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Sammanfattning 

 

Titel: Vilka bakomliggande faktorer påverkar upprättandet av hållbarhetsrapporter? 

• En kvantitativ studie om de bakomliggande faktorerna till att företag upprättar 

GRI-baserade hållbarhetsrapporter.   

 

Nivå: C-uppsats, examensarbete inom företagsekonomi 

 

Författare: Oscar Hemmingsson och Jesper Skarin 

 

Handledare: Fredrik Hartwig  

 

Datum: 2018 - maj 

 

Syfte: Avsikten med uppsatsen är att ge ytterligare underlag till om det finns ett 

samband mellan faktorerna och upprättandet av en hållbarhetsrapport. Syftet är att 

undersöka vilka faktorer som påverkar Global Reporting Initiative-baserad 

hållbarhetsrapportering hos svenska noterade bolag. 

 

Metod: I uppsatsen genomförs en kvantitativ studie som fokuserar på svenska 

börsnoterade bolag på Nasdaq Stockholm i segmenten Small Cap, Mid Cap och Large 

Cap. Efter bortfall på grund av bristfällig information så genomförs studien på 288 

stycken företag. Studien tillämpar en innehållsanalys och genomför hypotesprövningar 

via en regressionsanalys. Data har samlats in från företagens respektive 

årsredovisningar år 2016 och 2017 i den mån årsredovisningen var tillgänglig den 15 

april 2018. Vidare så hämtas den finansiella informationen från databasen Retriever.  

 

Resultat och slutsats: Studiens resultat visar att både storlek och lönsamhet har ett 

positivt respektive negativt samband som är statistiskt signifikant med en 

signifikansnivå på 0,05. Studiens utfall hittar ingen statistisk signifikans gällande 

sambandet på de övriga oberoende variablerna tillväxt, skuldsättningsgrad, likviditet, 

styrelsesammansättning och lagändring samt kontrollvariabeln bransch. 

 



 

 

Förslag till fortsatt forskning: Ett förslag till den fortsatta forskningen är att inkludera 

fler eller nya bakomliggande faktorer som kan tänkas påverka upprättandet av 

hållbarhetsrapporter. Vidare så rekommenderas det att undersöka alternativa sätt att 

mäta de bakomliggande faktorerna. För att undersöka den oberoende variabeln 

lagändring mer noggrant så bör studien återskapas när samtliga företag gjort sin 

årsredovisning tillgänglig och den finansiella informationen rapporterats in i databasen 

Retriever eller motsvarande databas.  

  

Uppsatsens bidrag: Uppsatsens bidrag är att den ger ytterligare underlag till 

sambanden som finns gällande hållbarhetsrapportering och de underliggande faktorerna.  

 

Nyckelord: Hållbarhetsrapportering, hållbarhetsredovisning, GRI, bakomliggande 

faktorer, lagändring 

  



 

 

Abstract 

 

Title: Which determinants are affecting the voluntary disclosure of sustainability 

reports? 

• A quantitative study of the underlying factors affecting the disclosure of GRI-

based sustainability reports.   

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Author: Oscar Hemmingsson and Jesper Skarin 

 

Supervisor: Fredrik Hartwig 

 

Date: 2018 - may 

 

Aim: The purpose of this study is to provide further evidence as to whether there is a 

correlation between the underlying factors and the establishment of a sustainability 

report. The purpose is to investigate the factors that affect Global Reporting initiative-

based sustainability reporting at companies listed at the Nasdaq Stockholm stock 

exchange.  

 

Method: In the paper a quantitative study in conducted which is focusing on Swedish 

listed companies on Nasdaq Stockholm in the Small Cap, Mid Cap and Large Cap 

segments. After some companies is lost due to inadequate information the study is 

conducted including 288 companies. The study applies a content analysis and conducts 

hypothesis tests via a regression analysis. Data has been collected from the companies' 

annual reports in 2016 and 2017, to the extent that the annual report was available on 

April 15, 2018. Furthermore, the financial information is retrieved from the Retriever 

database. 

 

Result & Conclusion: The results of this study showed that size and profitability have 

a positive and negative relationship which is statistically significant with a significant 

level of 0,05. The outcome of the study finds no statistical significance regarding the 



 

 

other independent variables growth, debt ratio, liquidity, board composition, law change 

and the control variable industry.    

 

Suggestions for further research: Suggestions for further research may include more 

or new underlying factors that may affect the preparation of sustainability reports. 

Furthermore, it is recommended to investigate alternative ways of measuring the 

underlying factors. In order to examine the independent variable law, change more 

carefully, the study should be reproduced when all companies have made their annual 

report available and the financial information is reported in the Retriever database or 

equivalent database. 

 

Contribution of the thesis: Contribution of the thesis: The contribution of the thesis is 

that is provides additional documentation for the relationships concerning sustainability 

reporting and the underlying factors. 

 

Key words: Sustainability reporting, sustainability accounting, GRI, determinants, 

change in regulations/laws 
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1. Inledning 

 

Kapitlet börjar med en bakgrund vilket sedan följs upp med en problematisering som 

resulterar i att ett syfte formuleras 

1.1 Bakgrund  

 

Klimatpåverkan har diskuterats i årtionden och har blivit allt mer aktuellt med åren. 

En av de första personerna att uppmärksamma hur det hållbara samhället skulle byggas var 

den amerikanske miljövetaren Lester Brown (Brown, 1982). Genom sin rapport “building a 

sustainable society” 1982 lyckades han skapa ett engagemang och en debatt som bland annat 

krattade vägen för Brundtlandrapporten. Begreppet hållbar utveckling introducerades för 

första gången i Brundtlandrapporten 1987 som presenterades av FN:s världskommission för 

miljö och utveckling. Detta har ökat kraven för organisationers redogörelse gällande deras 

effekt på samhälle och miljö. 

  

Vid diskussion om företagets verksamhet har det historiskt sett lagts en stor vikt på det 

finansiella värdet. Detta kan härledas till att aktieägarna har varit den huvudsakliga 

intressenten att tillfredsställa. Idag kan vi se ett större fokus på de sociala och miljömässiga 

aspekterna. Svenska företag är världsledande när det gäller att synliggöra aktiviteter gällande 

företagsansvar med SDG:s (Sustainable Development Goals), vilket kan bero på t.ex. kultur 

och politik (KPMG, 2017). 

  

Idag finns det huvudsakligen två rapporteringssätt som inkluderar någon form av rapportering 

kring hållbarhet, hållbarhetsrapportering i tryckt årsredovisning (Frost, Jones, Loftus & Van 

der Laan, 2005) samt fristående hållbarhetsrapport (Mahoney, Thorne, Cecil & LaGore, 

2013). Företagets inverkan på miljö och samhälle har gått från att tidigare eventuellt 

inkluderas som en icke-finansiell post i förvaltningsberättelsen till att idag användas allt mer 

frekvent. De senaste åren kan vi se en tydlig trend där företagen väljer att ta ett större 

samhällsansvar och att detta återspeglas inom rapporteringen. Idag är det inte bara fokus på att 

upprätta en hållbarhetsrapport utan det ligger också ett stort fokus på transparens kring den 

relevanta rapporterade informationen. Det ses idag som en självklarhet att upprätta någon 

form av hållbarhetsrapport på grund av de positiva ekonomiska synergieffekterna som tidigare 
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forskning visat (Legendre & Coderre, 2012; Frias-Aceituno, Rodriguez-Ariza & Garcia-

Sanchez, 2014). 

 

Då lagstiftningen gällande hållbarhetsrapportering historiskt sett varit svag, kan vi idag se 

resultatet av ett omfattande arbete för ramverk och riktlinjer gällande företags rapportering 

relaterat till hållbar utveckling. Dessa riktlinjer och ramverk har lämnat ett utrymme för egna 

tolkningar och appliceringar, vilket i sin tur har ökat efterfrågan på jämförbarhet. Detta har i 

sin tur lett fram till en lagändring gällande hållbarhetsrapportering år 2017 som grundar sig i 

ett EU-direktiv (PWC, 2016). 

  

Global Reporting Initiative är allmänt accepterade riktlinjer inom hållbarhetsrapportering 

vilket används av de flesta företagen idag (KPMG, 2017). Vidare visar rapporten från KPMG 

att av de 250 största företagen i världen, hållbarhetsrapporterar 89% av dem och av dessa 

använder sig 75% av GRI:s ramverk under upprättandet av dessa rapporter. GRI togs först 

fram för att bistå med riktlinjer åt ”rapporterande företag och deras intressenter att artikulera 

och förstå bidraget från den rapporterande organisationen till hållbar utveckling” (GRI, 

2002). 

1.2 Problematisering 

 

Historiskt sett har redovisning varit ett redskap för att identifiera, mäta och kommunicera 

ekonomisk information i rent monetära mått (Moneva, Archel & Correa, 2006). Det visade sig 

dock snabbt att de aktuella metoderna inom redovisning och rapportering skulle vara svåra att 

applicera på de utmaningar det innebar att integrera den hållbara utvecklingen (Bebbington & 

Thomson, 2013). 

  

Under de senaste åren har kraven på ansvarstagande hos företagen ökat, vilket har lett till att 

fler företag rapporterar kring hållbarhet angående de sociala, ekonomiska och miljömässiga 

aspekterna (Kolk, 2008). Vidare redogörs för att det under de senaste fem åren har skett en 

ökning i antalet hållbarhetsrapporter hos S&P 500-företagen, från 20% till 80% (Ioannou & 

Serafeim, 2017). 

  

Det finns idag forskning som har undersökt faktorers inverkan på hållbarhetsrapportering, 

men det finns begränsat med forskning som kombinerat dessa olika faktorer och applicerat 
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detta på ett givet dataset (Kuzey & Uyar, 2017). Legendre och Coderre (2012) 

uppmärksammar att det finns behov för vidare studier kring bakomliggande faktorer hos 

företag som upprättar sin hållbarhetsrapportering enligt GRI:s riktlinjer. Det finns flera studier 

med motstridiga resultat gällande de bakomliggande faktorerna och det kan vara svårt att 

generalisera globala eller nationella resultat (Legendre & Coderre, 2012; Chen & Bouvain, 

2009). 

  

Hąbek och Wolniak (2013) beskriver att den kulturella kontexten i Sverige kan vara en faktor 

till landets framgång inom CSR. Vidare menar de att Sverige har en stark kultur gällande 

miljöskydd och hållbarhet. Att 75% av svenska företag på börsen rapporterar kring deras 

samhällsansvar, trots att det inte finns något krav, är också en faktor till framgången i CSR 

menar författarna. Vidare beskriver Hąbek och Wolniak (2013) att Sveriges goda rykte 

grundar sig i statens aktiva roll i hållbarhetsarbete som sedan också avspeglar sig i politiken. 

Hedberg och Malmborg (2003) menar att en av huvudanledningarna till att svenska företag 

väljer att applicera GRI:s riktlinjer gällande hållbarhetsrapportering, är för att de tror att CSR 

ska öka trovärdigheten för verksamheten. Vidare redogör Hedberg och Malmborg (2003) att 

riktlinjerna också tillhandahåller ett standardiserat ramverk som uppskattas både internt och 

externt. 

  

Tidigare genomförda studier indikerar att det finns en koppling mellan vissa faktorer och 

företags hållbarhetsrapportering. Dessa bakomliggande faktorer är bland annat företagets 

skuldsättningsgrad (Kuzey & Uyar, 2017; Jennifer Ho & Taylor, 2007) storlek (Kuzey & 

Uyar, 2017; Hahn & Kühnen, 2013), bransch (Legendre & Coderre, 2012; Hahn & Kühnen, 

2013; Kuzey & Uyar, 2017) lönsamhet (Legendre & Coderre, 2012), tillväxt (Kuzey & Uyar, 

2017; Artiach, Lee, Nelson & Walker, 2010; Ameer & Othman, 2012; Lourenco & Branco, 

2013) likviditet (Kuzey & Uyar, 2017), styrelsesammansättning (Adams & Ferreira, 2004; 

Williams, 2003; Amran, Ping Lee & Devi, 2014) och lagändring (Habek & Wolniak, 2013; 

Ioannou & Serafeim, 2017). 

  

Tidigare forskning har framförallt fokuserat på de större redan utvecklade länderna såsom 

USA (Lo & Sheu, 2007), Kanada (Berthelot, Coulmont & Serret, 2012) och Australien 

(Bachoo, Tan & Wilson, 2013). Kuzey och Uyar (2017) gör gällande att det behövs mer 

forskning och fler studier kring de faktorer som påverkar GRI-baserad 

hållbarhetsrapportering, då resultaten inte varit entydiga och resultat kan vara svåra att 
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generalisera. Det råder exempelvis inte konsensus kring om skuldsättningsgraden påverkar 

hållbarhetsrapportering. Kuzey och Uyar (2017) samt Jennifer Ho och Taylor (2007) menar 

att det finns ett svagt samband medan Dienes, Sassan och Fischer (2016) menar att det finns 

för få entydiga studier för ett sådant belägg. Storlek och bransch är två faktorer som det råder 

mer konsensus kring. Tidigare studier visar att dessa två faktorer haft en kraftig påverkan 

kring upprättandet av en hållbarhetsrapport (Kuzey & Uyar, 2017; Hahn & Kühnen, 2013) 

  

Det finns inga enhetliga resultat för faktorerna lönsamhet och tillväxt i den tidigare 

forskningen. Det finns många studier som visar att det finns ett positivt samband mellan den 

bakomliggande faktorn lönsamhet och hållbarhetsrapportering (Kuzey & Uyar, 2017; 

Legendre & Coderre, 2012; Frias-Aceituno et al. 2014), men det finns också forskning som 

visar på det motsatta, där ett negativt samband upptäcktes (Jennifer Ho & Taylor, 2007). 

Artiach et al. (2010) och Lourenco och Branco (2013) fann en statistisk signifikans mellan 

tillväxt och företagens benägenhet att upprätta en hållbarhetsrapport. Kuzey och Uyar’s 

(2017) studie visar inte på samma resultat, då de inte fann en statistisk signifikans mellan 

tillväxt och upprättande av hållbarhetsrapportering. 

  

När det gäller faktorn likviditet finns det tydliga motsägelser i det fall det finns ett samband 

mellan likviditet och hållbarhetsrapportering och även om detta samband är positivt eller 

negativt (Bakar et. al, 2011; Jennifer Ho & Taylor, 2007). Angående styrelsens 

sammansättning, där mångfald i styrelsen studeras, visas ett övergripande positivt samband i 

den tidigare forskningen. Författarna Amran et. al (2014) fann inget samband i sin studie 

mellan en mångfaldig styrelse och upprättandet av hållbarhetsrapportering, vilket däremot 

Barako och Brown (2008) samt Adams och Ferreira (2004) gjorde. Den tidigare forskningen 

visar att en lagändring påverkar antalet GRI-baserade hållbarhetsrapporteringar, men att det 

skiljer sig från land till land, där t.ex. företag i Danmark väljer UNGC (United Nations Global 

Compact) istället för GRI (Ioannou & Serafeim, 2017). 

  

Behovet av fler studier kring faktorerna betonas av Hahn och Kühnen (2013) som menar att 

det finns goda möjligheter för framtida forskning att bidra till ytterligare kunskap om 

hållbarhetsrapportering. Vidare menar de att en diskussion utifrån vissa teorier (legitimitets-, 

intressent- och signalteori) gällande hållbarhetsrapportering skulle vara givande, eftersom 

dessa saknas eller bara rudimentärt existerat i den tidigare forskningen. 
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Efter att ha skapat oss en överblick kring hållbarhetsrapportering ser vi att forskningen inte 

hunnit med i utvecklingen. Tidigare forskning som undersökt bakomliggande faktorer till 

hållbarhetsrapportering är till stor del från andra länder som Turkiet (Kuzey & Uyar, 2017), 

Kanada (Berthelot et al., 2012), USA (Lo & Sheu, 2007) och Australien (Bachoo et al. 2013), 

eller i behov av nyare forskning (Hedberg & Malmborg, 2003; Tagesson, Blank, Broberg & 

Collins, 2009). 

  

Tidigare forskning som analyserat vilka faktorer som påverkar hållbarhetsrapportering visar 

inte en entydig bild utan tvärtom är den till vissa delar disparat. Till exempel finns det tydliga 

motsägelser hos faktorerna skuldsättningsgrad, lönsamhet, tillväxt och likviditet i 

forskningen. Eftersom tidigare studier fokuserat främst på andra länder är det intressant att 

studera Sverige då de ligger i framkant gällande hållbarhetsrapportering. Målet med denna 

uppsats är att bygga vidare på befintlig forskning och samt ge ytterligare underlag till om det 

finns ett samband mellan faktorerna och upprättandet av GRI-baserad hållbarhetsrapportering 

hos svenska börsnoterade bolag.  

1.3 Syfte 

Syftet är att undersöka vilka faktorer som påverkar Global Reporting Initiative-baserad 

hållbarhetsrapportering hos svenska börsnoterade bolag. 
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2. Referensram 

Detta kapitel är uppdelat i tre delar; praktisk referensram, teoretisk referensram och tidigare 

forskning inom området. Detta har gjorts för att på ett tydligare sätt redogöra för relevanta 

begrepp, bakomliggande teorier och tidigare forskning.  

2.1 Praktisk referensram 

För att skapa en bättre förståelse så börjar kapitlet med en praktisk referensram. I denna 

referensram beskrivs begreppen “Corporate Social Responsibility” och 

“Hållbarhetsrapportering”, samt forskningen som ligger bakom dessa begrepp. I avsnittet 

beskrivs “Global Reporting Initiatives” (GRI) uppbyggnad och orsaken till att studien utgår 

från detta ramverk. 

2.1.1 Corporate Social Responsibility 

Begreppet CSR myntades för första gången i boken ”Social Responsibilities of the 

Businessman” som gavs ut år 1953 (Carroll, 1999). Boken skildrar hur dåtidens stora bolag 

agerade rent moraliskt mot samhället och hur detta påverkade den enskilda individen. 

Grafström, Göthberg och Windell (2008) visar dock att det var långt ifrån alla som var nöjda 

med den förändring som höll på att ske. Vidare förklarar författarna att finansmannen Mats 

Qviberg uttryckte sig kritiskt kring CSR. De menar att Mats argument grundade sig på att 

företag tjänar samhället bäst genom att producera kvalitativa varor och tjänster och att det 

vore farligt för samhällsnyttan om företag utvecklades till ”privata myndigheter”. 

Bondy, Moon och Matten (2012) visar dock att kritikerna många gånger har haft fel och att 

CSR har blivit inkorporerat i samhället och bland de stora multinationella företagen. Nielsen 

och Thomses (2007) berättar att det inte är ovanligt att företag har som vision att CSR ska 

genomsyra hela företagets verksamhet och i stor grad även underleverantörerna.  

2.1.2 Hållbarhetsrapportering 

Hållbarhetsrapportering tillhandahåller information om företags ansvar och/eller 

beslutsfattande kring tre stycken mått; ekonomisk, miljömässig och social påverkan (Frost, et 

al., 2005). Dessa mått beskriver Elkington (1998) som ”Triple Bottom Line” för hållbarhet. 

Dessa rapporter måste även innehålla åtgärder som företag vidtar för att reducera deras 

påverkan på samhället (Gray, Bebbington & Walters, 1993). 
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Sedan början av 1990-talet har kritiken ökat mot multinationella företag för deras negativa 

miljömässiga och sociala påverkan. Även trycket från intressenter har accelererat, speciellt i 

slutet av 1990-talet efter stora demonstrationer på nationella möten såsom de på WTO i 

Seattle och G7 i Genova (Kolk, 2008). Vid den här tiden beskriver Hahn och Kühnen (2013) 

att rapportering kring sociala och miljömässiga aspekter ökade kraftigt och publicerades 

bredvid den traditionella finansiella rapporten. Den generella misstänksamheten om företags 

agerande och ansvarstagande har på senare tid fått bränsle av bokföringsskandaler som Enron 

och WorldCom. Detta har resulterat i att fler företag rapporterar kring hållbarhet (Kolk, 

2008). 

Mahoney et al. (2013) förklarar att det skett en ökning av företag som upprättar en 

hållbarhetsrapport. Detta styrks genom en studie av KPMG (2017) som visar att cirka 93 

procent av Global Fortune 250 (G250) företagen upprättade hållbarhetsrapport år 2017. 

Diagrammet nedan från KPMG:s studie visar trenden för rapportering kring hållbarhet från 

1993 fram till 2017 (Se Figur 1: Ökning av rapportering kring hållbarhet sedan 1993). I 

diagrammet syns det tydligt att det har skett en ökning av hållbarhetsrapportering hos G250 

företagen och även de 100 största företagen (N100) i varje land. 

  

Figur 1: Ökning av rapportering kring hållbarhet sedan 1993. 

Enligt KPMG:s (2017) undersökning har fortfarande staten, regelverk och intressenter en 

viktig roll när det gäller rapportering om hållbarhet runt om i världen. I de tre länderna som 

har upplevt den största ökningen i rapportering sedan 2015; Mexiko (+32 procentenheter), 

Nya Zeeland (+17 procentenheter) och Taiwan (+11 procentenheter). Har ökningarna skett till 
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följd av en blandning av nya regleringar, nya krav från intressenter samt större tryck från 

investerare. Mahoney et al. (2013) menar att det finns en problematik med den stora ökningen 

av rapporter kring hållbarhet. De menar att det är svårt att jämföra alla dessa rapporter, och 

om företag upprättar dessa rapporter för att visa sitt ansvar till samhället eller för att upplevas 

som ansvarsfulla. 

2.1.3 Global Reporting Initiative 

Global Reporting Initiative kan beskrivas som en självständig internationell organisation vars 

mål är att hjälpa företag och regeringar att förstå och kommunicera sin påverkan på 

ekonomin, miljön och samhället i stort (GRI, 2018). Hedberg och Malmborg (2003) beskriver 

att GRI:s uppgift har utvecklats från att i första hand utveckla riktlinjer för rapportering kring 

sociala, miljömässiga och ekonomiska prestationer till större företag, till att senare inkludera 

både myndigheter och icke-statliga organisationer. Vidare redogör Hedberg och Malmborg 

(2003) för att ramverket utvecklats i nära samarbete med olika intressenter från myndigheter, 

näringsliv samt relevanta yrkesgrupper. Detta har möjliggjort en ökad legitimitet och kan 

tänkas vara en stark bidragande faktor till att ramverket blivit allmänt accepterat inom 

hållbarhetsrapportering. 

Visionen för GRI är att företags hela produktionsapparater och beslutsprocesser ska 

genomsyras av dessa riktlinjer och med slutmålet att verka för en mer hållbar värld (GRI, 

2018). Trots detta visar undersökningar att den främsta anledningen till att GRI-riktlinjerna 

implementeras är förhoppningen om att CSR ska öka (Hedberg & Malmborg, 2003). Vidare 

beskrivs att ramverket medför större nytta internt hos företagen än externt samt att ramverket 

uppskattas av den anledningen att det blir enklare att upprätta hållbarhetsrapporter givet en 

färdig mall. Det finns dock kritiker som menar att ramverket är för svagt då det möjliggör 

godtyckliga bedömningar av ramverket vilket ofta resulterar i en så fördelaktig bild av 

företaget som möjligt samt att det försvårar jämförandet av olika hållbarhetsrapporter (Hahn 

& Lülfs, 2014). 
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2.2 Teoretisk referensram 

Detta avsnitt utgörs av en teoretisk referensram som har samlat de bakomliggande teorierna 

och som förklarar vilka faktorer som påverkar Global Reporting Initiative-baserad 

hållbarhetsrapportering. De dominerande teorierna som tidigare forskning kopplat ihop med 

hållbarhetsrapportering är signal-, intressent-, agent- och legitimitetsteorin.   

2.2.1 Signalteori 

Signalteorin handlar huvudsakligen om att minska informationsasymmetrin mellan två parter, 

samt att förklara hur beslutsfattare tolkar och agerar när informationen är ofullständig och 

asymmetrisk (Spence, 1973; Spence, 2002). Teorin kan också användas när aktörer inte 

förfogar över samma information (Connelly, Certo, Ireland & Reutzel, 2011).  En studie av 

Zhang och Wiersema (2009) visar att en VD signalerar företagets icke-observerbara kvalitet 

till potentiella investerare via den observerbara kvaliteten i sina finansiella rapporter. 

Denna signalering innebär att kommunicera företagets värde eller kvalitet genom diverse 

kommunikationskanaler, som frivillig redovisning, produktgarantier eller genom finansiella 

konton (Cotter, Lokman & Najah, 2011). Frivillig redovisning tolkas i denna studie som 

hållbarhetsrapportering. 

Enligt denna teori, kan företag vara intresserade av att publicera information som en signal för 

att förse marknaden med ytterligare information om företagets finansiella situation. Detta för 

att ändra på investerarnas förväntningar och därmed reducera informationsasymmetri (Frias-

Aceituno et. al., 2014). Tidigare forskning (Bebbington, Larringa & Moneva, 2008; Michelon, 

2011) menar att hållbarhetsrapportering är ett sätt att hantera risken för rykten hos 

organisationer. Om företaget producerar hållbara prestationer signalerar det till investerare 

och viktiga intressenter att företaget har en god hållbarhetspraxis, och att deras 

marknadsvärde har en bra utgångspunkt (Sun, Salama, Hussainey & Habbash, 2010). 

2.2.2 Intressentteori 

Donaldson och Preston (1995) menar att intressentteorin syftar till att redogöra för vilka 

aktörer som har intressen i ett företag eller i en organisation. För att skapa värde för företaget 

kan företaget inte ignorera den kontext i vilken den opererar (Donaldson & Preston, 1995). 

Vidare redogörs för att teorin vidgar synen på vilka aktörer som kan kallas för intressenter och 

som utövar legitimt inflytande på verksamheten (Donaldson & Preston, 1995).   
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Liu och Anbumozhi (2009) menar att ett stöd från intressenterna är avgörande för företagets 

fortsatta existens och att detta stöd måste sökas. Företagets möjlighet att skapa långsiktigt 

värde grundar sig i en bra relation med de mest inflytelserika intressenterna (Donaldson & 

Preston, 1995). Företagets aktiviteter måste anpassas för att matcha intressenternas begäran. 

Liu och Anbumozhi (2009) berättar att CSR har varit ett område där intressentteorin frekvent 

har använts och att den dynamiska omvärlden gör att begreppet intressent hela tiden förändras 

och utvidgas ytterligare. 

2.2.3 Agentteori 

Forskarna Jensen och Meckling (1976) anses vara agentteorins grundare och har även 

namngivit teorin ”principalagent teorin”. Grundtanken i teorin är relationen mellan agent 

(företagsledning) och principal (aktieägarna) som har olika intressen (Jensen & Meckling, 

1976; Eisenhardt, 1989). Teorin utgår från att bägge parternas incitament är att nytto-

maximera (utility maximizers), vilket resulterar i att det finns en god anledning att tro att 

agenten inte alltid kommer att agera i principalens bästa intresse (Jensen & Meckling, 1976). 

Vidare redogör författarna för att kostnader uppstår i relationen, vilket kan vara för att 

kontrollera agentens aktiviteter (monitoring expenses) eller för att säkerställa att agenten 

agerar enligt principalens intresse (bonding cost). 

Det kan även uppstå agentkostnader när skuldsättningsgraden för företaget blir relativt hög då 

det finns en risk att låneräntan inte betalas på grund av likvidation eller konkurs. Detta 

resulterar i högre ränta för företaget för att kompensera långivarna för deras risk att inte få 

betalt (Jensen, 1986). 

2.2.4 Legitimitetsteorin 

Deegan och Gordon (1996) menar att legitimitetsteorins roll är att förklara beslutsfattares 

agerande och att teorin baserar sig i organisationslegitimitet. O´Donovan (2002) menar att 

företag antingen försöker anpassa sig till de sociala normer samhället har, eller att de försöker 

förändra de sociala förväntningarna från samhället för att behålla sin legitimitet. Dowling och 

Pfeffer (1975) redogör att ett företags försummande kring sociala förväntningar utgör ett stort 

hot mot företaget. Vidare menar de att legitimitet inte skapas av företaget utan av utomstående 

intressenter. Företag har alltså möjlighet att delvis påverka denna bild genom sin anpassning 

till de sociala normerna. 
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Branco och Rodrigues (2008) menar att legitimitetsteorin grundar sig på ett ”socialt avtal” 

som finns mellan företagen och samhället. Farache och Perks (2010) beskriver att CSR och 

legitimitetsteorin är nära kopplade och att det till stor del är viljan att vara legitim som ligger 

bakom företags hållbarhetsrapporter. 

2.3 Tidigare forskning och hypotesgenerering 

För att undersöka vilka faktorer som påverkar GRI-baserad hållbarhetsrapportering har ett 

flertal hypoteser formulerats. För att en jämförelse av resultatet ska kunna genomföras har den 

tidigare forskningen varit utgångspunkten formuleringen av hypoteserna.  

2.3.1 Förklarande faktorer 

Studien undersöker sju stycken faktorer utifrån den tidigare forskningen. Dessa faktorer är 

storlek, tillväxt, lönsamhet, skuldsättningsgrad, likviditet, styrelsesammansättning och 

lagändring. 

2.3.2 Storlek 

Tidigare studier har undersökt om storleken på företaget påverkat antalet hållbarhetsrapporter 

(Kuzey & Uyar, 2017; Adams, 2002; Hahn & Kühnen, 2013; Shamil, Shaikh, Ho & Krishnan, 

2014). Enligt Kolk och Perego (2010) hänvisar de i stor utsträckning till legitimitetsteorin, då 

större företag är exponerade för allmän granskning i en större utsträckning behöver de mer 

legitimitet (Liu & Anbumozhi, 2009; Lourenco & Branco, 2013). Kuzey och Uyar (2017) 

menar att en av anledningarna till att större företag upprättar hållbarhetsrapporter är att de 

granskas av allmänheten och media i en större utsträckning. Anledningen är alltså delvis att de 

vill uppfattas som legitima. 

Vissa studier har funnit en positiv signifikant association mellan företagets storlek och 

hållbarhetsrapportering som utfördes globalt (Frias-Aceituno et al., 2014), i Kina (Liu & 

Anbumozhi, 2009) och i Brasilien (Lourenco & Branco, 2013). Detta stöds även av Kuzey 

och Uyar’s (2017) studie i Turkiet, som påstår att storleken på företaget är en av de viktigaste 

faktorerna gällande hållbarhetsrapportering, då resultatet i deras studie visade en 99 procentig 

statistisk säkerhet mellan företagets storlek och benägenheten att upprätta en 

hållbarhetsrapport.   

Större företag är mer benägna att hållbarhetsrapportera än mindre företag vilken kan förklaras 

utifrån agentteorin, där teorin menar att företagen kan undvika agentkostnader genom att 
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hållbarhetsrapportera (Kuzey & Uyar, 2017; Jennifer Ho & Taylor, 2007). 

Informationsasymmetri mellan ledning och aktieägare samt externt kapital kan leda till ökade 

agentkostnader. Det finns en tendens till att större företag har en högre andel utomstående 

kapital än mindre företag, vilket kan förklara att större företag hållbarhetsrapporterar för att 

minska dessa agentkostnader (Kuzey & Uyar, 2017). 

Anledningen till att företag upprättar en hållbarhetsrapport kan enligt Hahn och Kühnen 

(2013) förklaras av signalteorin. Genom att använda sig av asymmetrisk distribution så kan 

signalteorin tydliggöra företagets mål att uppfattas som legitimas av intressenterna (Spence, 

1973). Större företag antas i en större utsträckning påverkas av intressenter och media, vilken 

kan påverka företagets behov av att aktivt bevara eller öka sin legitimitet genom att skicka 

signaler om sitt arbete kring hållbarhet (Hahn & Kühnen, 2013; Campbell, Craven & Shrives, 

2003). 

Tidigare studier visar på ett positivt samband mellan företagets storlek och upprättandet av en 

hållbarhetsrapport. Legitimitets-, agent- och signalteorin har även hjälpt till att förklara 

företags upprättande av hållbarhetsrapportering. Vi vill undersöka hur faktorn storlek 

påverkar svenska börsnoterade bolags upprättande av GRI-baserad hållbarhetsrapportering 

utifrån följande hypotes: 

H1: Det finns ett positivt samband mellan företagets storlek och upprättandet av GRI-baserad 

hållbarhetsrapportering hos svenska börsnoterade bolag.  

2.3.3 Tillväxt 

Tillväxt är en annan bakomliggande faktor av hållbarhetsrapportering (Artiach et al., 2010; 

Ameer & Othman, 2012; Lourenco & Branco, 2013). Enligt Artiach et al. (2010) är det 

sannolikt att företag med hög nivå av tillväxtmöjligheter kommer införa hållbara 

affärsmetoder i sina strategier. Kuzey och Uyar (2017) menar att rapportering kring hållbarhet 

kan spela en legitimerande roll för växande företag, vilket stöds av Artiach et al. (2010) och 

Ameer och Othman (2012). 

Enligt Frias-Aceituno et al. (2014) kan agentteorin förklara tillväxt som en påverkande faktor 

till upprättandet av hållbarhetsrapporter. Vidare redogör författarna för att 

hållbarhetsrapportering kan gynna företagets tillväxt, eftersom agentkostnader och 

informationsasymmetri kan undvikas om företaget agerar enligt aktieägarnas förväntningar. 

Bushman och Smith (2001) menar att företagsledningen vill undvika agentkostnader och 
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informationsasymmetri, det vill säga om aktieägarna är missnöjda kommer företaget påverkas 

negativt då tillväxten blir hämmad (Frias-Aceituno et al., 2014). Brister i kommunikationen 

mellan företagsledningen och aktieägarna skapar ett missnöje hos aktieägarna, vilket kan 

undvikas genom upprättande av hållbarhetsrapporter (Bushman & Smith, 2001). 

Kuzey och Uyar (2017) redogör för att tidigare studier visat att hållbarhetsrapportering har en 

viktig roll för växande företag. Kuzey och Uyar´s (2017) studie från Turkiet visar inte på 

samma resultat. Resultatet från deras studie visar att faktorn tillväxt inte är statistisk 

signifikant, vilket innebär att det inte har en betydande inverkan på upprättandet av 

hållbarhetsrapportering. Tidigare forskning i USA (Artiach et al., 2010) och i Brasilien 

(Lourenco & Branco, 2013) visar att det finns ett samband mellan företagets tillväxt och 

villigheten att upprätta en hållbarhetsrapport.  

I den tidigare forskningen finns inget enhetligt resultat kring faktorn tillväxt och upprättandet 

av hållbarhetsrapporter. Forskningen har även skett på stora företag i andra länder. Eftersom 

Sverige ligger i framkant gällande rapportering kring hållbarhet samt att resultatet i tidigare 

forskning inte är enhetligt, är det intressant att undersöka om tillväxt är en påverkande faktor 

gällande upprättandet av GRI-baserade hållbarhetsrapporter hos svenska börsnoterade bolag. 

Eftersom det inte finns ett enhetligt resultat i den tidigare forskningen formuleras följande 

öppna hypotes:  

H2: Det finns ett samband mellan tillväxt och benägenheten att upprätta GRI-baserad 

hållbarhetsrapportering hos svenska börsnoterade bolag.  

2.3.4 Lönsamhet 

Enligt Legendre och Coderre (2012) måste ett företag generera en långsiktig lönsamhet för att 

motivera sitt existensberättigande. Vidare redogör författarna för att lönsamheten kan vara en 

avgörande faktor för om ett företag upprättar en hållbarhetsrapport. Anledningen är att de vill 

uppfattas som legitima vilken kan knytas till legitimitetsteorin (Hedberg & Malmborg, 2003; 

Kuzey & Uyar, 2017; Legendre & Coderre, 2012). 

Vidare berättar Islam och Deegan (2010) att företag som är lönsamma har en större risk att 

utsättas för granskning och att de därför väljer att redovisa mer information för att visa 

samhället att de är legitima. Lönsamma företag vill bevisa att de inte bara är lönsamma utan 

också tar sitt samhällsansvar. Enligt Islam och Deegan (2010) kan detta kopplas till 

legitimitetsteorin som beskriver hur viktigt det är att svara upp till de förväntningar som 
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samhället har och på så sätt öka sin legitimitet. Dessa bakomliggande anledningar menar 

Islam och Deegan (2010) är ett stort skäl till att vissa företag upprättar en hållbarhetsrapport. 

Finansiell och ekonomisk hållbarhet grundar sig i ett företags möjlighet att fortsätta verka på 

en marknad med konkurrens och på så sätt applicera fortlevnadsprincipen (Spangenberg & 

Bonniot, 1998). En verksamhets ekonomiska situation kan bli lidande om verksamheten 

ignorerar vad intressenterna efterfrågar. Kuzey och Uyar (2017) menar att lönsamma företag i 

större utsträckning väljer att redovisa mer information och lägger en större vikt vid att vara 

transparenta för att främja den positiva känslan för företaget. Adams och Frost (2008) visar i 

sin studie att företag som börjat hållbarhetsrapportera har ökat sin lönsamhet samtidigt som 

det även attraherar kompetent personal. 

Enligt Watson, Shrives och Marston (2002) kan även signaleringsteorin appliceras när det 

kommer till frivillig rapportering. De påstår alltså att det finns ett samband mellan 

benägenheten att rapportera frivillig information och företags lönsamhet. Enligt 

signaleringsteorin kommer lönsamma företag att vilja signalera frivillig 

hållbarhetsinformation till sina intressenter för att visa att de är högpresterande (Watson et. al, 

2002). Sambandet mellan lönsamhet och benägenheten att rapportera hållbarhetsinformation 

förankras även hos Delgado-Márquez, Pedauga, och Cordón-Pozo (2017). En annan 

anledning som grundar sig i signaleringsteorin är att företag rapporterar frivillig information 

för att differentiera sig i hopp om att vinna marknadsandelar (Frias-Aceituno et al, 2014). 

Det finns studier som har visat på positiva samband mellan lönsamhet och 

hållbarhetsrapportering i Turkiet (Kuzey & Uyar, 2017) och globalt (Legendre & Coderre, 

2012; Frias-Aceituno et al. 2014), men det finns också de som hittat ett negativt samband i 

USA och Japan (Jennifer Ho & Taylor, 2007).  

H3: Det finns ett positivt samband mellan företags lönsamhet och upprättandet av GRI-

baserad hållbarhetsrapportering hos svenska börsnoterade bolag. 

2.3.5 Skuldsättningsgrad 

Skuldsättningsgraden i företaget ger en indikation till företagets finansiella intressenter. 

Företag har både finansiella och icke finansiella intressenter och de innehar varierande 

påverkan över företaget beroende på hur viktiga de är för företaget (Artiach et al., 2010). 

Bidrar en intressent med kapital till företaget har den vanligtvis en större påverkan över 

företaget i jämförelse med de mindre viktiga intressenterna. Jennifer Ho och Taylor (2007) 
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redogör för att associationen mellan hållbarhetsrapportering och företagets skuldsättningsgrad 

till stor del grundar sig i agentteorin. De redogör vidare för att en av anledningarna till att de 

hållbarhetsrapporterar är att det vill minska agentkostnaderna och därmed de monetära 

kostnaderna (Jennifer Ho & Taylor, 2007) 

Det finns studier som påvisar ett negativt samband mellan de två parametrarna, i Turkiet 

(Kuzey & Uyar, 2017) och i USA och Japan (Jennifer Ho & Taylor, 2007), samtidigt som det 

finns positiva samband i Europa (De Beelde & Tuybens, 2013). De varierande resultaten gör 

det svårt för forskarna att komma överens om vilket samband som råder mellan upprättandet 

av en hållbarhetsrapport och skuldsättningsgraden. Med utgångspunkt från dessa synpunkter 

upprättas följande öppna hypotes:  

H4. Det finns ett samband mellan företagets skuldsättningsgrad och benägenheten att 

upprätta en GRI-baserad hållbarhetsrapport. 

2.3.6 Likviditet 

Tidigare studier har visat att likviditet är en viktig faktor i helhetsbedömningen av ett företag 

(Wallace & Naser, 1995; Owusu-Ansah, 1998; Oyelere, Laswad & Fisher, 2003). De 

argumenterar för att investerare, fordringsägare, myndigheter och andra användare av 

företagsrapporter är oroliga över företagets fortlevnad. Jennifer Ho och Taylor (2007) 

förklarar hållbarhetsrapportering utifrån signalteorin, att likvida företag är mer benägna att 

inkludera hållbara upplysningar för att möta kortsiktiga finansiella skyldigheter. Högt likvida 

företag har incitament att särskilja sig från mindre likvida företag genom frivilliga 

upplysningar (Oyelere et al., 2003).  

Abdelsalem och Weetman (2003) menar att högt likvida företag är mer benägna att rapportera 

om frivillig information för att särskilja sig från företag med låg likviditet. Hussainey, Elsayed 

och Abdel-Razik (2011) anser dock att ledare för företag med låg likviditet borde publicera 

mer frivillig information i sina rapporter för att tillfredsställa informationskravet från 

intressenterna. Dhaliwal, Li, Tsang och Yang (2011) anser att om företaget erbjuder mer 

information till intressenterna och ökar transparensen kommer även likviditeten öka. 

Tidigare studier har funnit att likviditet är positivt relaterad till hållbarhetsrapportering i 

Hongkong (Wallace & Naser., 1994), i Nya Zeeland (Oyelere et al., 2003) och Malaysia 

(Bakar et al., 2011). Dock visar studier i USA och Japan (Jennifer Ho & Taylor, 2007; 

Dhaliwal et al., 2011) på motsatsen i sina studier, där resultatet indikerar på att företag med en 
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lägre likviditet är mer benägna att hållbarhetsrapportera. Detta styrks från studierna från 

Turkiet (Kuzey & Uyar, 2017) och Taiwan (Shen & Chang, 2009) som fann ett negativt 

samband mellan likviditet och hållbarhetsrapportering. 

I tidigare forskningen finns inget enhetligt resultat gällande likviditet som en bakomliggande 

faktor på hållbarhetsrapportering. Signalteorin kan även förklara likvida företags benägenhet 

att hållbarhetsrapportera. Vi vill undersöka hur faktorn likviditet påverkar GRI-baserad 

hållbarhetsrapportering i svenska börsnoterade bolag.  

H5: Det finns ett samband mellan likviditet och benägenheten att upprätta GRI-baserad 

hållbarhetsrapportering hos svenska börsnoterade bolag.   

2.3.7 Styrelsesammansättning   

Forskning anser att graden av inblandning av styrelsen är relaterad till sammansättningen av 

den och om den är oberoende eller ej. Framförallt innebär det att detta kommer höja styrelsens 

effektivitet (Said, Zainuddin & Haron, 2009) och uppmana till frivillig rapportering (Garcia-

Meca & Sanchez-Ballesta, 2010). Tidigare studier har uppmärksammat manliga och kvinnliga 

kännetecknen i beslutsfattandet och det finns en koppling till kvinnlig representation i 

styrelsen med CSR aktiviteter (Ben-Amar, Chang & McIlkenny, 2015; Dawar & Singh, 

2016). Vidare menar Elstad och Ladegard (2012) att kvinnliga direktörers andel i styrelsen är 

proportionell mot deras påverkan på företagens beslutsfattande kring CSR. 

Enligt Adams och Ferreira (2004) finns det en positiv association mellan könsmångfald och 

företagens benägenhet att rapportera kring sitt sociala och miljömässiga ansvar. Vidare anser 

Williams (2003) att företag med en högre proportion kvinnor i styrelsen engagerar sig i en 

större utsträckning i välgörenhetsverksamhet. Fernandez-Feijoo, Romero och Ruiz-Blanco 

(2012) anser att i företagsstyrelser med minst tre kvinnor ökar företagens rapportering kring 

hållbarhet. 

Studier i Spanien (Frias-Aceituno, Rodriguez-Ariza och Garcia-Sanchez, 2012) fann att 

blandad könsfördelning i styrelsen hade en positiv effekt på rapportering av 

företagsinformation. Detta resultat bekräftas för hållbarhetsrapportering i Kenya (Barako & 

Brown, 2008) och globalt (Prado-Lorenzo & Garcia-Sánchez, 2010). Nadeem, Saleem och 

Zaman (2017) påvisar att kvinnor i styrelsen uppmuntrar företag att ta ett större socialt ansvar 

och implementera miljövänligare metoder. Studier i Asien (Amran et al., 2014) fann inget 
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samband mellan en blandad könsfördelad styrelse och upprättandet av 

hållbarhetsrapportering. 

I den tidigare forskningen indikeras det att kvinnlig representation i styrelsen har en positiv 

påverkan på företagets rapportering kring hållbarhet. Vi har valt att undersöka hur faktorn 

jämställdhet i styrelsen påverkar GRI-baserad hållbarhetsrapportering hos svenska 

börsnoterade bolag. Med denna utgångspunkt formuleras hypotesen: 

H6: Det finns ett positivt samband mellan jämställdhet i styrelser och benägenheten att 

upprätta en GRI-baserad hållbarhetsrapport hos svenska börsnoterade bolag.   

2.3.8 Lagändring 

Enligt Habek och Wolniak (2013) argumenterade företag för 10 år sedan starkt för frivilliga 

standarder, medan NGO:s (non-governmental organisations), intresseorganisationer (pressure 

groups) och fackföreningar krävde obligatoriska standarder då de inte trodde företag skulle 

rapportera objektivt om det inte krävdes genom lag. Vidare menar de att debatten mognat på 

senare år då företag och investerare stödjer lagregleringar samtidigt som fackföreningar 

använder sig av frivilliga standarder för sina medlemmar.  

 

Habek och Wolniak (2013) anser att det finns både fördelar och nackdelar med lagreglering 

gällande hållbarhetsrapporteringen. Ioannou och Serafeim (2017) menar att obligatorisk 

hållbarhetsrapportering främjar socialt ansvar. De argumenten som oftast används mot 

obligatorisk rapportering, och för den frivilliga rapporteringen, är praktiska skäl och 

kostnaderna – det är svårt för regeringar och intressenter att bestämma vilken data som krävs 

och hur man övervakar att rapporteringen är tillräcklig (Lydenberg, Rogers & Wood, 2010). 

Tschopp, Wells och Barney (2012) anser att oaktat alla argument för eller emot, är regeringen 

en nyckelaktör i hållbarhetsdebatten och i främjandet av hållbarhetsrapporteringar. 

Regeringen kan använda sig av flera mått för att komplettera marknadsstyrkan, ett exempel på 

detta är att rekommendera eller föreslå frivilliga ramverk som GRI och United Nations Global 

Compact (UNGC) (Habek & Wolniak, 2013). 

Författarna Ioannou och Serafeim (2017) studerade konsekvenserna av en lagreglering i 

följande fyra länder: Danmark, Sydafrika, Malaysia och Kina. I studien fann de att antalet 

företag som rapporterade enligt GRI:s riktlinjer ökade efter regleringen med ca 15 %. 

Resultatet från Ioannou och Serefeim (2017) visade att företagen från Malaysia, Sydafrika och 

Kina var signifikant mer benägna att rapportera om hållbarhet enligt GRI:s riktlinjer efter 
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lagregleringen. I sin studie fann författarna inga belägg för att företagen från Danmark skulle 

vara mer benägna att upprätta en hållbarhetsrapport enligt GRI efter lagregleringen, eftersom 

de istället valde att upprätta hållbarhetsrapport enligt UNGC. 

Den svenska regeringen beslutade att hållbarhetsrapportering skulle vara obligatorisk för stora 

bolag från och med 2017 (KPMG, 2016). Denna lagändring grundar sig i ett nytt EU-direktiv 

där syftet är att det ska bli enklare att analysera företagens arbete kring hållbarhet och på så 

sätt öka förtroendet för företagen. Stora bolag som uppfyller minst två av nedanstående 

villkor under de senaste två räkenskapsåren påverkas av lagändringen: 

·       medelantalet anställda varit mer än 250 stycken 

·       balansomslutningen har varit mer än 175 miljoner kronor 

·       nettoomsättningen har varit mer än 350 miljoner kronor (KPMG, 2016). 

Denna lagändring påverkar cirka 1 600 svenska företag och innebär att årsredovisningarna 

från och med våren 2018 ska innehålla en hållbarhetsrapport (PWC, 2016). 

Forskning visar på att rapportering enligt en GRI-baserad hållbarhetsrapportering ökat hos 

företagen efter en lagändring. Med detta i åtanke och att en lagändring i Sverige tillämpats, 

vill vi undersöka om det skett en ökning av GRI-baserad hållbarhetsrapportering hos de 

svenska börsnoterade bolagen efter lagändringen. Med detta som utgångspunkt formuleras 

hypotesen: 

H7: Det finns ett positivt samband mellan lagändringen och GRI-baserad 

hållbarhetsrapportering hos svenska börsnoterade bolag.  

2.3.9 Bransch 

Relationen och tillhörigheten till en bransch och benägenheten att hållbarhetsrapportera 

diskuteras ofta med legitimitetsteorin som grund (Legendre & Coderre, 2012). Vidare redogör 

Legendre och Coderre (2012) för att företag som jobbar inom högrisk-sektorn också är mer 

benägna att hållbarhetsrapportera på grund av förväntningar från intressenter.   

En av de mest signifikanta faktorerna när det gäller företagens benägenhet att 

hållbarhetsrapportera är vilken bransch som företaget är verksam inom (Hahn & Kühnen, 

2013). Företag som verkar inom branscher som har en kraftig inverkan på miljön har ett större 

incitament att hållbarhetsrapportera för att svara upp mot den efterfrågan som finns hos 
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intressenterna (Hahn & Kühnen, 2013). Kuzey och Uyar (2017) visar i sin studie på att 

företag inom tillverkningsbranschen hållbarhetsrapporterar i högre grad än företag verksamma 

i servicebranschen. Detta kan sedan härledas till att företag som verkar inom 

tillverkningsbranschen påverkar miljön till en större utsträckning än företag i 

servicebranschen gör. 

Forskning har visat att branschen är en kraftigt påverkande variabel när det gäller 

benägenheten att upprätta en hållbarhetsrapport. Med denna utgångspunkt kommer vi använda 

bransch som kontrollvariabel till de faktorer som undersöks i denna studie vilket är storlek, 

tillväxt, lönsamhet, skuldsättningsgrad, likviditet, styrelsesammansättning och lagändring. 
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2.4 Sammanfattning 

I forskningen råder konsensus kring att faktorerna storlek och bransch har ett positivt 

samband med upprättandet av hållbarhetsrapporter. Meningsskiljaktigheter finns när det gäller 

faktorer som lönsamhet, skuldsättningsgrad, likviditet samt tillväxt. Forskningen har använt 

relativt lika tillvägagångssätt i utförandet av studierna. Forskningen har fokuserat på olika 

områden och det har också funnit skillnader mellan urvalen. Det har också varit ett stort fokus 

på USA samt det globala perspektivet, där t.ex. de 500 största företagen i världen varit en 

fokusgrupp. 

  

Forskare År Land 
Studerad 

period 
Urval Metod 

Negativt 

samband 
Positivt samband Ej samband 

Beroende 

variabel 

Kuzey & 

Uyar 
2017 Turkiet 2011–2013 297 

Deskriptiv 

statistik, 

regressionsanalys 

Likviditet, 

skuldsättning 

Storlek, lönsamhet, 

bransch 
Tillväxt 

Binär 

kodning 

Jennifer 

Ho & 

Taylor 

2007 
USA & 

Japan 
2003 100 

Deskriptiv 

statistik, 

regressionsanalys 

Lönsamhet, 

likviditet, 

skuldsättning 

Storlek, bransch  
Surveyund

ersökning 

Legendre 

& Coderre 
2012 Globalt 2009 500 

Deskriptiv 

statistik, 

regressionsanalys 

 
Storlek, lönsamhet, 

bransch 
 

Binär 

kodning 

Lourenco 

& Branco 
2013 Brasilien 2010 233 

Deskriptiv 

statistik, 

regressionsanalys, 

 
Storlek, lönsamhet, 

tillväxt 
Skuldsättning 

Hållbarhets

index 

Artiach, 

Lee, 

Nelson & 

Walker 

2013 USA 2002–2006 1 511 
T-test, Wilcoxon 

ranking test 
 

Storlek, lönsamhet, 

tillväxt 
Skuldsättning 

Binär 

kodning 

Frias-

Aceituno, 

Rodriguez-

Ariza & 

Garcia-

Sanchez 

2014 Globalt 2008-2010 1 590 

Deskriptiv 

statistik, 

regressionsanalys 

 
Storlek, lönsamhet, 

styrelsesammansättning 

Bransch, 

tillväxt 

Binär 

kodning 

Tabell 1: Översikt av tidigare forskning 
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3. Metod 

 

Nedan presenteras forskningstraditionen och forskningsdesignen som appliceras. Därutöver 

presenteras metoden som använts och studiens population. 

3.1 Vetenskaplig utgångspunkt 

Studiens avsikt är att förklara vilka faktorer som påverkar benägenheten att upprätta en GRI-

baserad hållbarhetsrapport. Utgångspunkten i denna studie är ett positivistiskt synsätt som är 

inriktat mot att beskriva och förklara fenomen (Hultén, Hultman & Eriksson, 2007). Vidare 

menar Sohlberg och Sohlberg (2013) att en positivistisk metodologi är kvantitativ med ett 

objektivt förhållningssätt. 

  

Den här studien har genomförts med en kvantitativ metod, likt andra studier i den tidigare 

forskningen (Kuzey & Uyar, 2017; Jennifer Ho & Taylor, 2007; Legendre & Coderre, 2012), 

för att testa statistiska samband mellan förklarande faktorer och upprättandet av 

hållbarhetsrapporter. Denna studie har tillämpat en deduktiv ansats, där forskning utgår från 

teori (Hultén et al., 2007). Vidare menar Saunders, Lewis och Thornhill (2009) att en 

deduktiv ansats innebär en utveckling av ett ramverk som testas genom hypoteser utifrån den 

data som insamlats. I denna studie utgör teorin ramverket som hypoteserna formuleras från 

för att sedan testas mot verkliga observationer.  

3.2 Val av metod 

Vi använder oss av en kvantitativ metod för att finna ett samband mellan de förklarande 

faktorerna och företagens benägenhet till upprättande av GRI-baserad hållbarhetsrapportering. 

Enligt Saunders et al. (2009) så är en kvantitativ en metod som används för att mäta 

numeriska data och för att söka kausala samband (Bryman & Bell, 2017). 

 Studiens undersökning har utgått från hypotesprövningar och en innehållsanalys. De svenska 

börsnoterade bolagen som studerats kodas och kategoriseras för att se om de upprättar en 

GRI-baserad hållbarhetsrapportering eller inte. En kodning genomförs då det är en viktig 

process i en innehållsanalys (Bryman & Bell, 2017). 

  

Insamlingsmetoden i en innehållsanalys utgår främst från texter och dokument vilket kan 

produceras av organisationer – till exempel årsredovisningar (Bryman & Bell, 2017). I 

tillämpningen av vår innehållsanalys gjordes ett urval i företagens årsredovisningar utifrån 
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sökorden ”GRI”, ”Global Reporting Initiative” och “Global Compact”. Merparten av 

årsredovisningarna som granskats är från 2016, men urvalet omfattar även årsredovisningar 

från 2017 för att testa faktorn kopplat till lagändring. Den finansiella informationen har vi 

tagit fram via databasen Retriever och denna information är i huvudsak från räkenskapsåren 

2016 och 2017. När det gäller den finansiella informationen har vi utgått från räkenskapsåret 

2015 för att specifikt kunna mäta företagens tillväxt.  

3.3 Forskningsdesign 

I studien har vi använt en tvärsnittsdesign och designen grundar sig i att data vanligtvis samlas 

in från ett flertal fall givet en viss tidpunkt (Bryman & Bell, 2017). Studien utgår från en viss 

tidpunkt men använder sig endast av företagens årsredovisningar och eventuella externa 

hållbarhetsrapporter som det hänvisats till i årsredovisningen. 

 

Enligt Bryman och Bell (2017) så fungerar forskningsdesignen som ett ramverk för hur 

datainsamling och bearbetning av data skall genomföras. Beroende på vilken 

forskningsdesign en studie väljer att applicera går det alltså att se antydningar till 

prioritetsordningen gällande forskningsprocessen. I denna studie finns ett stort fokus på 

kausala samband mellan olika variabler. 

3.4 Datainsamling och tillvägagångssätt 

De huvudsakliga tillvägagångssätten att samla in data till en studie är genom primär- och 

sekundärdata (Saunders et al., 2009) och i denna studie används båda tillvägagångssätten. 

Företagens årsredovisningar och tillhörande bilagor i form av externa hållbarhetsrapporter 

utgör primärdata genom den information som företagen gjort tillgänglig. Den finansiella 

informationen hämtades från databasen Retriever vilket utgör sekundärdata då informationen 

inte kommer direkt från företagen utan från tredje part.  

 

Årsredovisningar och externa hållbarhetsrapporter har hämtats direkt från företagens egna 

hemsidor. Vid inhämtning av rapporterna har årsredovisningarna för år 2016 och 2017 

använts, samt den senaste rapporten för de företagen med brutet räkenskapsår. Vid granskning 

av rapporterna har sökfunktionen (Ctrl + F) använts och sökorden har varit ”GRI”, ”Global 

Reporting Initiative” samt “Global Compact” för att undersöka om företagen 

hållbarhetsrapporterar. Utifrån dessa sökkriterier har den insamlade informationen 

sammanställts i excel för att därefter bearbetas i statistikprogrammet SPSS (Statistical 
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Package for the Social Sciences). Då studien genomförs med utgångspunkt i en 

innehållsanalys samt kodningar är det viktigt att poängtera att det finns utrymme för 

tolkningar och att dessa kan påverka relevansen i det slutgiltiga resultatet. 

3.4.1 Beroende variabel 

Enligt Saunders et al. (2009) så påverkar förändringar i den oberoende variabeln den beroende 

variabeln. Den beroende variabeln i denna studie är upprättandet av GRI-baserad 

hållbarhetsrapport. Väljer företaget att upprätta en hållbarhetsrapport så får företaget siffran 1 

framför sig och annars siffran 0. Om hållbarhetsrapporten som företaget upprättar är baserad 

på GRI kodas det företaget med 1 och annars med 0. Enligt Edling och Hedström 2003 så är 

en beroende variabel en kategorisk variabel då företaget antingen får siffran 1 eller 0 framför 

sig.  

 

Upprättar en 

hållbarhetsrapport 

Vid upprättandet av hållbarhetsrapport kodas företaget med 1, 

annars med 0 

GRI-baserad 

hållbarhetsrapport 

Vid upprättandet av GRI-baserad hållbarhetsrapport kodas 

företaget med 1, annars med 0 

 

3.4.2 Oberoende variabel 

De förklarande faktorerna klassificeras som oberoende variabler för att på så sätt kunna 

undersöka om de har en effekt på den beroende variabeln. Storlek i denna studie mäts som 

företagets omsättning i enlighet med Hahn och Kühnen (2013). Tillväxt är definierad i denna 

studie som omsättningstillväxt, som mäts genom omsättningen för år 2016 dividerat med 

omsättningen för år 2015 i enlighet med (Carlson, 2014). Lönsamhet definieras som företagets 

avkastning på totalt kapital som av Legendre och Coderre (2012). Skuldsättningsgrad 

beräknas via företagets skulder i förhållande till företagets eget kapital i enlighet med Kuzey 

och Uyar (2017). Likviditet definieras i denna studie som kassalikviditet i enlighet med 

Carlson (2014). Styrelsesammansättning mäts i denna studie som antalet kvinnliga 

styrelseledamöter dividerat med totala antalet styrelseledamöter i enlighet med Amran et al. 

(2014). Lagändring mäts i denna studie som förändringen mellan åren 2017 och 2016 i den 

procentuella andelen GRI-baserade hållbarhetsrapporter i förhållande till totala antalet 

hållbarhetsrapporter i enlighet med studien av loannou och Serafeim (2017).  
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Variabel Mäts som 

Storlek Omsättning 

Tillväxt Förändring i omsättning 

Lönsamhet Avkastning totalt kapital 

Skuldsättningsgrad Skulder/Eget Kapital 

Likviditet Kassalikviditet 

Styrelsesammansättning Andelen kvinnor i styrelsen 

Lagändring 
Förändring i andelen GRI-baserade 

hållbarhetsrapporter (2017 & 2016) 

Tabell 2: Översikt över studiens oberoende variabler. 

3.4.3 Kontrollvariabel 

För att se hur GRI-baserad hållbarhetsrapportering skiljer sig åt mellan olika branscher har en 

branschindelning applicerats med utgångspunkt från Nasdaq OMX Stockholms (2018) och 

dess branschindelning av de börsnoterade företagen. 

 

Bransch Antal företag Procent 

Oil & Gas 3 1,0 

Basic Materials 11 3,8 

Industrials 84 29,2 

Consumer Goods 26 9,0 

Consumer Services 29 10,1 

Health Care 49 17,0 

Telecommunications 4 1,4 

Utilities 1 0,3 

Financials 50 17,4 

Technology 31 10,8 

Totalt 288 100,0 

Tabell 3: Branschindelning enligt Nasdaq OMX Stockholm. 

I tabellen ovan kategoriseras samtliga företag utifrån de tio kategorierna. I sammanställningen 

framgår att det finns en majoritet av företag som verkar inom Industrials, Health Care och 

Financials. Samtidigt visar tabellen att företag inom branscherna Oil & Gas, 

Telecommunications och Utilities är kraftigt underrepresenterade vilket gör dessa branscher 

svåra att analysera. 
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3.5 Studiens population och bortfall 

Studiens population och bortfall skiljer sig åt, då den här studien undersöker både åren 2016 

och 2017 och därför presenteras studiens population och bortfall i två delar, en för år 2016 

och en för år 2017. 

3.5.1 År 2016 

Studien omfattar vissa avgränsningar och bortfall och fokuserar på svenska börsnoterade 

bolag på Nasdaq Stockholm i segmenten Large Cap, Mid Cap och Small Cap. Vidare har 

bortfall i studien gjorts på grund av att data saknas för oberoende variabler som tillämpats i 

undersökningen. Nyligen noterade bolag på Nasdaq inkluderas i bortfallet då dessa företag 

saknar information för att kunna mäta den bakomliggande faktorn tillväxt. Efter detta består 

studien av 288 stycken företag, där 91 stycken företag hållbarhetsrapporterar enligt GRI, 45 

stycken företag som hållbarhetsrapporterar enligt annan standard och 152 stycken företag som 

inte hållbarhetsrapporterar alls (se Bilaga 1: En översikt av studiens population år 2016).  

 Antal företag 

Antal företag 300 

Hållbarhetsrapporterar inte 152 

GRI-baserad hållbarhetsrapport 91 

Hållbarhetsrapporterar enligt annan 

standard 
45 

Bortfall 12 

Observerade företag efter bortfall 288 

Tabell 4: Population och bortfall år 2016. 

3.5.2 År 2017 

Studien undersöker om lagändringen gällande hållbarhetsrapportering för svenska 

börsnoterade bolag påverkar upprättandet av GRI-baserad hållbarhetsrapport. 

Årsredovisningar har samlats in från år 2017 i den mån årsredovisningen varit tillgängliga den 

17 april 2018. Den finansiella informationen från år 2016 hämtas från databasen Retriever 

men då den finansiella informationen från årsredovisningarna 2017 ännu inte rapporterats in i 

databasen Retriever så hämtades den finansiella informationen manuellt direkt från 

årsredovisningen år 2017. Det genomfördes ett slumpmässigt urval från de företag som hade 

sin årsredovisning tillgänglig senast den 17 april 2018, där 15 stycken bolag valdes ut och 

resterande bolag inkluderas i bortfallet. 
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För att få fram vissa nyckeltal krävdes det att vissa beräkningar genomfördes utifrån den 

inhämtade finansiella informationen. Storlek mäts som omsättning och tillväxt beräknades 

genom att ta omsättning år 2017 dividerat med omsättning 2016. Den bakomliggande faktorn 

lönsamhet räknas ut genom avkastning på totalt kapital och rörelseresultatet + finansiella 

intäkter dividerat med de totala tillgångar. Skuldsättningsgraden beräknades genom att ta 

skulderna dividerat med eget kapital. Likviditet mäts som kassalikviditet och beräknades 

genom att ta omsättningstillgångar minus lager och pågående arbeten, dividerat med 

kortfristiga skulder. Styrelsesammansättningen beräknas som en konstant variabel och 

överensstämmer med styrelsesammansättningen år 2016.   

3.6 Analysmetoder 

För att analysera den data som insamlats i studien används statistikprogram SPSS. Genom 

programmet analyserades data genom både en regressionsanalys och en bivariat 

korrelationsanalys. Den deskriptiva statistiken för studiens oberoende variabler presenteras i 

en enskild matris och den deskriptiva statistiken för kontrollvariablerna presenteras i ett 

separat stapeldiagram.   

3.6.1 Deskriptiv statistik 

Deskriptiv statistik avser att redogöra för hur datamaterialet ser ut och lägga fram data på ett 

överskådligt sätt (Bryman & Bell, 2017). Beroende på omfattningen kan deskriptiv statistik 

både utgöra hela den statistiska bearbetningen eller utgöra grundarbetet innan arbetet med den 

analytiska statistiken påbörjas. I denna studie används statistiska mått vilket är av en av de 

vanligare metoderna när det kommer till deskriptiv statistik (Bryman & Bell, 2017). Denna 

studie syftar till att undersöka vilka faktorer som påverkar GRI-baserad 

hållbarhetsrapportering hos svenska noterade bolag. Av den anledningen anser vi att 

statistiska mått är det tillvägagångssätt av deskriptiv statistik som bäst svarar upp mot syftet i 

studien. 

3.6.2 Korrelationsanalys 

Studien använder sig av statistikprogrammet SPSS för att utföra en bivariat 

korrelationsanalys. Bryman och Bell (2017) berättar att korrelation beskriver styrkan och om 

ett samband mellan variabler är positivt eller negativt. I studien tillämpas ett Pearson 

korrelationstest som är ett mått på ett sambands styrka och riktning, och sträcker sig mellan 
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värdena -1 och +1. Bryman och Bell (2017) beskriver att ett positivt värde i Pearsons 

korrelationstest visar att sambandet är positivt och att ett negativt värde visar att det finns ett 

negativt samband.  

 

Korrelationsanalysen genomförs för att testa de olika oberoende variablernas korrelation med 

varandra. I det fall det finns starka korrelationer mellan de oberoende variablerna kan det bli 

problematiskt att genomföra en regressionsanalys (Körner & Wahlgren, 2005). Då studien 

inkluderar flera oberoende variabler så undersöks multikollinearitet. Därför genomförs en 

korrelationsanalys, som testar sambandet mellan alla variabler som ingår i studien (se Tabell 

7: Korrelationsmatris år 2016).  

3.6.3 Regressionsanalys 

Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som påverkar GRI-baserad 

hållbarhetsrapportering hos svenska noterade bolag. I denna studie undersöks faktorerna 

storlek, lönsamhet, tillväxt, styrelsesammansättning, likviditet, skuldsättningsgrad och 

lagändring, samt bransch som utgör studiens kontrollvariabel. Genom att analysera dessa 

bakomliggande faktorer till GRI-baserad hållbarhetsrapportering via en regressionsanalys kan 

studien undersöka om dessa faktorer har en påverkan på upprättandet av GRI-rapporter.  

  

I studien undersöks styrkan mellan olika variabler via regressionsanalyser som undersöker om 

det finns ett statistiskt signifikant samband mellan variablerna. Beroende på vilken 

signifikansnivå som forskaren är villig att acceptera går det att avgöra om resultatet är 

statistiskt signifikant. Eliasson (2013) redogör för att de signifikansnivåer som vanligen 

appliceras i studier är 1 procent och 5 procent vilket också tillämpas i denna studie. Om 

signifikansnivån ligger på 5 procent föreligger en 95 procent säkerhet att det statistiska 

sambandet finns, och respektive för signifikansnivån på 1 procent där det föreligger en 99 

procent säkerhet att det statistiska sambandet finns.  

3.7 Kvalitetskriterier 

Tre kriterier skall uppfyllas för att forskningen skall anses ha en bra kvalitet. Dessa kriterier är 

reliabilitet, replikerbarhet och validitet (Bryman & Bell, 2017).  
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3.7.1 Reliabilitet och Replikerbarhet 

Olsson och Sörensen (2011) redogör för hur reliabilitet behandlar tillförlitligheten hos en 

mätning. Begreppet reliabilitet behandlar alltså pålitligheten av mätningen i en studie och om 

studiens resultat påverkas av tillfälliga premisser. Genom att upprepa liknande mätningar med 

samma premisser menar Olsson och Sörensen (2011) att de kan mäta reliabiliteten via 

förändringar i resultaten. Bryman och Bell (2017) beskriver hur reliabiliteten undersöker om 

upprepandet av en studie skulle generera samma resultat eller om mätningar påverkas av 

slumpmässiga faktorer.  

 

Det nära besläktade begreppet replikerbarhet uppfylls om upprepandet av en studie resulterar i 

samma resultat som den första studien. Denna studie har noga beskrivit arbetsprocessen och 

de tolkningar som genomförts för att kunna svara upp mot de krav som ställs gällande 

reliabilitet och replikerbarhet. Viktigt att poängtera vid insamling av årsredovisningar och 

efterföljande innehållsanalys är att det uppstår tolkningar och att den mänskliga faktorn är en 

påverkande faktor och för att minimera dessa risker genomförs en kodning av variablerna. I 

studien upprättas också en kodningsmanual med beskrivande instruktioner om hur kodningen 

har genomförts och hur tolkningen av data genomförts. Detta tillvägagångssätt minskar 

författarnas egna tolkningar och höjer mätningens reliabilitet.  

3.7.2 Validitet 

Validitet rubriceras av Bryman och Bell (2017) som det mest essentiella kriteriet då det 

undersöker studiens giltighet. Olsson och Sörensen (2011) beskriver att validitet undersöker 

om det som adresseras verkligen är det som mäts i studien. För att studien ska få validitet 

krävs det att studien mäter vad den avser att mäta. Genom att utgå ifrån etablerade teorier och 

begrepp som kopplats samman med hållbarhetsrapportering kan studien öka validiteten då den 

till stor del grundar sig i den tidigare forskningen. De bakomliggande faktorerna kring 

hållbarhetsrapportering har utgått från den tidigare forskningen när de valts ut och variabeln 

lagändring har också adderats i och med kravet på hållbarhetsrapportering som infördes år 

2017. Genom olika statistiska mätningar kan studien undersöka om det finns kausala samband 

mellan de beroende och oberoende variablerna. De modeller som används i studien är 

regressions- och korrelationsanalys.   
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3.8 Källkritik 

Eriksson och Hultman (2014) beskriver att ett källkritiskt förhållningssätt utgår från att på ett 

kontrollerat sätt säkerställa att informationen är trovärdig. Vidare beskriver författarna att om 

det källkritiska förhållningssättet försummas finns det en stor risk att resultaten blir snedvrida 

och studien tappar sin trovärdighet. 

 

Bryman och Bell (2017) beskriver att primärkällor är att föredra och att för många 

sekundärkällor kan vara problematiskt.  Detta beror på att de tolkar eller återberättar 

information från förstahandskällor och att det är svårt att säkerställa relevansen i 

informationen. Genom att utgå från de primära och senaste källorna kan studien stärka sin 

kvalitet och utgå från de senaste upptäckterna kring ämnet hållbarhetsrapportering kan tas i 

beaktning (Eriksson & Hultman, 2014). I den här studien har både nya och äldre 

vetenskapliga artiklar uppmärksammats. Detta för att synliggöra de senaste upptäckterna i 

ämnet samtidigt som det är viktigt att uppmärksamma den ursprungliga källan till vissa av 

teorierna. Denna studie hämtar merparten av sin data från årsredovisningar och databasen 

Retriever. 

 

Referenshanteringen utgår ifrån APA och den lathund som appliceras är framställd av Röda 

Korsets Högskola. Samtliga källor som det hänvisas till i den löpande texten går att finna i 

källförteckningen och densamma är sorterad i bokstavsordning.  
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4. Resultat  

I resultatet beskrivs den deskriptiva statistiken för studiens beroende, oberoende och 

kontrollvariabler separat. Därefter presenteras studiens resultat utifrån en bivariat 

korrelationsanalys och en regressionsanalys.  

4.1 Deskriptiv statistik 

Den deskriptiva statistiken för studien presenteras i tre delar. Den första delen redogör för 

studiens beroende variabel och hur GRI-baserad hållbarhetsrapportering skiljer sig åt mellan 

segmenten Large Cap, Mid Cap och Small Cap. Sedan presenteras studiens oberoende 

variabler och dess deskriptiva statistik. Den tredje delen presenterar studiens kontrollvariabel 

och hur hållbarhetsrapportering enligt GRI förhåller sig mellan de olika branscherna.  

4.1.1 Deskriptiv statistik för studiens beroende variabel 

Den beroende variabeln i denna studie är om företag hållbarhetsrapporterar enligt GRI:s 

riktlinjer eller inte. Den beroende variabeln består av 288 stycken företag som delas in i tre 

stycken segment; Large Cap, Mid Cap och Small Cap. Dessa segment delas därefter in i tre 

stycken delar; de som hållbarhetsrapporterar enligt GRI, de som inte hållbarhetsrapporterar 

och de som hållbarhetsrapporterar enligt en annan standard än GRI. I diagrammet nedan går 

det att urskilja skillnaderna mellan dessa grupper.  
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Diagram 1: Deskriptiv statistik för studiens beroende variabel år 2016. 

I denna studie är det 54 stycken företag inom kategorin Large som hållbarhetsrapporterar 

enligt GRI, vilket utgör en procentandel på 66,7 procent av det totala antalet som 

hållbarhetsrapporterar enligt GRI. Inom kategorin Mid Cap är det 34 stycken företag som 

hållbarhetsrapporterar enligt GRI, vilket utgör en procentandel på 28,8 procent. Inom 

kategorin Small Cap är det enbart 3 stycken företag som hållbarhetsrapporterar enligt GRI 

vilket utgör en procentandel på 3,4 procent.  

4.1.2 Deskriptiv statistik för studiens oberoende variabler.  

Deskriptiv statistik för studiens oberoende variabler har delats in i tre stycken grupper. 

Företag som inte hållbarhetsrapporterar alls kodas med (0), hållbarhetsrapportering enligt GRI 

kodas med (1) och hållbarhetsrapportering enligt annan standard kodas med (2). Denna 

kodning gör det lätt att illustrera skillnaderna mellan grupperna. Tabellen nedan redogör för 

den deskriptiva statistiken för studiens oberoende variabler. 
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 HBR N Min Max Medelvärde Standardavvikelse 

Tillväxt 

0 152 -100 2 168,33 34,37 187,82 

1 91 -100 89 766,1 1 001,17 9 408,89 

2 45 -90,38 176,4 12,26 37,28 

Likviditet 

0 152 0 49 855,2 774,69 4 448,4 

1 91 0,3 399 88,09 63,29 

2 45 9,8 358,3 124,52 76,26 

Skuldsättningsgrad 

0 152 0 13,7 1,39 1,75 

1 91 -12,23 75,87 2,17 8,02 

2 45 0,04 16,14 1,61 2,43 

Storlek 

0 152 0 30 867 949 2 177 457,21 4 182 335,13 

1 91 -3 189 000 302 182 000 28 635 514,51 50 017 774,54 

2 45 87 100 147 491 000 9 017 784,49 23 796 261,6 

Lönsamhet 

0 152 -205,7 41,1 2,57 25,45 

1 91 -4,5 42,2 7,85 6,54 

2 45 -3 74,6 12,52 12,43 

Styrelsesammansättning 

0 152 0 60 27,88 12,93 

1 91 0 71,43 36,44 13,25 

2 45 11,11 57,14 32,21 10,64 

Tabell 5: Deskriptiv statistik oberoende variabler. 

Tabellen ovan visar på stora skillnader i medelvärde i de tre grupperna (0), (1) och (2) i 

studiens oberoende variabler. Resultatet från tabellen indikerar att företag som upprättar en 

GRI-baserad hållbarhetsrapport har en högre tillväxt, en lägre likviditet, en högre 

skuldsättningsgrad och en högre lönsamhet än de företag som inte gör det. Resultatet 

indikerar även att större företag är mer benägna att upprätta GRI-baserad hållbarhetsrapport 

och att företag som hållbarhetsrapporterar enligt GRI har en högre andel kvinnor i sin styrelse.  

 

Lagändring mäts i studien som förändringen i den procentuella andelen GRI-baserade 

hållbarhetsrapporter av det totala antalet hållbarhetsrapporter mellan åren 2017 och 2016. 

Under år 2016 var det 136 stycken företag av de 288 stycken studerade som 

hållbarhetsrapporterade. Andelen som upprättade en hållbarhetsrapportering enligt GRI 

uppgick till 66,9 procent av den totala andelen som upprättade en hållbarhetsrapport, d.v.s. av 

de företag som upprättade en hållbarhetsrapport var det 66,9 procent som utgick från GRI:s 

riktlinjer (se Tabell 6: Deskriptiv statistik för lagändring år 2016).  
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 Antal företag Procent 

Hållbarhetsrapporterar enligt 

annan standard 
45 33,1 

GRI-baserad 

hållbarhetsrapport 
91 66,9 

Totalt 136 100,0 

Tabell 6: Deskriptiv statistik för lagändring år 2016. 

4.1.3 Deskriptiv statistik för studiens kontrollvariabel 

Kontrollvariabeln för studien delades in i tio stycken branscher utifrån Nasdaq Stockholms 

definition. Den deskriptiva statistiken för dessa kontrollvariabler presenteras i 

stapeldiagrammet nedan.  

 

Diagrammet omfattar studiens population på 288 stycken företag från segmenten Large Cap, 

Mid Cap och Small Cap som är noterade på Nasdaq Stockholm. Utifrån studien är det 91 

stycken företag som hållbarhetsrapporterar enligt GRI och 45 stycken företag som 

hållbarhetsrapporterar, men inte enligt GRI, och 152 stycken som inte hållbarhetsrapporterar 

alls. Utifrån diagrammet nedan går det att urskilja antalet företag som hållbarhetsrapporterar 

enligt GRI jämfört med de som inte gör det i samma bransch. Vidare går det att observera 

skillnaderna mellan branscherna då antalet hållbarhetsrapporter skiljer sig åt från bransch till 

bransch.  
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Diagram 2: Deskriptiv statistik för studiens kontrollvariabel år 2016. 

Diagrammet ovan indikerar att det är tre stycken branscher som utmärker sig, eftersom 182 

stycken företag av 288 stycken studerade företag ingår tillsammans i branscherna Industrials, 

Financials och Health Care. I branschen Industrials är det 84 stycken företag inkluderade. 

Vidare står denna bransch för 24 stycken företag av det totala 91 stycken företag som 

hållbarhetsrapporterar enligt GRI, vilket är en hög siffra relaterad till de resterande 9 stycken 

branscherna. Vidare utgör de företag som hållbarhetsrapporterar enligt GRI i branschen 

Industrials en procentandel på 29,8 procent. Den andra branschen som utmärker sig är 

Financials som består av 50 stycken företag. Det är anmärkningsvärt att denna bransch står 

för 23 stycken företag av de totala 91 stycken företag som hållbarhetsrapporterar enligt GRI, 

trots att branschen utgör enbart 17 procent av de totalt 10 stycken branscherna. Vidare utgör 

de företag som hållbarhetsrapporterar enligt GRI i branschen Financials en procentandel på 

höga 46 procent. Den tredje branschen som utmärker sig är Health Care som utgör 49 stycken 

företag, där enbart 3 stycken hållbarhetsrapporterar enligt GRI.  

Sammanfattningsvis går det att urskilja procentuella skillnader mellan branscherna i tabellen 

nedan. Financials och Industrials har en högre andel företag som hållbarhetsrapporterar i 
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jämförelse med branschen Health Care, detta indikerar att bransch spelar roll gällande 

hållbarhetsrapportering enligt GRI.  

 

4.2 Bivariat korrelationsanalys 
 

I tabellen nedan presenteras en korrelationsmatris för att säkerställa studiens oberoende 

variabler. Utgångspunkten för denna matris har varit Pearson r korrelationstest. Testet 

genomfördes även för att utesluta de variabler som i en allt för hög grad korrelerade med 

varandra. En för hög korrelation mellan två stycken variabler kan ge missvisande resultat i 

regressionsanalysen.  

 

Korrelationsmatrisen visar att det inte finns en stark korrelation över det kritiska värdet 0,6 

eller lägre än -0,6, mellan någon av de oberoende variablerna. Detta betyder att risken för 

multikollinearitet minskats och att ingen oberoende variabel har exkluderats från 

regressionsanalysen på grund av detta. 
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Tabell 7: Korrelationsmatris år 2016. 
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4.3 Regressionsanalys 
 

Tre stycken regressionsanalyser genomfördes för att undersöka studiens hypoteser och för att 

hitta eventuella samband mellan GRI-baserad hållbarhetsrapportering och studiens oberoende 

samt kontrollvariabler. Tabellen nedan presenterar tre stycken regressioner och den första 

regressionen avser GRI-baserad hållbarhetsrapportering, den andra regressionen avser 

lagändring och tredje avser hållbarhetsrapportering.  
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Tabell 8: Regressionsanalys 

 

 Regression 1 Regression 2 Regression 3 

Storlek 
0,202* 
(2,366) 

0,530** 
(3,772) 

0,265** 
(4,924) 

Tillväxt 
0,021 

(0,246) 
-0,213 

(-1,482) 
0,021 

(0,390) 

Lönsamhet 
-0,205* 
(-2,285) 

-0,392** 
(-2,996) 

0,062 
(1,091) 

Skuldsättningsgrad 
-0,003 

(-0,039) 
-0,130 

(-0,807) 
0,043 

(0,803) 

Likviditet 
-0,130 

(-1,130) 
0,356* 
(2,342) 

-0,099 
(-1,852) 

Styrelsesammansättning 
0,120 

(1,210) 
0,714** 
(3,560) 

0,182** 
(3,232) 

Bransch, Oil & Gas 
-0,038 

(-0,446) 
 

0,041 
(0,775) 

Bransch, Basic Materials 
0,086 

(0,964) 
0,439** 
(3,403) 

0,075 
(1,363) 

Bransch, Consumer Goods 
0,075 

(0,801) 
-0,030 

(-0,223) 
0,010 

(0,169) 

Bransch, Consumer Services 
0,088 

(0,918) 
0,423* 
(2,825) 

0,053 
(0,919) 

Bransch, Health Care 
-0,017 

(-0,193) 
 

-0,202** 
(-3,195) 

Bransch, Telecommunications 
-0,046 

(-0,525) 
-0,212 

(-1,439) 
0,031 

(0,577) 

Bransch, Utilities   
-0,061 

(-1,160) 

Bransch, Financials  
-0,152 
(-7,35) 

0,102 
(1,598) 

Bransch, Technology 
-0,036 

(-0,388) 
 

-0,074 
(-1,276) 

Lagändring  
0,054 

(0,471) 
 

Intercept 
0,623 

(0,246) 

-0,614 
(-1,587) 

 

0,214 
(2,716) 

N 136 30 288 

R² 0,079 0,700 0,257 

*p <0,05, **p <0,01 
T statistik i parentes 
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4.3.1 Regression 1 – GRI-baserad hållbarhetsrapportering år 2016 

I regressionsanalysen inkluderas 136 stycken företag av studiens totala population, vilket är 

de företag som hållbarhetsrapporterar och de som hållbarhetsrapporterar enligt GRI. 

Resultatet från regressionen för år 2016 visade att Storlek (0,202, Sig 0,05) och Lönsamhet (-

0,205, Sig 0,05) har en statistisk signifikans. Resultatet indikerar att både storlek och 

lönsamhet har en påverkan på GRI-baserad hållbarhetsrapportering. Förklaringsgraden (R²-

värdet) i denna modell är 7,9 procent, vilket betyder att studiens oberoende variabler förklarar 

7,9 procent av den totala variansen hos den beroende variabeln.  

4.3.2 Regression 2 - År 2016 & 2017 

I den andra regressionsanalysen inkluderas 15 stycken företag av studiens population. 

Företagen blev slumpmässigt utvalda utifrån de årsredovisningar som vi hade tillgängliga den 

17/4 – 2018. Den finansiella informationen för dessa 15 företag inhämtades för åren 2016 och 

2017. Detta gjordes för att undersöka Lagändring, och därmed ingår det 30 stycken 

observationer i regressionen. Resultatet för regression 2 visar på flera statistiskt säkra 

samband hos studiens oberoende variabler; Storlek (0,530, Sig, 0,01), Likviditet (0,356, Sig, 

0,05), Lönsamhet (-0,392, Sig, 0,01) och Styrelsesammansättning (0,714, Sig, 0,01). 

Resultatet från regressionen visar även på två stycken statistiskt säkra samband hos studiens 

kontrollvariabel; branscherna Basic Materials (0,439, Sig 0,01) och Consumer Services 

(0,423, Sig 0,05). Resterande variabler i regressionen visar inte på några statistiskt säkra 

samband. R² värdet i denna modell är 70 procent.  

 

Noterbart är att det enbart ingår 15 stycken av studiens 288 stycken företag i regression 2, där 

varje företag ingår två gånger. Detta för att information hämtas in från årsredovisningarna för 

år 2016 och 2017, för att kunna undersöka lagändring. Det är viktigt att ta hänsyn till detta då 

en analys görs. En anledning till att resultat i regressionerna skiljer sig åt kan bero på 

skillnaden i antalet observationer.    

4.3.3 Regression 3 - Hållbarhetsrapportering år 2016 

I den tredje regressionsanalysen inkluderas 288 stycken företag, vilket är hela studiens 

population efter bortfall. I populationen ingår företag som upprättar en GRI-baserad 

hållbarhetsrapportering, hållbarhetsrapporterar enligt annan standard samt de som inte 

hållbarhetsrapporterar alls. Resultatet från regressionen visade att Storlek (0,265, Sig 0,01), 

Styrelsesammansättning (0,182, Sig, 0,01) och branschen Health Care (-0,202, Sig, 0,01) har 

statistisk signifikans. Resultatet indikerar på att Storlek, Styrelsesammansättning och Health 
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Care har en påverkan på benägenheten att hållbarhetsrapportera för de svenska bolagen som 

är börsnoterade år 2016. R² värdet i regressionen är 0,257, d.v.s. att de oberoende variablerna 

förklarar 25,7 procent av den totala variansen i den beroende variabeln som är 

hållbarhetsrapportering i den tredje regressionen.  
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5. Diskussion 
 

I denna del redovisas den deskriptiva statistiken och de underliggande faktorerna till den 

GRI-baserad hållbarhetsrapporteringen mer djupgående. Vidare diskuteras också utfallet av 

regressionsanalyserna. Studiens resultat diskuteras också delvis med förankring i den 

tidigare forskningen samtidigt som även hypoteserna kopplas samman med studiens resultat. 

 

5.1 Storlek  
 

Studiernas regressioner sammanfattas i den första, andra och tredje kolumnen i tabell 8. 

Likheterna i resultatet mellan de tre regressionerna verifierar robustheten i analysen. Enligt 

resultatet från de tre regressionerna är företagets storlek en signifikant faktor till upprättandet 

av hållbarhetsrapportering. Detta betyder att större företag är mer benägna att upprätta en 

hållbarhetsrapport än små företag. Resultatet går i enlighet med tidigare studier som utförts i 

Kina (Liu & Anbumozhi, 2009), i Brasilien (Lourenco & Branco, 2013), i Turkiet (Kuzey & 

Uyar, 2017), samt globalt (Frias-Aceituno et al., 2014).  

 

H1: Det finns ett positivt samband mellan företagets storlek och upprättandet av GRI-baserad 

hållbarhetsrapportering hos svenska börsnoterade bolag. 

 

Studiens första hypotes bekräftas av resultatet från Regression 1, vilket visar att företagets 

storlek är en signifikant faktor till upprättandet av GRI-baserad hållbarhetsrapportering. Det 

innebär att större företag på Stockholmsbörsen är mer benägna att upprätta en GRI-baserad 

hållbarhetsrapport än mindre företag. Legitimitetsteorin kan kopplas samman med detta 

resultat då större företag kan ha mer att förlora på grund av illegitimitet jämfört med små 

företag. 

 

Att större företag är mer benägna än mindre företag att hållbarhetsrapportera kan förklaras av 

agentteorin. Genom att hållbarhetsrapportera kan företagen delvis undvika agentkostnader 

som uppstår genom informationsasymmetri mellan aktieägare och ledning. Större företag har 

en större andel externt kapital än mindre verksamheter vilket förklarar att de större företagen 

också är mer benägna att frivilligt hållbarhetsrapportera för att minska agentkostnaderna. 

 

Förutom legitimitetsteorin och agentteorin har även signalteorin bidragit till att förklara 

företagets upprättande av hållbarhetsrapporter. Hahn och Kühnen (2013) beskriver hur 
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signalteorin förklarar beteendet genom asymmetrisk distribution. Större företag kan antas ha 

större förväntningar på sig utifrån intressenter och media. Detta kan påverka företagets behov 

av att kommunicera information och öka sin legitimitet genom att vara transparenta kring 

hållbarhet.  

 
5.2 Tillväxt 

 

Tabell 8 redogör för att det inte föreligger statistisk säkerhet mellan hållbarhetsrapportering 

och tillväxt. Detta betyder att tillväxt inte är en betydande faktor för upprättandet av 

hållbarhetsrapport hos svenska börsnoterade bolag. Detta bekräftas av Kuzey och Uyar (2017) 

som i sin studie i Turkiet inte heller fann någon statistisk säkerhet. Det finns dock studier i 

USA (Artiach et al., 2010) och även i Brasilien (Lourenco & Branco, 2013) som anser att det 

finns en statistisk signifikans mellan faktorn tillväxt och företagens benägenhet att upprätta en 

hållbarhetsrapport.  

 

H2: Det finns ett samband mellan tillväxt och benägenheten att upprätta GRI-baserad 

hållbarhetsrapportering hos svenska börsnoterade bolag. 

 

Hypotesen förkastas då den här studien inte fann någon statistiskt signifikans i sambandet 

mellan faktorn tillväxt och GRI-baserad hållbarhetsrapportering avseende Regression 1.  

Studiens hypotes om tillväxt som faktor för den GRI-baserade hållbarhetsrapporteringen för 

de svenska börsnoterade bolagen grundar sig i tidigare forskning och till agentteorin.  

 

Enligt agentteorin kan hållbarhetsrapportering minska informationsasymmetri mellan 

företagsledningen och aktieägarna och därmed undvika missnöje hos aktieägarna vilket kan 

leda till en högre tillväxt för företaget (Frias-Aceituno et al., 2014). Då den här studien inte 

fann något statistiskt säkert samband, stödjer den inte agentteorins förklaring till tillväxt som 

faktor och även dess påverkan på GRI-baserad hållbarhetsrapportering hos svenska noterade 

bolag. 

5.3 Lönsamhet  
 

Resultatet från Regression 1 och 2 visar att lönsamhet har en negativ påverkan på GRI-

baserad hållbarhetsrapportering. Detta innebär att ju högre lönsamhet ett företag har, desto 

mindre benägna är de att upprätta en GRI-baserad hållbarhetsrapportering. Detta är i linje med 

Jennifer Ho och Taylors (2007) studie som utfördes i USA och Japan, men går emot tidigare 
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forskning som funnit ett positivt samband i Turkiet (Kuzey & Uyar, 2017) och globalt 

(Legendre & Coderre, 2012; Frias-Aceituno et al. 2014). Resultatet från Regression 3 visar på 

ett positivt samband mellan lönsamhet och hållbarhetsrapportering, men detta är inte 

statistiskt signifikant. Detta betyder att lönsamhet inte har en påverkan på upprättandet av en 

hållbarhetsrapportering.   

 

När hypotesen upprättades togs framförallt den tidigare forskningen i beaktning och även de 

teorier som historiskt sett kopplats samman med lönsamhet och upprättandet av en 

hållbarhetsrapport.  

 

H3: Det finns ett positivt samband mellan företags lönsamhet och upprättandet av GRI-

baserad hållbarhetsrapportering hos svenska börsnoterade bolag. 

 

Resultatet från studien går emot den ursprungliga hypotesen om att det föreligger ett positivt 

samband. Regression 1 visar på ett negativt samband mellan lönsamhet och GRI-baserad 

hållbarhetsrapportering. Detta innebär att svenska börsnoterade företag som är mer lönsamma 

är mindre benägna att upprätta en GRI-baserad hållbarhetsrapport. Resultatet blev inte det 

som förväntades och gick emot delar av den tidigare forskningen. Detta kan bero på flera 

olika saker, där t.ex. ett lands kultur och sociala kontext kan spela in som gör att lönsamhet 

har en negativ inverkan på svenska företag men en positiv inverkan på turkiska företag. 

 

Watson et. al (2002) redogör för att det går att koppla signaleringsteorin till faktorn lönsamhet 

och hållbarhetsrapportering. Författarna anser att lönsamma företag frivilligt kommer att vilja 

rapportera hållbarhetsinformation till sina intressenter för att visa att de är högpresterande. 

Detta samband mellan lönsamhet och benägenheten att upprätta en hållbarhetsrapport 

förankras även hos Delgado-Márquez et. al (2017).  

 

Anledningen till att lönsamma företag väljer att hållbarhetsrapportera grundar sig i 

legitimitetsteorin (Islam & Deegan, 2010). Lönsamma företag har en större risk att utsättas för 

en granskning och väljer då att redovisa mer information för att visa samhället och 

intressenter att det är legitima. Resultatet från den här studien visar på ett negativt samband 

mellan lönsamhet och hållbarhetsrapportering, vilket inte stödjer signalerings- samt 

legitimitetsteorin, som menar att mer lönsamma företag upprättar en hållbarhetsrapport.  
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5.4 Skuldsättningsgrad  
 

Den tidigare forskningen har varit tvetydig kring sambandet mellan upprättandet av GRI- 

baserad hållbarhetsrapportering och faktorn skuldsättningsgrad. Det finns studier som funnit 

positiva samband i Europa (De Beelde & Tuybens, 2013), men även studier som funnit 

negativa samband i Turkiet (Kuzey & Uyar, 2017) och i USA samt Japan (Jennifer Ho & 

Taylor, 2007).  

 

Resultatet från Regression 1 och 2 visar på ett svagt negativt samband som inte är statistiskt 

signifikant medan Regression 3 visar ett svagt positivt samband som inte heller är statistiskt 

signifikant. Regression 1 indikerar att skuldsättningsgraden har ett samband med GRI-baserad 

hållbarhetsrapportering och Regression 2 indikerar att skuldsättningsgraden påverkar GRI-

baserad hållbarhetsrapportering efter lagändringen år 2017. Regression 3 indikerar att 

skuldsättningsgraden påverkar hållbarhetsrapportering hos svenska börsnoterade bolag.  

 

H4: Det finns ett samband mellan företagets skuldsättningsgrad och benägenheten att 

upprätta en GRI-baserad hållbarhetsrapport. 

 

Studiens utfall bekräftar den osäkerhet som finns kring om det finns ett tydligt samband 

mellan skuldsättningsgrad och hållbarhetsrapportering, och huruvida detta samband är positivt 

eller negativt. Resultatet från Regression 1 stödjer alltså inte den ursprungliga hypotesen som 

formulerades vid studiens början och förkastas därför. Detta innebär att skuldsättningsgraden 

inte har en betydande påverkan på upprättandet av GRI-baserad hållbarhetsrapportering hos 

svenska börsnoterade bolag.  

  

Sambandet mellan skuldsättningsgraden och hållbarhetsrapportering kan delvis förankras i 

agentteorin (Jennifer Ho & Taylor, 2007). Författarna anser att företag väljer att 

hållbarhetsrapportera för att de vill minska agentkostnaderna och därmed de monetära 

kostnaderna. Resultatet i studien stödjer alltså inte agentteorins förklaring att 

skuldsättningsgrad är en förklarande faktor av hållbarhetsrapportering.  
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5.5 Likviditet 
 

Resultatet från de tre regressionerna visar på olika resultat, där Regression 1 och 3 visar på ett 

svagt negativt samband mellan likviditet och hållbarhetsrapportering som inte är signifikant. 

Detta innebär att likviditet inte har en påverkan på upprättandet av hållbarhetsrapportering hos 

svenska börsnoterade bolag. Regression 2 visar dock på ett positivt signifikant samband 

mellan likviditet och GRI-baserad hållbarhetsrapportering efter lagändring, vilket betyder att 

likviditet är en betydande faktor gällande hållbarhetsrapportering baserat på GRI:s riktlinjer 

efter lagändring.  

 

Tidigare forskning har kommit fram till olika och blandade resultat gällande faktorn likviditet 

och dess inverkan på hållbarhetsrapportering. Det finns flera studier som funnit ett positivt 

samband mellan faktorn likviditet och benägenheten att hållbarhetsrapportera i Hongkong 

(Wallace & Naser, 1994), i Nya Zeeland (Oyelere et al., 2003), samt i Malaysia (Bakar et al., 

2011). Det finns dock studier i USA och Japan (Jennifer Ho & Taylor, 2007; Dhaliwal et al., 

2011) som funnit ett negativt samband. 

 

H5: Det finns ett samband mellan likviditet hos svenska börsnoterade bolag och benägenheten 

att upprätta GRI-baserad hållbarhetsrapportering. 

 

Hypotesen förkastas då den här studien inte fann något statistiskt signifikant samband mellan 

likviditet och benägenheten att upprätta GRI-baserad hållbarhetsrapportering vilket grundar 

sig i Regression 1.  

  

Studiens hypotes kring likviditet grundar sig i tidigare forskning och i signalteorin. Jennifer 

Ho och Taylor (2007) anser att likvida företag är mer benägna att hållbarhetsrapportera för att 

möta de kortsiktiga finansiella skyldigheterna, vilket grundar sig i signalteorin, där 

hållbarhetsrapportering kan ses som en signal. Den här studien fann inget statistiskt 

signifikant samband mellan likviditet och benägenheten att upprätta en GRI-baserad 

hållbarhetsrapportering, vilket inte går i enlighet med agentteorins förklaring kring likviditet. 

 

5.6 Styrelsesammansättning 
 

Resultatet från Regression 2 och 3 visar på ett statistiskt säkert samband, vilket betyder att 

företag med en större andel kvinnor i styrelsen är mer benägna att upprätta en 
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hållbarhetsrapport. Detta resultat går i enlighet med tidigare studier i Spanien (Frias-Aceituno 

et al., 2012), i Kenya (Barako & Brown, 2008) och globalt (Prado-Lorenzo & Garcia-

Sánchez, 2010).  

 

Studiens deskriptiva statistik visar att det finns medelvärdesskillnader mellan företagen om de 

hållbarhetsrapporterar enligt GRI, om de hållbarhetsrapporterar eller om de inte 

hållbarhetsrapporterar alls (se Tabell 2: Deskriptiv statistik för studiens oberoende variabler 

år 2016). Medelvärdet för företagen som hållbarhetsrapporterar enligt GRI är 36,44, för 

företag som hållbarhetsrapporterar är värdet 32,21 och för företag som inte 

hållbarhetsrapporterar alls är medelvärdet 27,88. Detta indikerar att andelen kvinnor i 

styrelsen är högre hos de företag som hållbarhetsrapporterar enligt GRI.  

 

H6: Det finns ett positivt samband mellan jämställdhet i styrelser och benägenheten att 

upprätta en GRI-baserad hållbarhetsrapport hos svenska börsnoterade bolag.  

 

Regression 1 som undersöker styrelsesammansättningens påverkan på GRI-baserad 

hållbarhetsrapportering uppvisar ett positivt samband som inte är statistiskt säkerställt. Det 

betyder att styrelsesammansättning inte har en betydande påverkan på GRI-baserad 

hållbarhetsrapportering hos svenska börsnoterade bolag. Hypotesen att det finns ett positivt 

samband mellan GRI-baserad hållbarhetsrapportering och andelen kvinnor i styrelsen kan inte 

bekräftas. Däremot visar Regression 3 att andelen kvinnor i styrelsen påverkar företagets 

benägenhet att upprätta en hållbarhetsrapport även om den inte utgår från någon särskild 

standard.  

 
5.7 Lagändring  

 

Resultatet av Regression 2 visar ett positivt samband mellan lagändringen och GRI-baserad 

hållbarhetsrapportering, men det är inte statistisk signifikant. Resultatet visar på att lagändring 

inte är en betydande faktor för upprättandet av GRI-baserad hållbarhetsrapportering.  Det är 

viktigt att poängtera att regressionsanalysen endast inkluderar 30 stycken observationer då 

informationen ännu inte finns tillgänglig i databasen Retriever. Med utgångspunkt från den 

deskriptiva statistiken för år 2016 (se Tabell 6: Deskriptiv statistik för lagändring år 2016) ser 

vi att 66,9 % av företagen som hållbarhetsredovisar väljer att applicera GRI som ramverk. 

Detta kan ses som en indikator på att fler företag kommer att välja att upprätta en 
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hållbarhetsrapport enligt GRI:s standard då den varit överrepresenterad vid frivillig 

hållbarhetsrapportering.  

H7: Det finns ett positivt samband mellan lagändringen och GRI-baserad 

hållbarhetsrapportering hos svenska börsnoterade bolag.  

Resultatet avseende regressionsanalysen är inte statistisk signifikant och hypotesen förkastas. 

För att få ett trovärdigt resultat om det finns ett samband mellan lagändringen och GRI-

baserad hållbarhetsrapportering skulle studien behövas göras om med fler observationer än de 

30 stycken som inkluderas i denna studie.  

5.8 Bransch 
 

Faktorn bransch utgör studiens kontrollvariabel och har för avsikt att säkerhetsställa varför ett 

kausalt samband föreligger. Kontrollvariabeln bransch har delats in i tio stycken olika 

branscher enligt den definitionen Nasdaq Stockholm använder sig av. Dessa branscher är Oil 

& Gas, Basic Materials, Industrials, Consumer Goods, Consumer Services, Health Care, 

Telecommunications, Utilities, Financials och Technology. Den deskriptiva statistiken för 

faktorn bransch indikerar att bransch spelar roll gällande hållbarhetsrapportering (se Diagram 

2: Deskriptiv statistik för studiens kontrollvariabel). 

  

Hahn och Kühnen (2013) anser att den branschen ett företag verkar inom är en av de 

kraftigaste underliggande faktorerna som påverkar om ett företag upprättar en 

hållbarhetsrapport. Företag som har en stor inverkan på miljön har ett stort incitament att 

upprätta en hållbarhetsrapport då många intressenter efterfrågar detta (Hahn & Kühnen, 

2013). Vidare redogör författarna för att sambandet mellan hållbarhetsrapportering och den 

bransch som företaget verkar inom till stor del kan förklaras av legitimitets- och 

intressentteorin. Legendre och Coderre (2012) anser att företag som opererar inom högrisk-

sektorn också är mer benägna att upprätta hållbarhetsrapporter utifrån kraven från 

intressenterna.   

  

I Regression 1 har ingen av de 10 stycken branscherna något statistiskt säkert samband. Detta 

innebär att bransch inte har någon inverkan på upprättandet av GRI-baserad 

hållbarhetsrapportering utifrån resultatet från Regression 1. I Regression 2 är dock Basic 

Materials och Consumer Services statistisk signifikant. Båda branscherna uppvisar ett positivt 

samband vilket innebär att företag verksamma inom dessa två branscher är mer benägna att 
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upprätta en GRI-baserad hållbarhetsrapportering efter lagändringen. Resultatet i Regression 3 

visar att Health Care har ett negativt samband som är statistiskt signifikant. Detta innebär att 

företag verksamma i branschen Health Care är mindre benägna att upprätta en 

hållbarhetsrapport.  

 

Viktigt att poängtera är att två av branscherna har fallit bort från regressionsanalysen 

avseende Regression 1. Branschen Utilities ingår inte i regressionsanalysen då branschen inte 

hade något företag som upprättade en hållbarhetsrapport, och därmed blev dess värde 

konstant. Branschen Industrials ingår inte då statistikprogrammet SPSS som genomför 

regressionsanalysen själv väljer bort en av branscherna då en bransch måste utgöra 

referenspunkt för de övriga branscherna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 

 

5.9 Sammanfattning 
 

Begrepp Hypotes 
Förväntat 

samband 
Faktiskt samband 

Storlek 

H1: Det finns ett positivt 

samband mellan företagets 

storlek och upprättandet av 

GRI-baserad 

hållbarhetsrapportering hos 

svenska börsnoterade bolag. 

Positivt 
Positivt 

Signifikant 

Tillväxt 

H2: Det finns ett negativt 

samband mellan tillväxt och 

benägenheten att upprätta 

GRI-baserad 

hållbarhetsrapportering hos 

svenska börsnoterade bolag.  

Ingenting 
Positivt 

Ej signifikant 

Lönsamhet 

H3: Det finns ett samband 

mellan företags lönsamhet 

och upprättandet av GRI-

baserad 

hållbarhetsrapportering hos 

svenska börsnoterade bolag. 

Positivt 
Negativt 

Signifikant 

Skuldsättningsgrad 

H4: Det finns ett samband 

mellan företagets 

skuldsättningsgrad och 

benägenheten att upprätta en 

GRI-baserad 

hållbarhetsrapport. 

Ingenting 
Negativt 

Ej signifikant 

Likviditet 

H5: Det finns ett samband 

mellan likviditet och 

benägenheten att upprätta 

GRI-baserad 

hållbarhetsrapportering hos 

svenska börsnoterade bolag. 

Ingenting 
Negativt 

Ej signifikant 

Styrelsesammansättning 

H6: Det finns ett positivt 

samband mellan jämställdhet 

i styrelser och benägenheten 

att upprätta en GRI-baserad 

hållbarhetsrapport hos 

svenska börsnoterade bolag.   

Positivt 
Positivt 

Ej signifikant 

Lagändring 

H7: Det finns ett positivt 

samband mellan 

lagändringen och GRI-

baserad 

hållbarhetsrapportering hos 

svenska börsnoterade bolag.  

Positivt 

 

Positivt 

Ej signifikant 
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6. Slutsats 

Detta avsnitt beskriver de slutsatser som studien kommit fram till genom analys och 

bearbetning av insamlade data. Kapitlet innehåller också en reflektion över de metodval som 

gjorts och även förslag till vidare forskning inom området. 

 
6.1 Studiens slutsatser 

 

Studiens huvudsakliga syfte var att undersöka vilka faktorer som påverkar GRI-baserad 

hållbarhetsrapportering hos svenska börsnoterade bolag. Därför kommer studiens slutsatser 

till största del utgöras av resultatet från Regression 1 då den modellen behandlar GRI-baserad 

hållbarhetsrapportering. Samtliga variabler utgör oberoende variabler förutom bransch som 

agerar som kontrollvariabel. Studien använde sig av en innehållsanalys och genomförde sedan 

olika hypotesprövningar via en regressionsanalys. 

 

Den bakomliggande faktorn Storlek är en signifikant faktor för upprättandet av GRI-baserad 

hållbarhetsrapportering, vilket kan indikera att större företag försöker minska agentkostnader 

genom att upprätta en hållbarhetsrapport. Utfallet bekräftar den hypotes som formulerades vid 

början av studien och bekräftas också av den tidigare forskningen (Frias-Aceituno et al., 2014; 

Liu & Anbumozhi, 2009; Lourenco & Branco, 2013; Kilic & Kuzey, 2018). Resultatet från 

Regression 2 visar att Storlek är en signifikant faktor på upprättandet av GRI-baserad 

hållbarhetsrapportering efter lagändringen år 2017. Enligt resultatet från Regression 3 är 

Storlek en signifikant faktor när det gäller upprättandet av en hållbarhetsrapportering.  

 

Faktorn Tillväxt uppvisar ett svagt positivt samband men det finns inget statistiskt samband, 

detta innebär att företagens tillväxt inte är en pådrivande faktor för en GRI-baserad 

hållbarhetsrapportering. Vidare visar studien att faktorn Lönsamhet har ett negativt säkert 

samband med GRI-baserad hållbarhetsrapportering, ju högre företagets lönsamhet är, desto 

mindre benägna är de att upprätta en hållbarhetsrapport utifrån GRI:s riktlinjer. Utfallet av 

studien bekräftar inte den ursprungliga hypotesen, då det föreligger ett negativt samband 

mellan lönsamhet och GRI-baserad hållbarhetsrapportering. Tidigare forskningen stödjer 

delvis studiens resultat då både positiva (Kuzey & Uyar, 2017; Legendre & Coderre, 2012; 

Frias-Aceituno et al. 2014) och negativa samband funnits (Jennifer Ho & Taylor, 2007). Detta 

negativa samband återfinns även i Regression 2 där Lönsamhet har ett negativt samband på 

GRI-baserad hållbarhetsrapportering efter lagändring år 2017.  
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När det kommer till faktorn Skuldsättningsgrad har den tidigare forskningen även här visat 

både positiva (De Beelde & Tuybens, 2013) och negativa samband (Kuzey & Uyar, 2017; 

Jennifer Ho & Taylor, 2007). I studien visar regressionsanalysen ett mycket svagt negativt 

samband som inte är statistiskt signifikant. Därmed är företagets skuldsättningsgrad inte en 

pådrivande faktor på upprättandet av GRI-baserad hållbarhetsrapportering. Kollar vi på 

Likviditet finner studien ett negativt samband med GRI-baserad hållbarhetsrapportering som 

inte är statistiskt signifikant. Det vill säga att företagets likviditet inte påverkar företagets 

benägenhet att upprätta en GRI-baserad hållbarhetsrapport. Resultatet stöds av tidigare 

forskning från Kuzey och Uyar (2017), samt Shen och Chang (2009). I Regression 2 finns ett 

positivt säkert samband mellan Likviditet och GRI-baserad hållbarhetsrapportering efter 

lagändring år 2017.  

 

Vidare visar studien att det finns ett positivt samband mellan Styrelsesammansättning men att 

detta samband ej är signifikant. Studiens utfall stämmer även överens med tidigare 

forskningsresultat (Frias-Aceituno et al., 2012; Barako & Brown, 2008; Prado-Lorenzo & 

Garcia-Sanchez, 2010). Regression 2 och 3 visar på ett positivt säkert samband. Detta betyder 

att Styrelsesammansättning påverkar GRI-baserad hållbarhetsrapportering efter lagändring år 

2017 respektive hållbarhetsrapportering.   

  

Resultatet från studien visar att Lagändring inte är en pådrivande faktor på upprättandet av 

GRI-baserad hållbarhetsrapportering. För studiens kontrollvariabel Bransch finner vi inget 

statistiskt säkert samband med GRI-baserad hållbarhetsrapportering. Regression 2 visar att 

branscherna Basic Materials och Consumer Services har ett positivt samband med 

upprättandet av GRI-baserad hållbarhetsrapportering efter lagändring. Regression 3 visar att 

branschen Health Care har en negativ påverkan på hållbarhetsrapportering.  

 

Det studien sammanfattningsvis och huvudsakligen illustrerar är alltså att faktorerna 

lönsamhet och storlek påverkar GRI-baserad hållbarhetsrapportering hos svenska 

börsnoterade företag. Kollar vi på resultatet i Regression 1 ser vi att det endast är dessa 

faktorer som vi med statistisk säkerhet kan säga påverkar GRI-baserad 

hållbarhetsrapportering. Större företag försöker alltså troligtvis att minska agentkostnader 

genom att upprätta hållbarhetsrapporter vilket också är i linje med dagens forskning. 

Samtidigt visar också studien ett negativt samband kring lönsamhet vilket går emot merparten 
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av dagens forskning. Det betyder att ju högre lönsamhet det svenska företaget har desto 

mindre sannolikt är det att de upprättar en hållbarhetsrapport utifrån GRI:s riktlinjer. Resultat 

visar att faktorn lönsamhets inverkan skiljer sig åt mellan länderna, där t.ex. de har en negativ 

inverkan på svenska företag men en positiv inverkan på turkiska företag.  

 

6.2 Praktiskt bidrag 
 

Det praktiska bidraget denna studie lämnar är ett resultat som kan vara av intresse för 

företagsledare på Stockholmsbörsen. Eftersom företagsledarna är beslutsfattande kan detta 

resultat vara av intresse när beslut kring redovisningen av den hållbara utvecklingen tas. 

Resultatet i studien visar på att faktorerna Storlek och Lönsamhet ökar benägenheten att göra 

en GRI-baserad redovisning. Styrelsesammansättning och Storlek är två bidragande faktorer 

för redovisning av hållbarhet.  

 

Studiens bidrag kan också vara av intresse för företag som är verksam i länder med ett 

liknande företagsklimat och inställning till hållbarhetsrapportering som Sverige. Resultatet 

kan fungera som ett beslutsunderlag för företag som funderar på att upprätta en GRI-baserad 

hållbarhetsrapportering. Studiens resultat kan också fungera som en indikator och 

tankeställare till vad företag kan förvänta sig vid applicering av GRI-baserad 

hållbarhetsrapportering.  

 

6.3 Teoretiskt bidrag 
 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer som påverkar den GRI-baserade 

hållbarhetsrapporteringen hos svenska börsnoterade bolag. Studien inkluderar de svenska 

börsnoterade bolagen i segmenten Large Cap, Mid Cap och Small Cap. Avsikten är att ge 

ytterligare underlag till om det finns ett samband mellan de underliggande faktorerna och 

upprättandet av en GRI-baserad hållbarhetsrapport. Genom detta underlag bidrar studien till 

ytterligare teoretisk kunskap inom ämnet hållbarhetsrapportering. 

 

Studien bidrar också till teoribildningen inom hållbarhetsrapportering då studien endast 

fokuserat på svenska bolag. Forskning som undersökt bakomliggande faktorer till 

hållbarhetsrapportering har tidigare fokuserat på större länder vilket skapat en efterfrågan på 

studier gällande de mindre länderna. Då Sverige både är ett mindre land och ligger i framkant 
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när det kommer till hållbarhetsrapportering så utgör studiens resultat ett viktigt bidrag till 

framtida forskningen.  

 

Studiens resultat från Regression 1 visar att Storlek och Lönsamhet har statistisk signifikans 

vid upprättandet av en GRI-baserad hållbarhetsrapport. Resultatet visar att faktorn Storlek går 

i enlighet med tidigare forskning (Frias-Aceituno et al., 2014; Liu & Anbumozhi, 2009; 

Lourenco & Branco, 2013; Kilic & Kuzey, 2018). Resultatet visar att faktorn Lönsamhet har 

ett negativt samband vilket går emot tidigare forskning (Kuzey & Uyar, 2017; Legendre & 

Coderre, 2012; Frias-Aceituno et al., 2014), men samtidigt stödjer den (Jennifer Ho & Taylor, 

2007). De övriga oberoende variablerna Tillväxt, Likviditet, Skuldsättningsgrad, 

Styrelsesammansättning, och Lagändring visar ingen statistisk signifikans. Via formulerandet 

av olika hypoteser som sedan bekräftats eller förkastats bidrar uppsatsen med ett teoretiskt 

bidrag inom området hållbarhetsrapportering.  

6.4 Metodreflektion och förslag till vidare forskning  

Resultatet från Regression 1 i regressionsanalysen visar att Storlek och Lönsamhet har 

statistisk signifikans vid upprättandet av en GRI-baserad hållbarhetsrapport. De övriga 

oberoende variablerna utgör alltså inte statistisk signifikans. Trots att studiens resultat till stor 

del överensstämmer med tidigare historiska resultat är det viktigt att påpeka att det finns 

många andra bakomliggande faktorer än de vi undersökt i denna studie. Det är också viktigt 

att påpeka att de oberoende variablerna kan mätas på många olika sätt och på så sätt också 

påverka resultat. 

  

Under räkenskapsåret 2016 har hållbarhetsrapportering varit frivillig till skillnad från 

räkenskapsåret 2017 då det enligt lag är obligatoriskt att upprätta en hållbarhetsrapport. Lagen 

säger dock ingenting om att ett speciellt ramverk måste appliceras. Denna studie har 

begränsats till den finansiella informationen som har rapporteras in i databasen Retriever den 

17 april 2018. Vi rekommenderar därför att en liknande studie genomförs då alla 

årsredovisningar finns tillgängliga och informationen finns att tillgå i exempelvis databasen 

Retriever. 
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