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Sammanfattning 

Titel: Hållbarhetsrapportering - En kvantitativ studie om företag som påverkas av de nya direktiven 

i årsredovisningslagen väljer att presentera sin hållbarhetsrapport i årsredovisningen eller i en 

separat publikation. 

Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 HP  

Författare: Kristoffer Saglind & Egzon Selimi 

Handledare: Fredrik Hartwig 

Datum: 2019 – Januari  

Syfte: Syftet med studien är att undersöka om de svenska företag som påverkas av den nya 

reformen (SFS 2016:947) väljer att presentera sin hållbarhetsrapport i årsredovisningen eller i en 

separat publikation. Studien undersöker även om branschtillhörighet, antalet kvinnor i styrelsen och 

skuldsättningsgrad kan förklara om hållbarhetsrapporten presenteras i årsredovisningen eller i en 

separat publikation.  

Metod: Undersökningen utgår från den positivistiska traditionen och tillämpar en deduktiv ansats. 

För att besvara syftet har en kvantitativ forskningsstrategi tillämpats genom en innehållsanalys samt 

att hypoteser har utformats för att sedan testas i en regressionsanalys. Datainsamlingen för 

undersökningen har inhämtats från databasen Retriever där alla aktiebolag som påverkas av den nya 

lagstiftningen undersöks. 

Resultat & slutsats: Studiens resultat visar att 45,42% av alla de undersökta företagen väljer att 

placera sin hållbarhetsrapport i årsredovisningen medan 54,58% presenterar den i ett separat 

dokument. Vidare så finner studien ett positivt signifikant samband mellan 2 av de 28 undersökta 

branscherna och att integrera hållbarhetsrapporten i årsredovisningen. Studien finner även ett 

positivt signifikant samband mellan antalet kvinnor i styrelsen och att ha en integrerad 

hållbarhetsrapport. Skuldsättningsgrad visar inget signifikant samband i undersökningen. 

Examensarbetets bidrag: Studiens praktiska bidrag är att sannolikheten är högre att ett företag 

inkluderar hållbarhetsrapporten i årsredovisningen ju fler kvinnor som finns i styrelsen. Vidare så 

tenderar företag verksamma inom branscherna ”företagstjänster” och ”fastighetsverksamhet” att 

placera hållbarhetsrapporten i årsredovisningen. Det teoretiska bidraget är att det finns ett positivt 

signifikant samband mellan antalet kvinnor i styrelsen, och till viss del branschtillhörighet med att 



 

 

integrera hållbarhetsrapporten i årsredovisningen. Vidare fann faktorerna skuldsättningsgrad och 

företagsstorlek inte något signifikant samband och kan därför inte förklara något. 

Förslag till fortsatt forskning: Vi föreslår att vidare forskning bör undersöka huruvida andra 

faktorer kan förklara var ett företag väljer att placera sin hållbarhetsrapport. Vidare föreslår vi att 

vidare forskning bör undersöka hur det skiljer sig mellan olika länder där en liknande reglering 

finns. Denna undersökning bör då använda samma oberoende variabler för att studien skall bli 

jämförbar. 

Nyckelord: Hållbarhetsrapport, bransch, kvinnor i styrelsen, skuldsättningsgrad, integrerad 

hållbarhetsrapportering, separat hållbarhetsrapportering.  

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Title: Sustainability reporting - A quantitative study on how companies affected by the new 

directives regarding the annual report choose to present their sustainability report either in the 

annual report or in a separate document. 

Level: Bachelor thesis in Business Administration, 15 HP 

Author: Kristoffer Saglind & Egzon Selimi 

Supervisor: Fredrik Hartwig 

Date: 2019 – Januari 

Aim: The aim of the study is to investigate whether Swedish companies affected by the new reform 

(SFS 2016: 947) choose to present their sustainability report in the annual report or in a separate 

publication. The study also investigates whether industry affiliation, the number of women on the 

board and leverage can explain if the sustainability report is presented in the annual report or in a 

separate publication. 

 Method: The study is based on a positivist philosophy and applies a deductive approach. In order 

to respond to the aim of the study a quantitative research strategy has been applied through a 

content analysis. Thus, hypothesis has been designed to then be tested in a regression analysis. Data 

collection for the survey has been retrieved from the database Retriever where all companies 

affected by the new legislation are being investigated. 

Result & Conclusions: The results of the study shows that 45.42% of all the companies 

investigated choose to place their sustainability report in their annual report, while 54.58% present 

it in a separate document. Furthermore, the study finds a positive significant correlation between 2 

of the 28 investigated industries and integrating the sustainability report into the annual report. The 

study also finds a positive significant correlation between the number of women on the board and 

an integrated sustainability report. Finally, leverage show no significant correlation in the study. 

Contribution of the thesis: The practical contribution of the study is that the probability is higher 

that more women present on the board makes the probability higher that the sustainability report is 

included in the annual report. Furthermore, companies active in the sectors of "business services" 

and "real estate activities" tend to place the sustainability report in the annual report. The theoretical 

contribution is that there is a positive significant correlation between the factors number of women 

on the board, and to some extent the industry of the company in integrating the sustainability report 



 

 

in the annual report. Furthermore, the factors leverage and company size did not find any significant 

correlation and therefore can not explain anything. 

Suggestions for future research:  We propose that further research should investigate whether 

other factors can explain where a company chooses to place its sustainability report. Furthermore, 

we suggest that further research should investigate how it differs between different countries where 

a similar regulation exists. This study should then use the same independent variables to make the 

study comparable. 

Key words: Sustainability Report, Industry affiliation, women on boards, leverage, Integrated 

Sustainability Reporting, Separate Sustainability Reporting 
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1. Inledning

 
Detta avsnitt avser att ge en introduktion till forskningsområde där vi börjar med en bakgrund och 

problemformulering. Det inledande kapitlet avslutas därefter med syftesformulering.

 

1.1 Bakgrund 

De ökade utmaningarna gällande globalisering, förorening, resursbrist och diverse andra negativa 

effekter som påverkar nuvarande och kommande generation har resulterat i att ett flertal 

framstående organisationer beslutat om att vidta åtgärder genom att implementera icke-finansiella 

redovisningsinitiativ (Dragu & Tudor-Tiron, 2013). Intresset för transparens och företagens ansvar 

i ett globalt sammanhang har utmynnat i att hållbarhetsrapportering får allt mer utrymme enligt 

Frostenson, Helin och Sandström (2012). Hållbarhetsrapportering etablerades på allvar i slutet av 

åttiotalet och sedan dess har förekomsten av hållbarhetsrapporter tilltagit till att idag utvecklats till 

ett etablerat fenomen i näringslivet (Frostenson et al., 2012). Detta har sin orsak i att medvetenhet 

hos allmänheten angående frågor som berör miljö-, sociala- samt etiskt engagemang på senare år 

har ökat (Arvidsson, 2010; Frostenson et al., 2012; Westermark, 2013).  

Manes-Rossi, Tiron-Tudor, Nicolo och Zanellato (2018) menar att den tilltagande oron avseende 

de sociala och miljömässiga konsekvenserna av företags verksamheter ställer högre krav på företag 

att vara mer ansvarsfulla och transparenta gentemot sina intressenter. Kraven på en mer öppen och 

lättillgänglig hållbarhetsredovisning är ett faktum för de intressenter som överväger en relation 

med företaget enligt Westermark (2013). För att skapa goda relationer till sina intressenter menar 

Westermark (2013) att företag bör synliggöra ekonomisk, miljömässig och social påverkan och 

tydligt kommunicera hur företaget arbetar med frågor gällande hållbarhet. Miljöfrågor har gett 

upphov för företag att arbeta med hållbarhetsrapporter för att på så sätt bibehålla sin 

konkurrenskraft och etablera ett gott rykte (Masud, Nurunnabi & Bae, 2018; Deegan, 2002). 

Den svenska riksdagen antog år 2016 den dåvarande regeringens proposition (prop.2015/16:193) 

avseende (2016:947) lag om ändring i årsredovisningslag (ÅRL) (SFS 1995:155) vilket började 

gälla från och med räkenskapsår 2017 (Civilutskottets betänkande 2016/17:CU2, 2016). Denna 

reform innebar att företag av en viss storlek skulle upprätta en rapport avseende hållbar utveckling 

och mångfaldspolicy. De företag som påverkas av reformen är de företag som uppfyller mer än ett 

av följande krav enligt ÅRL (SFS 1995:155) för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren:  

• medeltalet anställda har uppgått till mer än 250,  

• den redovisade balansomslutningen i företaget har uppgått till mer än 175 miljoner kronor 
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• nettoomsättningen skall ha uppgått till minst 350 miljoner kronor.  

Enligt PWC (2016) berörs uppskattningsvis 1 600 svenska företag av den nya reformen.  

Hållbarhetsrapporten skall enligt årsredovisningslagen (SFS 1995:155) ingå som en del av 

förvaltningsberättelsen i årsredovisningen och skall således offentliggöras tillsammans med 

årsredovisningen. Ett företag kan dessutom välja att upprätta och offentliggöra hållbarhetsrapporten 

som en skild handling från årsredovisningen, en upplysning om detta lämnas i 

förvaltningsberättelsen enligt ÅRL (SFS 1995:155).  

1.2 Problemformulering  

Förekomsten av hållbarhetsrapporter har ökat på senare år enligt Frostenson et al. (2012) då allt fler 

företag uppmuntrar utvecklingen. I en rapport gjord av PWC (2010) deras undersökning att av ett 

stort antal undersökta europeiska företag, upprättade 81% av dessa en hållbarhetsrapport. Svenska 

företag har ett gott rykte om sig avseende hållbarhetsrapportering samt är bland de främsta i diverse 

rankningar och står för sex procent av världens samtliga hållbarhetsrapporter. Svenska företag har 

med andra ord på frivillig basis sedan tidigare redan upprättat någon form av hållbarhetsrapport, 

detta trots avsaknaden av reglering (Arvidsson, 2017; Frostenson et al., 2012). 

Genom upprättandet av en hållbarhetsrapport får intressenter insyn i hur företaget arbetar 

kortsiktigt- men också långsiktigt mot en mer hållbar utveckling. Manes-Rossi et al. (2018) belyser 

att hållbarhetsrapportering är ett effektivt verktyg för att stärka kommunikationen gentemot 

företagets intressenter genom att öka öppenheten och ansvarstagandet gällande icke-finansiell 

information. Miljöfrågor har gett upphov för företag att arbeta med hållbarhetsrapporter för att på 

så sätt bibehålla sin konkurrenskraft och etablera ett gott rykte (Masud, Nurunnabi & Bae, 2018; 

Deegan, 2002).  

Trots att hållbarhetsrapportering för med sig fördelar har det även riktats kritik mot denna form av 

rapportering. En uppfattning är att skepsis riktas mot hållbarhetsrapportering där företag utnyttjar 

det för att idealisera en förskönad bild av företagets verksamhet (Frostenson et al., 2012; Hopwood, 

2009). Avsaknaden av reglering har också inneburit att hållbarhetsrapporterna varierar i innehåll 

och kvalité vilket gör det svårare för intressenter att jämföra hållbarhetsrapporter mellan olika 

företag (Wild, 2008; Arvidsson, 2017; Rashidfarokhi, Toivonen & Viitanen, 2017). 

Hållbarhetsrapportering kan ta form enligt två sätt, antingen redovisas denna i årsredovisningen 

eller som en separat rapport. Hur företag organiserar och strukturerar sig angående 

hållbarhetsfrågor anges oftare i separata hållbarhetsrapporter jämfört med i årsredovisningen. Det 
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har även föreslagits att den integrerade varianten, med hållbarhetsinformation inkluderad i 

årsredovisningen, är vägen mot en hållbar bokföring gentemot ett företags intressenter. (Kolk, 

2008) 

Enligt Robertson och Samy (2015) tappar hållbarhetsrapporteringen samstämmighet med 

årsredovisningen när dessa två redovisas separat. Vidare menar Robertson och Samy (2015) att det 

finns samband mellan hur tillförlitlig hållbarhetsrapporten anses vara och om denna finns 

inkluderad i företagets årsredovisning. Detta menar även Frias-Aceituno, Lazaro Rodriguez-Ariza 

och Garcia-Sanchez (2013), att om dessa två rapporter redovisas individuellt, så tenderar de att 

tappa sammanhanget med varandra. Samtidigt menar Hurghis (2017) att kvalitén på informationen 

för externa intressenter ökar när den finansiella- och icke-finansiella informationen integreras i en 

och samma rapport.   

Frías-Aceituno et al. (2013) skriver att allt fler företag har börjat kombinera olika rapporter till en 

integrerad rapport som en del i att möta informationsbehovet hos intressenter. Författarna menar 

vidare att företag i länder med ett rättssystem som är inriktat mot skyddet av olika intressenter och 

en välfungerande tillsynsmekanism i större utsträckning skapar och publicerar integrerade 

rapporter och på så vis gynnar olika intressenters beslutsfattande. Frias-Aceituno et al. (2013) 

menar att det är nödvändigt att upprätta nationella lagar för att främja och säkerställa transparens. 

Tidigare forskning har kommit fram till att länder där reglering finns som syftar till att skydda 

bland annat arbetare och intressenters rättigheter tenderar att rapportera hållbarhetsinformation i 

integrerad form i högre grad (Frias-Aceituno et al., 2012). 

Branschtillhörighet är enligt Rivera-Arrubla, Zorio-Grima och Garcìa-Benau (2017) en faktor som 

influerar företag till att presentera icke-finansiell information, särskilt när det gäller miljöfrågor. 

Tagesson, Blank, Broberg och Collin (2009) är av liknande åsikt där författarna menar att 

hållbarhetsrapporter skiljer sig vad gäller omfattning och innehåll beroende på branschtillhörighet. 

Exempelvis så tenderar företag som verkar inom miljökänsliga branscher presentera 

hållbarhetsrapporter i en större omfattning enligt Roberts, Adams, Hill (1998); Brammer och 

Pavelin (2008). 

Styrelser som inkluderar en högre andel kvinnor tenderar enligt tidigare forskning att redovisa 

hållbarhetsinformation i högre utsträckning (Anazonwu, Egbunike & Gunardi, 2018). En högre 

andel kvinnor i styrelsen stärker företags hållbarhetsrapportering vilket leder till att kvalitén på 

informationen ökar (Al-Shaer & Zaman , 2016; Arayassi, Dah & Jizi 2016).   
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Skuldsättningsgrad är en ytterligare faktor, utöver redan nämnda faktorer, som påverkar hur ett 

företag hållbarhetsrapporterar (Andrikopoulos, Samitas & Bekiaris, 2014; Kuzey & Uyar 2017). En 

hög skuldsättningsgrad innebär således en högre risk för både företaget men också dess intressenter 

som i sin tur efterfrågar mer information enligt Andrikopoulos et al. (2014). 

Tidigare forskning gällande ovan nämnda faktorer har fokuserat på hur företags 

hållbarhetsrapportering påverkas i allmänhet gällande bland annat innehåll, kvalité och omfattning 

(Rivera-Arrubla, 2017; Roberts et al., 1998; Brammer, 2008; Tagesson et al., 2009; Andrikopoulos 

et al., 2017; Kuzey et al., 2017; Anazonwu et al., 2018; Arayassi et al, 2016; Al-Shaer & Zaman 

2016) men inte hur dessa påverkar var företag berörda av en reglering redovisar sin 

hållbarhetsrapport. Vilket gör det intressant att se om svenska företag berörda av den nya reformen 

presenterar sin hållbarhetsrapport i årsredovisningen eller i en separat publikation och vilka 

faktorer som förklarar detta beslut. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om de svenska företag som påverkas av den nya reformen (SFS 

2016:947) väljer att presentera sin hållbarhetsrapport i årsredovisningen eller i en separat 

publikation. Studien undersöker även om branschtillhörighet, antalet kvinnor i styrelsen och 

skuldsättningsgrad kan förklara om hållbarhetsrapporten presenteras i årsredovisningen eller i en 

separat publikation.  
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2. Referensram 

 

Kapitlet inleder med en praktisk referensram där vi allmänt går igenom begreppet hållbar 

utveckling för att sedan belysa hållbarhetsrapportering och den nya reformen. Den teoretiska 

referensramen beskriver teorier som kommer användas i undersökningen. Slutligen avslutas 

kapitlet med tidigare forskning med utgångspunkt i studiens syfte.  

2.1 Praktisk referensram 

2.1.1. Hållbar utveckling 

Begreppet hållbar utveckling fick sitt genombrott i slutet av åttiotalet i samband med den så kallade 

Brundtlandsrapporten som skapades under en FN-konferens som hölls i Stockholm (Andrews & 

Granath, 2012). En av de mest kända definitionerna till hållbar utveckling finner vi i just 

Brundtlandsrapporten som författats av Brundtland Comission (1987) och lyder enligt följande: 

“Sustainable development is development that meets the needs of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs” - (Brundtland, C.,  1987 

Towards Sustainable Development, stycke 1).  

Översatt till svenska lyder definitionen att en hållbar utveckling är den som tillfredsställer dagens 

behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Den 

hållbara utvecklingen har sedan nittiotalet utformat sig till att bestå av tre dimensioner där i varje 

del rymmer en uppsjö av områden: 

• Miljö, som behandlar områden som exempelvis klimatförändringar, avfall och 

energianvändning 

• Samhälle, som berör områden som exempelvis jämlikhet, mänskliga rättigheter och 

mångfald 

• Ekonomi, som kortfattat behandlar områden såsom intäkter, kostnader och tillgångar 

respektive skulder. (Frostenson et al., 2012; Deegan & Unerman., 2011) 



 

6 

 

 

Figur 1. Illustration av hållbar utveckling baserad på (Frostenson et al., 2012; Deegan & 

Unerman., 2011) 

Frostenson et al. (2012) menar att ”I en hållbar utveckling hör ekonomi, miljö och samhälle ihop.” 

(s. 11).  Detta styrks även av Müller och Pfleger (2014) som skriver att alla tre dimensioner som 

presenterats ovan samverkar regelbundet för att på så sätt ge upphov till en hållbar utveckling. 

2.1.2. Hållbarhetsrapportering 

Hållbarhetsrapportering har sin uppkomst från konceptet hållbar utveckling enligt Frostenson et al. 

(2012). Frostenson et al. (2012) skriver att hållbarhetsrapportering knyter samman 

redovisningsbegreppet med frågor som berör hållbar utveckling. Detta belyser även Westermark 

(2013) som menar att hållbarhetsrapportering är redovisning av hur ett företag förhåller sig till 

ambitioner, aktiviteter och strategier kopplat till en hållbar utveckling. Hållbarhetsrapporteringen 

syftar till att tydliggöra gentemot omvärlden vad företag åstadkommit i sitt arbete mot en hållbar 

utveckling enligt Frostenson et al. (2012).  

GRI (u.å.) förklarar att en hållbarhetsrapport presenterar företagsekonomiska, sociala samt 

miljömässiga konsekvenser av företagets dagliga verksamhet, redogör företagets värderingar och 

visar företagets engagemang för en hållbar global ekonomi. 

Hållbarhetsrapportering har uppmärksammats under en lång tid och redan under sjuttiotalet 

diskuterades social redovisning och miljöredovisning. Idag är hållbarhetsrapportering ett etablerat 

begrepp och de hållbarhetsrapporter som presenteras idag skiljer sig mot de miljöredovisningar 

företagen lämnade tidigare då dessa har utvecklats. (Frostenson et al., 2012) Under 1970-talet 

kompletterades enligt Hahn och Kühnen (2013) fåtalet traditionella ekonomiska rapporter i 

västerländska länder med information avseende sociala aspekter. Författarna förklarar vidare att 



 

7 

 

under 1980-talet utvecklades detta till att fokus riktades mot miljöfrågor avseende utsläpp och 

avfall och under 1990-talet förändrades rapporterna till att kombinera de sociala- och miljömässiga 

dimensionerna i en samfälld miljörapport.  

2.2 Reformen 

Den 1 december 2016 antog den svenska riksdagen dåvarande regeringens förslag avseende 

(2016:947) lag om ändring i ÅRL (SFS 1995:155) och började gälla från 1 december 2016 med 

tillämpning från och med räkenskapsår 2017. Lagändringen innebär att företag av en viss storlek 

skall vara tvingade att upprätta en hållbarhetsrapport, då detta tidigare år varit frivilligt. 

Upplysningar gällande miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och 

motverkande av korruption skall numera lämnas i enlighet med den nya reformen i en 

hållbarhetsrapport. Hållbarhetsrapporten skall även beskriva företagets policy gällande 

hållbarhetsfrågor men även de risker som är kopplade till företagets verksamhet. (Prop. 

2015/16:193) De företag som numera är skyldiga att upprätta en hållbarhetsrapport är företag av en 

viss storlek som uppfyller mer än ett av följande kriterier: 

• medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 

uppgått till mer än 250, 

• företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 175 miljoner kronor, 

• företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 

uppgått till mer än 350 miljoner kronor. (Prop. 2015/16:193) 

2.2.1 Undantag från att hållbarhetsrapportering 

I lagen finns det dock undantag för vissa företag som inte behöver upprätta någon 

hållbarhetsrapport. I ÅRL (SFS 1995:155) står det “Första stycket gäller inte ett företag som är 

dotterföretag om det och dess samtliga dotterföretag omfattas av en hållbarhetsrapport för 

koncernen.”, vilket innebär att även om ett företag uppfyller kriterierna men är ett dotterföretag 

behöver de alltså inte upprätta någon egen hållbarhetsrapport om den omfattas av koncernens 

hållbarhetsrapport. Liknande undantag gäller för moderföretag som är dotterbolag som omfattas av 

hållbarhetsrapport upprättad av koncernen. Följande lagtext återfinner vi i ÅRL (SFS 1995:155) 

“Första stycket gäller inte ett moderföretag som är dotterföretag om det och dess samtliga 

dotterföretag omfattas av en hållbarhetsrapport för koncernen som har upprättats av ett 

överordnat moderföretag.”  
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I båda dessa fall skall den som inte upprättar någon lagstadgad hållbarhetsrapport lämna 

upplysningar om detta i en not i årsredovisningen och lämna uppgifter om namn, 

organisationsnummer samt säte för det överordnade moderföretag som presenterar 

hållbarhetsrapport där dotterföretag ingår enligt ÅRL (SFS 1995:155)  

2.2.2 Innehåll i hållbarhetsrapporter 

Innan reformen var hållbarhetsrapporteringen frivillig hos svenska företag. Detta resulterade i att 

hållbarhetsrapporterna varierade i kvalité och innehåll, i vissa fall påstås även 

hållbarhetsrapporterna fungerat som ett marknadsföringsverktyg. (Arvidsson 2017) 

Den nya reformen ställer krav på innehållet i hållbarhetsrapportering vilket underlättar jämförelsen 

mellan företag och deras prestationer inom hållbarhet. Upplysningarna som företaget lämnar i 

hållbarhetsrapporterna skall behandla frågor avseende miljö, sociala förhållanden, personal, respekt 

för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Även upplysningar som behövs för 

förståelsen av företagets utveckling, ställning och resultat samt konsekvenser av företagets 

verksamhet och hur dessa konsekvenser hanteras. (Prop. 2015/16:193) 

2.2.3 Offentliggörandet av hållbarhetsrapporter 

Enligt den nya lagstiftningen skall hållbarhetsrapporten presenteras i förvaltningsberättelsen vilket 

är en del av årsredovisningen, men företag har även valmöjligheten att presentera 

hållbarhetsrapporten separat från årsredovisningen. Valmöjligheten av var företag väljer att placera 

hållbarhetsrapporten utgör en flexibilitet och förenklar således hanteringen av hållbarhetsrapporten 

för företagen. Om ett företag väljer att placera hållbarhetsrapporten utanför förvaltningsberättelsen 

skall upplysning om detta lämnas och en förutsättning är att den finns tillgänglig inom loppet av 

sex månader efter balansdagen.  (Prop. 2015/16:193) 

2.2.4 Integrerad rapportering  

Frostenson et al. (2012) belyser diskussionen gällande huruvida finansiell redovisning och 

hållbarhetsrapportering håller på att integreras i en så kallad integrerad rapportering. Med detta 

menas att hållbarhetsrapportering är inkluderad i årsredovisningen enligt Westermark (2013) och 

samordnar enligt Frostenson et al. (2012) ekonomiska frågor med hållbarhetsfrågor. Frostenson et 

al. (2012) menar att via en integrerad rapportering arbetar företag med att avhålla sig från den 

parallella struktur som föreligger där företag redovisar hållbarhetsrapporten avskild från den 

klassiska finansiella rapporten.  
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Årsredovisningar som bara baseras på finansiell information är inte tillräckliga för att förse möjliga 

investerare med den information de behöver för att kunna fatta ett korrekt investeringsbeslut 

(Bobitan & Stefea, 2015). Ett nytt koncept för att möta denna utmaning är den integrerade 

rapporteringen där den icke-finansiella informationen sammanförs med den finansiella i 

årsredovisningen (Bobitan & Stefea, 2015; Schuster & O’Connel, 2006). Den integrerade 

rapporteringen har blivit allt vanligare och den första rapporten av dess slag publicerades år 2002 

och därefter har dess förekommande fortsatt öka (Westermark, 2013; Jensen & Berg, 2012). 

Det huvudsakliga syftet för en integrerad rapport är att utveckla för ett företags intressenter och 

dess omvärld hur de arbetar med hållbarhetsaspekter, samt att kvalitén på informationen för externa 

intressenter ökar när den finansiella och icke-finansiella informationen redovisas i en och samma 

rapport (Hurghis, 2017). Samtidigt menar Adams (2015) att den integrerade rapporteringen ger 

företag möjligheten att sammankoppla finansiella upplysningar med hållbarhet på ett sätt som gör 

de mer relevanta för en bredare publik. James (2014) förklarar även att den integrerade 

rapporteringen ger företag möjligheten att på lång sikt sänka sina kostnader då en ökad förståelse 

för hur organisationen fungerar kan generera i en ökad effektivitet vilket bidrar till att nå 

verksamhetens mål.  

2.3 Teoretisk referensram 

2.3.1 Legitimitetsteorin 

Begreppet legitimitet definieras av Suchman (1995) enligt följande: “Legitimacy is a generalized 

perception or assumption that the actions of an entity are desirable, proper, or appropriate within 

some socially constructed system of norms, values, beliefs, and definitions.” (s. 574). 

Legitimitetsteorin har sitt ursprung i organisatorisk legitimitet som enligt Dowling och Pfeffer 

(1975) definieras som att en organisations legitimitet är resultatet av att samhällets och 

organisationens värderingar och normer överensstämmer med varandra. O’Donovan (2002) samt 

Brown och Deegan (1998) belyser att legitimitetsteorin grundar sig i att företag bör hålla sig inom 

vad samhället betraktar som socialt accepterat beteende för att förbli framgångsrika. 

Företag kan hållbarhetsrapportera för att kringgå negativ information som publicerats för 

allmänheten genom media, eller för att presentera information om företaget som helt enkelt tidigare 

varit okänd för dess intressenter. Om ett företag och dess aktiviteter har negativ inverkan på miljön 

kommer de ta till åtgärder som återställer legitimiteten genom att publicera ytterligare information 

genom hållbarhetsrapporten. (Deegan, 2002; Wilmshurst & Frost, 2000) 
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Organisationer använder integrerad rapportering som ett verktyg för att bibehålla och reparera sin 

legitimitet gentemot dess intressenter. Hållbarhetsrapporten kommer vanligtvis att reflektera 

verksamhetens miljömässiga värderingar och de förväntningar som finns gentemot organisationen, 

som ett resultat av detta ses ansvarsfulla organisationer som legitima, framför allt om de stämmer 

överens med samhällets normer och regler. (De Villiers, Venter & Hsiao, 2017; Camilleri, 2018) 

2.3.2 Intressentteorin  

Spence, Husillos och Correa-Ruiz (2010) förklarar att intressentteorin är den dominanta och mest 

användbara teorin för att förklara varför företag hållbarhetsrapporterar. Laplume, Sonpar och Litz 

(2008) påstår att intressentteorin handlar om att organisationer ska ta hänsyn till sina intressenter av 

alla dess slag och inte bara aktieägarnas intresse, samt att detta synsätt är direkt kopplat till hur ett 

samhälle accepterar en organisation. Vidare klargör Hahn och Kühnen (2013) att utifrån 

intressentteorin behöver företag ta hänsyn till olika perspektiv och förväntningar som en bred grupp 

av intressenter har på företaget och dess verksamhet.  

Den traditionella finansiella redovisningen tillfredsställer till stor del aktieägarnas intresse och 

informationsbehov. Den icke-finansiella informationen som ges i hållbarhetsrapporteringen ger 

ytterligare värdefull information till en bredare publik av intressenter genom att förklara hur ett 

företag tar sitt ansvar och är hållbart gentemot samhället. Det är av särskild vikt för företag att 

belysa hur de påverkar samhället socialt, ekonomiskt och miljömässigt för att på så sätt stärka sitt 

förtroende i förhållande till sina intressenter. Kraven på företag när det kommer till miljömässiga 

och sociala frågor har de senaste åren ökat, och för att bibehålla intresset från externa och interna 

intressenter blir det allt viktigare för företag att vara transparenta. (Hahn & Kühnen, 2013; 

Westermark, 2013; Dilling, 2010)  

Då intressentteorin hävdar att en organisation ska skapa värde för alla dess intressenter och inte 

bara för dess aktieägare rättfärdigar denna tillämpandet av att integrera hållbarhetsinformation 

tillsammans med den finansiella informationen. Att redovisa hållbarhetsinformation i 

årsredovisningen är ett sätt att förbättra värdet gentemot ett företags intressenter. Detta då det ger 

en komplett bild av ett företags strategi, prestationer, styrning och hållbarhet för att visa hur dessa 

olika faktorer hör ihop och för att få en komplett bild av hur ett företag skapar värde över tid. 

Intressenter och investerare idag kräver mer information om hållbarhet för att kunna fatta korrekta 

beslut och denna integrerade strategi bidrar till en bättre finansiell utveckling då detta underlättar 

för intressenterna genom att all information finns samlad i ett och samma dokument. (Hughen, 

Lulseged & Upton, 2014; Alfiero, Doronzo & Esposito, 2018) 
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2.4 Tidigare forskning 

2.4.1 Branschtillhörighet 

Både Brammer och Pavelin (2008) samt Tagesson et al. (2009) förklarar att det finns flera studier 

som belyser hur branschtillhörighet kan förklara mängden information som presenteras i 

hållbarhetsrapporter och hur dessa varierar beroende på branschtillhörighet. Sanchez, Bolivar och 

Hernandez (2016) förklarar att påtryckningarna gällande ansvarstagandet mot miljö och sociala 

förhållanden från omvärlden är oftast högre mot företag som verkar i miljökänsliga branscher. 

Frostenson et al. (2012) påpekar att då dessa företag är under ständig granskning och påverkar 

miljön arbetar dessa aktivt med ansvarskommunikation i högre utsträckning genom exempelvis 

hållbarhetsrapporter. 

Företag som verkar i branscher vars tillverkningsprocesser inverkar på miljön tenderar att 

rapportera hållbarhetsinformation i högre utsträckning än övriga företag som verkar i andra 

branscher (Tagesson et al. 2009; Rivera-Arrubla, Zorio-Grima & García-Benau, 2016; Frostenson 

et al., 2012; Sánchez, Bolívar & Hernández, 2016). Företag verksamma inom industriella branscher 

som exempelvis energi- läkemedels- och gruvföretag tenderar att hållbarhersrapportera i en mer 

betydande omfattning (Dilling, 2010; Faisal, Tower & Rusmin, 2012). Frostenson et al. (2012) 

menar att detta handlar om legitimitet för att påvisa att företaget är medvetna om riskerna de utgör 

och vill uppmärksamma hur just ett specifikt företag arbetar för att minimera riskerna genom att 

informera intressenter via en hållbarhetsrapport. Företag som klassificeras som industriella är mer 

benägna att använda sig utav en integrerad hållbarhetsrapportering då det är ett verktyg att ta till för 

att reparera allmänhetens negativa uppfattning som en del av en legitimitetsstrategi (Lai, Melloni & 

Stacchezzini, 2016). 

Tidigare forskning visar på att det finns samband mellan företags branschtillhörighet och hur detta 

påverkar mängd hållbarhetsrapportering som redovisas och att företag i exempelvis miljökänsliga 

branscher redovisar hållbarhetsinformation i högre utsträckning. Därmed blir det intressant att 

undersöka om det även finns ett samband mellan om de svenska företag påverkade av den nya 

reformen väljer att redovisa sin hållbarhetsrapport i årsredovisningen eller i en separat publikation 

och deras branschtillhörighet. Således lyder studiens första hypotes enligt följande: 

 

H1 Det finns hos de företag som överskrider tröskelvärdena ett samband mellan 

branschtillhörighet och att integrera hållbarhetsrapporten i årsredovisningen. 

https://www.facebook.com/
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2.4.2 Antalet kvinnor i styrelsen 

Dienes och Velte (2016) förklarar att mångfald i styrelser avseende kön har på senare år beaktats i 

större utsträckning vid analyser och vilken effekt det har på företags hållbarhetsrapportering. 

Tidigare forskning hävdar att en ökad närvaro av kvinnor i styrelser resulterar i ökad rapportering 

av hållbarhetsinformation och en ökad kvalité hos dessa. (Dienes & Velte, 2016; Arayassi, Dah & 

Jizi, 2016; Al-Shaer & Zaman 2016; Frias-Aceituno et al., 2013; Prado-Lorenzo & Garcia-

Sanchez, 2010; Anazonwu et al., 2018). 

Frias-Aceituno et al. (2013) hävdar att styrelser som inkluderar fler kvinnor påverkar företagens 

beteende positivt avseende öppenhet och hållbarhetsinformation. En högre representation av 

kvinnor i en styrelse främjar mer välgrundade beslut samtidigt som kvinnor tillför nya perspektiv 

och egenskaper i jämförelse till att det endast finns män i styrelsen (Arayassi et al., 2016; Ben-

Amar, Chang & McIlkenny, 2015). Fler kvinnor bland styrelseledamöterna menar Post, Rahman 

och Rubow (2011) förbättrar beslutsprocessen då olika perspektiv, värderingar idéer och kunskap 

samverkar. Vidare menar Arayassi et al., (2016) att kvinnliga styrelseledamöter kan höja 

trovärdigheten och engagemangen i företagsrapporter då de skiljer sig från manliga 

styrelseledamöter i personlighet, ledarskapsstil och prioriteringar. En jämn styrelsestruktur är 

gynnsam för företagets ansvar avseende hållbarhetsfrågor och upplysningar gällande hållbarhet 

(Arayassi et al., 2016).  

Frias-Aceituno et al. (2013) förklarar att öppenhet och integrering av företagsinformation påverkas 

av styrelsens egenskaper där de mest inflytelserika faktorerna bland annat är mångfald avseende 

kön i styrelser. Tidigare forskning av Frias-Aceituno et al. (2013) hittade ett positivt samband 

mellan kvinnor i styrelser och att integrera hållbarhetsinformation i årsredovisningen. Utifrån 

tidigare forskning som visar på att fler kvinnor i styrelser påverkar hur ett företag 

hållbarhetsrapporterar samt med stöd i Frias-Aceituno et al. (2013) resultat angående kvinnor i 

styrelser och att integrera hållbarhetsinformation i årsredovisningen har följande hypotes 

formulerats: 

H2 Det finns hos de företag som överskrider tröskelvärdena ett samband mellan antalet kvinnor i 

styrelsen och att inkludera hållbarhetsrapporten i årsredovisningen. 

2.4.3 Skuldsättningsgrad 

Skuldsättningsgrad är ett finansiellt nyckeltal som riktar fokus mot det främmande kapitalet istället 

för det egna kapitalet och är motsatsen till det finansiella nyckeltalet soliditet. Skuldsättningsgrad 

är ett mått på hur mycket främmande kapital som lånats per egen krona i företaget. (Carlson, 2014) 
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Skuldsättningsgrad är även en faktor som påverkar hur företag väljer att utforma sin 

hållbarhetsrapport. Andrikopoulos et al. (2014) belyser att ju högre skuldsättningsgraden är, ju 

högre risker innebär det för ett företags intressenter eftersom företaget blir sensitivt när ekonomin 

inte mår bra och risken för konkurs ökar. Företag är med anledning av detta mer benägna att 

tillfredsställa intressenternas ökade efterfrågan på information genom att hållbarhetsrapportera i 

högre utsträckning (Andrikopoulos et al., 2014). Detta styrks även av De Villiers och Van Staden 

(2011) som förklarar att i takt med att skuldsättningsgraden ökar, ökar även sannolikheten att 

företag presenterar hållbarhetsinformation för att minska intressenternas oro. 

Forskningen avseende huruvida skuldsättningsgraden i ett företag påverkar hållbarhetsrapportering 

är motstridig enligt Hahn och Kühnen (2013). Reitmaier och Schultze (2017) förklarar att 

skuldsättningsgrad kan ha både en positiv inverkan på hållbarhetsrapporten men också en negativ 

då företag inte ser fördelarna med att hållbarhetsrapportera eller då ekonomin är för ansträngd. 

Kuzey och Uyar (2017) förklarar utifrån sin genomförda studie att en högre skuldsättningsgrad 

innebär att företag hållbarhetsrapporterar i mindre utsträckning. Författarna förklararar att detta kan 

bero på att en hög nivå av skuldsättningsgrad kan minska ett företags förmåga och flexibilitet för 

att hållbarhetsrapportera på grund av kostnaderna den medför. En annan orsak till att företagen med 

hög skuldsättningsgrad undviker att hållbarhetsrapportera har sin grund i riskerna och eventuella 

konsekvenser med att avslöja skadlig information enligt Hahn och Kühnen (2013). 

Vidare förklarar Orens, Aerts och Cormier (2010) att en av orsakerna till att ett företag redovisar 

hållbarhetsinformation separat kan bero på skuldsättningsgraden. Lai et al. (2016) undersökte i sin 

studie sambandet mellan skuldsättningsgrad och integrerad rapportering och kunde där hitta ett 

negativt samband vilket dock inte var signifikant.  

Tidigare forskning avseende hur skuldsättningsgrad påverkar företagens hållbarhetsrapporter visar 

ett varierande resultat där somliga forskare visar positiva samband medan andra visar på negativa. 

Sambandet mellan skuldsättningsgrad och hållbarhetsrapportering blir svårt att fastställa utifrån 

tidigare forskning. Därav blir det intressant att undersöka detta ytterligare för att se om 

undersökningen kan finna något samband mellan skuldsättningsgrad och företagens val av att 

placera respektive hållbarhetsrapport i årsredovisningen eller i en separat publikation. Detta leder 

oss till studiens sista hypotes: 

H3 Det finns hos de företag som överskrider tröskelvärdena ett samband mellan skuldsättningsgrad 

och att integrera hållbarhetsrapporten i årsredovisningen 
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2.4.4 Företagsstorlek 

Företagsstorlek (mätt efter totala tillgångar, omsättning eller antal anställda) har visat sig ha en 

positiv inverkan på företagens val att upprätta en hållbarhetsrapport samt omfattningen av dessa 

(Hahn & Kühnen, 2013; Kuzey & Uyar, 2017; Udayasankar, 2008). Större företag har en högre 

benägenhet att rapportera mer hållbarhetsinformation än mindre företag (Udayasankar 2008; 

Westermark 2013). Detta beror på att större företag är oftast mer synliga för allmänheten, har större 

effekt på miljön samt att de oftare utsätts för granskningar från intressenter (Hahn & Kühnen, 

2013; Gallo & Christensen, 2011). Då större företag har en högre omsättning tenderar dessa att i 

högre utsträckning ge ut mer omfattande hållbarhetsinformation enligt Westermark (2013). 

Kuzey och Uyar (2017) samt Frias-Aceituno (2013) skriver att flertalet studier hittat ett positivt 

signifikant samband mellan storlek på företag och hållbarhetsrapportering där studierna i de flesta 

fall refererar till legitimitetsteorin. Gallo och Christensen (2011) förklarar att tidigare forskning 

gällande företagens hållbarhetsrapportering har använt företagsstorlek som en kontrollvariabel 

samtidigt som Frias-Aceituno et al. (2013) belyser att de erhållna resultaten från studien visar på att 

företagsstorlek är en väsentlig faktor angående att integrera finansiell information med icke-

finansiell.  

Utifrån tidigare forskning som visat på ett positivt signifikant samband mellan företagsstorlek och 

hållbarhetsinformation samt att företagsstorlek är en väsentlig faktor i integrerad 

informationsspridning, blir den därav lämplig att använda som kontrollvariabel i studien. 
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3. Metod 

 

I detta avsnitt presenteras studiens utgångspunkt avseende forskningstradition, forskningsdesign 

samt vilken forskningsmetod som har använts i genomförandet av studien. Vidare beskrivs 

tillvägagångssätt, datainsamling, population och bortfall samt vilka analysmetoder som tillämpats. 

Avsnittet avslutas med kvalitetskriterier samt kritik.

 

3.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt  

Studien syftar till att undersöka om de svenska företag som påverkats av den nya lagstiftningen 

väljer att presentera sin hållbarhetsrapport i årsredovisningen eller i en separat publikation. Vidare 

vill vi undersöka om faktorerna branschtillhörighet, antalet kvinnor i styrelsen samt 

skuldsättningsgrad kan förklara var företagen i undersökningen väljer att placera sin 

hållbarhetsrapport och om det finns ett samband mellan dessa. Utifrån förutsättningarna kommer vi 

förhålla oss till den positivistiska traditionen. Undersökningen kommer, likt tidigare forskning som 

behandlar faktorer som påverkar företagens hållbarhetsrapporter (se Lai et al., 2016; Arayassi et al., 

2016; Kuzey & Uyar, 2017) tillämpa en kvantitativ ansats vilket är vanligt förekommande inom 

den positivistiska traditionen (Sohlberg & Sohlberg, 2013). 

Positivismen beskrivs enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) som materialistisk där forskaren 

förhållningssätt är objektivt och inriktad mot mätbarhet där tänkandet grundas på fakta. Thurén 

(2007) förklarar att kunskapskällan i den positivistiska traditionen grundar sig i det människan med 

logik kan räkna ut samt det som människan kan iaktta med sina sinnen. Utgångspunkten i studien 

är att undersöka om studiens oberoende variabler kan förklara företagens redovisningsbeteende 

avseende var de presenterar den lagstadgade rapporten innehållandes hållbarhetsinformation genom 

statistiska tester. Vidare antas en deduktiv ansats (Sohlberg & Sohlberg, 2013) för att förklara 

samband på ett objektivt och logiskt vis utifrån studiens resultat. Vi har i undersökningen genom 

fakta från tidigare forskning utformat tre hypoteser som testas. Enligt Eriksson och Hultman (2014) 

finns de tre sätt att dra slutsatser inom den positivistiska traditionen, där vi kommer använda oss 

utav den hypotetiskt-deduktiva metoden, vilket vi återkommer till under rubrik “3.2.2 Metodval”. 
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3.2 Metodval 

3.2.1 Forskningsdesign 

Undersökningen kommer att tillämpa en tvärsnittsdesign för att besvara studiens syfte vilket 

Bryman och Bell (2013) beskriver som insamlandet av data vid ett tillfälle och fler än ett fall. Valet 

av tvärsnittsdesign grundar sig i att studien undersöker om de oberoende variablerna påverkar den 

beroende variabeln. Vidare studerar vi mer än ett fall och insamling av data har skett under en 

specifik tidpunkt. Genom att bearbeta fram kvantitativa data som berör flera variabler som därefter 

testas för att på så vis uppmärksamma om det finns ett sambandsmönster, vilket alla utgör delar av 

en tvärsnittsdesign enligt Bryman och Bell (2013). 

3.2.2 Val av metod 

Undersökningen kommer att tillämpa en kvantitativ forskningsstrategi då vi i denna studie vill 

undersöka om det finns ett samband mellan valet av att placera hållbarhetsrapporten i 

årsredovisningen eller i en separat publikation samt om de kan förklaras med hjälp av de utvalda 

faktorerna som presenterats under teorikapitlet. Vi har systematiskt samlat in data via databasen 

Retriever som vi därefter kvantifierar via kodning. Bryman och Bell (2013) menar att kvantitativ 

forskning karaktäriseras av att fokus riktas mot kvantifiering när det gäller insamling och analys av 

data. Kvantifieringen sker genom att insamlad data kodas med 1 om hållbarhetsrapporten är 

integrerad och 0 om den återfinns i en separat publikation. Vidare kvantifierar vi antalet kvinnor 

för varje företag som undersöks i studien och som uppfyller kraven för att upprätta en lagstadgad 

hållbarhetsrapport. 

Den ontologiska inriktningen är i linje med positivismens egenskaper som kännetecknas av 

objektivitet samt att relationen mellan teori och forskning är av deduktivt slag (Bryman och Bell, 

2013). Genom att undersöka om hållbarhetsrapporterna är integrerade i årsredovisningen eller ej 

och via statistiska tester undersöka om det finns ett samband mellan variablerna anser vi att den 

kvantitativa undersökningsmetoden är lämpligast i förhållande till undersökningen. Därtill 

undersöker vi ett förhållandevis stort urval vilket stödjer valet av en kvantitativ forskning, då 

kvalitativa undersökningar bygger på ett litet urval (Bryman & Bell, 2013). 

Vidare för att besvara studiens syfte har vi valt att tillämpa en kvantitativ innehållsanalys vilket 

Bryman och Bell (2013) förklarar är en flexibel forskningsteknik som eftersträvar att objektivt 

analysera dokument men också texter genom att metodiskt kvantifiera innehållet. I vårt fall handlar 

det om att granska årsredovisningar från de företag som påverkas av lagstiftningen och dela in 
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dessa i två tydliga kategorier som möjliggör för oss att tydligt se om den är inkluderad i 

årsredovisningen eller publicerats som en från årsredovisningen separat publikation. 

Som tidigare nämnts har vi utifrån tidigare forskning utformat tre hypoteser som vi avser att testa 

och med hjälp av dessa försöka förklara om det finns ett samband mellan om företag väljer att 

placera hållbarhetsrapporten i årsredovisningen eller i en separat publikation och de uppställda 

faktorerna. Via innehållsanalysen kommer vi därav att tillämpa den hypotetiskt-deduktiva metoden 

för att utifrån förutsättningarna (hypoteserna) komma fram till en slutsats. (Eriksson & Hultman, 

2014). 

3.3 Datainsamling och tillvägagångssätt 

Sekundärdata är enligt Bryman och Bell (2013) data som samlats in av andra och som därmed 

redan finns tillgänglig. Olika former av sekundärdata kan vara data som andra forskare har samlat 

in eller data som olika institutioner och organisationer har samlat in, (Bryman och Bell, 2013). För 

att genomföra studien har vi börjat med att samla in relevant information via litteratursökning samt 

efter vetenskapliga artiklar. Data som utgör sekundärdata i denna studie är bland annat tidigare 

forskning som samlats in från vetenskapliga artiklar via databaserna Discovery och Google 

Scholar. Endast artiklar som har varit “peer reviewed” har använts för att säkerställa att kvalitén 

håller en god nivå. Fördelar med att använda sig av sekundärdata enligt Bryman och Bell (2013) är 

att det är kostnads- och tidseffektivt vilket gör det lämpligt för oss som studenter i denna studie. 

Den data som samlas in i studien sammanställs i Excel för att sedan analyseras i 

statistikprogrammet SPSS via regressionsanalyser samt Pearsons r-test. 

För att ta reda på om hållbarhetsrapporten är placerad i årsredovisningen eller i en separat 

publikation har data till denna studie framförallt samlats in via företags årsredovisningar eller 

hemsidor och dessa utgör således sekundärdata då företagen har sammanställt informationen på 

egen hand och sedan redovisat denna. Data om företagens bransch, skuldsättningsgrad och 

styrelseuppsättning har samlats in via databasen Retriever och utgör därmed också sekundärdata. 

Tidsramen för att genomföra examensarbetet har resulterat i att datainsamlingen har genomförts i 

samarbete med två andra uppsatsgrupper då datamaterialet är omfattande. Med hjälp av databasen 

“Retriever Business” har vi laddat ner alla aktiebolag i Sverige där vi i samarbetet med grupperna 

fördelat insamling jämnt efter Sveriges län. För att undersöka vilka av dessa företag som påverkas 

av lagstiftningen laddades företagsinformationen ned med följande kriterier som återfinns i 

lagstiftningen: antal anställda, nettoomsättning och totala tillgångar. Andra variabler som 
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företagsinformationen laddades ned med är: räntebärande skuldsättningsgrad, avkastning på totalt 

kapital, bransch, styrelseledamöter. 

Då informationen var omfattande och att vissa län är mer omfattande än andra, klarade inte 

Retriever av att hämta informationen delvis beroende på begränsningen avseende max antal företag 

som kan laddas ned i en sökning. Härvidlag fick en uppdelning i ett specifikt län göras och delas in 

efter antal anställda och vid vissa fall även efter omsättning. För att sortera ut de företag som inte 

uppfyller kriterierna använde vi dataprogrammet Excel för att koda företag som skall ingå i 

undersökningen med en 1:a och företag som ej uppfyller kriterierna med en 0:a. Därefter skapades 

ett nytt Excel-dokument med företagsinformation där enbart företag som uppfyller kriterierna finns 

med.  

3.4 Population och bortfall 

Denna studie kommer göra en så kallad “Total population sample”, även kallat totalundersökning, 

vilket menar att hela populationen kommer studeras. Denna population utgörs av alla registrerade 

aktiebolag som påverkas av kraven i årsredovisningslagen om krav på hållbarhetsrapportering. 

Detta gör att resultatet vi får fram kommer vara representativt för hela populationen till skillnad 

från om ett urval hade gjorts.  

Tidigare nämnde vi att cirka 1 600 företag uppskattades påverkas av lagstiftningen. Efter att ha 

sammanställt vilka företag som påverkas av den nya lagstiftningen landade den siffran på 1883 

företag. Alla dessa undersöks, det vill säga hela urvalet, dock förekommer det bortfall av företag. 

En del av bortfallet beror på att ett företag har ett annat räkenskapsår än kalenderåret. Dessa företag 

har upprättat en årsredovisning som bygger på räkenskapsår 2016/2017 och har således inte 

upprättat någon hållbarhetsrapport eftersom att lagen började gälla från och med räkenskapsår 

2017. Flertalet företag har inte upprättat någon hållbarhetsrapport med hänvisning till 

undantagsreglerna som återfinns i ÅRL (SFS 1995:155) vilket står för majoriteten av bortfallen i 

urvalet. Några enstaka företag hade ingen information avseende hållbarhetsrapportering och 

räknades därmed bort.  

Ovanstående information resulterade i ett bortfall om 1146 stycken företag där majoriteten av detta 

bortfall finner sin orsak i undantagsreglerna i ÅRL. Fortsättningsvis uppstod det ytterligare bortfall 

i urvalet där totalt 136 stycken företag inte kunde undersökas vidare. Orsaken till varför dessa 136 

företag inte togs med i undersökningen var på grund av att det saknades information avseende 

huruvida styrelseledamöter var man eller kvinna. Orsaker till detta är att ett fåtal styrelseledamöter 

har utländsk härkomst och saknar således ett svenskt personnummer, vilket gör det svårt för 
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Retriever att klassa individer som man eller kvinna. Vidare kan vi inte helt säkert veta om det är 

frågan om en man eller kvinna via deras styrelseledamöternas namn samtidigt som vi vill undvika 

tolkningar. Därav gjorde vi bedömningen att dessa bör räknas bort från urvalet för att på så sätt 

undvika tolkningar. Totalt sett landar vi på 601 stycken företag som vi fortsättningsvis kommer 

undersöka vidare. 

3.5 Operationalisering 

Operationalisering handlar enligt Bryman och Bell (2013) om att redovisa för tillvägagångssättet 

angående hur ett begrepp mäts. Dahmström (2011) redogör vidare för att operationaliseringen ska 

beskriva hur teoretiska begrepp utformas till de mätvariabler som ska användas i studien. Vidare 

förklarar Bryman och Bell (2013) att när dessa begrepp ska mätas så tar de formen som antingen 

beroende eller oberoende variabler. Om dessa variabler ska kunna vara till någon användning krävs 

det att de är mätbara, (Bryman & Bell, 2013). Denna studie kommer inkludera både beroende, 

oberoende samt en kontrollvariabel. De variabler som använts beskrivs mer ingående nedan.  

3.5.1 Mätning av beroende variabel 

Den beroende variabeln i denna studie kommer utgöras av om ett företag väljer att integrera 

hållbarhetsrapporten i årsredovisningen eller i en separat publikation. Definitionen om hur 

hållbarhetsrapporten ses som inkluderad i årsredovisningen eller inte fås från Westermark (2013) 

och Frostensson et al. (2012), alltså att hållbarhetsrapporten redovisas i samma dokument som 

årsredovisningen. Separat publikation består bland annat av om hållbarhetsrapporten är redovisad 

enskilt på hemsidan eller om kontakt måste tas med företag för att få tag i denna. Om 

hållbarhetsrapporten är placerad i årsredovisningen får variabeln värdet 1 och om den istället är 

utanför årsredovisningen i en separat publikation antar den värdet 0. Alltså: 

 

 

Den beroende variabeln i vår studie ses som en dikotom variabel. Bryman och Bell (2013) förklarar 

att en dikotom variabel är en variabel som endast innehar två kategorier, vilket i vårt fall är 

antingen 0 eller 1 som beskrivits enligt ovan.  
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3.5.2 Mätning av oberoende variabler 

I denna studie kommer de oberoende variablerna utgöras av branschtillhörighet, antalet kvinnor i 

styrelsen och skuldsättningsgrad. Variablerna skuldsättningsgrad och antalet kvinnor i styrelsen 

kommer beräknas utifrån en kvotskala. Kvotvariabler är enligt Bryman och Bell (2013); Djurfeldt, 

Larsson och Stjärnhagen (2018) variabler som kan anta ett numeriskt värde där dessa kan anta en 

absolut nollpunkt, i vårt fall alltså om variablerna skuldsättningsgrad och kvinnor i styrelsen skulle 

vara obefintliga. Variabeln branschtillhörighet kommer beräknas utifrån en nominalskala. 

Nominalvariabler är enligt Bryman och Bell (2013); Djurfeldt et al. (2018) variabler vars 

kategorier inte kan rangordnas. Hur de oberoende variablerna definieras kommer att redogöras för 

nedan.  

Branschtillhörighet 

Variabeln branschtillhörighet kommer kategoriseras utifrån de branscher som de sorteras i från 

inhämtningen i databasen retriever. Branschtillhörighet kommer som nämnt att beräknas utifrån en 

nominalskala då dessa inte kan rangordnas. Därefter kommer varje bransch att kodas och tilldelas 

en egen siffra enligt nedan: 
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Kvinnor i styrelsen 

Utifrån tidigare studier som förklarat att kvinnor i styrelser ökat rapporteringen av 

hållbarhetsinformation samt integreringen av denna i årsredovisningen (Dienes & Velte, 2016; 

Arayassi, Dah & Jizi, 2016; Al-Shaer & Zaman 2016; Frias-Aceituno et al., 2013; Prado-Lorenzo 

& Garcia-Sanchez, 2010; Anazonwu et al., 2018) kommer denna variabel definieras utifrån antalet 

kvinnor i styrelsen. Denna variabel kommer beräknas utifrån en kvotskala där den absoluta 

nollpunkten då blir om styrelsen inte innehar några kvinnor.  

 

Skuldsättningsgrad 

Företags skuldsättningsgrad kommer att definieras på samma sätt som Carlson (2014) har gjort och 

detta är ett mått som kan visa ett företags ekonomiska ställning. Skuldsättningsgrad kommer som 

nämnt ovan beräknas utifrån en kvotskala och denna variabel kan anta alla värden.  

 

 

3.5.3 Mätning av kontrollvariabel 

Användandet av en kontrollvariabel ger oss möjligheten att upptäcka om ett falskt samband 

uppstår, alltså statistiska samband som inte är reella (Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen, 2018). Ett 

vanligt mått att använda sig av för att mäta ett företags storlek är utifrån totala tillgångar (Hahn & 

Kühnen, 2013; Kuzey & Uyar, 2017; Udayasankar, 2008). Därmed kommer även vi att använda 

oss av samma definition av företagsstorlek i denna studie. Vi kommer använda oss av 

företagsstorlek som kontrollvariabel i denna studie med stöd i att bland annat Gallo och 

Christensen (2011) förklarat att företagsstorlek är vanligt förekommande som kontrollvariabel i 

studier. Genom att använda en kontrollvariabel ökar det studiens trovärdighet då vi får möjligheten 

att upptäcka felaktiga samband. Variabeln kommer att beräknas utifrån en kvotskala.  
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3.6 Analysmetod 

3.6.1 Deskriptiv statistik 

Deskriptiv statistik går ut på att sammanställa och redovisa det insamlade datamaterialet på ett 

överskådligt sätt. Vidare hjälper den deskriptiva statistiken oss att få en uppfattning om vad som är 

mest intressant för vår studie, vilka samband och egenskaper som går att upptäcka genom att 

studera hur data fördelar sig. (Gellerstedt, 2008; Järpe, 2005) 

I denna studie ska vi undersöka om de företag som påverkas av den nya reformen väljer att 

redovisa sin hållbarhetsrapport i årsredovisningen eller i en separat publikation samt studera om vi 

kan se något samband med tidigare presenterade faktorer. Därmed är den deskriptiva statistiken 

lämplig för oss att använda för att således kunna redovisa studiens resultat på ett rättvist och tydligt 

vis. Den deskriptiva statistiken presenteras under avsnittet “resultat”.  

3.6.2 Korrelationsanalys Pearsons r 

Korrelation mäter hur starkt sambandet är mellan två eller fler variabler, dock är det viktigt att 

säkerställa att sambandet som uppstår inte beror på tillfälligheter, vad som kallas för ett 

skensamband (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2018). För att säkerställa att de oberoende 

variablerna i studien inte samvarierar med varandra kommer vi genomföra en Pearsons r 

korrelationsanalys (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2018).  

När två eller fler oberoende variabler korrelerar med varandra i hög grad kallas detta för 

multikollinearitet (Djurfeldt & Banmark, 2009). Enligt Djurfeldt och Banmark (2009) går det att 

acceptera en korrelation som inte överstiger ett högre värde än 0,7-0,8 då detta gör att 

koefficienterna ses som icke trovärdiga. Denna studie kommer använda sig av samma kritiska nivå 

för multikollinearitet.  

Koefficienten i Pearsons r kan anta ett värde mellan 1 och -1 (Bryman & Bell, 2013). Om 

koefficienten antar värdet 1 visar variablerna i testet ett perfekt positivt samband, detta betyder att 

om variabel X ökar kommer variabel Y att öka i samma mån (Bryman & Bell, 2013). Om 

koefficienten istället visar värdet -1 betyder detta att om variabel X ökar kommer variabel Y att 

minska i samma grad. Om ett perfekt positivt- eller negativt samband uppstår betyder detta att 

ingen annan variabel påverkar dessa (Bryman & Bell, 2013). Ju närmre koefficienten antar värdet 
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0, ju svagare är alltså sambandet mellan de variablerna som undersöks. Därmed passar Pearsons r 

korrelationsanalys vår studie för att undersöka att sambanden som uppstår inte beror på 

tillfälligheter samt vilken grad sambandet mellan variablerna visar oss.  

3.6.3 Multipel regressionsanalys 

Då vi avser att mäta fler än en oberoende variabel samtidigt kommer vi att använda oss av en 

multipel regressionsanalys. Syftet med en multipel regressionsanalys är att förklara i vilken grad de 

oberoende variablerna påverkar den beroende variabeln (Djurfeldt et. al., 2018). I vårt fall blir det 

hur de oberoende variablerna kvinnor i styrelsen, branschtillhörighet och skuldsättningsgrad samt 

kontrollvariabeln företagsstorlek påverkar den beroende variabeln att inkludera 

hållbarhetsrapporten i årsredovisningen. Bryman och Bell (2013) förklarar även att om ett samband 

ska kunna beräknas krävs även att detta samband är äkta och således inte falskt. Ett falskt samband 

kan uppstå om det finns ett samband mellan två variabler som skapas av att dessa är kopplade till 

en tredje variabel (Bryman & Bell, 2013).  

Anledningen till varför vi valde att använda den linjära regressionsanalysen i arbetet trots att den 

beroende variabeln är en dummyvariabel är då  Caudill (1988) förklarat att den linjära 

regressionen kan förklara vissa parametrar som uteblir i den logistiska. 

3.7 Kvalitetskriterier 

3.7.1 Reliabilitet och Replikerbarhet 

Kriteriet reliabilitet aktualiseras vid kvantitativa undersökningar och behandlar frågor avseende 

mätningarnas samt måttens följdriktighet men också pålitlighet. Reliabilitet innebär tillförlitlighet 

och berör således frågan om huruvida resultatet från en studie blir det samma om studien upprepas 

på nytt, vilket kan liknas vid kriteriet replikerbarhet som i sig utgör ett kvalitetskriterium i 

kvantitativ forskning. För att en studie skall kunna replikeras bör författaren skildra studiens 

tillvägagångssätt tydligt. Reliabilitet och replikerbarhet är två grundläggande byggstenar i den 

kvantitativa forskningen (Bryman och Bell, 2013). 

För att genomföra vår studie har vi undersökt alla aktiebolag i Sverige via databasen Retriever. 

Eftersom att informationen angående företagens hållbarhetsrapporter och årsredovisningar för år 

2017 kommer vara densamma oavsett tidpunkt samt att årsredovisningar är offentliga gör detta att 

om samma studie utförs vid annat tillfälle, kommer resultaten bli detsamma. Studien har även 

redogjort för dess tillvägagångssätt, begrepp och variabler för att ge andra forskare möjligheten att 

replikera studien. De företag som vi har samlat information om finns även de presenterade i en väl 
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strukturerad lista (se bilaga 1) som bearbetats fram vilket gör studien replikerbar då samma resultat 

kommer erhållas. 

3.7.2 Validitet och Generaliserbarhet 

Validitet i den kvantitativa forskningsmetoden handlar sammanfattat om mätningarnas relevans, 

det vill säga om det som mäts kan ge en relevant bild för det givna problemet som studeras. 

Generaliserbarhet kan liknas som en specifik undersöknings externa validitet och handlar om i 

vilken utsträckning forskningsresultatet kan generaliseras utöver den specifika grupp som varit 

aktuell i studien. (Bryman & Bell, 2013) 

Via databasen ”Retriever” har vi kunnat hämta data till undersökningen som bestod av alla 

aktiebolag i Sverige. Därefter har vi genom datahanteringsprogrammet ”Microsoft Excel” filtrerat 

ut de företag som inte uppfyllt kriterierna i enlighet med lagändringen och således gett oss ett 

representativt urval att arbeta med, vilket är av central betydelse för den externa validiteten. Vi fick 

ett stort bortfall om cirka 67,9% då dessa antingen hänvisat vidare till moderföretagets 

hållbarhetsrapport enligt undantagsreglerna i ÅRL eller av annat skäl saknade hållbarhetsrapport. 

Av dessa var det 136 stycken företag som saknade information avseende huruvida en specifik 

ledamot var man eller kvinna och tog bort från urvalet för att på så sätt undvika tolkningar och 

bibehålla en objektiv ställning. Med hänsyn till detta anser vi att studiens externa validitet förblir 

hög då vi undersöker alla 1883 företag. Studiens generaliserbarhet kan därmed inte bli högre än 

vad den är då vi undersöker hela populationen, det vill säga alla 1883 företag. 

Den interna validiteten förklarar Bryman och Bell (2013) innebär huruvida det finns ett 

orsakssamband mellan den oberoende- och beroende variabeln som undersöks, det vill säga om en 

orsak ger en verkan på något annat. Denna studie har utifrån tidigare forskning, teorier och 

uppställda hypoteser undersökt ett orsakssamband mellan olika faktorer som redan nämnts samt om 

ett företag väljer att placera sin hållbarhetsrapport i årsredovisningen eller i en separat publikation. 

För att kontrollera om det finns ett samband mellan variablerna testas uppställda hypoteser i 

studien med statistiska tester i detta fall med hjälp av korrelationsanalys Pearson R och multipel 

regressionsanalys. 

3.8 Metodkritik 

 

Trots att innehållsanalysen är en “öppen” forskningsteknik och vanligtvis framställs som en 

forskningsteknik som är objektiv, förekommer det även kritik mot innehållsanalysen (Bryman & 

Bell, 2013) Enligt Bryman och Bell (2013) är det problematiskt att genom en innehållsanalys få 
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svar på varför-frågor. I studiens fall försöker vi, genom hypotesprövning, få svar på just den frågan 

genom att försöka se samband som kan förklara varför ett företag väljer att presentera en integrerad 

rapport eller hållbarhetsrapportera i en separat publikation. Med hjälp av hypotesprövning och 

diverse teorier försöker vi se om ett samband finns och kan svara på frågan varför.  

Bryman och Bell (2013) skriver vidare att dokumenten som används i undersökningen skall 

bedömas utifrån tre kriterier vilka är autencitet, trovärdighet samt representativitet. Bryman och 

Bell (2013) beskriver dessa kriterier enligt följande: “... a) autencitet - att dokumentet verkligen är 

vad de utger sig att vara, b) - trovärdighet - om det finns grund för åsikten att dokumenten inte 

förfalskats eller förvrängts på något sätt och c) - representativitet - om de dokument som studeras 

är representativa för alla andra dokument…” - (s. 318) 

Dessa kriterier är av central betydelse då forskare genomför en innehållsanalys av dokument som 

exempelvis företags årsrapporter eller hållbarhetsrapporter enligt Bryman och Bell (2013). Vad 

gäller autencitet anser vi att detta svårligen kan betvivlas då datan samlas in från företagens 

årsredovisningar eller hållbarhetsrapporter som idag är lagreglerad. Datan vi samlar in hämtas 

vidare direkt från företagens hemsidor. I lagregleringen finns det även krav på vad som skall ingå i 

hållbarhetsrapporteringen samt att den skall av en revisor granskas översiktligt enligt lag, vilket 

höjer trovärdigheten i dokumentet. Vidare undersöker vi samtliga aktiebolag i Sverige och således 

undersöker vi alla årsredovisningar, därmed anser vi att vi lever upp till kriteriet representativt.  

3.9 Källkritik  

Det är av stor vikt för författarna att förhålla sig kritiskt vid valet av källor till sin studie (Eriksson 

& Hultman, 2014). Utifrån de fyra kriterierna äkthet, samtidighet beroendeförhållanden och 

tendenser kan vi enligt Eriksson och Hultman (2014) testa kvalitén på de källor som används. 

Författarna förklarar dock vidare att detta inte ger någon garanti på att en källa ses som äkta, utan 

snarare fungerar som en vägledning. För att höja kvalitén på de artiklar vi använt oss av i studien 

har vi utgått från artiklar som är “peer-reviewed” samt förhållit oss till hur ofta de är citerade av 

andra forskare. Att en artikel är “peer-reviewed” innebär att den genomgått en granskning av 

experter på ämnet som artikeln förhåller sig till. Att artiklarna varit “peer-reviewed” och ofta väl 

citerade ger oss ingen garanti på att kvalitén är hög men det ökar trovärdigheten på den forskning 

vi utgår från.  

Denna studie har även använt sig av nya källor i den grad de funnits för att stärka samtidigheten. 

Dock förekommer även en del äldre artiklar i arbetet då vi valt att använda oss av de primära 
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källorna. Detta då Bryman och Bell (2013) förklarar att användandet att sekundära källor kan leda 

till att budskapet som primärkällan vill framföra kan ha förvrängts på vägen. 

Eriksson och Hultman (2014) förklarar att om det ska vara möjligt att granska äktheten och 

giltigheten på källorna så behöver dessa finnas tillgängliga, och att detta därmed ställer krav på 

tydliga system för källhänvisning och var källorna finns presenterade. I studien har vi använt oss av 

referenssystemet APA och en guide som kommer från Göteborgs universitet. De källor som 

använts finns redovisade i källförteckningen i slutet av arbetet.  
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4. Resultat  

 

Studiens resultat kommer i det här kapitlet redovisas i tre delar. Första delen presenterar den 

deskriptiva statistiken och åskådliggör undersökningens oberoende-, beroende- samt 

kontrollvariabler. I den andra delen presenteras studiens resultat utifrån korrelationsanalys och 

slutligen redovisas resultatet av den multipla regressionsanalysen. 

 

4.1 Deskriptiv statistik 

4.1.1 Oberoende- och kontrollvariabler 

I tabell 1 (se nedan) presenteras deskriptiv statistik över alla företag som undersöks. Tabell 1 

presenterar studiens oberoende variabler, antal kvinnor i styrelsen, räntebärande skuldsättningsgrad 

samt studiens kontrollvariabel som är totala tillgångar. Den oberoende variabeln 

“Branschtillhörighet” har i tabell 1 exkluderats då denna utgör en kategorisk variabel och kan ej 

rangordnas. Den deskriptiva statistiken presenterar oberoende variablernas lägsta- och högsta 

värde, medelvärde samt standardavvikelse. Kolumn “N” står för antalet företag som undersökts i 

studien, vilket är 601 stycken, kolumn “medelvärde” står för det genomsnittliga värdet för varje 

presenterad oberoende variabel och slutligen kolumn “standardavvikelse” presenterar variationen 

för respektive oberoende variabel och förklarar således hur mycket värdena från populationen 

avviker från medelvärdet.  

 N Lägsta värde Högsta värde Medelvärde Standardavvikelse 

Antal kvinnor i 

styrelsen 

601 0 8 1,67 1,632 

Räntebärande 

skuldsättningsgrad 

601 -425,45 410 2,037 32,29829 

Totala tillgångar 

(tkr) 

601 26 554 552 506 450 6 956 441, 48 340 255 01,21 

 

Tabell 1. Deskriptiv statistik avseende oberoende variablerna antal kvinnor i styrelse, totala 

tillgångar samt räntebärande skuldsättningsgrad.  

Antal kvinnor i styrelsen har beräknats utifrån hur många kvinnor som finns i en styrelse för 

respektive företag där lägsta värdet för antalet kvinnor i en styrelse var noll och det högsta värdet 8. 
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Den deskriptiva statistiken i tabell 1 visar att det genomsnittliga värdet för antalet kvinnliga 

styrelseledamöter per företag som utgör den undersökta populationen är 1,67. Standardavvikelsen 

för antalet kvinnor i styrelser är även den lägsta för alla oberoende variabler vilket innebär att 

observationerna förhåller sig nära medelvärdet på 1,67. Av de 601 företagen så är det 269 stycken 

som har 1 eller 2 kvinnor i styrelsen, varvid 161 av dessa har 3 eller fler samtidigt som 171 av 

dessa styrelser enbart består av män. 

Räntebärande skuldsättningsgrad erhåller ett lägsta värde på -425,45 och ett högsta värde på 410 

vilket, för hela populationen ger ett medelvärde på 2,037. Skuldsättningsgrad visar ett företags 

skulder i förhållande till det egna kapitalet. 143 företag hade en skuldsättningsgrad som översteg 

medelvärdet där 4 av dessa hade en skuldsättningsgrad över 100. Resterande 458 företag hade en 

skuldsättningsgrad som understeg medelvärdet där 278 hade en skuldsättningsgrad på 0. 

Standardavvikelsen för räntebärande skuldsättningsgrad visar på förhållandevis stor variation. 

Detta kan förklaras av den relativt stora differensen mellan det högsta- respektive lägsta värdet. (Se 

tabell 1) 

Totala tillgångar som i studien avspeglar företagsstorlek och utgör kontrollvariabel i 

undersökningen erhöll ett lägsta värde om 26 554 tkr och ett högsta värde på 552 506 450 tkr. 

Genomsnittsvärdet för totala tillgångar av populationen är 6 956 441,48 tkr där 11 företag av de 

601 undersökta ligger över detta värde. (Se tabell 1) 

4.1.2 Beroende variabel 

I tabell 2 presenteras en översiktlig bild av populationen och vår beroende variabel. Kolumn 

“Bransch” representerar studiens branschindelning, “Antal företag” står för hur många företag 

som återfinns i varje bransch och hur stor branschen är i förhållande till populationen vilket anges i 

% under kolumnen “Andel av population i %”. Vidare under de två resterande kolumnerna 

“integrerad hållbarhetsrapport” respektive “separat hållbarhetsrapport” presenteras hur många av 

företagen i en specifik bransch som har en integrerad- alternativt separat hållbarhetsrapport. 

Exempelvis under bransch “Avlopp, avfall, el & vatten” var det 43 företag av populationen (601 

stycken företag), det vill säga 7,16% varav 14 av dessa hade en integrerad hållbarhetsrapport och 

29 en från årsredovisningen separat hållbarhetsrapport. Två av branscherna har siffran 0 i tabellen 

då dessa branscher saknade företag i undersökningen.  
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Bransch Antal 

företag 

Andel av 

population i 

% 

Integrerad 

hållbarhetsrapport 

Separat 

hållbarhetsrapport 

Avlopp, avfall, el & vatten 43 7,16 14 29 

Bank, finans & försäkring 21 3,49 13 8 

Bemanning & arbetsförmedling 6 1 2 4 

Bransch-, arbetsgivar- & 

yrkesorg 

0 0 0 0 

Bygg-, design- & 

inredningsverksamhet 

37 6,16 19 18 

Data, it & telekommunikation 19 3,16 12 7 

Detaljhandel 35 5,82 10 25 

Fastighetsverksamhet 63 10,48 45 18 

Företagstjänster 27 4,49 22 5 

Hotell & restaurang 5 0,83 2 3 

Hälsa & sjukvård 22 3,66 8 14 

Jordbruk, skogsbruk, jakt & 

fiske 

1 0,17 0 1 

Juridik, ekonomi & 

konsulttjänster 

12 2 7 5 

Kultur, nöje & fritid 8 1,33 6 2 

Livsmedelsframställning 18 3 4 14 

Media 10 1,66 3 7 

Motorfordonshandel 19 3,16 3 16 

Offentlig förvaltning & 

samhälle 

0 0 0 0 

Partihandel 72 12 24 48 

Reklam, pr & 

marknadsundersökning 

2 0,33 2 0 

Reparation & installation 5 0,83 1 4 

Resebyrå & turism 1 0,17 0 1 

Teknisk konsultverksamhet 13 2,16 8 5 

Tillverkning & industri 109 18,13 43 66 
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Transport & magasinering 37 6,16 15 22 

Utbildning, forskning & 

utveckling 

7 1,16 5 2 

Uthyrning & leasing 7 1,16 4 3 

Övriga konsumenttjänster 2 0,33 0 2 

 Tabell 2. Översiktlig bild av populationen och studiens beroende variabel.  

I tabell 3 presenteras deskriptiv statistik avseende studiens beroende variabel (1) integrerad och (0) 

separat. Av de totalt 601 företagen som undersöktes i studien var det 273 (45,42%) företag som 

valde att integrera sin hållbarhetsrapport i årsredovisningen. Resterande 328 (54,58%) företag hade 

en från årsredovisningen skild hållbarhetsrapport. 

 

Beroende variabel Hållbarhetsrapport Procent (%) 

Integrerad (1) 273 45,42 

Separat (0) 328 54,58 

 

Tabell 3. Deskriptiv statistik avseende beroende variabel (1) integrerad och (0) separat. 

4.2 Korrelationsanalys 

För att upptäcka om studiens variabler samvarierar med varandra har vi gjort en Pearsons r 

korrelationsanalys. I korrelationsanalysen (se bilaga 1) kan vi se hur studiens kontroll- samt 

oberoende variabler korrelerar med varandra. “Pearson correlation” visar på graden av 

korrelation, “Sig. (2-tailed)” visar signifikansnivån och N står för antalet observationer. 

Korrelationsanalysen visar på att problemet med multikollinearitet är begränsat. Vi kan se att ingen 

av studiens variabler samvarierar med varandra till den kritiska nivån som för studien är satt på 

0,7–0,8. Den högsta graden av korrelation som analysen utvisar ligger på 0,38 mellan bransch 2 

bank, finans & försäkring och kontrollvariabeln totala tillgångar(tkr). Denna korrelation är även 

signifikant på 0,01-nivån. Värt att nämna är även att det finns en positiv korrelation mellan totala 

tillgångar(tkr) och antal kvinnor i styrelsen på signifikansnivån 0,01. Då inga av studiens variabler 

samvarierar med varandra till den kritiska nivån behövde ingen av dessa exkluderas i vår 

regressionsanalys. Vidare har vi i korrelationsanalysen valt att exkludera hur branscherna 

samvarierar med varandra då det inte är av intresse eftersom bransch i stort är en och samma 

variabel.  
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4.3 Multipel regressionsanalys 

För att undersöka hur de oberoende variablerna påverkar den beroende variabeln i studien har vi 

genomfört en multipel regressionsanalys. I tabell 5 redovisas resultatet av regressionsanalysen. I 

första kolumnen har vi studiens kontroll- samt oberoende variabler. I de två andra kolumnerna 

presenteras betavärdet med T-värdet i parentesen och signifikansnivån. Längst ner i tabellen 

återfinner vi hela regressionens förklaringsgrad, F-värdet, signifikans och antal observationer(N). 

 
 B (t)        Sig.  

(Constant) ,332(7,054) 0 

antal kvinnor i styrelse ,060(4,411) 0 

Totalatillgångar(tkr) 1,931E-11(,031) 0,975 

SkuldsättningsgradRäntebärande ,001(,872) 0,383 

Bransch (1) "Avlopp, avfall, el & 

vatten" 

-,144(-1,668) 0,096 

Bransch (2) "Bank, finans & 

försäkring" 

,189(1,579) 0,115 

Bransch (3) "Bemanning & 

arbetsförmedling" 

-,068(-345) 0,73 

Bransch (5) "Bygg-, design- & 

inredningsverksamhet" 

,119(1,336) 0,182 

Bransch (6) "Data, it & 

telekommunikation" 

,202(1,734) 0,083 

Bransch (7) "Detaljhandel" -,125(-1,367) 0,172 

Bransch (8) 

"Fastighetsverksamhet" 

,221(2,857) 0,004 

Bransch (9) "Företagstjänster" ,304(2,913) 0,004 

Bransch (10) "Hotell & 

restaurang" 

,209(,974) 0,33 

Bransch (11) "Hälsa & 

sjukvård" 

-,136(-1,211) 0,226 

Bransch (12) "Jordbruk, 

skogsbruk, jakt & fiske" 

-,392(-,832) 0,406 

Bransch (13) "Juridik, ekonomi 

& konsulttjänster" 

,146(1,021) 0,308 
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Bransch (14) "Kultur, nöje & 

fritid" 

,194(1,108) 0,268 

Bransch (15) 

"Livsmedelsframställning" 

-,183(-1,534) 0,125 

Bransch (16) "Media" -,210(-1,339) 0,181 

Bransch (17) 

"Motorfordonshandel" 

-,222(-1,905) 0,057 

Bransch (19) "Partihandel" -,055(-,776) 0,438 

Bransch (20) "Reklam, pr & 

marknadsundersökning" 

,636(1,904) 0,057 

Bransch (21) "Reparation & 

installation" 

-,144(,-671) 0,503 

Bransch (22) "Resebyrå & 

turism" 

-,451(-,958) 0,339 

Bransch (23) "Teknisk 

konsultverksamhet" 

,151(1,089) 0,276 

Bransch (24) ”Tillverkning & 

industri” 

-,073(-1,385) 0,167 

Bransch (25) "Transport & 

magasinering" 

-,043(-,479) 0,632 

Bransch (26) "Utbildning, 

forskning & utveckling" 

,246(1,340) 0,181 

Bransch (27) "Uthyrning & 

leasing" 

,188(1,030) 0,303 

Bransch (28) "Övriga 

konsumenttjänster" 

-,481(-1,435) 0,152 

Adj. R2 
 

0,117 
 

F 
 

3,8 
 

Sig. 
 

0 
 

N 
 

601 
 

Tabell 4. Multipel regressionsanalys 

Till att börja med kan vi utifrån tabell 5 se att Adj. R2(justerad förklaringsgrad) visar värde 0,117 

vilket betyder att 11,7 % av variationen i den beroende variabeln kan förklaras av studiens 

oberoende samt kontrollvariabel. Vi kan även likt tidigare utläsa att antal observationer(N) som 

utförts är 601 st. I branscherna “Arbetsgivar- & yrkesorg” och “Offentlig förvaltning och samhälle” 

återfanns inga företag och dessa har därför fungerat som referensbranscher i regressionen. 
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Resultatet från regressionsanalysen visar inledningsvis att det finns ett positivt signifikant samband 

mellan branscherna fastighetsverksamhet samt företagstjänster och att integrera 

hållbarhetsrapporten i årsredovisningen. Detta indikerar att företag verksamma i dessa branscher 

med högre sannolikhet kommer att välja att placera sin hållbarhetsrapport i årsredovisningen. 

Branscherna “Motorfordonshandel” samt “Reklam, pr & marknadsundersökning” har ett negativt- 

respektive positivt samband med en signifikansnivå på 0,057, vilka är värda att nämna trots att 

dessa inte understiger studiens gräns för signifikans på 0,05. Resterande branscher visar inget 

signifikant samband.  

Vidare finner vi att det finns ett positivt signifikant samband mellan antalet kvinnor i styrelsen och 

att integrera hållbarhetsrapporten i årsredovisningen. Detta betyder att ju fler kvinnor som finns i 

styrelsen, ju större är sannolikheten att hållbarhetsrapporten kommer redovisas i årsredovisningen.  

Skuldsättningsgrad visar inget signifikant samband i undersökningen med att integrera 

hållbarhetsrapporten i årsredovisningen. Kontrollvariabeln företagsstorlek (totala tillgångar) visar 

inte heller något signifikant samband.  
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5. Diskussion 

 

I det här kapitlet förs en diskussion över studiens resultat utifrån tidigare forskning och uppställda 

hypoteser. Till en början diskuteras studiens beroende variabel och därefter förs en diskussion 

över de oberoende variablerna i en logisk ordningsföljd utifrån uppställda hypoteser som 

presenterades i tidigare avsnitt. 

 

5.1 Integrerad-/ separat hållbarhetsrapportering 

Att hållbarhetsrapportera är numera ett lagkrav enligt svensk lagstiftning (SFS 1995:155). Företag 

som påverkas av den nya lagstiftningen har som tidigare nämnts valmöjligheten att antingen 

inkludera hållbarhetsrapporten i årsredovisningen eller välja att placera den i en separat publikation 

vilket skall förenkla hanteringen av hållbarhetsrapporteringen för företagen. (Prop. 2015/16:193) 

Tillvägagångssättet för att genomföra studien har gjort det möjligt för oss att undersöka om de 

svenska företag som påverkats av den nya lagstiftningen väljer att placera sin hållbarhetsrapport i 

årsredovisningen eller i en separat publikation. Studiens deskriptiva statistik visar på att av de totalt 

601 undersökta företagen i studien valde 45,42% (273 stycken) att integrera sin hållbarhetsrapport i 

årsredovisningen och 54,58% (328 stycken) valde att presentera sin hållbarhetsrapport i ett separat 

dokument.  

Resultaten avseende var företagen placerar sin hållbarhetsrapport är förhållandevis jämna där 55 

stycken företag skiljer den separerade hållbarhetsrapporten från den integrerade varianten. Varför 

det är fler separata hållbarhetsrapporter än integrerade i studien studie kan ha sin förklaring i det 

Kolk (2008) skriver att företag tenderar att redogöra för hur de arbetar med hållbarhetsfrågor i 

separata hållbarhetsrapporter i jämförelse med att ha en integrerad hållbarhetsrapport.  

Företagens val av att använda sig av en separat- eller integrerad hållbarhetsrapport kan möjligen 

förklaras utifrån legitimitets- och/eller intressentteorin. Som tidigare nämnt utifrån tidigare 

forskning så tenderar hållbarhetsrapporter att reflektera ett företags miljömässiga värderingar samt 

förväntningarna som finns gentemot företaget. Genom att integrera hållbarhetsrapporten i 

årsredovisningen kan detta utgöra ett verktyg för att hantera företagets legitimitet. (De Villiers, 

Venter & Hsiao, 2017; Camilleri, 2018). Legitimitetsteorin kan förklara utfallet på 273 företag och 

varför företagen väljer att integrera hållbarhetsrapporten i årsredovisningen. 
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Som tidigare nämnts är enligt Spence et al. (2010) intressentteorin den dominanta teorin för att 

förklara varför ett företag hållbarhetsrapporterar och att redovisa hållbarhetsinformation i 

årsredovisningen är ett sätt att förbättra värdet gentemot ett företags intressenter enligt Hughen et 

al. (2014) och Alfiero et al. (2018). Författarna förklarar att det underlättar för företagets 

intressenter att all information, både finansiell och icke-finansiell, finns samlat i ett dokument och 

kan således också förklara studiens resultat kring varför de 273 företagen väljer en integrerad 

hållbarhetsrapport framför den separata varianten.  

5.2 Branschtillhörighet 

Vilken bransch företaget tillhör har kategoriserats av databasen retriever vid inhämtning av data 

och således har ingen egen branschindelning av företagen gjorts för att på så sätt undvika egna 

tolkningar i studien. Vi kunde i regressionsanalysen enbart visa ett positivt signifikant samband 

mellan branscherna “fastighetsverksamhet” samt “företagstjänster” och att integrera 

hållbarhetsrapporten i årsredovisningen.  

Studiens första hypotes var utformad enligt följande:  

H1 Det finns hos de företag som överskrider tröskelvärdena ett samband mellan 

branschtillhörighet och att integrera hållbarhetsrapporten i årsredovisningen. 

Till skillnad från vad Lai et al. (2016) förklarade att företaget i industriella branscher är mer 

benägna att integrera hållbarhetsrapporteringen skiljer sig studiens resultat från detta då vi inte 

kunde finna något signifikant samband med industriella branscher. Tidigare forskning (Tagesson et 

al. 2009; Rivera-Arrubla, Zorio-Grima & García-Benau, 2016; Frostenson et al., 2012; Sánchez, 

Bolívar & Hernández, 2016) avseende branschtillhörighet har fokuserat mycket på att 

miljökänsliga branscher skiljer sig från andra branscher angående hållbarhetsrapportering. 

Resultatet från studien visar dock inte på att valet av att placera hållbarhetsrapporten i 

årsredovisningen eller i en separat publikation påverkas av om företagen verkar i miljökänsliga 

branscher eller inte. Härmed kan vi enbart bekräfta den utformade hypotesen för 2 av de 28 

undersökta branscherna. Då de resterande 26 branscherna ej påvisade något signifikant samband 

kan vi endast bekräfta hypotesen delvis men inte dra någon generell slutsats avseende att 

branschtillhörighet påverkar företagens val av att integrera hållbarhetsrapporten i årsredovisningen.  

Då databasen retriever delat in branscherna i detaljerade mindre grupper har vi i undersökningen 

fått ett stort antal olika branscher. Om dessa branscher delats in i större huvudgrupper så ett färre 

antal branscher erhållits och undersökts i studien hade resultaten möjligen varit annorlunda.  
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5.3 Antalet kvinnor i styrelsen 

Antalet kvinnor i styrelsen har mätts utifrån hur många kvinnor som finns i styrelsen vilket alltså 

kan vara allt från 0-∞. Studien visar på ett positivt signifikant samband mellan antalet kvinnor i 

styrelsen och valet för företagen att placera hållbarhetsrapporten integrerad med årsredovisningen. 

Enligt tidigare forskning av Frias-Aceituno et al. (2013) har styrelsens egenskaper ett samband med 

integrering av företagsinformation där bland annat faktorn kön i styrelsen visade en betydande 

inverkan. Vidare visade resultatet från Frias-Aceituno et al. (2013) studie att antalet kvinnor i 

styrelsen har ett positivt samband med att integrera hållbarhetsinformation i årsredovisningen.  

Studiens andra hypotes var utformad enligt följande: 

H2: Det finns hos de företag som överskrider tröskelvärdena ett samband mellan antalet kvinnor i 

styrelsen och att integrera hållbarhetsrapporten i årsredovisningen. 

Studiens resultat visar på att ju fler kvinnor som finns i styrelsen, ju högre är sannolikheten att 

integrera hållbarhetsrapporten tillsammans med årsredovisningen. Detta visar alltså på ett liknande 

resultat som Frias-Aceituno et al. (2013) kom fram till. Vi kan utifrån resultatet bekräfta studiens 

andra hypotes att det finns ett samband mellan antalet kvinnor i styrelsen och valet att integrera 

hållbarhetsrapporten i årsredovisningen. 

5.4 Skuldsättningsgrad 

Företagens skuldsättningsgrad har mätts utifrån räntebärande skulder/eget kapital. Genom 

regressionsanalysens resultat kunde vi utläsa att skuldsättningsgrad inte har något signifikant 

samband med att integrera hållbarhetsrapporten i årsredovisningen.  

Studiens tredje hypotes var utformad enligt följande: 

H3  Det finns hos de företag som överskrider tröskelvärdena ett samband mellan 

skuldsättningsgrad och att integrera hållbarhetsrapporten i årsredovisningen 

Vi kan alltså inte bekräfta H3, då vi inte kunde finna något signifikant samband mellan 

skuldsättningsgrad och att integrera hållbarhetsrapporten i årsredovisningen. Detta resultat är likt 

det Lai et al. (2016) kom fram till i sin studie där de inte heller kunde finna något signifikant 

samband mellan skuldsättningsgrad och att integrera hållbarhetsinformation i årsredovisningen.  

Tidigare forskning har som tidigare presenterats redovisat ett varierande resultat kring 

hållbarhetsrapportering och skuldsättningsgrad vilket kan förklara varför denna studie inte hittade 
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något signifikant samband mellan skuldsättningsgraden och att redovisa hållbarhetsrapporten 

tillsammans med årsredovisningen.  

5.5 Företagsstorlek 

Studiens kontrollvariabel ”företagsstorlek” har mätts utifrån företagets totala tillgångar. Studiens 

resultat visade inte på något signifikant samband mellan företagsstorlek och valet att integrera 

hållbarhetsrapporten i årsredovisningen. Tidigare forskning av Frias-Aceituno et al. (2013) visade 

att företagsstorlek påverkar valet av att integrera finansiell information tillsammans med icke-

finansiell vilket denna studie inte kan bekräfta då vi inte fann något signifikant samband mellan 

företagsstorlek och valet att integrera hållbarhetsrapporten i årsredovisningen. I denna studie valde 

vi att endast ha med företagsstorlek som kontrollvariabel och därmed har vi inte utformat någon 

hypotes angående denna faktor.   
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6. Slutsatser samt förslag till vidare forskning 

 

I det avslutande kapitlet presenteras studiens slutsats kopplat till syftet, teoretisk- och praktiskt 

bidrag samt förslag till vidare forskning. 

 

6.1 Slutsats 

Studiens syfte var att undersöka om de svenska företag som påverkas av den nya reformen (SFS 

2016:947) väljer att presentera sin hållbarhetsrapport i årsredovisningen eller i en separat 

publikation. Studien undersökte även om branschtillhörighet, antalet kvinnor och 

skuldsättningsgrad kan förklara om hållbarhetsrapporten presenteras i årsredovisningen eller i en 

separat publikation.  

Studiens resultat visar först och främst att av de 601 undersökta svenska företag som påverkas av 

den nya reformen valde 273 företag att redovisa hållbarhetsrapporten i årsredovisningen och 

resterande 328 företag i en separat publikation.  

Vidare har studiens beroende variabel, det vill säga om hållbarhetsrapporten är integrerad i 

årsredovisningen eller förekommer i en separat publikation, undersökts gentemot de oberoende 

variablerna branschtillhörighet, andelen kvinnor i styrelsen samt skuldsättningsgrad.  

Undersökningen kan i dessa fall bekräfta att det finns ett positivt signifikant samband mellan 

andelen kvinnor i styrelsen och att integrera hållbarhetsrapporten i årsredovisningen. Vilket alltså 

betyder att ju fler kvinnor som återfinns i styrelsen, ju mer sannolikt är det att hållbarhetsrapporten 

är integrerad i årsredovisningen. Studiens resultat stämmer därmed överens med tidigare forskning 

från Frias-Aceituno et al. (2013). 

Undersökningen fann vidare ett positivt signifikant samband i 2 av de 28 branscherna vilket delvis 

bekräftar studiens hypotes men enbart för dessa branscher. Resultatet från studien överensstämmer 

med tidigare forskning (Rivera-Arrubla et al., 2017; Tagesson, 2009) med att ett företags 

branschtillhörighet påverkar dess hållbarhetsrapportertering. Dock, i vårt fall, endast i 2 av de 28 

undersökta branscherna. Därmed kan ingen generell slutsats uppvisas avseende huruvida 

branschtillhörighet påverkar valet om ett företag placerar sin hållbarhetsrapport i årsredovisningen 

eller i en separat publikation.  

Undersökningen indikerade inte heller att skuldsättningsgrad påverkar valet av att placera 

hållbarhetsrapporten i årsredovisningen eller i en separat publikation och därmed kan studiens 
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hypotes avseende skuldsättningsgrad inte heller bekräftas. Detta skiljer sig därmed från tidigare 

forskning (Andrikopoulos et al., 2014; Kuzey & Uyar, 207) som fann både positiva och negativa 

samband mellan skuldsättningsgrad och företags hållbarhetsrapportering.  

Studiens slutsats av detta blir alltså att faktorn antalet kvinnor i styrelsen samt branscherna 

“fastighetsverksamhet” och “företagstjänster” påverkar om de undersökta företagen väljer att 

placera sin hållbarhetsrapport i årsredovisningen eller i en separat publikation.  

6.2 Praktiskt bidrag 

Utifrån tidigare forskning i studien samt med stöd i intressentteorin är den integrerade 

hållbarhetsrapporteringen att föredra framför en separat. Hurghis (2017) menade att kvalitén i 

årsrapporterna höjs när finansiell- samt icke-finansiell information redovisas i en och samma 

rapport. Samtidigt som James (2014) menade att tillämpningen av en integrerad hållbarhetsrapport 

på lång sikt sänker ett företags kostnader då en ökad förståelse för hur organisationen fungerar kan 

generera i en ökad effektivitet. Intressentteorin tar dessa aspekter i beaktande och förespråkar 

således att finansiell- och icke finansiell information presenteras tillsammans.  

Det praktiska bidraget denna studie avger kan vara intressant för företagsstyrelser i aktiebolag, 

alternativt för andra bolagsformer som påverkas av den nya reformen eller för företag som i 

framtiden skall börja upprätta en lagstadgad hållbarhetsrapport. Eftersom det är styrelsen som 

ansvarar för upprättandet av hållbarhetsrapporten kan det vara intressant för företag att i högre 

utsträckning inkludera en mer jämställd styrelse och således inkludera fler kvinnor då 

sannolikheten för en integrerad hållbarhetsrapport ökar och den integrerade varianten är att föredra 

utifrån tidigare forskning och teori.   

Endast branscherna “fastighetsverksamhet” och “företagstjänster” påvisade ett signifikant 

samband och dessa branscher skulle kunna kategoriseras som tjänsteföretag. Möjligen kan det 

praktiska bidraget med hänsyn till faktorn branschtillhörighet påvisa att företag verksamma inom 

tjänstesektorn tenderar att integrera hållbarhetsrapporter i större utsträckning än exempelvis 

industribranscher eller tillverkningsbranschen. Det praktiskt bidraget kan vara av intresse för 

företagets styrelse som ansvarar för hållbarhetsrapporten. Resultatet från studien kan sätta igång en 

tankeprocess hos företagsstyrelser gällande hur diverse faktorer resulterar i olika utfall, i detta fall 

hur en faktor påverkar företagets val av att tillämpa en integrerad hållbarhetsrapport eller en 

separat.  
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6.3 Teoretiskt bidrag 

Syftet med studien är att undersöka om de svenska företag som påverkas av den nya reformen 

väljer att presentera sin hållbarhetsrapport i årsredovisningen eller i en separat publikation och 

vilka faktorer som kan förklara detta beslut. Tidigare forskning kring området har fokuserat på 

frivillig hållbarhetsrapportering och då denna studie har undersökt företag som har krav på 

hållbarhetsrapportering enligt lag gör detta vår studie till unik i sitt slag. Resultatet visar på ett 

positivt signifikant samband mellan antalet kvinnor i styrelsen och att integrera 

hållbarhetsrapporten i årsredovisningen vilket är i enlighet med tidigare forskning (Frias-Aceituno 

et al., 2013). Även branscherna “fastighetsverksamhet” samt “företagstjänster” visade ett positivt 

signifikant samband med att integrera hållbarhetsrapporten i årsredovisningen vilket är i linje med 

tidigare forskning som visat att ett företags branschtillhörighet påverkar hur ett företag 

hållbarhetsrapporterar (Rivera-Arrubla et al., 2017; Tagesson, 2009). Däremot visade faktorerna 

skuldsättningsgrad och företagsstorlek inga signifikanta resultat i regressionsanalysen vilket skiljer 

sig från tidigare forskning som visat att dessa faktorer har en påverkan på företags 

hållbarhetsrapportering (Andrikopoulos et al., 2014; Kuzey & Uyar, 207; Frias-Aceituno et al., 

2013). Resultaten lämnar därmed ett teoretiskt bidrag till vidare forskning och studier angående om 

de företag som påverkas av den nya reformen väljer att presentera sin hållbarhetsrapport i 

årsredovisningen eller i en separat publikation och vilka av de undersökta faktorerna som påverkar, 

och inte påverkar detta beslut. 

 

6.4 Förslag till vidare forskning 

I detta arbete har ingen avgränsning gjorts mer än att vi undersöker alla aktiebolag i Sverige som 

påverkats av den nya lagstiftningen som började gälla från och med räkenskapsår 2017.  

I studien har vi undersökt huruvida branschtillhörighet, antalet kvinnor i styrelsen samt 

skuldsättningsgrad påverkar valet av att placera hållbarhetsrapporten i årsredovisningen eller i en 

separat publikation. I framtida studier vore det därav intressant att undersöka andra faktorer och om 

dessa inverkar på valet av att placera hållbarhetsrapporten i årsredovisningen eller i en separat 

publikation. Andra faktorer skulle exempelvis kunna vara huruvida män påverkar valet som i 

motsats till denna studie undersökt kvinnor. Vidare hade antalet styrelseledamöter, där man inte 

undersöker kön, varit intressant att undersöka och se om resultaten visar på något signifikant 

samband. I framtida studier kan även andra finansiella nyckeltal studeras som exempelvis 

avkastning på totalt kapital.  

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
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När vi nu har undersökt om de svenska aktiebolagen väljer att placera sin hållbarhetsrapport i 

årsredovisningen eller i en separat publikation skulle en intressant aspekt vara att undersöka hur det 

skiljer sig mellan länder där en liknande reglering finns avseende hållbarhetsrapportering som är 

tvingande. Precis som i denna studie skulle vidare forskning undersöka huruvida 

branschtillhörighet, antalet kvinnor i styrelsen samt skuldsättningsgrad användas som oberoende 

variabler för att tydligt se vilka potentiella likheter som finns men också vilka skillnader studien 

hittar mellan länderna.  
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Bilaga 1 - Pearsons korrelationsanalys 

   
antal 

kvinnor i 

styrelse 

Totalatillgångar(tkr) Skuldsättningsgrad 

antal kvinnor i styrelse Pearson 

Correlation 

1 ,130** -0,06 

 
Sig. (2-tailed) 0,001 0,145 

 
N 601 601 601 

Totalatillgångar(tkr) Pearson 

Correlation 

,130** 1 ,084* 

 
Sig. (2-

tailed) 

0,001 
 

0,04 

 
N 601 601 601 

Skuldsättningsgrad Pearson 

Correlation 

-0,06 ,084* 1 

 
Sig. (2-

tailed) 

0,145 0,04 
 

 
N 601 601 601 

Bransch (1) Avlopp, 

avfall, el & vatten 

Pearson 

Correlation 

,104* -0,023 0,01 

 
Sig. (2-

tailed) 

0,01 0,57 0,806 

 
N 601 601 601 

Bransch (2) Bank, 

finans & försäkring 

Pearson 

Correlation 

0 ,380** -0,04 

 
Sig. (2-

tailed) 

0,997 0 0,322 

 
N 601 601 601 

Bransch (3) Bemanning 

& arbetsförmedling 

Pearson 

Correlation 

-0,031 -0,02 -0,006 

 
Sig. (2-

tailed) 

0,452 0,632 0,877 

 
N 601 601 601 

Bransch (4) Bransch-, 

arbetsgivar- & 

yrkesorg. 

Pearson 

Correlation 

.c .c .c 
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Sig. (2-tailed) 

  

 
N 601 601 601 

Bransch (5) Bygg-, 

design- & 

inredningsverksamhet 

Pearson 

Correlation 

-,113** -0,042 0,078 

 
Sig. (2-

tailed) 

0,006 0,301 0,057 

 
N 601 601 601 

Bransch (6) Data, it & 

telekommunikation 

Pearson 

Correlation 

-0,004 0,011 -0,009 

 
Sig. (2-

tailed) 

0,927 0,782 0,833 

 
N 601 601 601 

Bransch (7) 

Detaljhandel 

Pearson 

Correlation 

-0,054 -0,044 -0,01 

 
Sig. (2-

tailed) 

0,19 0,285 0,797 

 
N 601 601 601 

Bransch (8) 

Fastighetsverksamhet 

Pearson 

Correlation 

,217** 0,009 -0,007 

 
Sig. (2-

tailed) 

0 0,829 0,854 

 
N 601 601 601 

Bransch (9) 

Företagstjänster 

Pearson 

Correlation 

,178** ,118** -0,015 

 
Sig. (2-

tailed) 

0 0,004 0,712 

 
N 601 601 601 

Bransch (10) Hotell & 

restaurang 

Pearson 

Correlation 

-0,037 -0,014 -0,005 

 
Sig. (2-

tailed) 

0,36 0,728 0,906 

 
N 601 601 601 

Bransch (11) Hälsa & 

sjukvård 

Pearson 

Correlation 

,138** -0,035 -0,012 
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Sig. (2-

tailed) 

0,001 0,394 0,77 

 
N 601 601 601 

Bransch (12) Jordbruk, 

skogsbruk, jakt & fiske 

Pearson 

Correlation 

-0,017 0,018 -0,003 

 
Sig. (2-

tailed) 

0,683 0,651 0,95 

 
N 601 601 601 

Bransch (13) Juridik, 

ekonomi & 

konsulttjänster 

Pearson 

Correlation 

0,007 -0,022 0,005 

 
Sig. (2-

tailed) 

0,856 0,586 0,911 

 
N 601 601 601 

Bransch (14) Kultur, 

nöje & fritid 

Pearson 

Correlation 

,148** -0,017 -0,003 

 
Sig. (2-

tailed) 

0 0,68 0,935 

 
N 601 601 601 

Bransch (15) 

Livsmedelsframställning 

Pearson 

Correlation 

-0,048 -0,028 -0,004 

 
Sig. (2-

tailed) 

0,242 0,497 0,924 

 
N 601 601 601 

Bransch (16) Media Pearson 

Correlation 

,106** -0,023 -0,008 

 
Sig. (2-

tailed) 

0,009 0,578 0,845 

 
N 601 601 601 

Bransch (17) 

Motorfordonshandel 

Pearson 

Correlation 

-,097* -0,034 0,001 

 
Sig. (2-

tailed) 

0,017 0,4 0,982 

 
N 601 601 601 

Bransch (18) Offentlig 

förvaltning & samhälle 

Pearson 

Correlation 

.c .c .c 
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Sig. (2-tailed) 

  

 
N 601 601 601 

Bransch (19) 

Partihandel 

Pearson 

Correlation 

-,166** -0,056 0,01 

 
Sig. (2-

tailed) 

0 0,172 0,814 

 
N 601 601 601 

Bransch (20) Reklam, 

pr & 

marknadsundersökning 

Pearson 

Correlation 

-0,041 -0,011 0,004 

 
Sig. (2-

tailed) 

0,312 0,784 0,922 

 
N 601 601 601 

Bransch (21) 

Reparation & 

installation 

Pearson 

Correlation 

-,082* -0,017 -0,004 

 
Sig. (2-

tailed) 

0,044 0,673 0,922 

 
N 601 601 601 

Bransch (22) Resebyrå 

& turism 

Pearson 

Correlation 

0,008 -0,008 -0,003 

 
Sig. (2-

tailed) 

0,838 0,847 0,95 

 
N 601 601 601 

Bransch (23) Teknisk 

konsultverksamhet 

Pearson 

Correlation 

0,052 -0,028 -0,008 

 
Sig. (2-

tailed) 

0,207 0,49 0,838 

 
N 601 601 601 

Bransch (24) 

Tillverkning & industri 

Pearson 

Correlation 

-,182** -0,017 -0,001 

 
Sig. (2-

tailed) 

0 0,674 0,98 

 
N 601 601 601 

Bransch (25) Transport 

& magasinering 

Pearson 

Correlation 

0,044 -0,038 -0,001 
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Sig. (2-

tailed) 

0,281 0,347 0,979 

 
N 601 601 601 

Bransch (26) 

Utbildning, forskning & 

utveckling 

Pearson 

Correlation 

0,041 -0,017 -0,002 

 
Sig. (2-

tailed) 

0,312 0,677 0,965 

 
N 601 601 601 

Bransch (27) Uthyrning 

& leasing 

Pearson 

Correlation 

-0,054 -0,017 -0,003 

 
Sig. (2-

tailed) 

0,188 0,677 0,935 

 
N 601 601 601 

Bransch (28) Övriga 

konsumenttjänster 

Pearson 

Correlation 

0,03 -0,01 -0,004 

 
Sig. (2-

tailed) 

0,469 0,805 0,929 

 
N 601 601 601 

**. Korrelationen är signifikant på 0,01-nivån (2-tailed) 

*. Korrelationen är signifikant på 0,05-nivån (2-tailed) 
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Bilaga 2: 
Undersökta företag presenterade i bokstavsordning 

 
3M Svenska AB Dedicare AB (publ) Karlstads BostadsAB SEB Investment Management 

AB 

A. Staffare AB DeLaval International AB Karlstads Energi AB Seco Tools AB 

A0Train AB Dellner Couplers AB Keolis Sverige AB Securitas AB 

AAK Sweden AB Dentsply IH AB KG Knutsson AB Securitas Sverige AB 

AB Bostaden i Umeå Destination Gotland AB KGK Motor AB SEKAB BioFuels & Chemicals 

AB 

AB Eidar DGC Access AB Kiwa Inspecta AB Selecta AB 

AB Gavlegårdarna Di Luca & Di Luca AB Kiviks Musteri AB Semper AB 

AB Karlskronahem Diaverum Holding AB Kjell & Co Elektronik AB Senab AB 

AB Nymans Ur 1851 Discovery Networks Sweden 

AB 

Kommuninvest i Sverige AB SES ASTRA AB 

AB SOLOM Diversey Sverige AB Komplett Services Sweden AB Setterwalls Advokatbyrå AB 

AB Svenska Spel Diös Norrland AB Kopparbergs Bryggeri AB Sh bygg, sten och anläggning 

AB 

ABB AB Domsjö Fabriker AB Kopparstaden AB Siba AB 

AbbVie AB DORO AB KPA AB Sigma IT Consulting Sweden 

AB 

ABT Bolagen AB Duni AB KPMG AB Signode Industrial Group AB 

Academic Work Consulting 

AB 

Dunross & Co AB Kraftringen Energi AB (publ) SJ AB 

Academic Work Sweden AB Dustin AB Kristianstads Automobil 

Personvagnar AB 

Skandinaviska Byggelement 

AB 

Academic Work Technology 

AB 

EAB AB Kungliga Operan AB Skanska AB 

Aditro Logistics AB Ecolean AB Kunskapsskolan i Sverige AB Skelleftebostäder AB 

Advokatfirman Vinge 

Stockholm AB 

Einar Mattsson Byggnads AB Lannebo Fonder AB Skellefteå KraftAB 

Affärsverken Karlskrona AB Eitech Electro AB Lassila & Tikanoja FM AB SkiStar AB 

Ahlberg-Dollarstore AB Ejendals AB Lejonfastigheter AB Skolfastigheter i Stockholm AB 

SISAB 

AJ Produkter AB Ekman & Co AB Lekolar AB Skrotfrag AB 
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Akademiska Hus AB El0Kretsen i Sverige AB Liber AB Skövde Slakteri AB 

Akelius Lägenheter AB Elanders Sverige AB Liljas Personbilar AB SMA Mineral AB 

ABet Blåkläder Elektroskandia Sverige AB Lindbäcks Bygg AB Smålandsvillan AB 

ABet Borlänge Energi Eli Lilly Sweden AB Liseberg AB Softronic AB 

ABet Bostäder i Borås Ellevio AB Live Nation Sweden AB Sollentuna Energi och Miljö 

AB 

ABet Botkyrkabyggen Elme Spreader AB Llentab AB SOS Alarm Sverige AB 

ABet Byggbeslag ELON Group AB LOCUM AB Spaljisten AB 

ABet Dahréntråd Emtunga Solutions AB Loomis AB Specialfastigheter Sverige AB 

ABet Dalatrafik Engströms Bil AB LRF Driftsbyrån AB Specialkarosser AB 

ABet Electrolux Enics Sweden AB Lulebo AB Spendrups BryggeriAB 

ABet Elektrokoppar Envirotainer AB Luleå Energi AB Sportamore AB (Publ) 

ABet Euroform EQT Partners AB Lunds Kommuns Fastighets 

AB 

Spotify AB 

ABet Familjebostäder Ericsson AB Luossavaara-Kiirunavaara AB SRV återvinning AB 

ABet Gotlandshem Erik Thun AB Lynx Asset Management AB Stadium Sweden AB 

ABet Hilmer Andersson Erlandsson Bygg AB Länsförsäkringar AB (publ) Stampen Lokala Medier AB 

ABet Industrivärden Ernström Finans AB Länsförsäkringar Hypotek AB 

(publ) 

Staples Sweden AB 

ABet Kristianstadsbyggen Ersta Diakoni AB m4 gruppen AB Stavdal AB 

ABet Ludvig Svensson ESAB AB Malmbergs Elektriska AB 

(publ) 

Stena Technoworld AB 

ABet Ph. Nederman & Co Eskilstuna Energi och Miljö 

AB 

Mannheimer Swartling 

Advokatbyrå AB 

Stenvalls Trä AB 

ABet SigtunaHem Eskilstuna Kommunfastigheter 

AB 

Marenor AB Stoby Måleri AB 

ABet Sollentunahem Espresso House Sweden AB Martin & Servera AB Stockholms Hamn AB 

ABet Stockholmshem Estrella AB MatHem i Sverige AB Stockholms Stads Parkerings 

AB 

ABet STOKAB Etac AB Max Burgers AB Stockholms Stadsteater AB 

ABet Stora Tunabyggen Eton AB MECA Sweden AB Stockholmsmässan AB 

ABet Strängbetong Euroclear Sweden AB Metria AB Strukton Rail AB 
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ABet Stångåstaden EuroMaint Rail AB Micasa Fastigheter i Stockholm 

AB 

SUEZ Recycling AB 

ABet Svensk Bilprovning EUROMINING AB Midasplayer AB Sundsvall Energi AB 

ABet Svensk Exportkredit eWork Group AB Mio AB SunPine AB 

ABet Svenska Bostäder Expandia Moduler AB Mio Försäljning AB Svea Ekonomi AB 

ABet Tetra Pak Experis AB MittMedia AB SVEAB Anläggning AB 

ABet Tingstad Papper Falck Ambulans AB MKB Fastighets AB Svealandstrafiken AB 

ABet Trav och Galopp Falu Energi & Vatten AB Modine Söderköping AB SWECO Architects AB 

ABet Volvo Familjebostäder i Göteborg AB Modity Energy Trading AB SWECO Civil AB 

ABet Väsbyhem Fast Partner AB Mycronic AB (publ) SWECO Environment AB 

ABet Åbro Bryggeri Fastighets AB L E Lundberg Myresjöhus AB SWECO Structures AB 

ABet Östgötatrafiken FastighetsABet Förvaltaren Mälarenergi AB SWECO Sverige AB 

ALLA Möller AB Feldt´s Fisk och Skaldjur AB Mölndal Energi AB SWECO Systems AB 

Allianceplus AB Filippa K AB Nasdaq Clearing AB Swedavia AB 

ALSTOM Transport AB Findus Sverige AB Nasdaq Stockholm AB Svedbergs i Dalstorp AB 

Alwex Transport AB Fingerprint Cards AB Nasdaq Technology AB SWEDELTACO AB 

Andreas Stihl Norden AB Finja Betong AB NCC AB Swedemount Sportswear & 

Fashion AB 

Anläggning & Kabel 

Entreprenad i Malmö AB 

Finja Prefab AB Nektar Asset Management AB Swedish Hospital Partners AB 

Anticimex AB Finnvedens Lastvagnar AB Net Insight AB Swedish Orphan Biovitrum AB 

(publ) 

ApoEx AB First Rent A Car AB NeTel AB Swedol AB (publ) 

Apotek Produktion & 

Laboratorier AB 

Fiskarhedens Trävaru AB NetEnt AB (publ) Svensk Cater AB 

Apoteket AB Fitness 24Seven AB Netlight Consulting AB (publ) Svensk Kärnbränslehantering 

AB 

Aptiv Contract Services 

Sweden AB 

FM Mattsson Mora Group AB NetOnNet AB Svensk Markservice AB 

Arcam AB (publ) Folktandvården Gävleborg AB Nettbuss AB Svenska Neoplan AB 

ArcelorMittal BE Group SSC 

AB 

Folktandvården Skåne AB Newsec Asset Management AB Svenska Retursystem AB 

Ardagh Glass Limmared AB Folktandvården Stockholms län 

AB 

Nexans Sweden AB Svenska rymdABet 
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Arla Plast AB Folktandvården Sörmland AB Nilson Group AB SWEP International AB 

Armatec AB Fora AB Nobina Sverige AB SwePart Transmission AB 

Arver Lastbilar AB Forsbergs Fritidscenter i 

Hyssna AB 

Nolato Torekov AB Sveriges Radio AB 

Attends Healthcare AB Forsman & Bodenfors AB Norconsult AB Sveriges Television AB 

Autoliv Sverige AB Fortex International AB Nordea Hypotek AB Svevia AB (publ) 

Avonova Hälsa AB Fresks Försäljning AB Nordic Brass Gusum AB Sydskånes avfallsAB, SYSAV 

BabyBjörn AB Freudenberg Home and 

Cleaning Solutions AB 

Nordic Service Partners AB Systembolaget AB 

Barilla Sverige AB Fristads AB Nordic Sugar AB Söderberg & Partners Insurance 

Consulting AB 

Bauer Media AB Förbo AB Nordkalk AB Söderenergi AB 

BDX Företagen AB Gamla Uppsala Buss AB Nordvästra Skånes Vatten och 

Avlopp AB 

Södersjukhuset AB 

Benders Sverige AB Gavlefastigheter Gävle 

kommun AB 

Norrenergi AB Södertälje Sjukhus AB 

Berendsen Textil Service AB GDL Transport AB Norrskog Wood Products AB Södertörns Fjärrvärme AB 

Bergman & Beving Logistics 

AB 

GEODIS Sweden AB Norrtäljes Gemensamma Hälso, 

sjukvård0 och omsorgsbolag 

TioHundra AB 

Tamro AB 

Bergvik Skog Väst AB Getinge Infection Control AB Norstedts Förlagsgrupp AB Tekniska verken i Linköping 

AB (publ) 

Berners Person 0 och 

Transportbilar AB 

Giertz Vinimport AB NWT Gruppen AB Tekniska verken Linköping Nät 

AB 

Bildeve AB Gina Tricot AB Nybergs Bil AB TelefonABet L M Ericsson 

Bilia AB Gina Tricot Försäljnings AB Nyhléns & Hugosons Chark 

AB 

Telia Carrier AB 

Billström Riemer Andersson 

Bygg AB 

Gota Media AB Nynas AB (publ) Telia Company AB 

Bilmetro AB Gottebiten en gros AB O. Kavli AB Temabo AB 

Bil-Månsson i Skåne AB Green Cargo AB Octapharma Nordic AB Tengbomgruppen AB 

Biltema Sweden AB Grensemat AB Oenoforos AB TePe Munhygienprodukter AB 

BioGaia AB Gryning Vård AB Ohlssons i Landskrona AB Teracom AB 

Bixia AB Gummigrossen i Örnsköldsvik 

AB 

OK0Q8 AB Thomas Betong AB 
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Bjerking AB Gunnar Dafgård AB Olov Lindgren AB Tobii AB 

Bokhandelsgruppen i Sverige 

AB 

Gunnar Karlsen Sverige AB Omnicom Media Group AB Tommy Nordbergh Åkeri AB 

Boliden Bergsöe AB Gunnar L. Anderssons Industri 

AB 

One Nordic AB Tornberget 

FastighetsförvaltningsAB i 

Haninge 

Boliden Commercial AB Gärahovs Bygg AB Orbit One AB Trimble AB 

Boliden Mineral AB Gävle Energi AB Orexo AB Trollhättan Energi AB 

BOLIST AB Göinge Bil AB Orio AB Tuve Bygg AB 

Bona AB Göteborg Energi AB Orkla Confectionery & Snacks 

Sverige AB 

Tyréns AB 

Bonava Sverige AB Göteborgs Hamn AB Panduro Hobby AB UC AB 

Borealis AB Göteborgs Spårvägar AB Papyrus AB Umeå Energi AB 

Borås Bil Personbilar AB Göteborgs stads bostadsAB Paradox Interactive AB (publ) Uniflex Sverige AB 

Borås Energi och Miljö AB Göteborgs Stads Leasing AB Partillebo AB Unilabs AB 

Bostads ABet VätterHem Göteborgs stads parkeringsAB Phadia AB United Trading System 

Scandinavia AB 

BostadsABet Mimer H & M Hennes & Mauritz AB Plastal Sverige AB Upplands Motor AB 

Boxon AB H & M Hennes & Mauritz 

GBC AB 

Polykemi AB Uppsala Kommun 

Skolfastigheter AB 

Bra Bil Väsby Stockholm AB H & M Hennes & Mauritz 

Sverige AB 

Praktikertjänst AB Uppsala Vatten och Avfall AB 

Brandt Fordon AB Hallandstrafiken AB Preem AB Uppsalahem AB 

BRIO AB Halmstads Energi och Miljö 

AB 

Press Kogyo Sweden AB UVA LIDKÖPING AB 

Bristol0Myers Squibb AB Halmstads FastighetsAB Presto Brandsäkerhet AB WA Wallvision Sweden AB 

BRO MÖBLER AB Havator AB Prevas AB Vagabond International AB 

Brokk AB Hector Rail AB PricewaterhouseCoopers i 

Sverige AB 

Valbo Trä AB 

Brukarkooperativet JAG 

Personlig Assistans AB 

Helmia Bil AB PRIMA Barn0 och 

Vuxenpsykiatri Stockholm AB 

Vasakronan AB (publ) 

Bröderna Berner AB Helsingborgs Hamn AB ProfilGruppen Extrusions AB Vattenfall AB 

Bröderna Brandt Personbilar 

AB 

Helsingborgshem AB Profoto AB Waxholms Ångfartygs AB 
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BTH Bygg AB Hemfrid i Sverige AB Pågen AB VBG GROUP TRUCK 

EQUIPMENT AB 

BTJ Sverige AB Hemtex AB Radiator VVS AB Vedum Kök och Bad AB 

Bure Equity AB Hermods AB Ramsbury Property AB West Atlantic Sweden AB 

Bygg Partner i Dalarna AB HI3G Access AB Reaxcer AB Wibax AB 

BYGGmax AB Higab AB Reitan Convenience Sweden 

AB 

Vida Borgstena AB 

Byggmästar´n i Skåne AB HMB Construction AB Rejlers Sverige AB Vida Vislanda AB 

Cambrex Karlskoga AB HMS Industrial Networks AB Rejmes Personvagnar AB Willab Garden AB 

Camfil AB Holmen AB Rekab Entreprenad AB Visma Spcs AB 

Canon Svenska AB HSB Bostad AB Resia AB Volvo Personvagnar AB 

Capio Legevisitten AB Hufvudstaden AB Retlog AB Woody Bygghandel AB 

Capio S:t Görans Sjukhus AB Husqvarna AB RexCell Tissue & Airlaid AB V-TAB AB 

Carbomax AB Hydroscand AB RUAG Space AB Välinge Innovation AB 

Carnegie Fonder AB Höganäs Sweden AB Rusta AB Värmlandstrafik AB 

Carolinas Matkasse AB Hökerum Bygg AB Ryds Bilglas AB Wärtsilä Sweden AB 

Car-O-Liner Group AB Hööks Hästsport AB S:t Eriks AB Västervik Miljö och Energi AB 

CCI Valve Technology AB ICA Gruppen AB S:t Eriks Ögonsjukhus AB VästkustStugan AB 

Cejn AB Ikano Bostadsutveckling AB SAAB AB Västtrafik AB 

CEOS AB IN3PRENÖR AB Saab Kockums AB Växjö Energi AB 

Chalmers Tekniska Högskola 

AB 

Inera AB Saba Logistics AB Växjöbostäder AB 

Chalmersfastigheter AB Infranord AB Sabis AB XL0BYGG AB 

China-Euro Vehicle 

Technology AB 

IP-Only Networks AB Sallén Elektriska AB XR Logistik AB 

CityMail Sweden AB I-Sport Retail AB Samhall AB ZeroChaos AB 

Colorama AB ISS Facility Services AB Sandvik AB Zound Industries International 

AB 

Consortio Fashion Group AB IV Produkt AB Sandå Sverige AB ÅF AB 

Coop Mitt AB J D Stenqvist AB Sandåsa Timber AB Åhlin & Ekeroth Byggnads AB 

Coop Sverige AB JM AB SCA Wood Scandinavia AB Åke Sundvall Byggnads AB 

Coop Väst AB Jula AB Scana Steel Björneborg AB ÅKERS AB 
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CTEK Sweden AB Jula Sverige AB Scandbio AB Öhlins Racing AB 

Dalakraft AB Järfällahus AB Scandic Hotels AB Öhrlings 

PricewaterhouseCoopers AB 

Daloc AB Jönköping Energi AB Scandinavian Steel AB Örebrobostäder AB 

Danderyds Sjukhus AB KABE AB Schenker AB Öresundskraft AB 

Daniel Wellington AB Kalmar Energi Värme AB Scorett Footwear AB Österlenmejeriet AB 

   
Övik Energi AB 

 

  


