minimum- samt maximumvärde på 5,28 mkr respektive 246920 mkr. 

Detta kan vara en indikation på att det förekommer outliers, vilket även måttet på 

standardavvikelsen 48846,1250 mkr stärker. Avslutningssvis tydliggör Tabell 5 också att den andra 

oberoende variabeln, miljöprestanda, har en standardavvikelse på 1141010,19 ton koldioxidutsläpp 

samt ett minimum- och maximumvärde på 8,19 respektive 6247000 ton. 

 

 

 

4.2 Outliers 

Då den deskriptiva statistiken indikerade på att det förekommer outliers har vi studerat detta med 

hjälp av Cook’s Distance. Det resulterade i att vi fick fram fyra Cook’s Distance-värden som 

översteg 0,08163 (4/49). Dessa eliminerades därmed från vår multipla regressionsmodell för att 

Tabell 5. Deskriptiv statistik           
  N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 
Miljöinformation 49 1,00 23,5 9,6735 4,97970 

Storlek 49 5,28 246920 32223,6819 48846,1250 

Miljöprestanda 49 8,19 6247000 397945,750 1141010,19 

Tabell 5. Deskriptiv statistik. 
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tydliggöra hur de påverkar regressionerna. Då resultatet visar att värdena inte påverkar regressionen 

i en större utsträckning (se Bilaga 2) har vi valt att ta med dessa i beräkningen. Detta eftersom vi 

har ett begränsat urval och därmed inte vill reducera det ytterligare. 

4.3 Normalfördelning 

Då det är viktigt att variablerna i en regressionsanalys är normalfördelade har vi valt att studera 

detta utifrån fyra histogram. Histogrammen synliggör att studiens oberoende variabler 

miljöprestanda och storlek inte är normalfördelade, då de har en snedfördelning. Därmed utfördes 

en transformering till logaritmen för att justera detta. Nedan i Figur 2 och 3 redovisas resultatet av 

variablerna före och efter transformeringen till logaritmen, vilket bidrar till en mer normal 

fördelning. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figur 2. Histogram över den oberoende variabeln storlek, före och efter transformering. 

Figur 3. Histogram över den oberoende variabeln miljöprestanda, före och efter transformering. 
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4.4 Multikollinearitet 

För att kontrollera att det inte förekommer multikollinearitet bland studiens oberoende variabler 

miljöprestanda och storlek samt dummyvariabeln bransch har vi genomfört korrelationsanalyser 

mellan dessa. Resultatet visar att det endast förekommer en stark statistisk signifikant korrelation. 

Detta med värdet 0,713 mellan variablerna miljöprestanda och storlek, vilket gör att den multipla 

regressionsanalysen kan komma att påverkas. Farrar och Glauber (1967) anser dock att 

korrelationer som understiger 0,8 är inom en acceptabel nivå. 

 
Tabell 6. Korrelationsanalys mellan studiens oberoende variabler och kontrollvariabel. 

                                   Miljöprestanda            Storlek            Bransch 

Miljöprestanda    0,713*  0,285* 

     

Storlek    0,713**     0,058 

 

Bransch  0,285*   -0,058 

Kommentar: *p<0,05 

Tabell 6. Korrelationsanalys mellan studiens oberoende variabler och dummyvariabel. 

 
Vi har även utfört ett VIF-test för att studera styrkan på denna multikollinearitet. Detta för att även 

här kontrollera om den är acceptabel eller ej. Resultatet av VIF-testet visar att det föreligger en 

multikollinearitet på 4,078, vilket befinner sig inom det acceptabla området som ligger mellan ett 

till fem (Marquardt, 1970). Trots att det förekommer multikollinearitet kommer vi att utföra en 

multipel regressionsanalys innehållande dessa variabler. 

 

Tabell 7. VIF-test 

    VIF 

Miljöprestanda  2,643     

Storlek    4,078 

Bransch   1,307 

 
 
Tabell 7. VIF-test. 
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4.5 Resultat av regressionsanalys 

För att förtydliga hur variablerna i studien påverkar varandra kommer resultatet av den multipla 

regressionsanalysen att presenteras stegvis i tre modeller, vilket synliggörs i Tabell 8. Den första 

modellen kommer att presentera resultatet från sambandet mellan den beroende variabeln 

miljöinformation och den oberoende variabeln miljöprestanda. I den andra modellen kommer den 

oberoende variabeln storlek att adderas och i den tredje vår dummyvariabel bransch. Eftersom de 

två oberoende variablerna i studien är transformerade till deras logaritmer har vi även utfört en 

multipel regressionsanalys innehållandes deras verkliga värden som inte är normalfördelade. Dock 

redovisas detta endast i Appendix (Bilaga 2).  

4.5.1 Modell 1 – Sambandet mellan miljöinformation och miljöprestanda 

Den bivariata regressionsanalysen mellan miljöinformation och logaritmerad miljöprestanda visar 

att företagens koldioxidutsläpp har en positiv effekt på omfattningen av miljöinformation i 

hållbarhetsrapporten. Detta då den ostandardiserade b-koefficienten har ett värde på 0,794. Det 

betyder att om företagen skulle öka deras utsläpp med en 1 % skulle det medföra i en ökning med 

0,000794 % på den beroende variabeln, det vill säga omfattningen av miljöinformation i 

hållbarhetsrapporten. Det går även att utifrån Tabell 8 utläsa att sambandet är statistisk signifikant 

på en 99,9 % konfidensnivå, vilket indikerar att sambandet inte orsakas av en tillfällighet. Utifrån 

Tabell 8 tydliggörs dessutom att regressionsanalysen har en determinationskoefficient (R2) på 0,35, 

det vill säga att 35 % av variationen hos den beroende variabeln kan förklaras med denna modell. 

4.5.2 Modell 2 – Sambandet mellan miljöinformation, miljöprestanda och storlek 

I modell två adderas den oberoende variabeln storlek, vilket visar sig påverka sambandet mellan 

omfattning av miljöinformation och miljöprestandan. Detta då den ostandardiserade b-koefficienten 

ökar från 0,794 till 1,111. Det betyder att om företagens koldioxidutsläpp skulle öka med 1 % skulle 

omfattningen av miljöinformation öka med 0,00111 %. Detta samband är inte baserat på en 

tillfällighet, då det är statistisk signifikant på en 99,9-procentig konfidensnivå. Dock går det att 

utifrån modell två i Tabell 8 att utläsa att företagens storlek påverkar omfattningen av 

miljöinformation negativt med -0,00601 %. Detta sambandet är däremot inte statistisk signifikant, 

vilket betyder att det kan ha orsakats av en tillfällighet. Vi anar dock att den multikollinearitet som 

förekommer kan ha påverkat det, då vår ostandardiserade b-koefficient visar en omvänd effekt samt 

att sambandet inte är statistiskt signifikant. Modellen kan enligt determinationskoefficienten (R2) 

förklara 28,7 % av variationen hos den beroende variabeln. 
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4.5.3 Modell 3 – Sambandet mellan miljöinformation, miljöprestanda, storlek och bransch  

I modell tre adderas ytterligare en variabel, nämligen dummylvariabeln bransch. Utifrån Tabell 8 

visas det att 36 % av variationen hos den beroende variabeln kan förklaras med denna modell. 

Tabell 8 synliggör även att branschen påverkar både miljöprestandan och storlekens 

ostandardiserade b-koefficient, då miljöprestandan ligger på 0,810 och storleken på -0,276. 

Regressionen visar också att företag verksamma inom branscher med hög miljöpåverkan har en 

positiv, statistisk signifikant effekt på omfattningen av miljöinformation eftersom den 

ostandardiserade b-koefficienten visar ett värde på 2,910. Det betyder att företag som är verksamma 

i branscher med hög miljöpåverkan redovisar 2,910 indikatorer mer än de som är verksamma inom 

branscher med lägre miljöpåverkan. 

 

I denna modell finns det ytterligare bevis på att den multikollinearitet som förekommer påverkar 

sambandet mellan storlek och miljöinformation. Detta då förhållandet har ett litet regressions-

standardfel och är icke statistisk signifikant. När sedan dummyvariabeln bransch adderas ökar de 

övriga variablernas regressionskoefficienter. 

 

Tabell 8. Regressionsanalys. Beroende variabel: Omfattning av miljöinformation. 

Ostandardiserade b-koefficienter, standardfel inom parantes.  

    Modell 1 Modell 2 Modell 3  

Miljöprestanda  0,794*** 1,111*** 0,810* 

    (0,201)  (0,283)  (0,308) 

  

Storlek      -0,601  -0,276 

      (0,382)  (0,400) 

 

Bransch       2,910* 

        (1,391)     

Intercept   1,490  3,626  2,734 

    (2,167)  (2,530)  (2,479) 

N    49  49  49 

R2     0,350  0,287  0,360  

***= p<.001, ** = p< .01, * = p<.05.  

 

Tabell 8. Regressionsanalys. 
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4.6 Hypotesprövning 

Med utgångspunkt i tidigare forskning och teorier utvecklades två hypoteser angående storleken 

och miljöprestandans påverkan på svenska företags omfattning av miljöinformation i 

hållbarhetsrapporten. Dessa hypoteser testades utifrån hållbarhetsrapporter framtagna av svenska 

företag år 2015, vilka var utformade i enlighet med GRI:s riktlinjer G4. Miljöprestandan mättes 

utifrån mängden koldioxidutsläpp år 2015 och storleken utifrån det årets totala nettoomsättning. 

Sambanden undersöktes därefter i en multipel regressionsanalys med kontroll för företagens 

bransch. Dessa resultat synliggörs i modell tre, Tabell 8.  

 

För att kunna konstatera vilka hypoteser i studien som kan bekräftas genomförs här en 

hypotesprövning. Den grundläggande frågan är således om de resultat vi erhållit gäller generellt 

eller om de endast beror på en tillfällighet. För att avgöra detta har vi på förhand bestämt en 

signifikansnivå på 0,05, med andra ord en 95-procentig konfidensnivå. Denna bestämmer när 

hypoteserna som lyder enligt nedan ska förkastas:  

 

H1: Det finns ett positivt samband mellan företags storlek och deras omfattning av miljöinformation 

i hållbarhetsrapporten. 

 

Denna hypotes stämmer inte överens med studiens resultat, då den mutipla regressionsanalysen 

visar att det inte finns ett statistiskt signifikant samband mellan företagens storlek och deras 

omfattning av miljöinformation i hållbarhetsrapporten. Detta eftersom t-värdet visar en 

signifikansnivå som överstiger 0,05, vilket således betyder att sambandet kan ha orsakats av 

slumpen. Vi förkastar därmed studiens första hypotes om att det föreligger ett positivt statistiskt 

signifikant samband. 

 

H2: Det finns ett positivt samband mellan företags miljöprestanda och deras omfattning av 

miljöinformation i hållbarhetsrapporten. 

 

Denna hypotes avseende sambandet mellan företagens miljöprestanda och deras omfattning av 

miljöinformation i hållbarhetsrapporten är till skillnad från den första hypotesen statistiskt 

signifikant, då signifikansnivån understiger 0,05. Det betyder att sambandet inte har orsakats av en 

tillfällighet och därmed gäller det generellt bland svenska företag. Vi kan utifrån detta acceptera vår 

andra hypotes och således förkastas den inte.  
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5. Diskussion 

 I detta kapitel diskuteras studiens resultat där anknytning görs till tidigare forskning. Vidare ställs 

empirin mot de två teorier som nämndes i kapitel två, detta för att skapa en diskussion.  

 
Resultatet av den multipla regressionsanalysen i modell tre mellan företagens storlek och 

omfattning av miljöinformation i hållbarhetsrapporten visar likt Roberts (1992) och Ratanajongkol 

et al. (2001) studier att det inte finns ett statistiskt signifikant samband. Dessutom är sambandet 

negativt, vilket är motsatsen till det vi förväntade oss, då majoriteten av tidigare forskning har visat 

ett positivt statistiskt signifikant förhållande (Tagesson et al., 2009; Ahmed och Courtis, 1999; 

Tagesson et al., 2013; Douglas et al., 2004; Sobhani et al., 2010). Cowen et al. (1987) menar att ett 

sådant förhållande beror på att större företag har fler aktörer med inflytande i verksamheten som 

kan utföra påtryckningar om att publicera mer information. Ytterligare en förklaring enligt Fontana 

et al. (2015) är att större företag generellt måste lämna mer information för att tillfredsställa ett 

större antal intressenter.  

 

Eftersom vi konstaterar ett icke signifikant samband innebär det att det inte finns några garanterade 

resultat som kan kopplas till tidigare studier och teorier. Vi förkastar därmed vår hypotes om att det 

föreligger ett positivt signifikant samband mellan företagens storlek och deras omfattning av 

miljöinformation. En möjlig förklaring till det kan vara att vårt urval är för litet, vilket gör att det 

negativa sambandet kan ha grundats på en tillfällighet. Å andra sidan är en annan teori att den 

multikollinearitet som förekommer kan ha påverkat vårt samband negativt.  

 

Resultatet från den multipla regressionsanalysen i modell tre visar däremot att det finns ett starkt, 

positivt signifikant samband mellan företagens omfattning av miljöinformation och deras 

miljöprestanda. Det innebär att om de skulle öka sina koldioxidutsläpp skulle det leda till att 

miljöinformationen i hållbarhetsrapporten ökar. Detta utfall är i enlighet med tidigare studier gjorda 

av bland annat Al-Tuwaijri et al. (2004), Clarkson et al. (2008), Clarkson et al. (2011), Cho et al. 

(2012) och Braam et al. (2016). För att förklara sambandet anser vi att legitimitetsteorin kan 

användas, då den bygger på att företag måste arbeta inom samhällets normer och regler för att inte 

drabbas av bojkott eller negativ ryktesspridning (Deegan och Unerman, 2011). Vi menar att den 

förstärkande växthuseffekten medverkar till att samhällets miljömedvetenhet ökar, vilket gör att 

företag måste visa att de tar hänsyn till miljön. Resultatet i vår studie kan även förklaras med hjälp 

av Deegans (2002) uttalande om att vissa företag ökar deras miljöinformation istället för att göra 

verkliga förändringar på miljöprestanda, då det är lättare (Dowling och Pfeffer, 1975).  
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Det positiva sambandet går även att förklara med intressentteorin som bygger på att företag aktivt 

arbetar för att förvalta deras klimat till allmänheten (Freeman och Mcvea, 2001). Freeman och 

Mcvea (2001) menar att dem vill främja gemensamma intressen för att säkerhetsställa en långsiktig 

framgång, vilket innebär att om ett företag har miljökänsliga intressenter publicerar de mer 

miljöinformation för att kunna tillfredsställa dem. Neus et al. (1998) skriver dock att omfattningen 

påverkas mer av vissa intressenter än andra. Detta då det är mer sannolikt att ett företag ökar sin 

omfattning av miljöinformation om finansiella aktörer och regeringen kräver det, än om 

miljöaktivister skulle kräva det. Det kan följaktligen vara en indikation på att intressenterna till 

företagen i vår studie är miljökänsliga eller att de har en stark påverkan på det företagen väljer att 

rapportera. 

 
Den multipla regressionsanalysen visar även att branschen har en påverkan på hur mycket 

miljöinformation företagen väljer att redovisa. Detta då de som är verksamma inom områden som 

orsakar högre koldioxidutsläpp publicerade fler miljöindikatorer än de verksamma inom områden 

med lägre utsläpp. Resultatet är i enligheten med Sinclair-Desgagné och Gozlan (2003), Cowen et 

al. (1987), Chan och Welford (2005), Patten (2002) samt Adams et al. (1998) studier som också 

kom fram till ett positivt, statistiskt signifikant samband. I denna studie innebär det att företagen 

inom branscherna skog och papper, metall, energi, gruv, kemikalier och textil publicerade fler av 

GRI:s miljöindikatorer än de verksamma inom telekommunikation, logistik, detaljhandeln, bygg, 

fastighet, konglomeratets, hälsoprodukter, övervakning och finans. Enligt Sinclair-Desgagne och 

Gozlan (2003) kan en möjlig förklaring till det vara att företag verksamma inom områden med stor 

miljöpåverkan har fler intressenter med dålig uppfattning av dem, vilket kräver en mer omfattande 

publicering av miljöinformation för att förändra denna negativa bild. 

 
Avslutningsvis kan vi konstatera att vårt syfte har besvarats och att studien har genererat i aktuella 

och nya bevis från den svenska marknaden angående sambandet mellan företags omfattning av 

miljöinformation i hållbarhetsrapporten och deras miljöprestanda samt storlek. Detta då tidigare 

studier utförda i Sverige inte har begränsat sig till att enbart studera en aspekt när de undersökt 

dessa samband och för att forskningen inte är aktuell då marknaden ständigt förändras. Resultaten 

bör dock inte generaliseras till andra företag utanför Sverige eftersom den är utförd på ett begränsat 

urval.  
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6. Slutsats
 

I detta kapitel sammanfattas studiens resultat för att sedan presentera det praktiska samt teoretiska 

bidraget. Vidare ges förslag på fortsatt forskning inom området. Därefter avslutas studien med en 

metodreflektion. 

 
Syftet med denna studie var att bland svenska företag undersöka om omfattningen av 

miljöinformation i hållbarhetsrapporten påverkades av deras storlek och miljöprestanda. Intresset 

till att studera detta väcktes bland annat av upptäckten om ett befintligt forskningsgap, vilket 

resulterade i ett urval på sammanlagt 49 svenska företag med hållbarhetsrapporter utformade efter 

GRI:s riktlinjer G4. Sambanden kontrollerades även för företagens verksamhetsområde, då tidigare 

forskning visat att det kan ha en inverkan på miljöinformationens omfattning. Detta eftersom 

företag verksamma inom områden med högre miljöprestanda publicerar mer miljöinformation än de 

verksamma inom branscher med lägre miljöprestanda (Chan och Welford, 2005; Patten, 1992; 

Deegan och Gordon, 1996; Cowen et al., 1987 och Adams et al., 1998).  
 

Majoriteten av tidigare forskning som undersökt om företags omfattning av miljöinformation i 

hållbarhetsrapporten påverkas av deras storlek har kommit fram till en positiv signifikant relation 

(Ahmed och Courtis, 1999; Tagesson et al., 2013; Tagesson et al., 2009; Douglas et al., 2004; samt 

Sobhani et al., 2010). Det innebär att större företag generellt publicerar mer miljöinformation än 

mindre företag. Däremot visade vår studie motsatsen, då det inte fanns ett statistiskt signifikant 

samband. Anledningen till detta tror vi kan vara att det förekom multikollinearitet mellan studiens 

oberoende variabler. Å andra sidan kan det begränsade urvalet också vara en möjlig förklaring. 

Dock är detta enbart spekulationer och därav kan ingen specifik slutsats dras. Sammanfattningsvis 

valde vi därmed att förkasta studiens första hypotes, vilket betyder att företagens storlek inte 

påverkar omfattningen av miljöinformation i hållbarhetsrapporten i svensk kontext.  
 

Studiens andra resultat mellan företagens koldioxidutsläpp och deras omfattning av 

miljöinformation visade ett positivt statistiskt signifikant samband, vilket var det vi förväntade oss 

eftersom det är i enlighet med tidigare forskning (bl.a. Al-Tuwaijri et al., 2004; Clarkson et al., 

2008; Clarkson et al., 2011; Cho et al., 2012; Braam et al., 2016). Resultatet förklarade vi bland 

annat med intressentteorin som hävdar att företag med miljökänsliga intressenter publicerar mer 

miljöinformation för att tillfredsställa dem (Freeman och Mcvea, 2001). Detta ansåg vi således 

kunde vara en indikation på att intressenterna till företagen i vår studie är måna om miljön, med 

andra ord att de är miljökänsliga.  
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Å andra sidan valde vi även att förklara sambandet med hjälp av legitimitetsteorin eftersom den 

syftar på att företag måste ta hänsyn till samhällets normer och regler för att överleva på marknaden 

(Deegan och Unerman, 2011). Vi menade således att företag publicerar mer miljöinformation vid 

negativ miljöpåverkan för att informera samhället om att de är medvetna om miljön, då det är inom 

samhällets normer. Däremot ansåg vi att det fanns ytterligare en förklaring till utfallet, vilket kunde 

kopplas till Deegans (2002) uttalande om att det är lättare för företag att öka publiceringen av 

sociala upplysningar än att förbättra den faktiska miljöprestandan (Gray et al., 1995a; Lewis & 

Unerman, 1999). Vi menade med stöd i detta att företag har en tendens till att öka deras 

miljöinformation istället för att göra verkliga förändringar på miljöprestandan. Detta tycker vi dock 

kan medföra att en felaktig bild av företaget skapas, då det kan ge sken om att de tar hänsyn till 

miljön fast de egentligen bara skriver om det. En möjlig lösning tror vi kan vara att införa någon 

form av granskning som avstyr företag från att gå den “enkla vägen” och istället medför att de 

börjar arbeta med att reducera sina utsläpp. Avslutningsvis kunde vi således bekräfta studiens andra 

hypotes om att det finns ett positivt statistiskt signifikant samband mellan svenska företags 

omfattning av miljöinformation i hållbarhetsrapporten och deras miljöprestanda mätt i totala 

mängden koldioxidutsläpp. 
 

Slutligen visade även den multipla regressionsanalysen att företagens bransch hade en påverkan på 

omfattningen av miljöinformation. Detta då företagen verksamma inom områden med högre 

mängder koldioxidutsläpp publicerade fler miljöindikatorer än de verksamma inom branscher med 

lägre utsläpp, vilket var i enlighet med Sinclair-Desgagné och Gozlan (2003), Cowen et al. (1987), 

Chan och Welfords (2005), Patten (2002) samt Adams et al. (1998) studier. En möjlig orsak till det 

ansåg vi kunde vara att företag som är verksamma inom områden med högre miljöpåverkan har fler 

intressenter med en negativ bild av dem, vilket kräver mer miljöinformation för att kunna ändra 

denna negativa bild (Sinclair-Desgagne och Gozlan, 2003). 
 

Avslutningsvis kunde vi konstatera att studiens syfte hade besvarats, då den genererade i ett resultat 

avseende miljöprestandan och storlekens påverkan på hållbarhetsrapportens omfattning av 

miljöinformation bland svenska företag. Detta med kontroll för företagens bransch. Dock vill vi 

klargöra att det kan förekomma andra variabler som har inverkan på resultaten, vilket innebär att 

sambandens kausalitet bör tas i beaktande.  
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6.1 Studiens bidrag 

Studiens resultat gör det möjligt att lämna både ett praktiskt och teoretiskt bidrag. Det praktiska 

bidraget är ett bevis på att majoriteten av de företag som orsakar höga mängder koldioxidutsläpp 

väljer att redovisa mer omfattande miljöinformation än de med mindre koldioxidutsläpp. Detta ger 

intressenter en insikt och förståelse om hur företag med negativ miljöpåverkan väljer att agera för 

att anses som legitima av samhället. Det ger även företag en insikt om hur deras konkurrenter går 

tillväga för att uppfattas som måna om miljön. 

 

Avslutningsvis kan vi konstatera att det ena praktiska bidraget korresponderar med det som 

majoriteten av tidigare forskning har indikerat, det vill säga att det finns ett positivt samband mellan 

ett företags miljöinformation i hållbarhetsrapporten och deras miljöprestanda. Det gör att vi kan 

expandera forskningen om att det i nutid finns ett positivt samband på den svenska marknaden, trots 

att miljöprestandan hos företagen varierar, då de är verksamma inom olika branscher. Dock 

överensstämmer inte det andra sambandet mellan företagens storlek och deras omfattning av 

miljöinformation i hållbarhetsrapporten med tidigare forskning, eftersom det inte är statistiskt 

signifikant. 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Då vi enbart har studerat miljöinformationen i hållbarhetsrapporten är ett förslag till fortsatt 

forskning inom området att inkludera alla typer av hållbarhetspublicering. Med andra ord menar vi 

sådant som företag publicerar på sina hemsidor, i bloggar och andra publikationer. Ytterligare ett 

förslag är att genomföra en kvalitativ undersökning och utifrån den undersöka hur mycket resurser 

företag investerar i miljön. Detta för att få ett alternativt mått på miljöprestandan som förslagsvis 

kan kombineras med mängden koldioxidutsläpp, vilket ger ett bredare perspektiv på hur företags 

verkliga miljöprestanda ser ut. Ytterligare ett förslag till fortsatt forskning inom området är att i 

framtiden göra en studie som undersöker hur hållbarhetsrapporteringen har förändrats över tiden. 

Det vill säga om miljöinformationen har ökat eller om utsläppen har reducerats. 

6.3 Metodreflektion 

På grund av tidsbegränsning inkluderar denna studie ett begränsat urval, vilket kan påverka 

resultatet negativt. Detta göra att vi inte kan generalisera det till andra företag i en lika stor 

omfattning som vi hade kunnat gjort om det hade varit större. Ytterligare kritik till studien är att 

miljöprestandan endast mäts utifrån företagens koldioxidutsläpp, vilket bidrar till att andra aspekter 

utelämnas och därmed kan viktig information om miljön ha försummats. Detta anser vi skulle 
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kunna ha kompletterats med ytterligare uppgifter från företagen, dock är det tidskrävande och svårt 

att få tag i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 41 

7. Källförteckning 

7.1 Forskningsartiklar 

Acquaye, A., Feng, K., Oppon, E., Salhi, S., Ibn-Mohammed, T., Genovese, A. och Hubacek, K. 

(2016). Measuring the environmental sustainability performance of global supply chains: A multi-

regional input-output analysis for carbon, sulphur oxide and water footprints. Journal of 

environmental management 187. pp. 571-585. doi: 10.1016/j.jenvman.2016.10.059. 

 

Adams, C. (2002). Internal organizational factors influencing corporate social and ethical reporting: 

Beyond current theorizing. Accounting, Auditing and Accountability Journal 15(2), pp. 223–250. 

 

Adams, C., Hill W-Y. och Roberts C. (1998). Corporate social reporting practices in Western 

Europe: Legitimating corporate behavior? British Accounting Review 30(1), pp. 1–21. 

 

Ahmed, K. och Courtis, J. (1999). Associations between corporate characteristics and disclosure 

levels in annual reports: a meta- analysis. British Accounting Review 31(1), pp. 35-61. 

 

Ahmed, K. & Nicholls, D. (1994). The Effect of Non-financial Company Characteristics on 

Mandatory Disclosure Compliance in Developing Countries: The Case of Bangladesh, The 

International Journal of Accounting 29 (1), pp. 62–77. 

 

Allen, W. M. och Craig, A. C. (2016). Rethinking corporate social responsibility in the age of 

climate change: a communication perspective. International Journal of Corporate Social 

Responsibility 1(1). doi: 10.1186/s40991-016-0002-8. 

 

Al-Tuwaijri, S. A., Christensen, T., och Hughes K. (2004). The relations among environmental 

disclosure, environmental performance, and economic performance: A simultaneous equations 

approach. Accounting, Organizations and Society 29(5-6). pp. 447-471. doi: 10.1016/S0361-

3682(03)00032-1. 

 

Bebbington, K.J., Larrinaga-Gonzalez, C., & Moneva, J. (2008). Corporate social reporting and 

reputation risk management. Accounting, Auditing & Accountability Journal 21(3), 337-62. 

 

Bollen, A. K. och Jackman, W. R. (1990). Regression diagnostics: An expository treatment of 

outliers and influential cases. 



 

 42 

Bonsón, E., & Bednárová, M. (2015). CSR reporting practices of Eurozone companies. Journal of 

accounting 18(2), p. 182-193. Doi: 10.1016/j.rcsar.2014.06.002.  

 

Braam, G. J. M., Uit de Weerd, L., Hauck, M., Mark A.J., & Huijbregt, M. A. J. (2016). 

Determinants of corporate environmental reporting: the importance of environmental performance 

and assurance. Journal of Cleaner Production, 129, pp. 724-734. doi: 

10.1016/j.jclepro.2016.03.039.  

 

Brown, H.S., de Jong, M. & Levy D.L. (2009). Building institutions based on information 

disclosure: lessons from GRI's sustainability reporting. Journal of Cleaner Production 17 (6), pp. 

571-580. 

 

Carroll, A. B. (1999). Corporate social responsibility: evolution of a definitional construct. Business 

and Society 38(3). pp. 268–95. doi: https://doi.org/10.1177/000765039903800303. 

 

Carroll, B. A. (2004). Managing ethically with global stakeholders: A present and future challenge. 

Academy of Management Executive 18(2), 114-120. 

 

Carroll, A. B. och Buchholtz, A. K. (2006). Business and Society: Ethics and Stakeholder 

Management, USA: Thomson, South-Western 6th Edition. 

 

Carroll, A. B. (2016). Carroll’s pyramid of CSR: taking another look. International Journal of 

Corporate Social Responsibility 1(3). pp. 1-8. doi: 10.1186/s40991-016-0004-6. 

 

Carroll, A. B. och Shabana, K. M. (2010). The Business Case for Corporate Social Responsibility: 

A Review of Concepts, Research and Practice. International Journal of Management Reviews 

12(1). doi: 10.1111/j.1468-2370.2009.00275. 

 

Clarkson, P., Li, Y., Richardson, G. och Vasvari F. (2008). Revisiting the Relation Between 

Environmental Performance and Environmental Disclosure: An Empirical Analysis. Accounting, 

Organizations and Society 23(4-5), pp. 303-327. doi:10.1016/j.aos.2007.05.003. 

 

Clarkson, P. M., Overell, B. M. och Chapple, L. (2011). Environmental Reporting and its relation to 

corporate environmetal performance. A Journal of Accounting, Finance and Business Studies 47(1), 

pp. 27-60. doi: 10.1111/j.1467-6281.2011.00330. 



 

 43 

Chan, C. J. och Welford, R. (2005). Assessing corporate environmental risk in China: An 

evaluation of reporting activities of Hong Kong listed enterprises. Corporate Social Responsibility 

and Environmental Management 12(2), pp. 88–104. 

 

Cho, C. H., Guidry, R. P., Hageman, A. M., & Patten, D. M. (2012). Do actions speak louder than 

words? An empirical investigation of corporate environmental reputation. Accounting, Organization 

and Society 37, 14–25. doi: 10.1016/j.aos.2011.12.001. 

 

Cooke, E. (1989). Voluntary corporate disclosure by Swedish companies, Journal of International 

Financial Management and Accounting 1(2), pp. 171-195. 

 

Cowen, S., Ferreri, L., & Parker, L. (1987). The impact of corporate characteristics on social 

responsibility disclosure: A typology and frequency-based analysis. Accounting, Organizations and 

Society 12(2), pp. 111–122. 

 

Craig Smith, N. (2005). Special report - Coporate social responsibility: Responsibility Inc. Business 

strategy review. doi: 10.1111/j.0955-6419.2005.00365. 

 

Craven, B.M., & Marston, C.L. (1999). Financial reporting on the Internet by leading UK 

companies. The European Accounting Review 8(2), pp. 321-333. doi: 

http://dx.doi.org/10.1080/096381899336069. 

 

Daub, C., H. (2005). Assessing the quality of sustainability reporting: an alternative methodological 

approach. Journal of Cleaner Production 15(1), pp. 75-85. doi: 

2048/10.1016/j.jclepro.2005.08.013.  

 

Deegan, C. (2002). Introduction: The legitimizing effect of social and environmental disclosures – a 

theoretical foundation. Accounting, Auditing & Accountability Journal 15(3), 282-311. doi: 

10.1108/09513570210435852. 

 

Deegan, C. och Gordon, B. (1996). A Study of Environmental Disclosure Practices of Australian 

Corporations. Accounting and Business Research 26(3). 

 



 

 44 

Deegan, C., och Blomquist, C. (2006). Stakeholder influence on corporate reporting: An 

exploration of the interaction between WWF-Australia and the Australian minerals industry. 

Accounting, Organizations and Society 31 (4-5), 343-372. 

 

Detomasi, D. A. (2008). The political roots of corporate social responsibility. Journal of Business 

Ethics 82(4), 807-819. 

 

Donaldson, T., och Preston, L. E. (1995). The stakeholder theory of the corporation: concepts, 

evidence and implications. Academy of Management Review 20(1), pp. 65-91. 

 

Douglas, A., Doris, J. och Johnsson, B. (2004). Corporate social reporting in Irish financial 

institutions. The TQM Magazine 16(6). pp. 387–395. 

 

Dowling, J. och Pfeffer, J. (1975). Organizational Legitimacy: Social Values and Organization 

Behaviour. Pacific Sociological Review 18(1). 

 

Farrar, D., och Glauber, R. (1967). Multicollmearity in Regression Analysts the Problem Revisited, 

Review of Economics and Statistics, pp. 92-107.  

 

Ferron-Vilchez, V., Darnall, N., och Aragón-Correa, A. (2012). Stakeholder influences on the 

comprehensiveness and visibility of facilities’ proactive environmental practices. Proceedings of 

the Group on Organizations and the Natural Environment.  

 

Freedman, M. och Wasley, C. (1990). The Association Between Environmental Performance and 

Environmental Disclosure in Annual Reports and 10ks. Advances in Public Interest Accounting 

3(1).  

 

Freeman, R. E. och Mcvea, J. F. (2001). A Stakeholder Approach to Strategic Management. SSRN 

Electronic Journal. doi: 10.2139/ssrn.263511. 

 

Fontana, S.,  D´Ámico, E.,  Coluccia, D. och Solimene, S. (2015). Does environmental performance 

affect companies’ environmental disclosure? Measuring business Excellence 19(3), pp. 42-57. doi: 

10.1108/MBE-04-2015-0019. 

 



 

 45 

Gray, R., Kouhy, R., och Lavers, S. (1995a). Corporate social and environmental reporting: A 

review of the literature and a longitudinal study of UK disclosure. Accounting, Auditing & 

Accountability Journal 8(2), pp. 47–77.  

 

Gray, R. H., Kouhy, R. och Lavers, S. (1995b). Methodological themes: constructing a research 

database of social and environmental reporting by UK companies, Accounting, Auditing & 

Accountability Journal 8(2), pp. 78-101.  

 

Haniffa, R. M. och Cooke, T. E. (2005). The impact of culture and governance on corporate social 

reporting. Journal of Accounting and Public Policy 24(5), pp. 391–430. 

 

Hussey, D. M., Kirsop, P. L. och Meissen, R. E. (2001). Global Reporting Initiative Guidelines: An 

Evaluation of Sustainable Development Metrics for Industry. Environmental Quality Management 

11(1), pp. 1-20, doi: 10.1002/tqem.1200. 

 

Hahn, R., och Kühnen, M. (2013). Determinants of sustainability reporting: a review of results, 

trends, theory, and opportunities in an expanding field of research. Journal of Cleaner Production 

59, pp. 5-21. 

 

Hasan och Hosain. (2015). Corporate Mandatory and Voluntary Disclosure Practices in 

Bangladesh: Evidence from listed companies of Dhaka Stock Exchange. Research Journal of 

Finance and Accounting 6(12). 

 

Hassel, L., Nilsson, H., och Nyquist, S. (2002). The Value Relevance of Environmental 

Performance, European Accounting Review 14(1). pp. 41-61. doi: 10.1080/0963818042000279722. 

 

Higgins, C., och Coffey, B. (2016). Improving how sustainability reports drive change: a critical 

discourse analysis. Journal of Cleaner Production 136(1), 18-29. doi: 

10.1016/j.jclepro.2016.01.101. 

 

Hooghiemstra, R. (2000). Corporate communication and impression management – New 

perspectives why companies engage in corporate social reporting. Journal of Business Ethics 27(1–

2). pp. 55–68. 

 



 

 46 

Hughes, S., Anderson, A. och Golden, S. (2001). Corporate Environmental Disclosures: Are They 

Useful in Determining Environmental Performance? Journal of Accounting and Public Policy 

20(3). 

 

Hyde, K. F. (2000). Recognising deductive processes in qualitative research. Qualitative Market 

Research: An International Journal 3(2), pp. 82-90. doi: 10.1108/13522750010322089. 

 

Ingram, R.W., och Frazier B. K. (1980). Environmental Performance and Corporate Disclosure. 

Journal of Accounting Research 18(2). pp. 614-622.  

  

Jaggi, B. och Low, P. Y. (2000). Impact of culture, market forces, and legal system on financial 

disclosures. The International Journal of Accounting 35(4), pp. 495–519. 

 

Kahl, A. och Belkaoui, A. (1981). Bank Annual Report Disclosure Adequacy Internationally. 

Accounting and Business Research 11(43), pp. 189-196. doi: 10.1080/00014788.1981.9729700. 

 

Kundu, B. (2015). Global reporting initiative (GRI): It’s development with changing scenario. 

Journal of Research in Commerce & Management 4(7), pp. 19-26. doi: 2277-1166. 

 

Larson, G. M.  (2006). Descriptive Statistics and Graphical Displays. Statistical Primer for 

Cardiovascular Research. doi: https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.105.584474. 

 

Lewis, L. och Unerman, J. (1999). Ethical relativism: A reason for difference in corporate social 

reporting? Critical perspectives on Accounting 10(4), pp. 521-547. doi: 

http://dx.doi.org/10.1006/cpac.1998.0280. 

 

Lock, I., och Seele, P. (2016). The credibility of CSR (corporate social responsibility) reports in 

Europe. Evidence from a quantitative content analysis in 11 countries. Journal of Cleaner 

Production 122, pp. 186–200. doi: 10.1016/j.jclepro.2016.02.060.  

 

Lozano, R. (2006). A tool for a Graphical Assessment of Sustainability in Universities (GASU). 

Journal of Cleaner Production 14(11), pp. 963-972. 

 



 

 47 

Lozano, R. (2013). Sustainability inter-linkages in reporting vindicated: a study of European 

companies. Journal of Cleaner Production 51, pp. 57-65. doi: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.01.039.   

 

Marquardt, D. (1970). Generalized Inverses, Ridge Regression, Based Linear Estimation and 

Nonlinear Estimation. Technometrics, pp. 591-612. 

 

Maltby, J. (1997). Setting its own standards and meeting those standards: voluntarism versus 

regulation in environmental reporting. Business Strategy and the Environment 6(2), pp. 83-92. 

 

McClaughry, J. (1972). Milton Friedman Responds'. Business & Society Review 1, pp. 5-16. 

 

McWilliams, A., och Siegel, D. (2001). Corporate Social Responsibility: A Theory of the Firm 

Perspective. The Academy of Management Review 26(1), pp. 117-127. 

 

Morhardt, J. E., Baird, S., och Freeman, K. (2002). Scoring corporate environmental and 

sustainability reports using GRI 2000, ISO 14031 and other criteria. Corporate Social 

Responsibility and Environmental Management 9, pp. 215-233. 

 

Neu, D., Warsame, H., och Pedwell, K. (1998). Managing public impressions: Environmental 

disclosures in annual reports, Accounting, Organizations and Society 23(3), pp. 265–282.  

 

Patten, D. (1992). Intra-Industry Environmental Disclosures in Response to the Alaskan Oil Spill: A 

Note on Legitimacy Theory. Accounting, Organizations and Society 17(5).  

 

Patten, M. D (2002). The relation between environmental performance and environmental 

disclosure: a research note. Accounting, Organizations and Society 27. pp. 763-773. doi: 

10.1016/S0361-3682(02)00028-4. 

 

Pérez, A., och Rodríguez del Bosque, I. (2012). The Role of CSR in the Corporate Identity of 

Banking Service Providers. Journal of Business Ethics 108(2), pp. 145-166. doi:10.1007/s10551-

011-1067-7. 

 



 

 48 

Ratanajongkol, S., Davey, H., och Low, M. (2006). Corporate social reporting in Thailand: The 

news is all good and increasing. Qualitative Research in Accounting & Management 3(1), pp. 67–

83. 

 
Roberts, R. W. (1992). Determinants of corporate social responsibility disclosure: An application of 

stakeholder theory. Accounting, Organizations and Society 17(6), pp. 595–612. 

 
Sinclair-Desgagne´, B. och Gozlan, E. (2003). A Theory of Environmental Risk 

Disclosure.  Journal of Environmental Economics and Management 45, pp. 377–393. doi: 

10.1016/S0095-0696(02)00056-6. 

 
Sobhani, F. A., Amran, A. och Zainuddin, Y. (2010). Sustainability disclosure in annual reports and 

websites: a study of the banking industry in Bangladesh. Journal of Cleaner Production 23(1), pp. 

75-85. doi:10.1016/j.jclepro.2011.09.023. 

 
Suchman, C. M. (1995). Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches. The 

Academy of Management Review 20(3), 571-610. 

 
Tagesson, T. och Falkman, P. (2008). Accrual accounting does not necessarily mean accrual 

accounting: Factors that counteract compliance with accounting standards in Swedish municipal 

accounting. Scandinavian Journal of Management 24(3), pp. 271-283. doi: 

10.1016/j.scaman.2008.02.004. 

 
Tagesson, T. Blank, V. Broberg, P. och Collin, S-O. (2009). What Explains the Extent and Content 

of Social and Environmental Disclosures on Corporate Websites: A Study of Social and 

Environmental Reporting in Swedish Listed Corporations. Corporate social responsibility and 

environmental management 16, pp. 352-364. doi: 10.1002/csr.194/epdf. 

 
Tagesson, T., Klugman, M. och Ekström, M. L. J. (2013). What explains the extent and content of 

social disclosures in Swedish municipalities annual reports, Journal of Management & Governance 

17(217). doi:10.1007/s10997-011-9174-5. 

 
Ullmann, A. E. (1985). Data in search of a theory: a critical examination of the relationships among 

social performance, social disclosure and economic performance of US firms. Academy of 

Management Review 10(3), pp. 540-57.  

 
Watson, A., Shrives, P. och Marston, C. (2002). Voluntary disclosure of accounting ratios in the 

UK. British Accounting Review 34(2), pp. 289–313. 



 

 49 

 

Van Marrewijk, M. (2003). Concepts and definitions of CSR and corporate sustainability: between 

agency and communion. Journal of Business Ethics 44(2), 95-105. doi: 10.1023/A:1023331212247. 

 
Wiseman, J. (1982). An evaluation of environmental disclosures made in corporate annual reports. 

Accounting, Organizations and Society 7(1), pp. 53-63. doi: 10.1016/0361-3682(82)90025-3. 

 

Zarzeski, M. T. (1996). Spontaneous harmonization effects of culture and market forces on 

accounting disclosure practices. Accounting Horizons 10(1), pp. 18–37. 

 
Zeghal, D. och Ahmed, A. S. (1990). Comparison of Social Responsibility Information Disclosure 

Media Used by Canadian Firms. Accounting, Auditing & Accountability Journal 3(1), pp. 38-52. 

doi: http://dx.doi.org/10.1108/09513579010136343. 

7.2 Uppslagsverk 

Nationalencyklopedin [NE]. (2017). Miljöprestanda. Tillgänglig: 

http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/uppslagsverk/encyklopedi/lång/miljöprestanda 

Nationalencyklopedin [NE]. (2017). Dummyvariabel. Tillgänglig: 

http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/uppslagsverk/encyklopedi/lång/dummyvariabel 

7.3 Böcker 

Bryman, A., & Bell, E. (2011). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Stockholm: Liber. 

 

Deegan, C., & Unerman, J. (2011). Financial Accounting Theory. New York: McGraw Hill  

Higher Education. 

 

Hultén, P., Hultman, J., & Eriksson L.T. (2007). Kritiskt tänkande. Malmö: Liber. 

 

Sohlberg, B., & Sohlberg, P. (2013). Kunskapens former. Stockholm: Liber. 

Montgomery, C. G., Runger, G. C. och Hubele, N. F. (2012). Engineering Statistics.  

 

Carroll, A. B. och Buchholtz, A. K. (2006). Business & Society: Ethics and Stakeholder 

Management.  

 



 

 50 

7.4 Blogginlägg 

Sundell, A. (2010, 16 januari). Läsarfråga: Ostandardiserade eller standardiserade 

regressionskoefficienter? [Blogginlägg]. Hämtad från 

https://spssakuten.wordpress.com/2010/01/16/lasarfraga-ostandardiserade-eller-standariserade-

regressionskoefficienter/ 

 

Sundell, A. (2010, 27 mars). Guide: Logaritmera en variabel. [Blogginlägg]. Hämtad från 

https://spssakuten.wordpress.com/2010/03/27/guide-logaritmera-en-variabel/ 

 

Sundell, A. (2009, 21 december). Guide: Regression [Blogginlägg]. Hämtad från 

https://spssakuten.wordpress.com/2009/12/21/regressionsanalys-1/ 

7.5 Myndighet 

Regeringen. (2016a). Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy. Stockholm: 

Regeringen.  

 

Regeringen. (2016b). Parisavtalet trädde i kraft. Stockholm: Regeringen.  

 

Regeringen. (2016c). Ökad insyn i hur stora företag arbetar med hållbarhet och mångfald. 

Stockholm: Regeringen. 

7.6 Webbsidor 

Globala målen. (2016). Den 22 april skriver världens ledare under Paris-avtalet. Hämtad 2017-02-

13, från http://www.globalamalen.se/den-22-april-skriver-varldens-ledare-under-paris-avtalet/ 

 

Global Reporting Initiative. (2006).  Riktlinjer för hållbarhetsredovisning. Hämtad 2016-10-15, 

från https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRI-G3-Swedish-Reporting-Guidelines.pdf 

 

Global Reporting Initiative. (2016). G4 Sustainability reporting guidelines. Hämtad 2016-11-10, 

från https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRIG4-Part1-Reporting-Principles-and-

Standard-Disclosures.pdf 

 

Pär Nyman. (2014). Föreläsning 10: Regressionsdiagnostik och experimentell design. Hämtad 

2017-01-05, från http://www.parnyman.com/files/lectures/140919_notes.pdf 



 

 51 

Miljö-utveckling. (2016). Tre av fyra börsbolag redovisar sina utsläpp. Hämtad 2017-02-10, från 

http://miljo-utveckling.se/tre-av-fyra-borsbolag-redovisar-sina-utslapp/ 

 

Statisticalhorizons. (2012). When Can You Safely Ignore Multicollinearity? Hämtad 2017-02-10, 

från http://statisticalhorizons.com/multicollinearity 

 

Svensk Handel. (2016). Ny lag om hållbarhetsredovisning. Hämtad 2017-02-19, från 

http://www.svenskhandel.se/verksam-i-handeln/radgivning/hallbarhet/ny-lag-om-

hallbarhetsredovisning/ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 52 

Appendix.  

Bilaga 1. Sammanställning av kodningsmanualen 

  

Företag Bransch Kodning 
bransch 

Koldioxid
-utsläpp i 
ton 

Innehålls-
analys 

Omsättning Omsättning i 
logaritmen 

Beckers Group Kemikalier 1 56,972 11 5,278 1,663547238 
Hexpol Kemikalier 1 117000 22 11229 9,326254997 
Ericsson Telekommunikation 2 675000 14,5 246920 12,41681968 
DGC One  Telekommunikation 2 173 10 616,699 6,42438106 
Com hem Telekommunikation 2 2660 5 5000,059 6,42438106 
Teliasonera Telekommunikation 2 329500 9,5 86569 11,36869706 
Port of 
Gothenburg 

Logistik 3 169000 12 706,258 
6,55998061 

Postnord Logistik 3 375810 8 39351 10,58027667 
Green Cargo Logistik 3 32062 5 3907 8,270525095 
Bring Citymail Logistik 3 6438 9 1160,069 7,056234765 
Billerudkorsnäs Skog och papper 4 5192000 17,5 21814 9,990307244 
Holmen Skog och papper 4 465000 12,5 16014 9,681218619 
Svenska Cellulosa 
aktiebolag (SCA) 

Skog och papper 4 6247000 15 115316 11,65543147 

Sveaskog Skog och papper 4 146000 8 6078 8,712430973 
Sandvik Metallprodukter 5 365000 8 88821 11,39437839 
SSAB Metallprodukter 5 10924 12 56864 10,94841773 
SKF Group Metallprodukter 5 502038 17 75997 11,23844914 
Coop Sverige Detaljhandel 6 39907 9 32245 10,38111827 
Ica gruppen Detaljhandel 6 249909 10 101221 11,52506152 
H&M Detaljhandel 6 151753 12 180861 12,10548406 
Swedol Detaljhandel 6 9,7 4 1540 7,339537695 
Lantmännen Detaljhandel 6 239000 8 35660 10,48178489 
Ellos Group Textil 7 8,189 11 8,872 2,18290025 
Lindex Textil 7 21097 14 3424,876 8,138820546 
NCC Bygg 8 251000 11,5 62495 11,04284183 
Peab Bygg 8 261736 8 44376 10,70045406 
Svevia Bygg 8 32700 4 6961 8,848078421 
JM Bygg 8 22987 3 9761 9,186150133 
Fortum värme Energi 9 1098000 15 6175 8,728264161 
Kraftringen Energi 9 47713 1,5 2486,988 7,818827619 
Mälarenergi AB Energi 9 206131 9 2687,619 7,896410951 
OK-Q8 Energi 9 52427 5 32293 10,38260577 
Lundin petroleum Energi 9 244088 14 5072,211979 8,531532289 
Boliden Gruvföretag 10 889000 20 40242 10,60266651 
LKAB Gruvföretag 10 677000 12,5 16200 9,692766521 
Catena AB Fastighetsbolag 11 978 5 30,2 3,407841924 
Akademiska hus  Fastighetsbolag 11 32909 6 5700,78 8,648358287 
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Fabege Fastighetsbolag 11 1600 6 1998 7,599901959 
Castellum Fastighetsbolag 11 11538 9 3299 8,101374671 
Folksam Finans 12 5900 9,5 707 6,561030666 
Nordea Bank Finans 12 37790 8,5 81232,4636 11,30507024 
AMF Finans 12 2478 6 16243 9,695417326 
SEB Finans 12 19118 6 44148 10,6953029 
Länsförsäkringar Finans 12 880,699 7 2155  7,675546003 
Avanza Bank Finans 12 111 1 923 6,827629235 
AAK Konglomerats 13 234000 23,5 20114 9,909171369 
Apoteket Hälso-produkter 14 7037 7 19599 9,883233824 
Axis 
Communications 

Övervakning 15 23940 9 6635 8,800113947 

Loomis Service 16 934,2 3 16097 9,686388198 
 

 

Bilaga 2. Regressionsanalys utan outliers 

Regressionsanalys. Beroende variabel: Omfattning av miljöinformation. Ostandardiserade b-

koefficienter, standardfel inom parantes.      

Miljöprestanda   0,763**  

     (0,230)  

 

Storlek     -0,221        

    (0,291) 

 

Bransch    3,267** 

     (1,088)    

 

Intercept    2,240  

     (1,081)  

N     49  

R2      0,530   

***= p<.001 ** = p< .01* = p<.05.  
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Bilaga 3. Regressionsanalys, ej transformade till logaritmen 

Regressionsanalys där oberoende variabler inte är transformerade till logaritmen. Beroende 

variabel: Omfattning av miljöinformation. Ostandardiserade b-koefficienter, standardfel inom 

parantes.  

    Modell 1 Modell 2 Modell 3  

Miljöprestanda  1,636E-6** 1,451E-6* 8,002E-7 

    (0,000)  (0,000)  (0,000) 

 

Storlek      1,451E-6 2,421E-5 

      (0,000)  (0,000) 

 

Bransch       3,996** 

        (1,376)     

Intercept   9,022*** 8,525*** 7,107*** 

    (0,707)  (0,807)  (0,894) 

N    49  49  49 

R2     0,141  0,169  0,300  

***= p<.001 ** = p< .01* = p<.05.  

 
 
 
 
 
 

Bilaga 4. Observation med valutaomräkning  

Företag Omsättning i Euro Kurs 

Lundin petroleum 569,3 Euro 8,90955907 
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Bilaga 5. Kodningsschema 

Kodningsschema, GRI G4 Övergripande innehåll 
Aspekt: Material 

 EN1 Materialanvändning i vikt eller volym. 
EN2 Återvunnet material i procent av materialanvändning. 
Aspekt: Energi  
EN3 Energiförbrukningen i organisationen. 
EN4 Energiförbrukning utanför organisationen. 
EN5 Energiintensitet. 
EN6 Minskning av energiförbrukningen. 
EN7 Minskningar i energibehov av produkter och tjänster. 
Aspekt: Vatten  
EN8 Total vattenanvändning per källa. 
EN9 Vattenkällor påverkas i hög grad genom 

vattenanvändningen. 
EN10 Återvunnen och återanvänd vattenvolym. 
Aspekt: Biologisk mångfald  
EN11 Operativa platser som ägs, leasas, i eller intill skyddade 

områden med högt biologiskt mångfaldsvärde utanför 
skyddade områden. 

EN12 Beskrivning av väsentlig påverkan från aktiviteter, produkter 
och tjänster på den biologiska mångfalden i skyddade 
områden, samt områden med hög biodiversitet utanför 
skyddade områden. 

EN13 Skyddade eller restaurerade habitat (livsmiljöer). 
EN14 Antal IUCN-rödlistade arter och nationellt skyddade arter 

med habitat i områden som påverkas av verksamheten. 
Aspekt: Utsläpp till luft och 
vatten 

 

EN15 Direkta växthusgas (Scope 1). 
EN16 ENERGI indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 2). 
EN17 Övriga indirekta växthusgaser ( Scope 3). 
EN18 Av växthusgaser, Intensitet. 
EN19 Minskning av växthusgaser. 
EN20 Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen. 

EN21 NOx, SOx, och andra väsentliga luftföroreningar 
Aspekt: Utsläpp och avfall  
EN22 Totalt utsläpp till vatten i kvalitet och recipient 
EN23 Total avfallsvikt , per typ och hanteringsmetod 
EN24 Totalt antal och volym av väsentligt spill 

EN25 Vikt av transporterat, importerat, exporterat eller behandlat 
avfall klassats som miljöfarligt. 
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EN26 Identitet, storlek, skyddsstatus och värde avseende biologisk 
mångfald vattendrag och relaterade biotoper påverkade av 
organisationens utsläpp av vatten samt avrinning. 

Aspekt: Produkter och tjänster  
EN27 Resultat härav miljöpåverkan av produkter och tjänster. 
EN28 Procent av sålda produkter och deras förpackningar som 

återinsamlas, per kategori. 
Aspekt: Efterlevnad  
EN29 Betydande böter och totalt antal icke-monetära sanktioner för 

bristande efterlevnad av miljölagstiftning och förordningar. 
Aspekt: Transport  
EN30 Väsentlig miljöpåverkan genom transport av produkter och 

andra varor och material för organisationens verksamhet. 
Aspekt: Övergripande  

EN31 Totala miljöskyddskostnader och investeringar (by type) 

Aspekt: Leverantör miljöbedömning 
EN32 Andelen nya leverantörer som sållades av användning av 

miljökriterier. 
EN33 Väsentliga, faktiska och potentiella negativa miljöeffekter i 

distributionskedjan och vidtagande åtgärder. 
Aspekt: Miljö klagomål Mekanismer 
EN34 Antal klagomål om miljöpåverkan in, riktar, och lösas 

genom formella klagomåls mekanismer. 
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Bilaga 6. Kodningsmanual 

Indikatorer utifrån G4 EN1 EN2 EN3 EN4 EN5 EN6 EN7 EN8 EN9 EN10 EN11 EN12 EN13 EN14 EN15 EN16 EN17 

Företag                                   
Beckers Group 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
Hexpol 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Ericsson 0,5 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
DGC One 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
Com hem  0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
Teliasonera 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
Port of Gothenburg 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 
Postnord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
Green cargo 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
Bring citymail 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
Billerud Korsnäs 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 
Holmen 1 1 0,5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
Svenska cellulosa aktiebolag (SCA) 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 
Sveaskog 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 
Sandvik 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,5 1 0 
SSAB 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
SKF Group 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Coop Sverige 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
Ica gruppen 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
H&M 0,5 1 1 1 1 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 1 1 1 
Swedol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Lantmännen 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
Ellos group 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Lindex 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
NCC 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
Peab 0 1 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,5 0 1 1 1 
Svevia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
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Fortum värme 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 
Kraftringen 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 
Mälarenergi AB 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
OK-Q8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
Lundin petroleum 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 
Boliden 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 
LKAB 1 0 1 0 1 0,5 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 
Catena AB 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
Akademiska hus 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Fabege 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Folksam 0 0 0 1 0,5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Nordea 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,5 
AMF 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
SEB 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
AAK 1 0 1 0 1 1 0,5 1 1 0,5 1 1 1 0 1 0,5 0 
Apoteket 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
Avanza Bank 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Axis Communications 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
Castellum 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
Loomis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
Länsförsäkringsgruppen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

 
 
Fortsättning: 
Indikatorer utifrån G4 EN19 EN20 EN21 EN22 EN23 EN24 EN25 EN26 EN27 EN28 EN29 EN30 EN31 EN32 EN33 EN34 Totalt 

Företag                                   
Beckers Group 

0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 11 
Hexpol 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 22 
Ericsson 1 0 1 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0,5 1 0 1 14,5 
DGC One 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10 
Com hem  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 
Teliasonera 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 9,5 
Port of Gothenburg 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 
Postnord 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 8 
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Green cargo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 
Bring citymail 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 
Billerud Korsnäs 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0,5 0 1 0 1 17,5 
Holmen 1 0 0,5 0 0,5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 12,5 
Svenska cellulosa aktiebolag (SCA) 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 15 
Sveaskog 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 
Sandvik 0 0 0,5 0 0,5 0 0 0 0 0 1 0 0 0,5 0 0 8 
SSAB 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 
SKF Group 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 17 
Coop Sverige 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 9 
Ica gruppen 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10 
H&M 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 12 
Swedol 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4 

Lantmännen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 8 
Ellos group 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 11 

Lindex 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 14 
NCC 0 0 0 0 1 0,5 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 11,5 
Peab 0,5 0 0 0 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 8 
Svevia 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 
JM 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
Fortum värme 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 15 
Kraftringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 
Mälarenergi AB 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 9 
OK-Q8 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
Lundin petroleum 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 14 
Boliden 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0,5 0 0,5 20 
LKAB 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 12,5 
Catena AB 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 
Akademiska hus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 
Fabege 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 
Folksam 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 9,5 
Nordea 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8,5 
AMF 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 
SEB 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
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AAK 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 23,5 
Apoteket 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 7 
Avanza Bank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Axis Communications 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 9 
Castellum 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 9 
Loomis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 

Länsförsäkringsgruppen 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 7 
 
 


