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Sammanfattning 

 

Titel: Hållbarhetsrapportering inom två branscher - En jämförande studie på börsnoterade 

företag i Skandinavien 

 

Nivå: C-uppsats inom ämnet företagsekonomi 

 

Författare: Emma Basic & Albin Nordin 

 

Handledare: Fredrik Hartwig 

 

Datum: 2018 - januari  

 

Syfte: Tidigare forskning har visat att bransch är en påverkande faktor till skillnader i 

hållbarhetsrapporter mellan företag. Forskning har gjorts på olika branscher från ett antal 

olika länder. Det finns ingen tidigare forskning på endast två branscher där en är förorenad 

och den andra icke förorenad och heller inte på Skandinavien. Syftet med denna studie är 

därför att undersöka om bransch är en påverkande faktor till skillnader i mängd 

hållbarhetsinformation i hållbarhetsrapporter mellan branscherna sällanköpsvaror och 

industritjänster för företag i Skandinavien. 

 

Metod: Denna studie utgår från den positivistiska forskningstraditionen och följer den 

deduktiva linjen inom forskning. Studien syftar till att vara objektiv och använder sig av den 

kvantitativa metoden där en databaserad innehållsanalys utförs för att kunna mäta 

hållbarhetsrapporteringen. Studien utgår även från en komparativ design där insamling av 

data sker utifrån en tvärsnittsdesign. Statistiska kontroller i form av en bivariat analys och en 

multipel regression utförs i studien med hjälp av det statistiska programmet SPSS.  

 

Resultat & Slutsats: Studien visar att bransch är en påverkande faktor till skillnader i mängd 

hållbarhetsinformation i hållbarhetsrapporter för företag i Skandinavien. Studien visar att 

branschen sällanköpsvaror hållbarhetsrapporterar mer än branschen industritjänster. Denna 

bransch rapporterar mer både inom miljö- och social rapportering. Vi tror att detta främst 

beror på att branschen sällanköpsvaror påverkar miljön mer och därför också rapporterar mer 



 

 

inom miljö. Varför denna bransch även rapporterar mer inom det sociala kan bero på att orden 

i innehållsanalysen möjligtvis riktar sig mer mot produktionsföretag.  

 

Förslag till fortsatt forskning: Något som skulle vara intressant för vidare forskning är att 

göra en liknande studie men rikta sig mot andra branscher och även ta med landet Finland 

som ligger i Norden och liknar de skandinaviska länderna. Det skulle också vara intressant att 

undersöka hållbarhetsrapporter från två andra år då denna studie undersöker år 2014 och 2016 

och även att rikta sig mot enbart företag från Small, Mid eller Large cap då denna studie riktar 

sig mot alla dessa. 

 

Uppsatsens bidrag: Studien bidrar med att fastställa att bransch är en påverkande faktor till 

skillnader i hållbarhetsrapporter mellan branscherna sällanköpsvaror och industritjänster för 

företag i Skandinavien vilket inte forskats kring tidigare. Studien använder sig även av ett 

antal kontrollvariabler och fastställer om dessa har en påverkan på skillnaderna i 

hållbarhetsapporter. Studien kommer fram till att storlek påverkar skillnaderna medan tid inte 

gör det. För variabeln land visar studien att företag från Danmark hållbarhetsrapporterar 

mindre än företag från Sverige och Norge. 

 

Nyckelord: hållbarhet, hållbarhetsrapportering, hållbarhetsrapport, bransch, Skandinavien, 

sällanköpsvaror, industritjänster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Title: Sustainability reporting in two industries - A comparative study of listed companies in 

Scandinavia. 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 
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Supervisor: Fredrik Hartwig 

 

Date: 2018-January 

 

Aim: Previous research has shown that industry is an influencing factor to differences in 

sustainability reports for companies. Research has been conducted on different industries 

from various countries. Research has not been done on only two industries where one is 

polluted and the other is not for companies in Scandinavia. The aim of this study is therefore 

to investigate whether industry is a influencing factor to differences in the amount of 

sustainability information in sustainability reports between the industries durable goods and 

industrial services for companies in Scandinavia. 

 

Method: This study is based on the positivist research tradition and follows the deductive line 

of research. The study aims to be objective and uses the quantitative method in which a data-

based content analysis is performed to measure sustainability reporting. The study is also 

based on a comparative design where the data collection is based from a cross sectional 

design. Statistical controls in form of a bivariate analysis and a multiple regression are made 

in the study using the statistical program SPSS. 

 

Result & Conclusions: The study shows that industry is an influencing factor to differences 

in the amount of sustainability information in sustainability reports for companies in 

Scandinavia. The study shows that companies in the industry durable goods sustainability 

reports more than companies in industrial services. This industry reports more in both 

environmental and social reporting. We believe this may be because durable goods affects the 



 

 

environment more and therefore also report more environment information. Why the industry 

also reports more social information can according to us be because the words in the content 

analysis may possibly be more targeted to product companies.  

 

Suggestions for future research: Something that would be interesting for further research is 

to do a similar study but focus on other industries. It would also be interesting to bring the 

country Finland in the study because the country is in the Nordic region and is similar to the 

Scandinavian countries. Further research could also investigate sustainability reports from two 

other years because this study examine 2014 and 2016 and also only target Small, Mid or 

Large cap since this study examines all of these. 

 

Contribution of the thesis: The study helps to determine that industry is a contributing factor 

to differences in sustainability reports between the industries durable goods and industrial 

services for companies in Scandinavia which has not been researched earlier. The study also 

uses a number of control variables and determines whether these have an impact on 

differences in sustainability reports. The study finds that size affects the differences while 

time do not. For the variable country, the study shows that companies from Denmark 

sustainability reports less than companies from Sweden and Norway.  

 

Key words: sustainability, sustainability reporting, sustainability report, industry, 

Scandinavia, durable goods, industrial services. 
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1. Inledning 

 

Detta kapitel består av en bakgrund kring studiens område och fortsätter vidare med en 

problematisering där tidigare forskning kring området tas upp. Problematiseringen mynnar 

sedan ut i studiens syfte. 
 

1.1 Bakgrund 

Idag möter människan många olika hållbarhetsutmaningar dagligen såsom utsläpp, 

luftföroreningar och växthusgaser (Markard, Raven och Truffer 2012). Forskningen kring 

hållbarhet i företagets affärsmetoder är viktigt och har funnits redan innan 1990-talet men det 

är dock under senare år som det verkligen har tillkommit en ökning, hållbarhet är ett svårt 

ämne då dess innebörd skiljer sig från individ till individ (Crutzen 2011). Det kan därför 

upplevas som svårt att konkret säga vad hållbarhet är och om det finns någon möjlighet för 

företag att enkelt leverera god hållbarhet (Aras och Crowther 2009).  

 

Hållbarhetsrapportering skapades enligt Hys och Havrysz (2012) av internationella 

organisationer till syfte att främja hållbarhetsarbetet genom att förstärka den sociala, 

ekonomiska och miljömässiga utvecklingen. Det är på senare tid som trycket på företag enligt 

Ballou, Heitger och Landes (2006) har ökat där de istället för att endast redovisa sin 

ekonomiska ställning även ska redovisa sina sociala och miljömässiga uppföranden. 

Intressenter har enligt författarna önskat att företag lämnar offentliga hållbarhetsrapporter 

antingen som en bilaga till den klassiska ekonomiska redovisningen eller som en enskild 

rapport. Syftet med hållbarhetsrapporter har enligt Lozano och Huisingh, (2011) främst 

skapats för att visa upp sitt arbete kring hållbarhet till sina intressenter och svara upp till deras 

krav. Företaget har enligt Keeble, Topiol och Berkeley (2003) då ett behov av att svara upp 

till intressenternas krav på ett sätt som gynnar båda parter. 

 

1.2 Problematisering 

Innehållet i en hållbarhetsrapport berör enligt Dyllick och Hockers (2002) tre olika aspekter. 

Författarna börjar med att definiera miljöhållbarhet som en aspekt där företagen har ett ansvar 

att använda naturens resurser till den grad som naturen klarar av. De beskriver vidare den 

sociala hållbarheten som något företag gör som kan gynna det mänskliga kapitalet inom 

exempelvis industrin. Det ekonomiska hållbarhetsarbetet handlar enligt författarna om 
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finansiellt, materiellt och immateriellt kapital hos företag. Författarna påpekar att dessa tre 

faktorer tillsammans skapar hållbarhet i ett företag. Ett av ramverken för 

hållbarhetsrapportering är Global Reporting Initiative (GRI) som enligt Moneva, Archel och 

Correa (2006) utformades för att kunna hjälpa företag att rapportera miljömässiga, sociala och 

ekonomiska faktorer och på så sätt utveckla hållbarheten i företaget. Denna rapport kan enligt 

författarna användas till att utföra tidsmässiga jämförelser, olika jämförelser mellan 

organisationer och även skapa trovärdighet för eventuella intressenter. 

 

Vad olika företag har som hållbarhetsarbete och rapportering kan variera beroende på det 

specifika fallet, detta är något som författarna Du, Bhattacharya och Sen (2010) lyfter fram. 

De beskriver vidare att företag som har en mer generell rapportering av sitt hållbarhetsarbete 

kan komma att ifrågasättas av konsumenterna. Konsumenterna kan enligt författarna bli 

misstänksamma då det kan tolkas som att det finns ett bakomliggande intresse för att endast 

visa upp detta, det kan ifrågasättas om företaget valt att göra endast en generell rapport för att 

de inte har något eget och unikt att rapportera. 

 

Gamerschlag, Möller och Verbeeten (2011) påpekar att olika faktorer kan påverka skillnader i 

hållbarhetsrapporter mellan företag, där en av dessa är storlek. Författarna menar att antalet 

anställda är de som mer specifikt mäter storleken på företagen i deras studie. Författarna kom 

fram till att större företag har en tendens till att beskriva mer i sina rapporter än vad mindre 

företag har. Till skillnad från detta beskriver författarna Gallo och Christensen (2011) att de i 

sin studie kommit fram till att storleken på ett företag inte har någon inverkan på hur företaget 

definierar och fastställer hållbarhet. Författarna påpekar dock vidare att storlek har en 

påverkan på hur företag väljer att hållbarhetsrapportera. De menar att detta kan bero på att de i 

sin studie har haft fokus på hållbarhetsrapportering som helhet och hävdar att det kan vara så 

att mindre företag rapporterar antingen sociala eller miljömässiga aspekter. Författarna menar 

att detta kan ha sin grund i att mindre företag har lägre resurser för hållbarhetsrapportering.  

 

Ytterligare en bidragande faktor till skillnader i hållbarhetsrapporter är enligt Aras och 

Crowther (2009) tid. Författarna menar att mängden hållbarhetsinformation i 

hållbarhetsrapporter har ökat snabbt under det senaste decenniet då företag har insett att det 

finns fördelar med att vara öppen om sitt hållbarhetsarbete. Författarna påstår därför att det är 

rimligt att hävda att information om företagens hållbarhetsarbete kommer att öka ytterligare 

då företag kommer att fortsätta inse vilka fördelar som finns med att hållbarhetsrapportera. 



 

3 

 

Lozano och Huisingh (2011) skriver att ett sätt att mäta tid är att jämföra rapporter från två 

olika år. Författarna påpekar att det kan vara svårt att jämföra tid på något annat sätt och 

menar därför att detta är det lämpligaste sättet. 

 

Land är enligt Chen och Bouvain (2009) en annan bidragande faktor till skillnader i 

hållbarhetsrapporter där författarna syftar till att rapporterna skiljer sig beroende på vilket 

land företaget är verksamt inom. De beskriver att företag väljer att betona olika frågor inom 

hållbarhet beroende på land. Författarna skriver exempelvis att deras studie visar att de 

amerikanska hållbarhetrapporterna främst väljer att betona samhälls- och arbetstagarfrågor 

medan tyska rapporter istället lägger stor vikt på sociala och miljömässiga frågor. Studien 

visar vidare att dessa val av frågor kan bero på det institutionella arrangemanget inom 

länderna. Campbell (2006) förklarar att företag är benägna att vara mer socialt ansvarstagande 

om det finns lagar och självreglering. Chen och Bouvain (2009) menar att varje land har en 

egen syn på vilken roll ett företag har i ett samhälle och att skillnader i hållbarhetsrapporter 

därför kan uppstå. 

  

Tidigare forskning har jämfört olika branscher där en studie gjord av Holder-Webb, Cohen, 

Nath och Wood (2009) kommit fram till att bransch är en påverkande faktor till att företag 

rapporterar olika i sina hållbarhetsrapporter. Studien jämförde bland annat oljebranschen och 

läkemedelsbranschen i USA. Ytterligare studier som kommit fram till att bransch är en 

påverkande faktor är en studie gjord av Chen och Bouvain (2009) där författarna skriver att 

olika branscher arbetar med hållbarhetsarbete på olika sätt genom att ha jämfört flera olika 

branscher där två av dessa var IT-branschen och finansbranschen i USA, England, Australien 

och Tyskland. Bransch har även enligt Gamerschlag, Möller och Verbeeten (2011) varit en 

viktig förklarande faktor till vad som rapporteras i företagens hållbarhetsrapporter. Författarna 

jämförde hur de 130 största företagen i Tyskland från olika branscher vilka exempelvis var 

finansiella tjänster och bilbranschen visualiserar sina hållbarhetsrapporter och kom fram till 

att bransch är en påverkande faktor till skillnader i rapporter och även att de företag som 

utsätts för övervakning tenderar att vara mer öppna i sina hållbarhetsrapporter. Ytterligare 

forskning på området har gjorts av Tate, Ellram och Kirchoff (2010) där bland annat 

branscherna industrivaror och konsumentvaror från USA, Japan, Tyskland, Schweiz, England, 

Kanada, Finland, Spanien och Nederländerna studerats. Bransch visade sig även i denna 

studie vara en påverkande faktor till skillnader i hållbarhetsrapporter mellan företag. 
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Redan år 1996 fastställde Deegan och Gordon (1996) i sin studie att förorenade företag 

tenderar att rapportera mer hållbarhetsinformation än icke förorenade företag. Dagiliene 

(2010) skriver att tillverkningsföretag vanligtvis har en inverkan på ekosystemet, vilket gör 

det särskilt viktigt för dessa företag att rapportera om exempelvis miljöskyddsfaktorer som 

föroreninsbekämpning och liknande. Branschen sällanköpsvaror är en bransch som innehåller 

tillverkningsföretag vilka anses vara förorenade företag. Fernandez-Feijoo, Romero och Ruiz 

(2014) skriver att denna bransch utsätts för högt tryck från sina intressenter där de kräver att 

företagen ska rapportera och vara öppna med sina hållbarhetsrapporter. Till skillnad från 

denna bransch består branschen industritjänster av icke förorenade företag vilket är intressant 

att jämföra med den förorenade branschen just för att Deegan och Gordon (1996) påpekar att 

den förorenade branschen hållbarhetsrapporterar mer. Weissenberger- Eibl och Koch (2007) 

skriver att branschen industritjänster under de senaste decennierna kommit att bli allt viktigare 

och utvecklats vilket Aras och Crowther (2009) påpekar som tidigare nämnt att även 

hållbarhetsrapportering gjort. 

 

Det finns som nämnt ovan tidigare forskning på hur företag från olika branscher i ett antal 

olika länder hållbarhetsrapporterar och om bransch är en påverkande faktor till skillnader i 

hållbarhetsrapporter (Tate, Ellram och Kirchoff, 2010; Gemerschlag, Möller och Verbeeten, 

2011; Holder-Webb, Cohen, Nath och Wood, 2009; Chen och Bouvain, 2009). Det finns dock 

ingen tidigare forskning inom området på endast två branscher där den ena är förorenad och 

den andra icke förorenad och heller inte på företag i Skandinavien. Det skapas utifrån detta ett 

forskningsgap som behöver fyllas. Författarna Strand, Freeman och Hockerts (2015) förklarar 

i sin studie att de länder som ligger i framkant när det kommer till hållbarhetsarbete är de 

skandinaviska länderna. Det är därför intressant att fylla just detta forskningsgap och fördjupa 

sig i hur företag från två branscher i Skandinavien rapporterar sitt hållbarhetsarbete. Denna 

studie kommer därför att beröra hur branscherna sällanköpsvaror och industritjänster i 

Skandinavien rapporterar sitt hållbarhetsarbete och undersöka om det går att se skillnader 

mellan branscherna eller om hållbarhetsrapporteringen är relativt likvärdig i Skandinavien 

trots olika branschtillhörigheter. 

 

1.3 Syfte 

Syftet är att undersöka om mängden hållbarhetsinformation i hållbarhetsrapporter skiljer sig åt 

mellan företag i branscherna sällanköpsvaror och industritjänster i Skandinavien. 
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2. Referensram 

 

Detta kapitel består av en allmän och en teoretisk referensram, vidare följer även tidigare 

forskning. I kapitlet kommer det att redogöras för olika begrepp, bakomliggande teorier samt 

tidigare forskning inom studiens område. 

 

2.1 Allmän referensram 

Den allmänna referensramen består till att börja med av historia och fakta kring begreppet 

hållbarhet. Vidare beskrivs även begreppet hållbarhetsrapportering där de riktat mot dess 

tillkomst och användning. Detta kapitel innefattar även en mer specifik definition av social 

och miljömässig rapportering samt information kring ramverket Global Reporting Initiative 

(GRI). Den allmänna referensramen beskrivs för att skapa en förståelse för bland annat den 

tredje delen av referensramen i arbetet som är baserad på tidigare forskning. 

2.1.1 Hållbarhet 

Begreppet hållbarhet började enligt Kuhlman och Farrington (2010) att användas i Tyskland 

där den tyska motsvarigheten för ordet hållbarhet användes inom skogsbruket redan år 1713. 

Begreppet användes då till att påpeka att aldrig skörda mer än vad skogen ger i ny tillväxt. 

Senare uppmärksammades begreppet enligt författarna i den så kallade Brundtland-rapporten 

från år 1987. Rapporten skrevs enligt Montiel (2008) av världskommissionen av ekonomisk 

utveckling. Begreppet kom i Brundtland-rapporten enligt Kuhlman och Farrington (2010) att 

bli ett politiskt begrepp och handlade om mänsklighetens strävan mot ett bättre liv och de 

begränsningar som naturen har, rapporten ville främst påpeka spänningen mellan dessa två 

aspekter. Hållbarhet som begrepp har enligt författarna med tiden kommit att omfatta tre 

dimensioner vilka är de miljömässiga, sociala och ekonomiska. Författarna påpekar dock 

vidare att begreppet hållbarhet ofta är svårt att definiera och har under åren kommit att ändra 

betydelse löpande. Begreppet är enligt författarna kopplat till både politisk bedömning men 

också till vetenskapliga studier och måste därför vara användbart för båda arbetsområdena. 

Kuhlman och Farrington (2010) skriver vidare att begreppet efter Brundtland-rapporten kan 

kopplas till framför allt två olika utvecklingsområden. Det första området handlar om 

förmågan att kunna koppla begreppets tre aspekter vilka är miljö, social och ekonomi med 

varandra. Det andra utvecklingsområdet handlar istället om förmågan att kunna skilja på svag 

och stark hållbarhet. 
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2.1.2 Hållbarhetsrapportering 

Under 1960-talet och 1970-talet utvecklades enligt Ioannou och Serafeim (2016) de vi nu 

kallar för frivillig hållbarhetsrapportering både i USA och Europa. Denna rapportering drivs 

enligt författarna av en förnyad medvetenhet om socialt och miljömässigt ansvar. Författarna 

skriver att de mot slutet av 1980-talet kom att utvecklas olika riktlinjer för 

miljörapporteringen. År 1997 fortsatte utvecklingen enligt Ioannou och Serafeim (2016) där 

rapporteringsriktlinjer skapades och utvecklades för rapportering av alla aspekter det vill säga 

miljömässiga, sociala och ekonomiska. En av riktlinjerna skapades enligt författarna av 

organisationerna Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES) och United 

Nations Environment Program (UNEP) och kallas idag för Global Reporting Initiative (GRI). 

Det finns även andra riktlinjer inom hållbarhetsrapportering där ytterligare en enligt Gilman 

och Schulschenk (2013) är Sustainability Accounting Standars Board (SASB). 

 

Under 1990-talet ökade samhällstrycket enligt Ioannou och Serafeim (2016) då krav och 

förväntningar på företagen skapades. Kravet på ökad transparens och ansvarsskyldighet ledde 

enligt författarna till en tillväxt av de frivilliga hållbarhetsrapporterna. Senare började även 

investerare och informationsförmedlare enligt Ioannou och Serafeim (2015) att integrera 

social, miljömässig och företagsstyrnings data i sina värderingsmodeller. Författarna påpekar 

att detta resulterade i att investerarna och informationsförmedlarna önskade 

hållbarhetsrapporter från företagen vilket gjorde att efterfrågan på rapporterna ökade 

ytterligare. 

 

Social hållbarhet handlar i den traditionella redovisningen om exempelvis lönekostnader och 

skattekostnader. Det finns ett oskrivet samhällskontrakt mellan företaget, medarbetare och 

samhället. För företagens överlevnad är det viktigt att hålla det oskrivna kontraktet. Det är 

därför viktigt att medarbetare och det offentliga får en del av företagets överskott. Det här kan 

göras i form av att företagets anställda får rimliga löner och det offentliga får ta ut rimliga 

skatter. (Fagerström, Hartwig och Lindberg, 2016)  

 

Rusko, Turekova, Kralikova och Bevilaqua (2011) skriver att miljörapporteringen idag är en 

självklarhet i näringslivet och att företag därför tvingas att ta ansvar för hur de påverkar 

miljön med sina produkter eller tjänster. Ägare är enligt författarna medvetna om att 

miljörapporteringen ska innehålla öppen och sann information om deras miljöpåverkan i 

samhället, detta förutsätter att företagen ständigt upprätthåller, utvecklar och förbättrar 
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systemet för miljörapportering. Författarna beskriver miljörapportering som ett verktyg som 

ger information om en organisations verksamhet och dess påverkan på miljön. Informationen 

vill enligt författarna främst rikta sig mot organisationens affärspartners där det även syftas på 

potentiella affärspartners. De påpekar även att anställda och statliga myndigheter kan ha en 

önskan att ta del av informationen. Rusko, Turekova, Kralikova och Bevilaqua (2011) skriver 

vidare att företag inom den miljömässiga hållbarhetsrapporteringen rapporterar exempelvis 

om sin andel av miljöföroreningar, vatten och avfallshantering och även om farliga 

kemikaliska laddningar. I den traditionella redovisningen är det enligt Fagerström, Hartwig 

och Lindberg (2016) miljökostnader och avskrivningar på miljöinvesteringar som är kopplat 

till den miljömässiga hållbarheten. Författarna påpekar att det är viktigt för företag att göra 

miljömässiga satsningar för att inte påverka sin långsiktiga överlevnad. 

2.1.3 GRI 

GRI hjälper bland annat företag globalt att förstå och rapportera sin inverkan på 

klimatförändringar, mänskliga rättigheter och sociala förhållanden genom att ha skapat ett 

ramverk för hur hållbarhetsrapporter bör utformas (https://www.globalreporting.org). 

Författarna Hedberg och Von Malmborg (2003) belyser att anledningen till att GRI 

utformades var att det inte fanns något tydligt ramverk för hur den frivilliga 

hållbarhetsrapporteringen skulle utformas. Vidare menar författarna att problemet med att inte 

ha ett ramverk handlade om att rapporterna inte gick att jämföras mellan företagen då det inte 

fanns något tydligt att jämföra mot. 

 

Boiral och Henri (2017) förklarar att GRI hjälper organisationer att förstå begreppet hållbar 

utveckling vilket enligt dem sällan är något som är enkelt att definiera. Författarna beskriver 

vidare att GRI ger tydliga struktureringsdirektiv för hur de olika aspekterna miljömässigt, 

socialt och ekonomiskt bör hanteras. Yaldo, Dong, Woodbine och Fan (2014) beskriver GRI 

som det mest använda ramverket världen över och påpekar att det är under ständig förbättring. 

De beskriver två principer inom GRI där den ena är utformningen av rapportkvalité och den 

andra utformningen av rapporternas innehåll. Yaldo, Dong, Woodbine och Fan (2014) belyser 

vidare att den senaste uppdateringen av GRI är G4 och menar att G4 beskriver utformningen 

av en hållbarhetsrapport med huvudfokus på materialaspekter. Materialaspekter förklarar 

författarna är något som speglar betydelsen av företagens ekonomiska, sociala och 

miljömässiga beslut och kan vara av vikt vid intressenternas beslut och bedömningar. 
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För huvudpunkterna miljömässig, social och ekonomisk rapportering använder GRI ett antal 

specifika aspekter, under dessa aspekter finns 75 stycken mer djupgående exempel på vad det 

är som härrör varje kategori och vad företagen förväntas rapportera. Organisationer kan välja 

mellan två alternativ när de upprättar sin hållbarhetsrapport. Den första är att endast 

rapportera de punkter som organisationerna faktiskt påverkar eller välja det andra alternativet 

där de måste rapportera samtliga punkter inom en viss aspekt även om företaget endast berör 

någon av dessa. (GRI, 2016 a)  

 

2.2 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen innehåller olika teorier som har koppling till 

hållbarhetsrapportering. Amran och Haniffa (2011) skriver att många teorier har använts för 

att förklara företagens sociala och miljömässiga rapportering. Författaren påpekar att de 

dominerande teorierna är legitimitetsteorin, intressentteorin och den institutionella teorin. I sin 

studie kom även Hahn och Kühnen (2013) fram till att de mest använda teorierna inom 

hållbarhetsrapportering var legitimitetsteorin, intressentteorin och institutionella teorin. 

Författarna kommer fram till en slutsats där de menar att en kombination av de tre teorierna 

passar deras forskning och resultat bäst. Spence, Hussilos och Correa-Ruiz (2010) hävdar 

dock att forskning visat på att intressentteorin är den mest använda och förklarande teorin 

inom hållbarhetsrapportering. Författarna påpekar även att många studier hänvisar enbart till 

intressenter och inte till intressentteorin i sig. Då tidigare forskning hävdat att 

legitimitetsteorin, intressentteorin och den institutionella teorin är de mest använda teorierna 

inom området har denna studie valt att fördjupa sig i dessa. Den teoretiska referensramen 

kommer att utgå från dessa tre teorier. 

2.2.1 Legitimitetsteorin 

Wilmshurst and Frost (2000) skriver att en förklaring till att företag börjat rapportera sin 

sociala och miljömässiga utveckling kan förklaras utifrån legitimitetsteorin. Uwuigbe och 

Uadiale (2011) beskriver att företag verkar i ett samhälle utifrån ett socialt avtal och detta är 

beroende för företagens tillväxt och överlevnad. Författarna skriver vidare att det sociala 

avtalet är uppbyggt efter olika lagar, förordningar och gemensamma överenskommelser i 

samhället. Dessa lagar, förordningar och överenskommelser kan enligt författarna komma att 

begränsa företagen då företagen blir tvungna att följa dessa för att kunna försäkra sig om sin 

överlevnad. Även Hooghiemstra (2000) påpekar att det argumenteras för att socialt och 

miljömässigt arbete svarar på offentliga tryck från samhället. Författaren beskriver att det 
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diskuteras om att en ökning av exempelvis sociala upplysningar från företag är en typ av 

strategi för att förändra allmänhetens uppfattning om företaget. O’Donovan (2002) menar 

också att förändringar i sociala normer har en påverkan på organisatoriska förändringar men 

även på den organisatoriska legitimiteten. Författaren illustrerar det hela utifrån figuren 

nedan. 

 

Figur 1: Legitimitetsteorin (O’Donovan 2002) 

O’Donovan (2002) beskriver att ytan som är markerad med bokstaven X innebär att det finns 

en fullständig likhet mellan företaget och samhällets förväntningar på företaget baserat på 

sociala värderingar och normer. Författaren skriver vidare att ytorna som är markerade med 

bokstäverna Y och Z förklarar att det finns bristande överensstämmelser mellan företagens 

handlingar och samhällets förväntningar på hur företaget ska agera, dessa ytor representerar 

ett legitimitetsgap hos företagen. Målet hos företagen är enligt författaren att komma så nära 

ytan X som möjligt och på så sätt fylla legitimitetsgapet. Författaren påpekar att det finns 

många olika sätt att göra detta på och förklarar vidare att det även är svårt att dra en slutsats 

på var företaget befinner sig i frågan om legitimitet då den är baserad på socialperspektiv och 

värderingsperspektiv vilket är något som förändras över tid. 

 

Enligt Ratanajongkol, Davey och Low (2006) finns det en koppling mellan legitimitetsteorin 

och företagens rapportering om hållbarhet. Författaren menar att hållbarhetsrapportering kan 

ses som en typ av strategi för företagen till att bygga och behålla sin legitimitet. Roca och 

Searcy (2012) påpekar dock att olika företag kan ha olika förväntningar på sig av samhället 

och menar därför att olika företag kan behöva rapportera olika indikatorer för att anses vara 

legitima. 
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2.2.2 Institutionella teorin 

Den institutionella teorin har enligt Scott (1987) olika varianter och det blir därför svårt att 

enkelt definiera den institutionella teorin som en fungerande teori för alla typer av 

organisationer. Även Deegan (2002) beskriver att det finns olika typer av dimensioner som 

belyser frivillig hållbarhetsrapportering i den institutionella teorin. Författaren förklarar att 

dessa är olika isomorfismer. DiMaggio och Powell (1983) beskriver isomorfismer som en 

process där en viss enhet i en population tvingas att efterlikna de andra som finns inom 

samma miljöförhållanden. Vidare beskriver författarna att institutionell isomorfism handlar 

om organisatoriska förändringar vilket de väljer att definiera som formell struktur, 

organisationskultur och uppsatta mål. Författarna belyser att det finns tre typer av 

institutionell isomorfism vilka är tvångsisomorfism, mimetisk isomorfism och normativ 

isomorfism. 

 

Tuttle och Dillard (2007) beskriver tvångsisomorfism som en tvångsförändring som sker 

genom asymmetriska maktförhållanden. Detta kan till exempel vara en betydande leverantör 

eller myndighet. De menar att detta kan vara formella och informella krav vilka antingen kan 

ses som tvång eller som en önskan till förändring. De belyser dock att förändringen kan bli 

tvingande om den som önskar förändringen har tillräckligt stort inflytande. Den mimetiska 

isomorfismen förklarar Tuttle och Dillard (2007) som en icke tvingande förändring. De menar 

att en viss osäkerhet kan leda till att organisationer imiterar varandra. Vidare skriver 

författarna att sådan här typ av förändring kan sprida sig genom personal vilka kommer med 

förslag eller önskemål från branschorganisationer. Om det råder osäkerhet väljer aktörer 

enligt författarna vid användning av denna isomorfism att följa legitimerande praxis som 

används av den tydligt ledande aktören. Den tredje typen av isomorfism det vill säga den 

normativa isomorfismen belyser Tuttle och Dillard (2007) som en variant av 

professionalisering där expertis och ny kunskap är bidragande till förändringar. Författarna 

menar att aktörer inom samma bransch tenderar att likna varandra då de anställda till exempel 

har likvärdig kunskap och utbildning. Detta leder då till att organisationer inom samma 

bransch har en tendens till att efterlikna varandra. 

 

Deegan (2002) beskriver den institutionella teorin som en förklaring på hur det kommer sig 

att företag rapporterar sådan information som de inte är tvingade att göra. Författaren menar 

att den institutionella teorin kan ge en förklaring till varför företag som hållbarhetsrapporterar 
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väljer att göra detta. Dock bör det noteras att lag (2016:947) trätt i kraft i Sverige vilket gör 

det tvingande för större företag att hållbarhetsrapportera från och med räkenskapsåret 2017. 

 

2.2.3 Intressentteorin 

Begreppet intressenter förklaras av Parmar, Freeman, Harrison, Wicks, Colle och Purnell 

(2010) som de grupper och individer som kan påverka eller påverkas av handlingar som är 

kopplade till värdeskapande och handel. Författarna påpekar dock att det inte är en 

nödvändighet att definiera begreppet då de kan skilja sig beroende på situation. Det som är 

viktigt enligt författarna är att diskutera den faktiska användningen av intressentteorin. 

 

Utifrån intressentlitteraturen under de senaste åren hävdar Hörisch, Freeman och Schaltegger 

(2014) att det har utvecklats många olika versioner av intressentteorin. Författarna skriver att 

många forskare har undersökt de beskrivande och empiriska aspekterna av intressentteorin 

vilket i sin tur hjälpt till att identifiera intressenter och deras förväntningar på hållbarhet. 

Gioia (1999) hävdar att alla intressenter måste behandlas lika. Parmar et al. (2010) skriver att 

det har skapats flera versioner av vad som innebär att behandla alla intressenter lika men 

menar att det mest centrala inom intressentteorin trots det är fokuset på att behandla alla 

intressenter lika. Sammanfattningsvis är intressentteorin enligt Parmar et al. (2010) en teori 

som kan omfatta många olika normativa aspekter. De normativa aspekterna ska enligt 

författarna kunna svara på två olika frågor där den första handlar om att kunna svara på vad 

syftet med företaget är och den andra till vem ledningen har en skyldighet. 

 

Parmar et al. (2010) skriver att intresseteorin har en viss koppling till hållbarhetsarbete. 

Författaren menar att teorin har hjälpt hållbarhetsforskare att identifiera och specificera de 

sociala skyldigheterna som en verksamhet har. Laplume, Sonpar och Litz (2008) skriver att 

intressenter är de som bedriver någon form av intresse för ekonomiska, miljömässiga eller 

sociala aspekter och kan vara exempelvis kunder, leverantörer eller fordringsägare. 

Författaren menar att dessa bestämmer framgången för en organisation. Hahn och Kühnen 

(2013) menar att en viktig faktor till att uppnå framgång och möta intressenternas krav är 

hållbarhetsrapportering. 
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2.3 Tidigare forskning 

I denna del av referensramen kommer tidigare forskning att presenteras med utgångspunkt 

från studiens syfte. Studiens syfte är att undersöka om mängden hållbarhetsinformation i 

hållbarhetsrapporter mellan branscherna industritjänster och sällanköpsvaror skiljer sig för 

företag i Skandinavien och om bransch är en påverkande faktor. Forskning kring skillnader i 

hållbarhetsrapporter mellan dessa branscher i Skandinavien kommer att presenteras i denna 

del av referensramen. 

2.3.1 Hållbarhet i Skandinavien 

Skandinavien brukar enligt Bondeson (2003) innebära en sammansättning av tre olika länder 

vilka är Sverige, Norge och Danmark. Enligt Strand, Freeman och Hockers (2015) skrev en 

dansk författaren en dikt år 1839 när han besökte Sverige. Syftet med dikten var att beskriva 

vilken likhet han kände mellan länderna Sverige, Danmark och Norge. Dikten fick namnet 

“jag är en skandinav” och på så sätt skapades ordet Skandinavien som idag syftar till de tre 

länderna. På senare tid har även Finland enligt Bondeson (2003) räknats som ett land i 

Skandinavien av många. I denna studie kommer dock endast Sverige, Danmark och Norge 

syftas på vid användning av ordet Skandinavien. 

 

De skandinaviska länderna visar höga resultat när de kommer till hållbarhetsarbete i olika 

prestanda mätningar som gjorts. Företagen i de skandinaviska länderna leder världen mot 

starka hållbarhetsprestationer där Skandinavien kan ses som inspiration för hållbarhetsarbete. 

Intressentfokus är en viktig faktor till ett effektivt hållbarhetsarbete, de skandinaviska 

länderna arbetar mycket med detta i sina länder. Demokrati är något som kan kopplas till 

intressent engagemang, vilket de skandinaviska länderna har. Även det institutionella 

arrangemanget i de skandinaviska länderna kan ha påverkat hållbarhetsarbetet. Ett exempel är 

landet Norge som infört en lag om kvinnlig representation. Lagen handlar om att styrelsen i 

offentliga bolag ska bestå av minst 40 procent kvinnor. En lag som träder i kraft kan med 

tiden även påverkar de kulturella normerna som i sin tur gör att vissa saker blir mer vanliga i 

samhället. (Strand, Freeman och Hockers, 2015) 

 

2.3.2 Skillnader mellan branscher 

Ordet bransch definieras av svenska akademiens ordbok som verksamhetsgren, yrkesgren 

eller affärsgren (https://www.saob.se). Roca och Searcy (2012) har i sin artikel jämfört olika 
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branscher utifrån indikatorer från ramverket GRI och kommit fram till att det finns skillnader 

mellan vilka och hur många indikatorer olika branscher väljer att belysa i sina 

hållbarhetsrapporter. De beskriver att branscher inom konstruktion, kemikalier och energi 

tenderar att använda sig av fler indikatorer från GRI än vad branscher som finans, mathandel 

och detaljhandel gör. 

 

Eccles, Krzus, Rogers och Serafeim (2012) menar likt Roca och Searcy (2012) att det finns 

likheter mellan företag inom samma bransch. Författarna skriver att företag inom samma 

bransch tenderar att ha liknande affärsmodeller. De menar att företagen arbetar inom samma 

lagstiftande miljö, företagen har liknande tillvägagångssätt vid hantering av resurser, de har 

liknande tillvägagångssätt vid hantering av externa effekter samt producerar liknande 

produkter och tjänster. Eccles, Krzus, Rogers och Serafeim (2012) menar därför vidare att 

detta kan leda till att företag inom samma bransch har liknande risker och möjligheter när det 

kommer till hållbarhet. Som tidigare nämnt har även Chen och Bouvain (2009) i sin studie 

kommit fram till att det finns skillnader mellan branscher vid hållbarhetsrapportering, dessa 

författare skiljer sig dock till viss del från Roca och Searcy (2012). Chen och Bouvain (2009) 

studie visar att det finns skillnader mellan branscherna men att dessa är få. Författarna menar 

att deras studie visat på skillnader men endast vid omnämnande av miljöaspekter. 

2.3.3 Rapportering inom sällanköpsvaror och industritjänster 

Gamerschlag, Möller och Verbeeten (2011) skriver att deras studie visar att företag i Tyskland 

som utför tjänster har en tendens till att rapportera mindre hållbarhetsinformation inom den 

miljömässiga rapporteringen än andra företag som tillhör tillverkande branscher så som 

konsumentvaror eller den energiförsörjande industrin i studien. Författarna menar på att detta 

är ett ganska självklart resultat då företag som utför tjänster har en mindre påverkan på miljön 

och därför väljer att rapportera mindre hållbarhetsinformation inom den miljömässiga 

rapporteringen. Gamerschlag, Möller och Verbeeten (2011) påpekar vidare att ett 

överraskande resultat visade sig vara den sociala rapporteringen då företag som utför tjänster 

även rapporterar mindre information kring denna aspekt. Författarna menar dock att detta kan 

bero på att studien utgått från nyckelord som är mer inriktade på produktionsindustrin. 

 

Ekoeffektiviteten har hos tillverkningsresurser enligt Um, Gontarz och Stround (2015) 

betonats under senare tid och anses vara viktigt inom branscher som de berör. Författarna 

menar att det därför har utvecklats olika sätt att mäta energiförbrukningen för de olika 
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branscherna som påverkas. Författarna påpekar vidare att dessa företag brukar ge uppgifter 

om energiförbrukning av sina egna produkter. Inom hållbarhet har detta blivit en viktig fråga 

enligt Thoresen (1999) och därför har prestandautvärderingar skapats där företag utifrån 

individuellt skapade prestationsindikatorer kan utvärdera energiförbrukningen i företaget för 

att sedan kunna rapportera om detta. 

2.3.4 Övriga faktorer 

Tidigare studier har visat på att storlek kan ha en påverkan på mängd hållbarhetsinformation i 

hållbarhetsrapporter. Författarna Meek, Roberts och Gray (1995) skrev exempelvis redan år 

1995 att storlek är en av de viktigaste faktorerna till skillnader i hållbarhetsrapporter. 

Författarna menar att större företag har en tendens till att rapportera mer finansiell och icke-

finansiell information än mindre företag. Författarna påpekar även att större företag kan ha en 

tendens till att vara mer synliga för allmänheten med sina hållbarhetsrapporter. Anledningen 

till detta kan enligt författarna vara att större företag blir mer pressade av intressenter till att 

följa lagar och regler än vad mindre företag blir. Även Chen och Bouvain (2009) hävdar att 

deras studie visat på att storlek påverkar skillnaderna i hållbarhetsrapporter. Författarna 

skriver att omfattningen av hållbarhetsrapporter i deras studie hade en tendens av att falla när 

storleken på ett företag minskade. Då tidigare forskning visat att storlek är en bidragande 

faktor till skillnader i mängd hållbarhetsinformation kommer denna studie att använda storlek 

som en kontrollvariabel.  

 

En annan faktor som tidigare forskning visat som en bidragande faktor till skillnader i 

hållbarhetsrapporter är tid. Gray, Javad, Power och Sinclair (2001) påpekade redan år 2001 att 

det skett en variation över tid mellan hur mycket som rapporteras i hållbarhetsrapporter. 

Hopwood (2009) förklarar att företag i sina rapporter har börjat ta hänsyn till miljöaspekter i 

allt större utsträckning. Han tror att detta är någonting som kommer att fortsätta över tid då 

den mänskliga påverkan på miljön har fått allt mer utrymme i olika debatter. Vidare förklarar 

författaren att detta har medfört att begrepp och handlingar som påverkar miljö har börjat 

utvecklas även om han anser att det går alldeles för långsamt. Hopwood (2009) belyser även 

att en följd av utvecklingen och medvetenheten som uppkommit sannolikt kommer att vara 

bidragande till förändringar av rapporteringar och andra beräkningar över tid. Likväl menar 

han att det sannolik kommer utvecklas högre krav för detta informationsflöde för att 

säkerställa att miljöfrågorna efterlevs. Då tidigare forskning visar att även tid kan vara en 
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bidragande faktor till skillnader i hållbarhetsrapporter kommer tid att används som ytterligare 

en kontrollvariabel i denna studie. 

 

Ytterligare en faktor som påverkar hållbarhetsrapporteringen har utifrån tidigare forskning 

visat sig vara vilket land företaget är verksamt inom. Författarna Maignan och Ralston (2002) 

hävdar att det finns skillnader mellan länder vid utformning av hållbarhetsrapporter. 

Författarna skriver exempelvis att många företag i USA rapporterar sitt sociala ansvar som en 

del eller en utvidgad del av sitt kärnvärde medan länder i Europa inte gör detta lika mycket. 

Enligt författarna är även hållbarhetsrapporterna i Europa formade som ett svar på 

intressenternas tryck medan detta är mindre vanligt i USA. Kolk (2004) skriver i sin studie 

om en undersökning som gjorts av en revisionsfirma vid namn KPMG där de hundra största 

företagen i olika länder valts ut. Undersökningens syfte var att bedöma hur många procent av 

företagen i ett land som publicerade hållbarhetsrapporter. Kolk (2004) skriver vidare att 

KMPG utöver sitt syfte även kommit fram till att det finns tydliga skillnader i 

hållbarhetsrapporter mellan länder. Då tidigare forskning visat att land är ytterligare en faktor 

som kan påverka innehållet i hållbarhetsrapporter kommer denna studie att använda land som 

en tredje kontrollvariabel. 
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2.4 Sammanfattande figur 

En figur har tagits fram där den teoretiska referensramen och tidigare forskning kring området 

har sammanfattats för att tydligt visa vilka teorier och faktorer som är kopplade till studiens 

forskningsområde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

      

 

 

Figur 2: Sammanfattande figur 

                     

I figuren har bland annat fyra variabler tagits upp vilka är bransch, storlek, land och tid. 

Variablerna har tidigare forskning identifierat som faktorer som kan påverka skillnader i 

hållbarhetsrapporter. Denna studie kommer att använda hållbarhetsrapportering som en 

beroende variabel, bransch som en undersökningsvariabel och storlek, land och tid som tre 

kontrollvariabler. Faktorerna framgår utifrån olika färger i figuren för att göra detta tydligare. 

Figuren har även tagit upp tre olika teorier vilka är legitimitetsteorin, intressentteorin och den 

institutionella teorin som tidigare beskrivits i den teoretiska referensramen. Teorierna har 

tidigare tagits upp i den teoretiska referensramen då de försöker beskriva att det finns olika 

kopplingar i samhället till hållbarhetsrapportering och sammanfattas därför i figuren. 

Bransch 

Storlek 

Land 
Intressent 

teorin 

Legitimitets

teorin  Hållbarhetsrapportering 
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2.5 Hypotes 

Tidigare studier har undersökt om bransch är en påverkande faktor till skillnader i 

hållbarhetsrapporter, flera studier har kommit fram till att bransch är en påverkande faktor i de 

länder som studierna valt att undersöka (Roca och Searcy 2012; Eccles, Krzus, Rogers och 

Serafein 2012; Chen och Bouvein 2009). En del teorier som tagits upp i den teoretiska 

referensramen kan ses som en förklaring till skillnader i hållbarhetsrapporter mellan 

branscher. Utifrån tidigare forskning och de teorier som studien utgår från skapas en hypotes 

på hur det troligtvis kommer att se ut för länderna i Skandinavien. 

 

Hypotes 1: Branschtillhörighet påverkar skillnader i mängden hållbarhetsinformation i 

hållbarhetsrapporter. 
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3. Metod 

 

I detta kapitel kommer det att presenteras vilken forskningstradition denna studie utgår från 

och redogöras för vilken forskningsdesign studien använder och även vilken metod som är 

lämplig och som används. Studiens population och bortfall kommer också att presenteras och 

beskrivas. Kvalitetskriterier för den kvantitativa forskningen kommer att tas upp och det 

kommer att redogöras för hur dessa har använts i studien och även på vilket sätt studien har 

tagits hänsyn till källkritik. 

 

3.1 Vetenskaplig syn 

Sohlberg och Sohlberg (2013) skriver att det finns olika paradigm i forskning och menar att 

ett av paradigmen är det positivistiska paradigmet. Den här studie utgår från ett positivistiskt 

paradigm då studien syftar till att undersöka skillnader i mängd hållbarhetsinformation i 

hållbarhetsrapporter mellan två branscher och eventuellt se om bransch är en påverkande 

faktor till skillnaderna. Sohlberg och Sohlberg (2013) påpekar att positivismen utgår från att 

vara förklarande och predicerande vilket denna studie ämnar vara. Olsson och Sörensen 

(2011) skriver att paradigm spelar roll vid utförandet av studien och metodvalet då detta är 

beroende av det valda paradigmet. Författarna beskriver även att en studie kan följa den 

deduktiva linjen inom forskning vilken utgår från en teori och sedan svarar på hur 

verkligheten är. Denna studie utgår från den deduktiva linjen då studien utgår från teorier som 

försöker svara på hur det är i verkligheten. Olsson och Sörensen (2011) påpekar att deduktion 

oftast används inom kvantitativ forskning och oftast presenteras hypoteser inom denna linjen. 

Denna studie utgår från en hypotes vilket gör att den deduktiva linjen följs även här. Inom 

positivismen utgås det även från objektivitet då Eriksson och Hultman (2014) skriver att 

positivismen strävar efter att nå objektiv kunskap. Ejvegård (2003) beskriver objektivitet som 

strävan efter att tydligt visa vem som har sagt vad och undvika egna tolkningar. Den här 

studien utgår från ett objektivt synsätt då egna tolkningar och antaganden undviks. 

 

3.2 Metodval 

Denna studie grundar sig i en kvantitativ metod, vilket Bryman och Bell (2013) förklarar som 

en metod där forskaren med hjälp av numeriska data försöker nå ett resultat. Eftersom denna 

studie ämnar att studera hållbarhetsrapporter och sedan omvandla dess innehåll till siffror för 

att på så sätt nå en slutsats anses studien utgå från en kvantitativ metod. Studien utgår från en 

innehållsanalys vilket enligt Bryman och Bell (2013) är ett sätt att angripa texter på, detta för 
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att kunna nå systematik och replikerbarhet i innehållet. Det här har denna studie behövt göra 

för att på så sätt kunna svara på sitt syfte. Bryman och Bell (2013) skriver även att en 

innehållsanalys kan vara en del i den kvantitativ forskning. Denna studie har utfört en 

databaserad innehållsanalys utifrån den kvantitativa forskningen. Vidare har studien som 

tidigare nämnt genomfört en hypotesprövning. Ejvegård (2003) skriver att hypoteser är 

vanliga inom den kvantitativa forskningen och menar att hypotesprövningar används av 

forskare för att kunna komma fram till slutsatser för orsaker eller bidragande orsaker, vilket 

denna studie har försökt göra. 

Vid utförande av innehållsanalysen har hållbarhetsrapporter såväl separerade från den vanliga 

finansiella redovisningen som integrerade med den vanliga finansiella redovisningen 

studerats, detta från företag inom de valda branscherna vilka är industritjänster samt 

sällanköpsvaror. Årsredovisningarna eller hållbarhetsrapporterna har hämtats via företagens 

hemsidor. Innehållsanalysen i denna studie har utgått från vad GRI utifrån den senaste 

versionen som är G4 har som önskemål från företag att ha med i sina hållbarhetsrapporter. 

Studien har använt dessa ord som en typ av checklista. Det bör dock observeras att alla 

företagen inom branscherna inte hållbarhetsrapporterar enligt GRI vilket kan påverka 

resultatet för studien. För att kontrollera vilka ord som fanns med hos de olika företagen i de 

valda branscherna användes en datorbaserad sökfunktion (Ctrl+ F) via webbläsaren Google 

Chrome. För att sammanställa datan har studien använt sig av programmet Excel. 

 

3.3 Forskningsdesign 

Enligt Wahyuni (2012) är forskningsdesign viktigt för att utifrån den kunna välja en 

metodologi och en metod för studien och på så sätt kunna besvara sitt valda syfte och sina 

forskningsfrågor. Denna studie utgår från en komparativ design. Bryman och Bell (2013) 

beskriver den komparativa designen eller den jämförande designen som den även kan kallas 

för som en design där två identiska metoder används för att studera två olika fall. Denna 

design kan enligt författarna utföras genom den kvantitativa metoden. Undersökningen ska då 

bygga på två olika fall vilka exempelvis kan vara organisationer eller nationer. Denna studie 

bygger på att jämföra två olika branscher genom samma metod vilket gör denna design 

lämplig. Data för denna typ av design samlas enligt Bryman och Bell (2013) i båda fallen in 

genom en tvärsnittsdesign. Författarna beskriver tvärsnittsdesign som en design där mer än ett 

fall studeras. Författaren beskriver att denna design är intresserad av variation som skapas vid 

forskning kring flera fall, vanligtvis behöver studien utgå från många olika fall för att fungera. 
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Denna studie utgår från olika företag för att på så sätt kunna svara på syftet och därför har 

insamling av data utförts genom en tvärsnittsdesign. Bryman och Bell (2013) skriver även att 

det i denna design krävs kvantitativa data för att kunna dra en slutsats kring variation och 

även för att kunna studera relationen mellan olika variabler. Denna studie utgår från 

kvantitativa data och ämnar till att undersöka relationen mellan studiens variabler, detta tyder 

också på att insamling av data via tvärsnittsdesign är lämplig. 

3.4 Population och bortfall 

I denna studie har en del avgränsningar gjorts. En avgränsning handlar om att studien endast 

utgått från börsnoterade företag från Sverige, Norge och Danmark. Detta gör att studien inte 

har tagit hänsyn till de företag som inte är börsnoterade. En annan avgränsning handlar om att 

studien endast har valt företag som har engelska hållbarhetsrapporter eller årsredovisningar då 

GRI’s senaste version som är G4 är på engelska. Populationen för studien består av 30 företag 

som slumpvis valts ut där 15 stycken av dessa tillhör branschen industritjänster och 15 

stycken sällanköpsvaror. Företagen kommer från både Small Cap, Mid Cap och Large Cap. 

Studien har använt sig av fem företag från vardera land inom båda branscherna. Då denna 

studie ämnar studera innehållet i hållbarhetsrapporter från två olika år kommer studien totalt 

att bestå av 60 observationer. 

 

Bryman och Bell (2013) beskriver att det är viktigt att ta ställning till hur bortfall ska hanteras. 

Bortfallen i denna studie handlar främst om vilka företag som valts ut till studien och hur 

dessa valts. Ett bortfall handlar om att vissa företag enbart hållbarhetsrapporterar på sina egna 

språk vilket gjorde att dessa valdes bort. En del företag valdes även bort då dessa började sin 

verksamhet efter år 2014. Denna studie ämnar studera hållbarhetsrapporter från samma 

företag för både år 2014 och 2016 vilket gjorde att företagen som inte rapporterade år 2014 

valdes bort. Bortfallen påverkade landet Danmark mest då alla företag från Small Cap i 

branschen industritjänster valdes bort på grund av att de inte stämde överens med studiens 

avgränsningar. Studien var därför tvungen att använda endast företag från Mid-och Large Cap 

från branschen industritjänster i Danmark, detta för att kunna få lika stort antal företag från 

vardera land. 

 

3.5 Operationalisering 

Enligt Olsson och Sörensen (2011) handlar operationalisering om att definiera ett begrepp och 

även om att definiera hur det valda begreppet ska mätas. Författaren beskriver att resultatet av 
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en studie blir olika beroende på vilket sätt forskaren väljer att samla in data på. Nedan 

beskrivs den beroende variabeln hållbarhetsrapportering och de oberoende variablerna vilka 

är undersökningsvariabeln bransch och även studiens tre kontrollvariabler storlek, tid och 

land. 

3.5.1 Beroende variabel 

Den beroende variabeln som denna studie kommer att utgå ifrån är hållbarhetsrapportering. 

Denna studie definierar hållbarhetsrapportering utifrån de tidigare nämnda önskemålen som är 

framtagna av GRI. Dessa önskemål ligger till grund för att avgöra hur mycket varje företag 

rapporterar i sina hållbarhetsrapporter och på så sätt kunna svara på studiens syfte. Bilden 

nedan visar en typ av checklista som innefattar olika ord som GRI anser att en 

hållbarhetsrapport bör innehålla, studien har dock bortsett från den ekonomiska 

rapporteringen. För varje gång företaget har nämnt ett ord får de 1 poäng. Checklistan har 

några punkter som innehåller ordet “and” där studien valt att särskilja dessa ord, detta för att 

få fler ord att studera. 

 

 

Figur 3: Beroende variabel (GRI, 2016a) 
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3.5.2 Undersökningsvariabel  

Undersökningsvariabeln i denna studie är bransch då syftet är att undersöka om bransch är en 

påverkande faktor till skillnader i mängd hållbarhetsinformation i hållbarhetsrapporter. Som 

tidigare nämnt har flera andra studier undersökt om bransch är en påverkande faktor för 

skillnader i hållbarhetsrapporter (Tate, Ellram och Kirchoff, 2010; Holder- Webb, Cohen, 

Nath och Wood, 2009; Chen och Bouvain, 2009; Gamerschlag, Möller och Verbeeten, 2011; 

Roca och Searcy, 2012; Eccles, Krzus, Rogers och Serafeim, 2012). Denna studie har därför 

valt bransch som undersökningsvariabel. Studien har valt branscher utifrån Avanzas indelning 

av branscher. De valda branscherna är som tidigare nämnt industritjänster och 

sällanköpsvaror. De Veaux, Velleman och Bock (2016) skriver att en speciell variabel kan 

skapas för en variabel som inte innehåller kvantitativa data, detta görs för att kunna tyda vad 

variabel syftar på. Dessa variabler kallas enligt författarna för indikator variabler då de anger 

vilken kategori varje fall tillhör. Författarna påpekar även att variabeln vanligtvis brukar 

kallas för en dummyvariabel. I denna studie är variabeln bransch en dummyvariabel och 

därför har de företag som tillhör branschen industritjänster benämnts med siffran 0 och de 

företag som tillhör branschen sällanköpsvaror med 1. 

3.5.3 Kontrollvariabler 

Denna studie kommer även att använda sig av ett antal kontrollvariabler då Bernerth och 

Aguinis (2016) skriver att sådana krävs för att kunna identifiera faktorer som förklarar ett 

fenomen som är av intresse. Författarna menar att en studie även behöver kontrollera andra 

relevanta variabler för att kunna identifiera om variabeln som är av intresse förklarar ett 

fenomen eller inte. Den här studien syftar till att forska kring om bransch är en påverkande 

faktor till skillnader i mängd hållbarhetsinformation i hållbarhetsrapporter och därför behöver 

studie kontrollera för andra variabler som också kan tänkas påverka 

hållbarhetsrapporteringen. 

 

Studiens första kontrollvariabel är storlek och har som även detta tidigare nämnt beaktats i 

denna studie då tidigare forskning studerat denna variabel och visat att den kan ha en 

påverkan på hållbarhetsrapportering (Gamerschlag, Möller och Verbeeten, 2011; Gallo och 

Christensen, 2011; Chen och Bouvain, 2009; Meek, Roberts och Gray, 1995). Storlek på 

företagen har mätts utifrån företagens omsättning i kronor. Dessa tal har fåtts genom 

företagens årsredovisningar. I vissa årsredovisningar har företagen redovisat sin omsättning 
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utifrån en annan valuta än kronor och därför har denna studie valt att översätta dessa valutor 

till kronor med hjälp av en internethemsida (www.valuta.se). 

 

Studiens andra kontrollvariabel är tid och har valts i studien då tidigare forskning använt även 

denna variabel för att se om den påverkar hållbarhetsrapportering (Aras och Crowther, 2009; 

Lozano och Huisingh, 2011; Gray, Javad, Power och Sinclair, 2001; Hopwood, 2009). 

Variabeln tid har mätts utifrån hållbarhetsrapporter från två olika år vilka är 2014 och 2016. 

Denna variabel är också en dummyvariabel och därför har år 2014 betecknats med 0 och år 

2016 med 1. 

 

Den tredje kontrollvariabeln i studien är land och använts likt de andra variablerna då tidigare 

forskning har använt sig av samma variabel (Chen och Bouvain, 2009; Campbell, 2006; 

Maignan och Ralston, 2002; Kolk, 2004). Företagen i denna studie är antingen svenska, 

norska eller danska då studien ämnar studera de skandinaviska länderna. Variabeln land är likt 

variabeln bransch en dummyvariabel och därför har företagen från Sverige betecknats med 

siffran 0, företag från Norge med 1 och företag från Danmark med 2. Djurfeldt och Barmark 

(2009) skriver att en oberoende variabel som har fler kategorier kan omvandla varje kategori 

till en dummyvariabel. Denna variabel kommer att presenteras separat för varje land vilket 

kan utläsas i bilaga 1. Djurfeldt och Barmark (2009) beskriver att alla kategorier förutom en 

sedan används i en regression vilket kommer att utföras i denna studie. Kategorin som plockas 

bort kallas enligt författarna för en referenskategori. 

 

3.6 Dataanalys 

Statistiska kontroller har i denna studie utförts då Spector, Michael och Brannick (2011) 

skriver att statistiska kontroller kan ge en mer exakt uppskattning av relationen mellan de 

variabler som studien intresserar sig för. Studie har använt sig av det statistiska programmet 

SPSS vid dataanalyser då Bryman och Bell (2013) skriver att det är den kanske mest använda 

mjukvaran vid analyser inom den kvantitativa metoden. 

 

Denna studie har med hjälp av SPSS utfört en bivariat analys vilket enligt Bryman och Bell 

(2013) handlar om att analysera två variabler i taget och på så sätt visa hur de relaterar till 

varandra. Studien har flera variabler vilket gör att en bivariat analys är lämplig för att kunna 

se hur variablerna relaterar med varandra. Detta har gjorts med hjälp av en metod som kallas 

för pearsons r som är ett korrelationstest. Denna metod är enligt Bryman och Bell (2013) en 
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metod som är till för att titta på relationen mellan intervall- och kvotvariabler. Denna studie är 

en kvantitativ studie som har intervall- och kvotvariabler och därför är just denna teknik 

lämpligt. Edling och Hedström (2003) beskriver att en intervallskala brukar användas vid 

temperatur mätt i Celsius. Detta är något som kan förknippas med mängden 

hållbarhetsrapportering i denna studie. Edling och Hedström (2003) beskriver även att 

inkomst kan vara ett exempel på en variabel i en kvotskala vilket i denna studie kan 

förknippas med variabeln bransch.  

 

Ett korrelationstest är nödvändigt att utföra då Djurfeldt och Barmark (2009) skriver att en 

samvariation mellan studiens oberoende variabler kan påverka förklaringsgraden i den 

multipla regressionen och göra det svårt att visa hur de oberoende variablerna påverkar den 

beroende. Detta test har varit nödvändigt i denna studie då en multipel regression även 

genomförts. Enligt Bryman och Bell (2013) visar pearsons r styrkan mellan variabler där 0 

innebär att det inte finns något samband alls och 1 att det finns ett perfekt samband. 

Koefficienten kan enligt författarna vara positiv eller negativ. Detta har denna studie utgått 

från när det tittats på hur variablerna relaterar till varandra. Djurfeldt och Barmark (2009) 

påpekar att en tumregel för vad som är hög korrelation är att ligger över 0,7–0,8. Ligger man 

över den nivån finns det en anledning till att bekymra sig enligt författarna. Studien har 

utifrån korrelationstestet kontrollerat för om korrelationen mellan någon variabel ligger över 

denna gräns. 

 

Det görs som tidigare nämnt även en regressionsanalys i studien med hjälp av SPSS, mer 

specifikt en multipel regressionsanalys då Edling och Hedström (2003) skriver att en sådan 

regressionsanalys används när det finns flera oberoende variabler som tros påverka den 

beroende variabeln men menar att de ofta är nödvändigt att göra en multipel regression även 

om studien bara intresserar sig för sambandet mellan två variabler. Denna studies syfte är 

främst att titta på relationen mellan två variabler där hållbarhetsrapportering är den beroende 

variabel och bransch är undersökningsvariabeln men då tidigare forskning har visat att flera 

variabler kan påverka skillnader i hållbarhetsrapporter är en multipel regressionsanalys 

nödvändig och har utförts där även tre kontrollvariabler används vilka som tidigare nämnt är 

storlek, land och tid. 
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3.7 Kvalitetskriterier 

Här kommer det att redogöras för olika kvalitetskriterier som forskare inom den kvantitativa 

forskningen tar hänsyn till. Bryman och Bell (2013) skriver att dessa bland annat är validitet, 

reliabilitet och generalisering. Denna studie har tagit hänsyn till dessa då det är en studie som 

tidigare nämnt utgår från den kvantitativa forskningsmetoden. 

3.7.1 Validitet 

Kriterier för validitet har enligt Golafshani (2003) sina rötter i positivismen vilket denna 

studie utgår från där författaren menar att validiteten är avgörande för att se om forskaren 

faktiskt mäter det som den säger sig göra eller hur sanningsenligt resultatet är. Vidare menar 

författaren att validiteten ofta är konstruktiv inom den kvantitativa forskningen, det vill säga 

att forskaren bygger upp validiteten på egen hand genom en ställd forskningsfråga, ett 

begrepp och hypotes. Det är detta som är avgörande för om den data som samlas in är relevant 

eller inte. Denna studie utgår från den kvantitativa forskningen med hypoteser vilket gör att 

validitet är viktigt att ta hänsyn till. Bryman och Bell (2013) belyser fyra sorters validitet. Den 

första som författarna beskriver är begreppsvaliditet och denna gäller enligt författarna främst 

när kvantitativ forskning strävar efter att mäta samhällsvetenskapliga begrepp. Författarna 

påstår att det handlar om att måttet verkligen ska spegla begreppet. Ett exempel som de tar 

upp handlar om ett intelligenstest där de frågar sig om testet verkligen mäter skillnader i 

intelligens. Variabler som tidigare forskning har använt och konstaterat påverkar 

hållbarhetsrapporteringen har valt att användas även i denna studie och på så sätt har 

begreppsvaliditeten ökat för studien. Dessa variabler är som tidigare nämnt bransch, storlek, 

land och tid. 

 

Bryman och Bell (2013) tar även upp intern och extern validitet. De beskriver den interna 

validiteten som ett sökande efter en hållbar kausalitet mellan två eller fler variabler. De 

förklarar att studier vid tester av detta använder sig av beroende och oberoende variabler för 

att kunna se om det verkligen är så att x påverkar y och inte någonting annat. Denna studie tar 

hänsyn till den interna validiteten genom att studien utgår från en multipel regressionsanalys 

vilket tidigare nämnt används för att se samband mellan variabler. De extern validitet 

behandlar enligt Bryman och Bell (2013) hur ett urval till den population som ska studeras 

görs och om resultaten kan generaliseras utöver den population som varit med i 

undersökningen. Författarna belyser här att det är viktigt att forskare inom kvantitativa studier 

är noggranna när de skapar sitt urval då det ska vara representativt i ett större perspektiv. I 
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denna studie har det tagits hänsyn till denna typ av validitet då företag i vardera branschen 

slumpvis valts och då studien försökt utgå från ett tillräckligt stort urval och därför utfört 

sextio observationer. 

 

Avslutningsvis beskriver Bryman och Bell (2013) den sista typen av validitet som kallas för 

ekologisk validitet vilket handlar om resultat verkligen är tillämpliga i vardagen. Författarna 

menar att denna validitet handlar om att resultaten från forskning kan vara valida ur en teknisk 

synvinkel men inte överensstämma med hur verkligheten ser ut. Den ekologiska validiteten 

styrks i denna studie genom att hållbarhetsrapporter från trettio olika företag granskas vilket 

ger resultatet en större chans att visa trovärdiga resultat som stämmer överens med 

verkligheten, ju större urval desto större är chansen att de företag som granskats i sina 

hållbarhetsrapporter lämnat resultat som stämmer med verkligheten. 

3.7.2 Reliabilitet 

Reliabilitet är enligt Bryman och Bell (2013) viktigt inom den kvantitativa forskningen. 

Denna studie utgår från den kvantitativa forskningen och därför är reliabilitet viktigt att ta 

hänsyn till. Golafshani (2003) förklarar att reliabilitet handlar om hur pålitlig den valda 

metoden för studien är. Författaren beskriver att reliabilitet handlar om i vilken utsträckning 

resultatet är konsekvent över tid och om det går att med en liknande metod i en annan studie 

uppnå ett likvärdigt resultat, om det går anses forskningsinstrumentet vara pålitligt. Denna 

studie har försökt att uppnå detta för att skapa reliabilitet vilket beskrivs längre ner. Bryman 

och Bell (2013) förklarar att reliabilitet handlar om att resultatet från en studie inte ska 

påverkas av slumpmässighet eller tillfälligheter. Denna studie har försökt att åstadkomma 

även detta för att uppnå reliabilitet vilket beskrivs nedan. 

 

Författarna Bryman och Bell (2013) beskriver att det finns tre nycklar för reliabilitet. Dessa är 

stabilitet, intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet. Med stabilitet förklarar författarna att 

måttet över tid ska vara så pass stabilt att forskare kan förlita sig på att resultatet inte skiftar. 

Författarna förklarar detta genom att två test som sker precis efter varandra endast får skilja 

sig på marginalen för att stabilitet ska vara uppfyllt. Stabiliteten i denna studie styrk genom att 

studien gör en innehållsanalys på publicerade hållbarhetsrapporter. Om en ny studie görs på 

samma företag kommer resultaten troligtvis bli snarlika då det handlar om publicerade 

rapporter där innehållet inte ändras.  
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Intern reliabilitet skriver Bryman och Bell (2013) handlar om att indikatorerna i en studie ska 

relatera till samma mått. Den interna reliabiliteten i denna studie stärks genom att studien 

utgår från engelska språket vid innehållsanalysen. Studien använder som tidigare nämnt en 

checklista från GRI som är på engelska vilket lett till att studien även använder sig av 

hållbarhetsrapporter på engelska för att styrka den interna reliabiliteten. 

 

Interbedömarreliabilitet handlar enligt Olsson och Sörensen (2011) om när flera personer gör 

bedömningar av mätningar. Hur lika resultatet blir från de olika personerna menar författarna 

bedömer om interbedömarreliabiliteten är hög eller låg. I denna studie har 

interbedömarreliabiliteten stärkts genom att studien försökt på ett tydligt sätt beskriva hur 

studien utförts för att på så sätt göra det lättare för andra att utföra samma studie och få 

likvärdiga resultat. 

3.7.3 Generaliserbarhet 

Generalisering handlar enligt Olsson och Sörensen (2011) om att den data som en studie 

samlat in ska ses i ett bredare perspektiv. Författarna menar att en studies resultat och 

slutsatser inte bara ska kunna kopplas till den specifika studien. Resultaten ska enligt 

författarna även kunna generaliseras för andra fall. Denna studie har försökt att skapa resultat 

och slutsatser som kan generaliseras. Olsson och Sörensen (2011) skriver dock att detta kan 

uppfattas som svårt då möjligheten till detta påverkas av olika faktorer såsom exempelvis 

studiens syfte. 

 

Olsson och Sörensen (2011) påpekar att en studie måste uppnå vissa krav för att kunna få 

generaliserbara resultat och slutsatser. Denna studie har arbetat med dessa krav för att öka 

generaliserbarheten. Olsson och Sörensen (2011) skriver att ett krav för generaliserade 

resultat handlar om studiens forskningsfrågor där de syftas på att besvara dessa i studien på ett 

metodologiskt riktigt sätt. Denna studie har försökt besvara sin forskningsfråga på ett 

metodologiskt riktigt sätt då en lämplig metod som tidigare nämnt valts för studien. Olsson 

och Sörensen (2011) påpekar även att det är viktigt att variablerna i en studie jobbar mycket 

med validiteten och reliabiliteten. Denna studie har som även det tidigare nämnt tagit hänsyn 

till validitet och reliabilitet vilket också bidragit till att öka generaliserbarheten. Ytterligare en 

aspekt som är viktig för generaliserbarheten är enligt Olsson och Sörensen (2011) att 

påverkan av bakomliggande variabler kontrolleras vilket denna studie gjort då studien som 

även detta tidigare nämnt använt sig av ett antal kontrollvariabler som tidigare forskning 
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också visat kan påverka skillnader i hållbarhetsrapporter. Utifrån arbetet med dessa krav har 

denna studie försökt öka generaliserbarheten. 

 

3.8 Källkritik 

Eriksson och Hultman (2014) skriver att ett grundläggande kvalitetskriterium för att utfärda 

ett examensarbete är förmågan till ett kritiskt tänk. Författaren menar att en utbildning ska ge 

kunskaper men också skapa ett medvetet förhållningssätt till kunskapen. Då kritiskt tänk 

beskrivs som viktigt har denna studie därför valt att ta upp källkritik och beskriva hur hänsyn 

tagits till detta i arbetet. 

 

Denna studie har utgått från primärkällor vid innehållsanalysen då hållbarhetsrapporter 

studerats och data där utav samlats in. Ejvegård (2003) skriver att det är viktigt att en källa 

ska vara sann och menar att en författare måste kontrollera att den källa som väljs är sann. 

Författaren skriver vidare att en regel för detta är att utgå från primärkällor vilka är 

originalhandlingar, i denna studie är detta hållbarhetsrapporterna från de företagen som 

studien utgått från. Ejvegård (2003) skriver vidare att viss sekundärkälla kan vara lämplig att 

använda om det handlar om uppsatser i vetenskapliga tidsskrifter då det går att lita på att 

dessa författare har kontrollerat sina källor noga. Denna studie har därför utgått från 

vetenskapliga artiklar från olika tidskrifter löpande. 

 

Eriksson och Hultman (2014) skriver att det i val av källor är viktigt att ta hänsyn till när 

källan skapats och hur mycket nytt som skapats sedan dess, detta för att den valda källan ska 

vara av kvalitet. Författarna menar att kvaliteten stärks ju nyare källan är och ju mindre som 

skapats sedan dess tillkomst. Denna studie har tagit hänsyn till detta då nyare källor löpande 

föredragits för att stärka kvaliteten. I vissa fall har det i studien ansetts vara relevant med äldre 

källor exempelvis vid förklaring av olika teorier eller för att visa att något fortfarande är som 

det var förut och därför har dessa används. Det har även uppkommit en del andra äldre källor 

då studien utgått från ursprungskällan i de vetenskapliga artiklarna om sådana hänvisats till.  
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4. Empiri 

 

I detta kapitel kommer det att redogöras för studiens empiriska resultat. Kapitlet kommer att 

börja med att presentera sammanfattande statistik där empirin i stort presenteras med bland 

annat diagram. Vidare innehåller kapitlet beskrivande statistik där studien beskriver statistik 

för varje variabel för sig. Avslutningsvis presenteras även en korrelationsmatris och en 

regressionstabell utifrån det utförda korrelationstestet och den multipla regressionen. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning för att tydliggöra innehållet. 

 

4.1 Sammanfattande statistik 

Med utgångspunkt på GRI checklistan har det visat sig att de ord som används minst inom 

miljörapporteringen för både år 2014 och år 2016 var “supplier environmental assessment” 

och “environmental grievance mechanisms” för båda branscherna. År 2014 nämnde inte något 

företag dessa ord. Under år 2016 nämndes enbart ordet “supplier environmental assessment” 

en gång av det danska företaget Carlsberg. Orden som företagen använde mest inom 

miljörapporteringen båda åren var “products” för sällanköpsvaror och “services” för 

industritjänster. Ordet som förekom mest inom den sociala rapporteringen för båda 

branscherna båda åren var “investment”. Även inom den sociala rapporteringen förekom det 

ett antal ord som inte nämndes alls exempelvis “security practices” och “grievance 

mechanisms for impacts on society” för båda branscherna år 2014 men även år 2016. 

 

Innehållsanalysen som gjordes i denna studie visade bland annat utifrån checklistan att 

branschen sällanköpsvaror hållbarhetsrapporterar mer än branschen industritjänster. 

Branscherna skiljde sig åt mest inom den miljömässiga rapporteringen. Studien visar även 

med hjälp av innehållsanalysen att det skett en ökning av miljörapportering mellan år 2014 

och 2016 inom båda branscherna. Den sociala rapporteringen har dock endast ökat för 

branschen sällanköpsvaror mellan åren. Innehållsanalysen visar även att båda branscherna 

allmänt rapporterar mer inom miljö än inom de sociala samt att de största företagen fått flest 

poäng. När det kommer till variabeln land visar innehållsanalysen att landet Sverige har fått 

högst totalpoäng båda åren, Norge hamnar på en andra plats och Danmark på en tredje. I alla 

de tre länderna fick branschen sällanköpsvaror högre poäng än branschen industritjänster. 

Branscherna skiljde sig åt minst i landet Danmark och mest i Sverige. I stapeldiagrammen 

nedan visas tydligt skillnaden i mängd hållbarhetsinformation mellan branscherna för båda 

åren. Siffrorna på den lodräta linjen står för antal poäng som erhållits utifrån 
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innehållsanalysen medan den vågräta linjen står för vilket företag det handlar om. Vilken 

siffra som berör vilket företag går att avläsa utifrån bilaga 2. De tillkommande tabellerna 

redogör även mer specifikt vilken total poäng vardera branschen fått. För att göra det tydligare 

presenteras poängen i tabellen separat för miljörapporteringen och den sociala rapporteringen. 

 

 

 

 

 

 

 
År 2014 

Total poäng 

Miljörapportering Socialrapportering 

Sällanköpsvaror 3307 1715 

   

Industritjänster 1469 1245 

 

Figur 4: Total poäng 2014 
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År 2016  

Total poäng 

Miljörapportering Socialrapportering 

Sällanköpsvaror 3735 2016 

   

Industritjänster 1533 1147 

 

Figur 5: Total poäng 2016 

 

4.2 Beskrivande statistik 

Studien redogör även för den beskrivande statistiken där varje variabel beaktats separat. 

Studien har valt att presentera den beroende variabeln hållbarhetsrapportering tillsammans 

med undersökningsvariabeln som är bransch. Vidare presenteras den beskrivande statistiken 

för studiens kontrollvariabler. Här redogörs det inte för miljörapporteringen separat från den 

sociala rapporteringen utan de presenteras tillsammans som hållbarhetsrapportering. 

4.2.1 Beroende och undersökningsvariabel 

I tabellen nedan presenteras beskrivande statistik för den beroende variabeln vilken är 

hållbarhetsrapportering och undersökningsvariabeln bransch. I tabellen är 

undersökningsvariabeln bransch uppdelad på de två branscher som studie utgår från, detta för 

att tydligt visa skillnaderna mellan branscherna. I tabellen presenteras det bland annat för 

variablernas medelvärde, median och standardavvikelse utifrån de poäng som erhållits i 

innehållsanalysen. Antalet företag framkommer även under ”N” samt variablernas maximum- 

och minimumvärden. 
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2014 Hållbarhetsrapportering Industritjänster             Sällanköpsvaror 

N 

Min 

30 

40 

15                                       15 

40                                       80 

Medelvärde 258 181                                    335 

Median 219 148                                    250 

Standardavvikelse 192 100                                    227 

Max 969 463                                     969 

 

2016 

 

Hållbarhetsrapportering 

 

Industritjänster             Sällanköpsvaror 

N 

Min 

30 

37 

15                                      15 

37                                      68 

Medelvärde 281 179                                   383 

Median 216 165                                   310 

Standardavvikelse 228 85                                      276 

Max 1096 369                                   1096 

 
                                                          Tabell 1: Statistik för beroende och undersökningsvariabel  

   

 

Som det framkommer av tabellen har studien presenterat den beskrivande statistiken separat 

för år 2014 och år 2016 för båda variablerna. Det kan utifrån tabellen utläsas att alla lägesmått 

förutom medianen för den beroende variabeln, hållbarhetsrapportering ökat mellan åren. 

Minimum värdet var dock något som sjönk för denna variabel. För variabeln bransch som är 

uppdelad mellan studiens två valda branscher kan det utläsas att branschen sällanköpsvaror 

har högre värden på alla lägesmått som framkommer av tabellen. I tabellen går det även att 

utläsa att lägesmåtten för sällanköpsvaror ökat mellan åren. För denna bransch sjönk enbart 

minimum poängen från år 2014 till år 2016. Många av lägesmåtten för branschen 

industritjänster sjönk istället mellan åren. Medianen var det enda lägesmåttet som ökade från 

år 2014 till år 2016 för branschen industritjänster. Även maximum- och minimumvärdena 

sjönk för denna bransch. 

4.2.2 Kontrollvariabler 

Den beskrivande statistiken för studiens kontrollvariabler presenteras i tabellen nedan. 

Tabellen tar upp ett antal lägesmått även för dessa variabler. Variabeln tid presenteras utifrån 

år 2014 och år 2016 längst till vänster i tabellen. Vidare presenteras variabeln storlek utifrån 

företagens omsättning då studien mätt storlek med hjälp av omsättningen. Variabeln land är 

uppdelad på de tre länder som studien utgår från, vilka är Sverige, Norge och Danmark. 

Tabellen presenterar länderna utifrån total poängen som vardera land erhållit i 

innehållsanalysen. Lägesmåtten som kommer att presenteras här är medelvärde och 
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standardavvikelse. Det presenteras även i tabellen för antalet företag under ”N” samt för 

variablernas maximum- och minimumvärden. 

 

 
2014  Omsättning Sverige    Norge   Danmark 

N 30 10               10            10 

Min 84092553 82               114          40  

Medelvärde 28120302902 321             255         198 

Standardavvikelse 68785823408 254             168          99 

Max 371594757300 969             718          399 

2016   

N 30 10                 10           10 

Min 374926811 117              37            60 

Medelvärde 28134986098 357              278         209 

Standardavvikelse 61200333381 300              190         137 

Max 322619554400 1096            752         522 

 

Tabell 2: Statistik för kontrollvariabler 

 

Av tabellen går det att utläsa att de flesta lägesmått för variabeln storlek ökat mellan åren. 

Lägesmåtten som minskade från år 2014 till 2016 var standardavvikelsen och visar på att 

värdena under 2016 avviker mindre från medelvärdet. Något som också minskade för denna 

variabel mellan åren var maximum omsättningen. Lägesmåtten för alla de tre länderna har 

också ökat mellan åren. Det går även att avläsa att alla lägesmått visar störst värde för landet 

Sverige och lägst för landet Danmark. Detta stämmer överens med den sammanfattande 

statistiken där de påpekades att Sverige var det landet som fått högst poäng och Danmark 

lägst. Tabellen visar även att företagen från Sverige ligger närmare medelvärdet än de andra 

länderna för båda åren då standardavvikelsen för Sverige avviker minst från medelvärdet. 

 

4.3 Korrelationstest och multipel regression 

Här kommer det först att redogöras för studiens utförda korrelationstest samt för den multipla 

regression som utförts med det statistiska programmet SPSS. Studien har börjat med ett 

korrelationstest som presenteras nedan. Som det går att se utifrån tabellen presenteras alla 

variablerna för sig där det visas hur mycket varje variabel korrelerar med en annan. 
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 HR Bransch Storlek Tid Sverige Norge Danmark 

HR    ,425**     ,302*     ,055     ,232   - ,010   - ,222 

Bransch   ,425**    - ,103     ,000     ,000     ,000     ,000 

Storlek     ,302* - ,103      ,000   - ,115   - ,190     ,306* 

Tid     ,055   ,000     ,000      ,000     ,000     ,000 

Sverige     ,232   ,000   - ,115     ,000    -

,500** 

  - ,500** 

Norge   - ,010   ,000   - ,190     ,000   - 

,500** 

   - ,500** 

Danmark   - ,222   ,000     ,306*     ,000   - 

,500** 

  - 

,500** 

 

 

HR= Hållbarhetsrapportering 

*p ≤0,05 

**p ≤0,01 

Tabell 3: Korrelationsmatris 

 

Från tabellen ovan kan det utläsas att den beroende variabeln hållbarhetsrapportering 

korrelerar med undersökningsvariabeln bransch och även kontrollvariabeln storlek. Variabeln 

bransch har dock en högre korrelation än variabeln storlek och ligger på signifikansnivån p 

≤0,01 medan storlek ligger på p ≤0,05. Hållbarhetsrapportering korrelerar inte med tid och 

land vilket tabellen visar. Bransch och tid korrelerar inte med någon annan variabel förutom 

den beroende variabeln. Kontrollvariabeln storlek korrelerar dock med variabeln land mer 

specifikt med landet Danmark. Detta kan bero på ett bortfall som tidigare nämndes i metoden, 

inget av de valda företagen från Danmark tillhörde Small Cap i branschen industritjänster. Det 

här resulterade i att studien endast fick välja företag från Mid Cap och Large Cap inom denna 

bransch vilket kan då ha påverkat korrelationen mellan storlek och Danmark. Denna 

korrelation är dock inte hög och skapar inga problem då Djurfeldt och Barmark (2009) 

påpekar att en tumregel för vad som är hög korrelation är en korrelation som ligger över 0,7–

0,8. Som det kan utläsas i tabellen korrelerar inte Norge och Sverige med någon annan 

variabel dock korrelerar länderna med varandra. Detta förekommer då alla de tre länderna 

tillhör variabeln land men redovisas separat som tidigare nämnt i metoden och därför påverkar 

inte denna korrelation något. 

 

Studien har som tidigare nämnt även valt att utföra en multipel regression. Studien har valt att 

presentera detta utifrån fyra olika modeller som finns i tabellen nedan. Modell 1 har enbart 

tagit hänsyn till den beroende variabeln vilken är hållbarhetsrapportering och 

undersökningsvariabeln som är bransch. Vidare i modell 2 tas även variabeln storlek med, 
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modell 3 innefattar utöver bransch och storlek även tid. Den sista modell visar alla studiens 

variabler där alla variabler ovan finns med samt variabeln land.  

 

Studien kommer bland annat att presentera den ostandardiserade b-koeffcienten först. Denna 

koefficient visar hur mycket den beroende variabeln förändras med påverkan av den 

oberoende. Tabellen visar även standardfelet för varje variabel vilket hittas i paranteserna. 

Standardfelet är det som visar trovärdigheten av koeffcienten. För att göra det enklare att tolka 

signifikansen har studien betecknat varje variabel med en stjärna om den är signifikant på en 

nivå ≤0,05 och med två stjärnor om den är signifikant på ≤0,01. Denna information för den 

beroende variabeln, hållbarhetsrapportering framgår under “Intercept” i tabellen. 

Kontrollvariabeln land är uppdelad på de tre länderna som studien utgår från, de bör dock 

noteras att tabellen uteslutit Sverige då variabeln land är en dummyvariabel och detta gör som 

tidigare nämnt att det statistiska programmet SPSS plockar bort ett land i regressionen då det 

är en referenskategori. I tabellen betecknas antalet observationer med “N” samt 

förklaringsgraden med “R2(adj)”. Förklaringsgraden syftar till att beskriva hur stor påverkan 

de oberoende variablerna har på den beroende variabeln. 

 

 
 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4  

     

Bransch 179,3** 

(50,19) 

194,50** 

(46,99) 

194,50** 

(47,33) 

199,13** 

(43,33) 

Storlek  1,133E-9* 

(0,000) 

1,133E-9* 

(0,000) 

1,478E-9** 

(0,000) 

Tid   23,15 

(47,06) 

23,15 

(43,07) 

Land 

- Norge  

 

-Danmark 

    

-61,97 

(52,80) 

 

-192,79** 

(54,46) 

Intercept 179,800** 

(35,49) 

140,329** 

(35,36) 

128,755* 

(42,67) 

 

201,67** 

(48,90) 

N 60 60 60 60 

R2(adj) 0,16 0,28 0,27 0,39 

 

*p≤0,05 

**p≤ 0,01  

Tabell 4: Regressionstabell 

 

Den första modellen i tabellen visar som tidigare nämnt endast studiens beroende variabel 

som är hållbarhetsrapportering och studiens undersökningsvariabel som är bransch. Vi kan 
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utifrån b-koeffcienten i tabellen utläsa att den beroende variabeln vilken är 

hållbarhetsrapportering ökar med 179,3 när undersökningsvariabeln ökar med 1. Som tidigare 

nämnt i metoden har studien valt att beteckna sällanköpsvaror med 1 och industritjänster med 

0 vilket visar på att den beroende variabeln ökar med 179,3 poäng när företaget tillhör 

branschen sällanköpsvaror. Denna variabel är även signifikant på ≤0,01 vilket kan utläsas 

utifrån stjärnorna i tabellen. Detta innebär att det med 99 procent säkerhet går att säga att detta 

inte beror av slumpen. Modellen visar utifrån R2(adj) att den beroende variabeln förklaras av 

den oberoende variabeln med 16 procent. 

 

Den andra modellen i tabellen tar som tidigare nämnt även hänsyn till storlek. B-koeffcienten 

ligger här på 1,133E-9 vilket motsvarar 0,000000001133. Detta innebär att den beroende 

variabeln som är hållbarhetsrapportering ökar med 0,000000001133 poäng när 

kontrollvariabeln som är storlek mätt i omsättning ökar med 1kr. Tabellen visar även att 

variabeln storlek är signifikant med en nivå på ≤0,05, det går med 95 procent säkerhet att 

hävda att detta inte beror på slumpen. När variabeln storlek även finns med i modellen går det 

utifrån R2(adj) att utläsa att den beroende variabeln förklaras av de oberoende variablerna 

med 28 procent. 

 

Tredje modellen från tabellen ovan tar alltså hänsyn till fyra variabler, här har då även tid 

tagits med i regressionen. Tid har en B-koeffcient på 24,15 vilket innebär att den beroende 

variabeln som är hållbarhetsrapportering ökar med 24,15 poäng när tiden ökar, det vill säga 

när hållbarhetsrapportering från år 2016 studeras istället för år 2014. Tabellen visar dock att 

tid inte är signifikant, det vill säga att detta kan bero av slumpen. Förklaringsgraden R2(adj) 

sjönk här jämfört med modell 2, den beroende variabeln förklaras i denna modell med 27 

procent av de oberoende variablerna. 

 

Den sista modellen som tar med alla variabler från studien har utöver modell 3 även med land. 

Denna variabel är uppdelad på tre länder och har därför redovisat varje land separat där 

Sverige som tidigare nämnt uteslutits. För Norge är B-koeffcienten -61,97 och inte 

signifikant. Detta innebär att poängen i den beroende variabeln sjunker med 61,97 poäng när 

de norska företagen studeras jämfört med de svenska. Sverige har valt att betecknas med 0 i 

studien och Norge med 1, därför syns just denna skillnad. Dock är detta inte signifikant och 

kan bero av slumpen. För landet Danmark är B-koeffcienten -192,79 och signifikant på nivån 

≤0,01. Det innebär alltså att poängen sjunker med 192,79 när variabeln land ökar. Danmark 
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har som nämnt i metoden siffran 2 i innehållsanalysen vilket då visar på att poängen sjunker 

när företaget kommer från Danmark. Detta kan med 99 procent säkerhet fastställas då det är 

signifikant på nivån ≤0,01. Modell 4 visar att förklaringsgraden är 39 procent när alla 

variablerna är med i regressionen, de oberoende variablerna förklarar alltså 

hållbarhetsrapportering tillsammans med 39 procent.  

 

4.4 Sammanfattning 

Resultaten från innehållsanalysen visar i denna studie främst att det finns skillnader mellan 

branscherna sällanköpsvaror och industritjänster där sällanköpsvaror hållbarhetsrapporterar 

mer än industritjänster. Innehållsanalysen visar även att större företag har en tendens av att 

hållbarhetsrapportera mer än mindre företag. Även den multipla regressionen visar att 

variablerna bransch och storlek är signifikanta och påverkar den beroende variabeln som är 

hållbarhetsrapportering. Innehållsanalysen visar även att vissa företag ökat sina poäng mellan 

år 2014 och år 2016, dock visar den multipla regressionen att detta kan bero av en slump då 

variabeln tid inte var signifikant i regressionen. Studiens innehållsanalys visar också att det 

finns en del skillnader mellan länderna där Sverige har högst poäng av de tre länderna och 

Danmark lägst. Den multipla regressionen visar att poängen från innehållsanalysen sjunker 

när företaget tillhör Norge eller Danmark jämfört med Sverige. Norge visade sig dock inte 

vara signifikant medan Danmark var signifikant. Det går alltså endast med säkerhet att säga 

att poängen sjunger när företaget tillhör landet Danmark. Regressionen visar vidare att 

studiens oberoende variabler tillsammans förklarar den beroende variabeln med 39 procent.  
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5. Diskussion 

 

I detta kapitel kommer studien utifrån en diskussion att fördjupa sig i empirin där den 

kommer att kopplas till den tidigare forskningen som studien utgått från i tidigare kapitel.  

 

5.1 Undersökningsvariabeln bransch 

Gamerschlag, Möller och Verbeeten (2011) hävdar utifrån sin studie att tillverkande 

branscher miljörapporterar mer än branscher där företag utför tjänster. Vidare påpekar 

författarna att resultatet inte är överraskande då tjänsteföretag påverkar miljön mindre än 

tillverkande företag. Även vår studie visar att branschen sällanköpsvaror som är en 

tillverkande bransch rapporterar mer inom miljö än industritjänster som är en bransch med 

tjänsteföretag. Det här tyder på att vår studie stämmer överens med tidigare forskning 

gällande detta. Gamerschlag, Möller och Verbeeten (2011) skriver även att branscher som blir 

övervakade är de branscher som också är mer öppna med sin hållbarhetsrapportering. Vi tror 

att sällanköpsvaror som är en tillverkande bransch är mer övervakad än vad branschen 

industritjänster är just för att denna bransch påverkar miljön mer. Fernandez-Feijoo, Romero 

och Ruiz (2014) påpekar även att branschen sällanköpsvaror utsätts för högt tryck från sina 

intressenter där de kräver att dessa företag ska vara öppna med sin hållbarhetsrapportering. 

Detta kan vara ytterligare förklaringar till varför vår studie visar att branschen sällanköpsvaror 

rapporterar mer inom miljö än branschen industritjänster. 

 

Gamerschlag, Möller och Verbeeten (2011) påpekar även att deras studie visar på att 

branscher där företag utför tjänster rapporterar mindre även inom den sociala rapporteringen 

och menar att detta kan bero på att deras nyckelord varit mer inriktade mot 

produktionsindustrin. Vår studie visar också att branschen sällanköpsvaror som är en 

tillverkande bransch rapporterar mer än vad branschen industritjänster gör inom den sociala 

rapporteringen. En möjlig anledning till detta skulle möjligtvis vara att även checklistan från 

GRI som denna studie utgår från är mer inriktad mot tillverkningsbranscher. Roca och Searcy 

(2012) jämför hur många indikatorer olika branscher använder sig av från GRI. Författarna 

kommer bland annat fram till att branscher inom konstruktion, kemikalier och energi 

rapporterar fler indikatorer än vad branscher såsom finans, mathandeln och detaljhandeln gör. 

Vår studie använder sig av branscher från detaljhandeln vilket kan ha påverkat studiens 

empiri. Hade studien utgått från företag mer riktade mot konstruktion, kemikalier eller energi 

hade möjligtvis högre poäng i innehållsanalysen åstadkommits. 
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Vår studie visar även att båda branscherna rapporterar mer inom miljö än inom den sociala 

rapporteringen. Det skiljer sig dock mer i branschen sällanköpsvaror än i branschen 

industritjänster vilket vi tror kan bero på att tillverkningsbranschen enligt Dagiliene (2010) 

påverkar ekosystemet och att detta i sin tur gör att dessa företag blir tvungna att utföra mer 

miljörapportering om olika miljöskyddsfaktorer och liknande. De påverkar miljön mer och det 

blir därför viktigt att rapportera om detta. Det här kan i sin tur göra att skillnaderna blir större 

mellan miljö- och socialrapportering i denna bransch. 

 

Ratanajongkol, Davey och Low (2006) skriver att legitimitetsteorin kan förknippas med 

hållbarhetsrapportering då rapporteringen kan vara en typ av strategi för företagen. 

Författarna menar att hållbarhetsrapportering kan hjälpa företag att bygga och behålla sin 

legitimitet. Vi tror därför att båda branscherna i vår studie valt att hållbarhetsrapportera. Det 

påpekas vidare av Roca och Searcy (2012) att olika företag har olika förväntningar på sig av 

samhället för att kunna anses som legitima, de behöver rapportera olika aspekter för att 

åstadkomma legitimiteten. Vi tror att tillverkande branscher såsom branschen sällanköpsvaror 

i denna studie kan behöva rapportera utförligare hållbarhetsrapporter än branschen 

industritjänster för att kunna åstadkomma eller behålla sin legitimitet. Detta då branschen 

sällanköpsvaror är en mer förorenad bransch och Deegan och Gordon (1996) skriver att 

förorenade branscher rapporterar mer inom hållbarhet. Det kan enligt oss förväntas mer av 

förorenade branscher för att kunna bygga och behålla sin legitimitet då dessa branscher 

påverkar samhället mer på ett negativt sätt i och med att de är förorenade. Legitimitetsteorin 

kan vara till hjälp att förklara varför vår empiri visar att branschen sällanköpsvaror rapporterar 

mer inom hållbarhet än vad branschen industritjänster gör. 

 

Tuttle och Dillard (2007) skriver att en typ av isomorfism inom den institutionella teorin är 

den normativa isomorfismen. Författarna påpekar att denna isomorfism handlar om att aktörer 

som verkar i samma bransch har liknande kunskaper och utbildning och det här leder till att 

dessa aktörer har en tendens till att efterlikna varandra. Vidare leder detta till att företag inom 

samma bransch liknar varandra. Det här kan också vara en förklaring till att vår studie visar på 

att det finns skillnader mellan studiens två valda branscher. Utifrån Tuttle och Dillard (2007) 

beskrivning av den institutionella teorin har företagen från vardera bransch i vår studie 

förmodligen liknande utbildningar och kunskaper och har då troligtvis också efterliknat 

varandra. När aktörerna i en bransch efterliknar varandra tror vi att det kan bidra till att 

företagen inom samma bransch också rapporterat på ett liknande sätt. Om företagen i 
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branscherna inte hade efterliknat varandra vilket de troligtvis gjort utifrån den institutionella 

teorin hade vår studie möjligtvis visat större skillnader mellan företagen inom samma bransch 

vilket hade kunnat lett till att studien erhållit ett annorlunda resultat. 

 

Tuttle och Dillard (2007) beskriver även den mimetiska isomorfismen där författarna menar 

att denna isomorfism innebär att organisationer följer legitimerande praxis av en ledande 

aktör när det råder någon typ av osäkerhet. Även detta kan ha påverkat vårt resultat som visar 

att branschen sällanköpsvaror rapporterar mer än branschen industritjänster. Företag inom 

sällanköpsvaror använder legitimerande praxis från en aktör som troligtvis rapporterar mer 

inom hållbarhet än vad en ledande aktör gör inom branschen industritjänster då Gamerschlag, 

Möller och Verbeeten (2011) men även vår studie kommit fram till att tillverkande branscher 

rapporterar mer hållbarhetsinformation. Vi tror att det kan vara så att de företag inom 

sällanköpsvaror som försöker efterlikna sin ledande aktör automatiskt rapporterar mer då 

denna bransch visat sig rapportera mer än industritjänster. Detta kan då också bidragit till de 

resultat vi erhållit som visar att sällanköpsvaror rapporterar mer. 

 

Hypotesen i denna studie var enligt följande: 

 

Hypotes 1: Branschtillhörighet påverkar skillnader i mängden hållbarhetsinformation i 

hållbarhetsrapporter.  

 

Tidigare forskning har beskrivit att bransch kan vara en påverkande faktor till skillnader i 

hållbarhetsrapporter (Tate, Ellram och Kirchoff, 2010; Holder- Webb, Cohen, Nath och 

Wood, 2009; Chen och Bouvain, 2009; Gamerschlag, Möller och Verbeeten, 2011; Roca och 

Searcy, 2012; Eccles, Krzus, Rogers och Serafeim, 2012). Vår studie stämmer överens med 

tidigare forskning då vi utifrån innehållsanalysen kommit fram till att det finns skillnader i 

mängd hållbarhetsinformation i hållbarhetsrapporter mellan studiens två branscher. Studiens 

multipla regression har vidare visat att undersökningsvariabeln bransch påverkar den 

beroende variabeln hållbarhetsrapportering och är signifikant på nivån p≤0,01. Detta tyder på 

att vår ställda hypotes inte kan förkastas. 
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5.2 Storlek 

Företagets storlek har utifrån tidigare forskning länge varit av betydelse för hur företag väljer 

att hållbarhetsrapportera då Meek, Roberts och Gray (1995) redan år 1995 hävdade att storlek 

är en viktig faktor när det kommer till skillnader i hållbarhetsrapporter. Författarna förklarar 

att större företag har en tendens att vara mer transparenta i sin hållbarhetsrapportering. Senare 

studier har även visat att storlek påverkar skillnader i hållbarhetsrapporter (Gamerschlag, 

Möller och Verbeeten, 2011; Gallo och Christensen, 2011; Chen och Bouvain, 2009). Även 

vår studie visar att storlek är en bidragande faktor till skillnader i mängd 

hållbarhetsinformation i hållbarhetsrapporter vilket tyder på att resultatet stämmer överens 

med tidigare forskning. Studie visar utifrån den multipla regressionen att storlek i form av 

omsättning är signifikant på nivån p ≤0,01 och påverkar hållbarhetsrapportering. 

 

Även denna variabel går att koppla till legitimitetsteorin då Roca och Searcy (2012) som 

tidigare nämnt skriver att olika företag kan ha olika förväntningar på sig för att anses vara 

legitima. Denna studie har använt sig av företag som bland annat skiljer sig storleksmässigt 

vilken kan leda till att dessa företag också har olika förväntningar på sig. Meek, Roberts och 

Gray (1995) hävdar att större företag blir mer pressade av sin omgivning. Vår studie visar att 

de större företagen hållbarhetsrapporterar mer och en förklaring till detta kan vara att dessa 

företag blir mer pressade till att hållbarhetsrapportera mer. När företagen blir mer pressade 

kan det enligt oss också krävas mer av dessa företag för att legitimera sig gentemot 

omgivningen. 

 

Att större företag rapporterar mer inom hållbarhet än mindre företag tror vi även kan handla 

om dess intressenter. Laplume, Sonpar och Litz (2008) påstår att intressenterna är de som 

bestämmer framgången i en organisation. Hahn och Kühnen (2013) skriver i sin tur att det är 

viktigt att möta kraven som intressenterna har på hållbarhetsrapportering hos ett företag för att 

kunna uppnå denna framgång. En möjlig anledning till att större företag 

hållbarhetsrapporterar mer kan enligt oss bero på att större företag kan ha fler intressenter. 

När de har fler intressenter har de då antagligen också fler krav på sig vilket gör att de 

behöver rapportera utförligare inom hållbarhet, detta för att kunna möta intressenternas krav 

och på så sätt uppnå framgång. 
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5.3 Tid 

Flera tidigare studier har som tidigare nämnt visat att tid är en bidragande faktor till skillnader 

i hållbarhetsrapporter (Aras och Crowther, 2009; Lozano och Huisingh, 2011; Gray, Javad, 

Power och Sinclair, 2001; Hopwood, 2009). Aras och Crowther (2009) påpekar att företag 

insett att det finns fördelar med att vara öppna med sin hållbarhetsrapportering och därför har 

mängden i hållbarhetsrapporter hos företag snabbt ökat under senaste decenniet. 

Innehållsanalysen i vår studie har visat att en del företag ökat sin totalpoäng för 

hållbarhetsrapportering från år 2014 till år 2016. Denna studie valde just att undersöka år 

2014 och år 2016 då Aras och Crowther (2009) påpekar att mängd snabbt ökat. Det var då 

intressant att se om något skulle förändras när det bara skiljer ett år mellan de undersökta 

åren. Den multipla regressionen visade dock att tid inte var signifikant, vilket tyder på att 

resultatet kan vara slumpmässigt. Det här visar att tid inte är en bidragande faktor till 

skillnader i mängd hållbarhetsinformation i hållbarhetsrapporter för denna studie. Vi tror dock 

att det finns en möjlighet till ett annat resultat om studien hade valt att undersöka år som 

skiljer sig mer. 

 

Legitimitetsteorin kan ha en koppling även till variabeln tid. Ratanajongkol, Davey och Low 

(2006) skriver som tidigare nämnt att hållbarhetsrapportering kan ses som en strategi för att 

bygga och behålla sin legitimitet. Vi tror att det kan vara så att det krävs mer nu av företagen 

än vad det gjorde förut för att bli legitim då Ballou, Heitger och Landes (2006) skriver att 

trycket på företagen ökat där de utöver den ekonomiska rapporteringen även ska rapportera 

sina sociala och miljömässiga uppföranden. Vi tror att detta kan ha bidragit till att fler företag 

ökat mängden i sina hållbarhetsrapporter då Aras och Crowther (2009) hävdar att mängden 

hållbarhetsrapportering under det senaste decenniet ökat. Som tidigare nämnt har våra resultat 

visat på att tid inte är signifikant, detta tyder på att detta resonemang inte stämmer i denna 

studie när det endast skiljer ett år mellan de undersökta åren. Hade studien istället utgått från 

en större skillnad mellan åren hade möjligtvis tid varit en bidragande faktor och detta 

resonemang hade då kunnat vara en förklaring till detta. 

 

Weissenberger- Eibl och Koch (2007) påpekade att branschen industritjänster kommit att bli 

allt viktigare och utvecklats under de senaste decennierna vilket Aras och Crowther (2009) 

påpekar att hållbarhetsrapportering också gjort under det senaste decenniet. Det skulle enligt 

oss kunna vara så att branschen utvecklats och därför börjat hållbarhetsrapportera mer då även 

hållbarhetsrapportering ökat och blivit mer aktuellt. Vår studie visade dock att branschen 
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industritjänster endast utvecklats en aning inom den miljömässiga rapporteringen mellan åren 

vilket tyder på att det förmodligen inte finns någon koppling mellan utvecklingen hos 

branschen industritjänster och hållbarhetsrapporteringens utveckling. Vi tror att detta också 

kan bero på att denna studie studerar år 2014 och 2016 vilket enbart skiljer sig ett år och gör 

så att stora skillnader möjligtvis inte hinner framstå. 

 

5.4 Land 

Tidigare forskning visar också på att hållbarhetsrapporter skiljer sig mellan länder (Chen och 

Bouvain, 2009; Campbell, 2006; Maignan och Ralston, 2002; Kolk, 2004). Vår studie visar 

att den totala poängen för den beroende variabel hållbarhetsrapportering sjunker med 61,97 

när företaget kommer från Norge istället för Sverige. Lika så sjunker poängen med 192,79 

poäng när företaget tillhör landet Danmark och inte Sverige eller Norge. Dock visar den 

multipla regressionen endast Danmark som signifikant vilket tyder på att det endast för detta 

land går med 99 procent säkerhet att påstå att detta inte beror av slumpen. Att Norge inte var 

signifikant i regressionen kan bero på att vi valt länder där alla ingår i Skandinavien. Strand, 

Freeman och Hockers (2015) skriver att de skandinaviska länderna ligger i framkant när de 

kommer till hållbarhet och kan ses som en inspirationskälla för andra. Då författarna skriver 

om alla de skandinaviska länderna i sin artikel tror vi att vårt resultat som visar att Norge inte 

är signifikant kan bero på att både Norge och Sverige ligger i framkant med hållbarhetsarbete. 

Strand, Freeman och Hockers (2015) skriver att de skandinaviska länderna är relativt lika och 

vi tror därför att de även är lika inom hållbarhetsrapportering vilket kan ha lett till att 

resultatet inte visar signifikans för Norge, då Danmark visar signifikans kan detta innebära att 

Danmark är mindre lik de två andra länderna. 

 

Strand, Freeman och Hockers (2015) skriver även att anledningen till att Skandinavien ligger i 

framkant med hållbarhetsarbete handlar om ländernas intressentfokus. Vi tror likt författarna 

att detta kan vara en anledning till att de skandinaviska länderna ligger i framkant då Hahn 

och Kühnen (2013) som tidigare nämnt skriver att det är viktigt att arbeta med hållbarhet och 

möta intressenternas krav för att skapa framgång. Utifrån innehållsanalysen fick landet 

Danmark som tidigare nämnt lägst totalpoäng och visade även i den multipla regressionen att 

poängen sjönk när företaget tillhörde landet Danmark på signifikansnivån p≤0,01. Detta kan 

tyda på att Danmark möjligtvis har ett mindre intressentfokus än de andra länderna i 

Skandinavien. 
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En bidragande faktor till skillnader i hållbarhetsrapporter mellan länder kan enligt Chen och 

Bouvain (2009) bero på det institutionella arrangemanget i landet. Vi tror att detta främst har 

och göra med tvångsisomorfism inom den institutionella teorin. Tuttle och Dillard (2007) 

beskriver denna isomorfism som tvångförändringar vilket sker av exempelvis myndigheter. 

Campbell (2006) hävdar att länder som har lagar och självregleringen även har företag som är 

mer benägna att vara socialt ansvarstagande. Strand, Freeman och Hockers (2015) beskriver 

som tidigare nämnt att de skandinaviska länderna ligger i framkant när det kommer till 

hållbarhetsarbete och menar att detta bland annat beror på det institutionella arrangemanget. 

Vi tror likt författarna att detta kan bero på det institutionella arrangemanget i form av dessa 

tvångsförändringar. Ett exempel är lag (2016:947) som trätt i kraft i Sverige år 2017 vilken 

syftar till att tvinga större företag att hållbarhetsrapportera. När länder har lagar och 

självregleringar blir de tvungna att följa dessa och detta leder troligtvis då också till att 

länderna utvecklas i detta fall inom hållbarhet och då också kan ligga i framkant. Vi tror att de 

danska företagen möjligtvis arbetar minst även med det institutionella arrangemanget då 

regressionen i studien visad signifikans för Danmark. Just lag (2016:947) kan även ha 

påverkat denna studie då studien visar att landet Sverige hållbarhetsrapporterar mest utifrån 

innehållsanalysen och den multipla regressionen. Lagen påverkade inte företagens rapporter 

för år 2014 eller 2016 vilket denna studie utgått från men vi tror att företag kan ha haft i 

åtanke att lagen kan komma att träda i kraft och förbättrat sitt hållbarhetsarbete för att i 

framtiden kunna hållbarhetsrapportera fler aspekter och skapa en bra hållbarhetsrapport. 
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6. Slutsats 

 

I detta kapitel kommer det att sammanfattas för vilka slutsatser studien kommit fram till 

utifrån studiens syfte, empiri och diskussion. Detta kapitel presenterar även studiens bidrag i 

form av ett praktiskt och ett teoretiskt bidrag samt vidare forskning. 

 

6.1 Slutsatser  

Syftet med denna studie var främst att undersöka mängden hållbarhetsinformation i 

hållbarhetsrapporter mellan två olika branscher vilka var industritjänster och sällanköpsvaror i 

Skandinavien och se om bransch är en påverkande faktor. Bransch har utifrån tidigare 

forskning länge visat sig vara en påverkande faktor till skillnader i hållbarhetsrapporter (Tate, 

Ellram och Kirchoff, 2010; Holder-Webb, Cohen, Nath och Wood, 2009; Chen och Bouvain, 

2009; Gamerschlag, Möller och Verbeeten, 2011; Roca och Searcy, 2012; Eccles, Krzus, 

Rogers och Serafeim, 2012). Likt tidigare forskning visade även denna studie att bransch är 

en påverkande faktor till skillnader i mängden hållbarhetsinformation i hållbarhetsrapporter. 

 

Denna studie visade att branschen sällanköpsvaror som är en tillverkande bransch 

rapporterade mer inom hållbarhet än branschen industritjänster. Även tidigare forskning av 

Gamerschlag, Möller och Verbeeten (2011) visar att deras studie kommit fram till att de 

tillverkande branscherna i Tyskland hållbarhetsrapporterar mer än branscher som utför 

tjänster. Författarna påpekar att det är relativt självklart att de tillverkande branscherna 

rapporterar mer inom miljö då de påverkar miljön mer men menar att det är förvånade att de 

även rapporterar mer inom de sociala. Att de rapporterar mer inom de sociala kan enligt 

författarna bero på att nyckelorden i studien varit mer riktade mot produktionsföretag. 

Resultatet i denna studie kan likt Gamerschlag, Möller och Verbeeten (2011) studie bero på 

vad orden i checklistan riktar sig mer mot. Varför branschen sällanköpsvaror rapporterar mer 

inom miljö i denna studie kan enligt oss också bero på att de tillverkande branscherna 

påverkar miljön mer och då blir pressade till att rapportera mer. Detta kan förklaras utifrån 

legitimitetsteorin då Roca och Searcy (2012) påpekar att olika företag har olika förväntningar 

på sig och vi tror att produktionsbranscher behöver rapportera mer för att kunna anses vara 

legitima då de påverkar miljön mer. Skillnaderna kan även förklaras utifrån den institutionella 

teorin då Tuttle och Dillard (2007) skriver att företag som verkar i samma bransch har en 

tendens till att efterlikna varandra. Vi tror att företagen i samma bransch i denna studie har 

efterliknat varandra och att skillnaderna mellan branscherna därför kan ha visats. 
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Denna studie visar även att båda branscherna allmänt rapporterar mer inom miljö än inom den 

sociala rapporteringen. Branschen sällanköpsvaror är dock den branschen där detta skiljer sig 

mer. Det här kan enligt oss just bero på att denna bransch påverkar miljön mer då Dagiliene 

(2010) skriver att tillverkningsbranscher rapporterar fler miljöaspekter för att de påverkar 

ekosystemet, vilket enligt oss då troligtvis skapar en större skillnad mellan miljö- och 

socialrapportering.  

 

6.2 Studiens bidrag 

Nedan kommer det att redogöras för studiens bidrag i form av det praktiska bidraget men även 

studiens teoretiska bidrag. 

6.2.1 Studiens praktiska bidrag 

Syftet med denna studie var att undersöka mängden hållbarhetsinformation i 

hållbarhetsrapporter för branscherna sällanköpsvaror och industritjänster och på så sätt se 

huruvida bransch är en påverkande faktor till skillnader för företag i Skandinavien. Studien 

visar att branschen sällanköpsvaror hållbarhetsrapporterar mer än branschen industritjänster. 

Denna studie kan med sina slutsatser bland annat hjälpa nya företag i branscherna att se hur 

mycket olika företag brukar rapportera och då veta ungefär vad som krävs även av dem. 

Cruzen (2011) skriver att forskning kring hållbarhet är viktigt och att det under senare år har 

ökat. Det kan därför idag vara intressant och aktuellt för nya företag att veta hur mycket 

företag i de olika branscherna hållbarhetsrapporterar. Slutsatserna i studien kan också vara av 

vikt för olika intressenter. Intressenterna kan på detta sätt få veta hur mycket 

produktionsföretag samt tjänsteföretag brukar rapportera inom hållbarhet. När en intressent 

har ett intresse för något företag kan våra slutsatser vara till hjälp för att avgöra om företaget 

rapporterar ungefär lika mycket som liknande företag gör. Investerarna kan på så sätt se om 

företaget som de eventuellt kommer att investera i håller en god nivå inom 

hållbarhetsrapportering eller inte. 

 

6.2.2 Studiens teoretiska bidrag 

Tidigare forskning såsom bland annat Gamerschlag, Möller och Verbeeten (2011) har visat att 

bransch har en påverkan på skillnader i hållbarhetsrapporter. Just denna studien gjord av 

Gamerschlag, Möller och Verbeeten (2011) har undersökt hur det ser ut för företag i Tyskland 

inom olika branscher. Ett gap i forskningen har hittats då forskning kring detta inte finns på 

två branscher där den ena är en förorenad bransch och den andra en icke förorenad och inte 
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heller på företag i Skandinavien. Denna studie har därför valt att beröra branscherna 

sällanköpsvaror och industritjänster i de skandinaviska länderna och skapar genom sina 

slutsatser på så sätt ett teoretiskt bidrag då ett forskningsgap fylls. Studien visar att bransch är 

en påverkande faktor till skillnader i mängd hållbarhetsinformation. Studien bidrar även med 

att fastställa om ett antal kontrollvariabler påverkar mängden hållbarhetsinformation. Storlek 

visade sig likt tidigare forskning som exempelvis studien gjord av Chen och Bouvain (2009) 

vara en variabel som påverkar skillnader i hållbarhetsrapporter. Variabeln tid var inte 

signifikant med hållbarhetsrapportering och påverkar inte mängden hållbarhetsrapportering i 

denna studie. Den sista variabeln som studien bidragit teoretiskt med är land där Danmark 

visade sig vara det landet som rapporterade minst inom hållbarhet.  

6.3 Vidare forskning 

Utförandet av denna studie har lett till en del förslag till vidare forskning. Något som hade 

kunnat vara av intresse att forska vidare kring är att jämföra mängden hållbarhetsinformation 

för två branscher där en är förorenad och den andra inte likt denna studie men att välja två 

andra branscher. Detta för att se om det finns en tydlig koppling mellan skillnader hos sådana 

branscher generellt. Vidare forskning skulle även kunna jämföra två liknande branscher för att 

se om skillnader i mängden hållbarhetsinformation finns även mellan branscher som är mer 

lika och eventuellt se hur stora skillnaderna är. Ytterligare ett förslag är att utveckla denna 

studie och även ta med landet Finland som ligger i Norden och är lik de skandinaviska 

länderna. Något mer som skulle kunna utveckla denna studie som undersökt 

hållbarhetsrapporter mellan år 2014 och år 2016 är att undersöka två år som skiljer sig mer. 

Detta skulle kunna påverka variabeln tid där en annan slutsats möjligtvis skulle kunna 

erhållas. Ett sista förslag till vidare forskning är att rikta sig mot enbart Small Cap, Mid Cap 

eller Large Cap och se om och hur mycket mängden hållbarhetsinformation i 

hållbarhetsrapporter skiljer sig åt då mellan branscherna. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1-Information för statistiska kontroller 
 

Företag                    HR             Bransch               Storlek                    Tid                  Land             Sverige                Norge            Danmark

Bong 112 0 1533000000 0 0 1 0 0

Eltel 82 0 11819202550 0 0 1 0 0

Loomis 463 0 13510000000 0 0 1 0 0

ÅF Consult 171 0 8805000000 0 0 1 0 0

Poolia 117 0 700555000 0 0 1 0 0

SCA 969 1 1,04054E+11 0 0 1 0 0

Swedish match 485 1 13305000000 0 0 1 0 0  

Fenix Outdoor 337 1 2258028150 0 0 1 0 0

Mekonomen 250 1 5924000000 0 0 1 0 0

Agromino 222 1 562642000 0 0 1 0 0

BW LPG 131 0 5838150627 0 1 0 1 0

Solvang 114 0 84092553 0 1 0 1 0

Team Tankers 148 0 2723111749 0 1 0 1 0

Tomra Systems 205 0 4994129133 0 1 0 1 0

Multiconsult 227 0 2382571868 0 1 0 1 0

Marine Harvest 718 1 26838632942 0 1 0 1 0

Orkla Group 324 1 31126811583 0 1 0 1 0

Austevoll seafood 295 1 15084580384 0 1 0 1 0

Bakkafrost 238 1 3429515130 0 1 0 1 0

Norway Royal 150 1 2733992824 0 1 0 1 0

DFDS 137 0 16332673773 0 2 0 0 1

DS Norden 281 0 15921025770 0 2 0 0 1

A.P. Moller- Maersk 270 0 3,71595E+11 0 2 0 0 1

Torm 40 0 4874500800 0 2 0 0 1

G4S 216 0 81936708219 0 2 0 0 1

Carlsberg 399 1 82444280022 0 2 0 0 1

Scandinavian tobacco group 150 1 7829560962 0 2 0 0 1

Bang och Olufsen 222 1 301117297 0 2 0 0 1

IC group 183 1 3371593506 0 2 0 0 1

Scandinavian Brake Systems 80 1 1295852904 0 2 0 0 1

Bong 203 0 2135000000 1 0 1 0 0

Eltel 117 0 13391746620 1 0 1 0 0

Loomis 165 0 16800000000 1 0 1 0 0

ÅF Consult 264 0 11070000000 1 0 1 0 0

Poolia 123 0 784700000 1 0 1 0 0

SCA 1096 1 1,17314E+11 1 0 1 0 0

Swedish match 726 1 15551000000 1 0 1 0 0

Fenix outdoor 391 1 4651752054 1 0 1 0 0

Mekonomen 310 1 5937000000 1 0 1 0 0

Agromino 171 1 374926811 1 0 1 0 0

BW LPG 243 0 4607371848 1 1 0 1 0

Solvang 108 0 529318800 1 1 0 1 0

Team Tankers 37 0 2424731936 1 1 0 1 0

Tomra Systems 194 0 4994129133 1 1 0 1 0

Multiconsult 274 0 3121271817 1 1 0 1 0

Marine Harvest 752 1 33581732380 1 1 0 1 0

Orkla Group 416 1 39796932000 1 1 0 1 0

Austevoll seafood 358 1 19932745242 1 1 0 1 0

Bakkafrost 245 1 3375631044 1 1 0 1 0

Norway Royal 153 1 4452454360 1 1 0 1 0

DFDS 134 0 17746268260 1 2 0 0 1

DS Norden 227 0 11382291520 1 2 0 0 1

A.P. Moller- Maerska 367 0 3,2262E+11 1 2 0 0 1

Torm 60 0 6186028000 1 2 0 0 1

G4S 164 0 84265939979 1 2 0 0 1

Carlsberg 522 1 80577580916 1 2 0 0 1

Scandinavian tobacco group 205 1 8676239348 1 2 0 0 1

Bang och Olufsen 247 1 3388391902 1 2 0 0 1

IC group 91 1 3394826372 1 2 0 0 1

Scandinavian Brake Systems 68 1 986018183 1 2 0 0 1
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Bilaga 2-Studiens företag 
 

Industritjänster 

  

Sällanköpsvaror 

1. Bong SCA 

2. Eltel Swedish match        

3. Loomis Fenix Outdoor 

4. ÅF Consult Mekonomen 

5. Poolia Agromino 

6. BW LPG Marine Harvest 

7. Solvang Orkla Group 

8. Team Tankers Austevoll seafood 

9. Tomra Systems Bakkafrost 

10. Multiconsult Norway Royal 

11. DFDS Carlsberg 

12. DS Norden Scandinavian tobacco group  

13. A.P. Moller- Maersk Bang och Olufsen 

14. Torm IC group 

15. G4S Scandinavian Brake Systems 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


