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SAMMANFATTNING  

 

Titel:  Frivillig miljöinformation i årsredovisningar, En kvantitativ studie 

på svenska börsnoterade bolag.  
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Handledare:  Fredrik Hartwig   

 

Datum:  2011-05-24 

 

Nyckelord:  Miljöinformation, Årsredovisning, Bransch, Storlek, Ägarstruktur, 

Årtal. 

 

Bakgrund och problem: I dagsläget har de flesta företag i Sverige någon form av 

miljöinformation i sin årsredovisning men och denna information kan variera kraftigt i mängd 

och kvalité. Vad beror detta på? Finns det några bakomliggande faktorer som påverkar 

mängden frivillig miljöinformation som lämnas ut?   

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur mycket frivillig miljöinformation som finns i 

noterade bolags årsredovisningar samt utreda vilka faktorer som har en inverkan på denna 

informationsmängd.  

Metod: Studien är genomförd med en kvantitativ metod som uppkommer ur ett positivistiskt 

synsätt. Syftet med undersökningen uppfylls genom en deduktiv ansats. I undersökningens 

empiri ingår 200 observationer och även sekundärdata som hämtas från tidigare 

undersökningar. I sekundärdatan ingår fyra oberoende variabler vilka är storlek, år, bransch 

och ägarstruktur. Multipel regressionsanalys har använts.  

      
Resultat och Analys: Resultatet av den multipla regressionsanalysen visade att det finns 

positiva samband mellan de oberoende variablerna storlek, år och bransch i förhållande till 

den beroende variabeln poäng, som är mängden frivillig miljöinformation. Den oberoende 

variabeln ägarstruktur visade sig inte ha något signifikant samband till den beroende 

variabeln.   

   

Diskussion och Slutsats: Enligt vad som framkommit i resultatet påverkas mängden frivillig 

miljöinformation som lämnas ut i svenska börsnoterade företags årsredovisningar av vilken 

bransch de undersökta företagen opererar inom. Utifrån resultaten kan också konstateras att 

företagen blir bättre genom åren i utlämnandet av frivillig miljöinformation. Vidare kan det 

konstateras att storlek på företagen också påverkar mängden frivillig miljöinformation. 

Ägarstrukturen påverkar inte mängden miljöinformation på ett signifikant sätt vilket innebär 

att hypotesen som är utformad från tidigare undersökningar som visat att ägarstrukturen 

påverkar detta inte kan antas utifrån resultaten i denna undersökning. 
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ABSTRACT  

 

Title:  Voluntary environmental disclosure in annual reports, A 

qualitative study of Swedish listed firms.  

 

Level: C, Bachelor thesis in business and finance. 

 

Author: Erik Paulsson & Tony Jonsson  

 

Supervisor: Fredrik Hartwig  

 

Date: 2011-05-24   

 

Key words:  Environmental information, Annual reports, Segment, Size, 

Ownership structure, Time.   

    

Problem: In the current situation most companies include some form of voluntary 

environmental information in their annual reports, but the quality and quantity of this 

information varies greatly. What factors contribute to this variation? Are there any underlying 

factors that influence the amount of voluntary environmental information disclosure?  

  

Purpose: This study aims to clarify and analyze any correlation between the amount of 

voluntary environmental information that Swedish listed companies disclose in their annual 

reports in relation to: size, sector, ownership structure and time. 

  
Method: The study was conducted with a quantitative method that arises from a positivistic 

approach. The purpose of the study was met through a deductive approach. The empirical 

study included 200 observations and also secondary data collected from previous surveys. The 

secondary data included four independent variables which are size, sector, ownership 

structure and time. To illustrate the different relationships between the independent variables 

and the dependent variable a multiple regression analysis where used. In addition to this 

various descriptive statistics where used. 

 

Result and Analyze: The results of multiple regression analysis showed that there 

is positive correlation between the independent variables size, 

time and sector/segment in relation to the dependent variable scores, which is the 

disclosed amount of voluntary environmental information. The 

independent variable ownership was found to have no significant correlation to the dependent 

variable. 

 

Conclusion and discussion:  Previous studies in other countries had shown that the more 

owners that the company has, the more voluntary environmental information are provided. 

The hypothesis design from previous studies regarding ownership structure can, due to the 

results given from the multiple regression analysis, not be accepted. The rest of the hypothesis 

can be accepted. 
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1. Inledning  

Detta kapitel innefattar bakgrund och problemformulering samt syfte, avgränsning och 

disposition. 

1.1 Bakgrund  

De första lagarna om redovisning tillkom i Sverige 1855 och senare år 1910 infördes regler i 

aktiebolagslagen om balans och resultaträkning (Lönnqvist 2011). Resultat och balansräkning 

är i modern tid obligatorisk information som skall finnas i årsredovisningen (FAR, 2011) men 

det finns också frivillig information som företagen kan återge i årsredovisningarna. 

Årsredovisningarnas syfte är, enligt Smith (2000), att tillgodose företagsintressenter med 

aktuell information om företagets ekonomiska situation. Vilken information som efterfrågas 

kan variera beroende på vilka typer av intressenter som finns. Företagsintressenter kan enligt 

Smith (2000) exempelvis vara långivare, leverantörer, kunder, konkurrenter, statliga organ 

och anställda.  

I många fall är den obligatoriska informationen inte tillräcklig för att ge intressenterna en 

helhetsbild av företagets situation och därför fyller företagen på årsredovisningen med 

frivillig information så intressenternas informationsbehov tillgodoses (Haskel, 2000). Denna 

frivilliga information brukar innehålla företagets affärsidé, målsättning, strategier, styrelse, 

miljöredovisning, personal och aktieinformation samt en flerårsöversikt. 

Miljöredovisningen, som detta arbete behandlar, började sprida sig på 1980 talet bland de 

multinationella företagen. Det fanns vid denna tidpunkt inga riktlinjer, lagar eller praxis att 

förhålla sig till vilket innebar att samtlig miljöredovisning var frivillig och i många fall 

missvisande (Bergström m.fl., 2002).  

Först när debatten om miljöförstöring väcktes på 1990 talet insåg många företag vikten av att 

inkludera miljöinformation i sina årsredovisningar för att tillfredställa allmänhetens och 

myndigheternas efterfrågan på miljöansvar (Ljungdahl, 1999). Denna utveckling av 

miljöredovisningen tog då fart på allvar och Sverige var 1999 först i Europa att kräva 

information om miljöpåverkan i företagens årsredovisningar (Bell & Lehman, 1999).  
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1.2Problemformulering  

Företagens benägenhet att ta upp miljöredovisning i sin årsberättelse varierar ganska stort. 

Vissa lämnar stor plats åt detta kapitel medan vissa lägger detta åt sidan. IASB har lämnat 

stora valmöjligheter i den standard som skall följas och detta medför att miljöredovisningen 

ser väldigt olika ut. Två problem angående detta tar Mechelli (2009) upp. Mechelli anser som 

redan nämnt, att de stora valmöjligheter som standarden tillåter leder till att företagens 

redovisning blir väldigt olika varandra. Detta innebär i sin tur att det blir väldigt svårt att 

jämföra företagen. Det andra problemet är att företagen inte uppfyller de krav som 

redovisningsstandarderna fastställer. Även detta kan påverka jämförbarheten men också 

vilseleda framtida investerare. 

Det finns många aspekter som påtalar graden av jämförbarhet, hur viktig den är. En aspekt är 

att information om ett företag blir mer väsentlig och även mer användbar om den kan 

jämföras med andra företag. Då detta ger intressenter en större chans att bedöma vilket företag 

som har störst möjlighet att tillgodose dess önskemål (Barlev & Hadad, 2007). 

 

Vilka företag i Sverige är mest benägna att lämna ut frivillig miljöinformation i 

årsredovisningarna och varför? Finns det en eller flera variabler som förklarar varför en del 

företag lämnar ut mer frivillig miljöinformation än andra företag? Vanligtvis får de större 

bolagen mer uppmärksamhet än de mindre, kan det vara ett motiv för att i högre grad 

rapportera frivillig miljöinformation? Det finns också många företag i Sverige som 

kontrolleras av ett fåtal storägare, vilket leder till frågan om ägarstukturen i ett företag 

påverkar dess benägenhet att lämna ut frivillig miljöinformation. Vidare kan frågan ställas om 

vilken bransch företaget opererar inom och om detta har någon inverkan. Ytterligare en faktor 

som kan tänkas påverka företagens utlämnande av frivillig miljöinformation är tiden (årtal). 

Omvärlden blir med åren mer miljömedveten och detta gäller också företagsvärlden. Som ett 

resultat av den ökade miljömedvetenheten i omvärlden, kan man se något samband mellan 

tiden och mängden frivillig miljöinformation i årsredovisningarna?  

 Huvudfrågan som detta arbete menar att undersöka och besvara är;  

Vilka är de bakomliggande faktorerna för mängden frivillig miljöinformation svenska 

börsnoterade företag lämnar ut i sina årsredovisningar? 
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1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur mycket frivillig miljöinformation som finns i 

noterade bolags årsredovisningar samt utreda vilka faktorer som har en inverkan på denna 

informationsmängd.  

1.4 Avgränsning 

Vi har avgränsat oss till de företag som är noterade på Stockholmsbörsen. Sammanlagt har vi 

undersökt årsredovisningar från 100 företag under två olika år, januari 2006 och 2009. Detta 

medför att undersökningen syftar till åren 2005 och 2008, vilket också de oberoende 

variablerna grundas utifrån.   

Med andra ord har vi tagit med 200 årsredovisningar i denna undersökning. Anledningen till 

detta stora antal är att kvalitén på undersökningen stärks och att det kommer uppstå tydligare 

samband med våra variabler. 

Vi kommer alltså använda en beroende variabel och fyra oberoende variabler. Vi har då valt 

variablerna som vi tror är mest relevant i påverkandet av mängden frivillig miljöinformation  i 

årsredovisningarna. Dessa variabler är: 

 Poäng / mängden frivillig miljöinformation (beroende variabel)  

 Storlek (oberoende variabel)  

 År (oberoende variabel)  

 Ägarstruktur (oberoende variabel)  

 Bransch (oberoende variabel)  

Företagen lämnar mängder av information via delårsrapporter, internet, årsredovisningar och 

tidningar. Anledningen till att vi enbart har tittat på årsredovisningar är att det blir alltför 

omfattande och tidskrävande att undersöka alla dessa informationsflöden. Samtidigt anser vi 

att årsredovisningarna är tillräckligt omfattande och innehåller den information som vi 

eftersträvar i vår undersökning. 
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1.5 Disposition  
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Kapitel 1: Inledning 

Denna del ska ge en beskrivande bild av undersökningsområdet och vad 

undersökningen är ämnad för. 

 

Kapitel 2: Metod 

I detta kapitel ges en vetenskaplig utgångspunkt och en motivering/förklaring till 

vald teori/metod vilket innefattar val av variabler till undersökningen. Slutligen 

beskrivs också hur dessa variabler förhåller sig till undersökningen. 

 

Kapitel 3: Teori & Hypotesbildning 

Utifrån undersökningsmaterialet pressenteras tidigare forskning inom området. 

Utifrån detta pressenteras hypoteser om de bakomliggande faktorerna. 

 

Kapitel 5: Diskussion & slutsatser 

Här diskuteras resultaten och analysen från föregående kapitel. Med diskussionen 

som utgångspunkt kommer relevanta slutsatser dras. Denna del kommer också 

besvara syftet och problemformuleringen samt studiens teoretiska bidrag. 

 

Kapitel 4: Resultat & Analys 

Resultaten från insamlad primär - och sekundärdata pressenteras och analyseras. 



 

 

10 

 

 

2. Metod 

Detta kapitel kommer att beskriva vilken modell som valts för att realisera denna 

undersökning. Kapitlet kommer steg för steg beskriva tillvägagångssättet för granskningen av 

årsredovisningar samt ta upp källkritik där validiteten och realiteten diskuteras. 

2.1 Empirisk metod   

Undersökningen som detta arbete behandlar har sin utgångspunkt i positivismen. Detta 

innebär att undersökningen kommer att ha en deduktiv ansats med kvantitativ data (Eriksson, 

Wiedersheim-Paul, 2006). Undersökningen utförs då genom att systematiskt samla in 

empirisk och kvantifierbar data vilket senare framställs i statistisk form. Utfallet av denna 

statistik kommer sedan att analyseras utifrån hypoteser som utformats. 

Efter att studerat en mängd litteratur angående frivillig information i årsredovisningar och 

kommit fram till att miljöredovisning var en intressant aspekt i detta ämne, började 

undersökandet av befintliga modeller inom området. Genom att använda en deduktiv ansats, 

alltså att använda redan befintliga modeller, undviks användarproblem som enkelt kan uppstå 

om en helt ny undersökningsmodell utformas. Eftersom de modeller som redan existerar blivit 

testade finns det redan belägg för att modellen fungerar. En fördel med detta är tidsbesparing 

vilket innebär mer tid åt granskningen av årsredovisningar. 

Resultaten som undersökningsmodellen producerar kommer ligga till grund för 

undersökningens beroende variabel som sedan kommer att jämföras mot de oberoende 

variablerna för att se om dessa kan förklara mängden frivillig miljöinformation som företagen 

lämnar ut i sina årsredovisningar.    

2.2 Val av undersökningsmodell       

I tidigare undersökningar har det visat sig vara effektivt att använda sig av checklistor när 

undersökningar görs om den frivilliga informationen i årsredovisningar.  

För att bestämma vilken modell som passar för vår undersökning granskade vi en rad olika 

modeller. Ett kriterium för om en modell passar vår undersökning var naturligtvis om det 

fanns en avdelning i modellen som gick under benämningen miljöredovisning. 
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Vi studerade bland annat en artikel skriven av Cooke (1989) där undersökningen baseras på 

en checklista som tar upp omfattningen av frivillig information i årsredovisningar för 

onoterade och noterade bolag inom Sveriges gränser. Syftet med undersökningen av Cooke 

(1989) var att ta reda på om det finns något samband mellan den frivilliga informationen och 

specifika variabler så som bransch, storlek och koncernrelation m.m. Vi har valde dock att 

inte använda oss utav denna checklista eftersom det finns mer aktuella modeller att använda 

samt att modellen skulle vara svår att implementera i vår undersökning.  

Vi studerade också en magisteruppsats från Lunds Universitet (Johansson, Svensson, 

Sundström, 2003) vilket var en granskning av frivillig information i börsnoterade företags 

årsredovisningar sett ur ett investerarperspektiv. Denna uppsatts hade använt sig av en 

checklista utformad av Adrem (1999). Adrem använde denna checklista i 

doktorsavhandlingen ”Disclosure Strategy and Voluntary Annual Report Disclosures by 

Small Listed Swedish Firms” där den frivilliga informationen i årsredovisningar för svenska 

börsnoterade bolag undersöktes. Checklistan som Adrem använde sig utav baserades, till viss 

del, på en checklista utformad av Gray, Meek och Roberts (1995).  

I detta arbete kommer vi att använda oss utav Adrems checklista med anledning av att det 

finns en separat avdelning som enbart behandlar miljöinformation i årsredovisningar vilket 

gör det enkelt för oss att implementera denna checklista i vår undersökning. 

Det finns en punkt i Adrems checklista för miljöinformation som dock måste tas bort för att 

enbart undersöka frivillig miljöinformation i årsredovisningarna. Denna punkt går under 

benämningen ”Förorening av mark, vatten och luft”. Enligt Årsredovisningslagen 6 kap 1 § 

skall företag som bedriver verksamhet vilken är tillstånds- eller anmälningspliktig lämna 

uppgift i förvaltningsberättelsen om verksamhetens påverkan på den yttre miljön. Eftersom 

denna punkt direkt syftar till den yttre miljön tas denna bort för att checklistan endast skall 

innehålla punkter som berör frivillig miljöinformation. Genom att ta bort denna punkt behöver 

vi ej ta ställning till vilka företag som är tillstånds- eller anmälningspliktiga eftersom det 

enbart då enbart finns punkter som berör frivillig information. 
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2.3 Adrems checklista  

 Adrems Checklista består av 142 punkter vilka är uppdelade i tre olika kategorier: strategisk-, 

finansiell-, och social information. Under dessa kategorier finns totalt sju underrubriker vilken 

en utav dessa är miljöinformation. Underrubriken miljöinformation går under kategorin social 

information och består utav tolv punkter. Vi kommer, som tidigare nämnt, ta bort punkten 

föroreningar av vatten, mark och luft (punkt nr 12) detta eftersom den punkten på grund av 

gällande miljölagstiftning inte kan anses vara frivillig information för bolag som bedriver 

tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  Finansiell 

Information 

      Social 

Information 

  Strategisk 

Information 

Strategisk 

information om hela 

företaget 

 Strategisk 

information om 

affärsområdet 

 

Finansiell 

information om hela 

företaget 

 Finansiell 

information om 

affärsområdet 

 Aktiekursinformation 

Information om 

humankapitalet 

Miljöinformation 

 

Punkter för miljöinformation 

1. Klargörande av miljöpolicy 

2. Klargörande av miljöpolicyns 

strategi 

3. Kommentarer om vad som 

uppnåtts 

4. Miljöorganisation 

5. Beskrivning av implementering av 

miljöprogrammet 

6. Utnyttjande av energi, råmaterial 

och annan input 

7. Miljöinvesteringar 

8. Miljökostnad för nuvarande period 

9. Miljöskuld 

10. Allmänna framtidsutsikter 

11. Klargörande av arbetsmiljö och 

säkerhetspolicy 

Disposition i Adrems checklista 

FIGUR 1: Struktur av Adrems checklista 

Källa: Adrem H. (1999). Sid: 69 
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2.3.1 Punkterna i Checklistan för miljöinformation  

Det är avdelningen miljöinformation som är av intresse för oss i Adrems checklista. Detta 

innebär att vi kommer att utgå ifrån 11 punkter när vi undersöker årsredovisningarna. 

Checklistan för miljöinformationen kommer att ge 1 respektive 0 poäng beroende på om 

årsredovisningarna uppfyller vad som sägs i en punkt. Detta medför att ett företags 

årsredovisning kan få poäng 0 (min) till 11 (max) beroende på hur många punkter i 

checklistan de uppfyller. Denna poäng kommer att fungera som den beroende variabeln, alltså 

mängden frivillig miljöinformation som företagen lämnar ut i årsredovisningarna.  

Förklaring av punkterna: 

För att definiera och förklara alla punkter i checklistan har vi utöver Adrems (1999) 

definitioner också granskat Ljungdals (1999) definitioner över dessa punkter för att få en klar 

bild av vad följande punkter efterfrågar.      

1. Klargörande av miljöpolicy:  

I denna punkt förväntas företaget redogöra om de har en miljöpolicy som styr det interna 

miljöarbetet. För att poäng ska ges på denna punkt måste företaget påpeka att de har och 

följer en miljöpolicy.  

2. Klargörande av miljöpolicyns strategi:  

För att uppfylla kriterierna i denna punkt måste företaget beskriva miljöpolicyns strategi 

vilket innebär att de beskriver hur de ska arbeta för att upprätthålla miljöpolicyn.  

3. Kommentarer om vad som uppnåtts hittills:  

I denna punkt ska företaget beskriva vilka miljömål/miljöförbättringar som uppnåtts. Det 

kan exempelvis vara att företaget bytt ut alla glödlampor på företaget mot lågenergilampor 

för att på det sättet spara in på elförbrukningen. 

4. Miljöorganisation:  

Denna punkt syftar till om företaget har någon miljöstab eller miljöutbildning av 

personalen. Detta kan exempelvis vara uppgifter om vilken som är miljöansvarig på 

företaget och vad denna person har för uppgifter samt vilken sorts utbildning som 

personalen har fått i fråga om miljö.  

5. Beskrivning av implementering av miljöprogrammet:  

I denna punkt ska en beskrivning av hur miljöprogrammet, om sådant finns, integreras i 

den dagliga verksamheten. Det kan exempelvis vara en beskrivning av implementeringen 

av ISO 14001 miljöcertifiering.  
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6. Utnyttjande av energi, råmaterial och annan input:  

Här ska företaget beskriva utnyttjandet av energi och råmaterial i siffror. Med annan input 

menas exempelvis andra former av förbrukningsvaror. För att uppfylla kriterierna för 

denna punkt måste företaget visa energi- och råmaterialutnyttjande. 

7. Miljöinvesteringar:  

Denna punkt syftar till investeringar som gjorts för att förbättra eller skydda miljön. Det 

ska då pressenteras i siffror.  

8. Miljökostnad för nuvarande period:  

Information om kostnaden för företagets miljöarbete under räkenskapsåret. Denna 

information ska redovisas i siffror, det vill säga det belopp som kostnadsförts under 

räkenskapsåret.  

9. Miljöskuld:  

Under denna punkt ska företaget återge i sin årsredovisning om de har, eller inte har, 

någon miljöskuld. 

10. Allmänna framtidsutsikter:  

Företaget ska här beskriva hur framtidens miljöarbete kommer att se ut i företaget.  

11. Klargörande av arbetsmiljö och säkerhetspolicy: 

Detta är den sista punkten i checklistan och den syftar till ett klargörande om hur 

arbetsmiljöarbetet är uppbyggt och hur företaget arbetar med personalsäkerhet på 

arbetsplatsen. 

2.4 Urval 
I denna undersökning kommer totalt 200 årsredovisningar undersökas vilket är fördelade på 

olika årtal. Årsredovisningar för 100 svenska börsnoterade företag åren 2006 och 2009 

kommer granskas och poängsättas utifrån Adrems checklista för frivillig miljöinformation.  

Företagen är slumpmässigt utvalda med förbehåll att de är börsnoterade bolag. Anledningen 

till att företagen måste vara börsnoterade är för att årsredovisningarna ska vara smidigare att 

få tag i. Det slumpmässiga urvalet gjordes ur boken ”Ägarna och makten 2006 och 2009” 

(Fristedt, Sundquist, 2006, 2009) vilket utfördes genom att slumpässigt markera 100 företag.   

Genom att basera undersökningen på 200 årsredovisningar kommer en mer rättvisande bild av 

verkligheten pressenteras. Resultaten som ges utifrån denna undersökning kommer alltså bli 

mer tillförligliga (Eriksson, Wiedersheim-Paul, 2006).  
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Eriksson och Wiederscheim-Paul skriver i boken ”Att utreda, forska och rapportera” att ett 

stickprov som är slumpmässigt utvalt medför att mätresultaten kan generaliseras till hela 

populationen. Detta innebär att resultaten som ges i denna undersökning ger en generell bild 

av hur mängden miljöinformation ser ut för alla börsnoterade bolag i Sverige. 

2.5 Insamling av data 

 Empirisk data klassificeras på många olika sätt, ofta i form av primärdata eller sekundärdata.  

Dessa grupperingar kan påverka exempelvis insamlingen av information och tolkandet av 

dem (Eriksson, 2006). Primärdata är den information och data som samlas in vid första 

tillfället. Det kan exempelvis vara intervjuer och observationer. Sekundärdata däremot är 

redan insamlad information från exempelvis litteratur och databaser (Dahmström, 2005). 

Dessa olika grupperingar överlappar varandra delvis, men döljer grundläggande vetenskaps- 

och kunskapsteoretiska skillnader i hur man ser på metodfrågor (Eriksson, 2006).  

2.5.1 Primärdata  

 

Som tidigare nämnt använder vi oss av en kvantitativ undersökning eftersom vi arbetar med 

numeriska uppgifter. Primärdatan för oss består i första hand av observationer och 

granskningar av de börsnoterade företagens årsredovisningar. Där har vi då undersökt hur stor 

vikt företagen har tillägnat åt frivillig information i form av miljöredovisning. Med andra ord i 

vilken stor utsträckning företagen redovisar punkterna i den checklista som är utformad av 

Adrem. 

2.5.2 Sekundärdata  

 

Det sekundärdata vi använt oss utav är olika typer av litteratur. Inom detta tillhör böcker, 

uppsatser, vetenskapliga artiklar och tidskrifter inom det ämne vi har valt. Vi har även använt 

oss utav olika typer av databaser för att på ett enkelt sätt kunna orientera oss till de artiklar 

och den information som är relevant för just denna undersökning. 

De oberoende variabler som vi använt oss utav i undersökningen är tagna från böckerna 

”Ägarna och Makten” (Fristedt D, Sundqvist S, 2009, 2006). Vi har även insamlat data till de 

oberoende variablerna från magisteruppsatsen ” Företagens redovisning i enlighet med IAS36 

P.134” (Per Phuls, 2010).      

De vetenskapliga artiklarna har vi framför allt använt oss utav för att sätta oss in i ämnet samt 

definiera vilka problem som finns inom detta område. Vi har till största del använt dessa som 
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stöd till de teorier vi har tagit med och ligger även till grund för de hypoteser vi har utformat. 

De databaser vi använt är bland annat Google Scholar, Sage och Bolagsfakta. Google Scholar 

och Sage har då använts i första hand till att leta fram relevanta artiklar och tidskrifter, 

samtidigt som Bolagsfakta har varit en databas för de årsredovisningar vi grundat vår 

undersökning på.  

2.6 Granskning av årsredovisningarna – Grunden till den beroende 

variabeln  
Vår insamling av årsredovisningar visade sig vara problematisk till en början. Vi började leta 

oss fram på företagens hemsidor med och mot deras publicerade informationslänkar. Denna 

metod visade sig vara alltför tidskrävande och med tanke på det stora antal hemsidor vi skulle 

behöva granska var detta något vi valde bort. Vi började därför sökandet efter någon form av 

databas som hade den information vi sökte. Vi hittade till slut en Internetsida vid namn 

Bolagsfakta, som visade sig ha samtliga börsnoterade företags årsredovisningar samlade i en 

databas. Både för år 2006 och år 2009. Denna databas underlättade för oss att finna de 

årsredovisningar som skulle ligga till grund för undersökningens beroende variabel.  

När vi väl hade tillgång till alla årsredovisningar började vi analysera och observera dem. Vi 

använde då Adrems checklista för att poängsätta företagens miljöredovisning. De företag som 

redovisade en punkt i checklistan erhöll en etta i matrisen och företag som inte redovisade den 

specifika punkten erhöll således en nolla. Detta gjorde vi för att enkelt se vilka punkter som 

vanligtvis eller sällan blev redovisade av företagen samt för en allmänt bättre överskådlighet 

av det framtida resultatet. Det bör påpekas att det fanns hela tiden en diskussion mellan oss 

under processen för att mätningen skulle bli korrekt. 

 

Det finns alltid risk att bedömningen kan vara aningen missvisande vid vissa situationer då 

årsredovisningarna beskriver saker olika samt att våra bedömningar inte har varit likartade. Vi 

anser dock att vi har förminskat risken för detta då vi hela tiden haft denna diskussion vid 

eventuella stycken som varit otydliga vid poängsättning. 

2.7 De oberoende variablerna  
Efter att vi granskat samtliga årsredovisningar och poängsatt dessa efter Adrems checklista 

var det dags att koppla ihop detta med våra oberoende variabler. Detta på grund av att se 

eventuella samband/avvikelser och även för att se om de framtagna hypoteserna håller. Nedan 

kommer en kort presentation av vilka oberoende variabler vi har valt och även varför vi anser 

dessa vara relevanta i vår undersökning. 
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2.7.1 År 

Vi har då valt att jämföra mängden miljöredovisning från två olika år, 2006 och 2009. 

Anledningen till detta är för att se om intresseset och påtryckningar för miljöaspekter har 

förändrats genom åren. Det bör nämnas att det krävde en hel del extra arbete för att ta med 

denna variabel, detta eftersom vi var tvungna att undersöka årsredovisningar från två olika år. 

Dock anser vi att det var nödvändigt då vi tror att det finns ett starkt samband med de olika 

årtalen och mängden miljöredovisning som företaget valt att ta med.  

I vår matris (bilaga 1) återfinns således variabeln årtal, där då årtalet 2006 har skrivits som en 

nolla och årtalet 2009 har skrivits som en etta. 

2.7.2 Bransch 

Den andra variabel som tagits med är bransch. Vilket syftar till området på den globala 

marknaden företaget bedriver sin verksamhet. Detta har tagits med därför att det anses finnas 

olika krav på miljöredovisning beroende på vilket område företagen är verksamma. Krav som 

kan vara ställda från investerare och kunder, men även ifrån omgivningen i sin helhet. Olika 

företag från olika branscher kan påvverka miljön på många olika sätt, vilket vi anser vara 

ännu ett motiv för att ta med denna variabel. Vi har således gjort en uppdelning av detta, där 

en grupp har fått namnet finans. Denna grupp inkluderar banker och andra företag som arbetar 

med någon form av värdepapper och inte är några produkt- producerande företag. Den andra 

gruppen har vi då valt att kalla övrigt, då denna grupp innehåller resterande företag.  

I vår matris (bilaga 1) har vi valt att sätta en nolla på företag inom gruppen finans och således 

en etta på företag som faller in under gruppen övrigt. 

2.7.3 Storlek (börsvärde) 

Tredje variabeln är storleken på företagen. Anledningen till detta val är att påtryckningarna 

och uppmärksamhet varierar från företag till företag, vilket vi anser har stark koppling till hur 

stort företaget är. Detta kan leda till att miljöredovisningen ser väldigt olika ut, vilket vi tar 

upp nedan i vår teoridel. Det finns således många mätningar och begrepp som kan falla in 

under storlek. Vi har dock valt att se till börsvärdet företagen har vid det aktuella året. 

Anledningen till detta val är helt enkelt för att vi inte anser det finnas något annat mätbart 

begrepp som beskriver storleken på företag bättre än vad börsvärdet gör. Även också därför 

att vi enkelt kunde ta reda på alla företags börsvärde genom att undersöka Fristedt och 

Sundqvists (Ägarna & makten, 2006,2009) böcker från de två olika åren. Vi har även valt att 

dela upp detta börsvärde i två olika grupper där ena gruppen anses vara små företag och den 
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andra gruppen anses således vara stora företag. Gränsen är tagen vid en miljard euro, med 

andra ord tio miljarder svenska kronor räknat på en valutakurs på 10kr/eouro. Detta resulterar 

i att företag med ett börsvärde som överstiger tio miljarder i börsvärde anses vara stora företag 

samtidigt som resterande anses vara små företag. Anledningen till denna gränsdragning ligger 

i att företagen återfinns i Large cap listan när deras börsvärde överstiger denna gräns, vilket är 

ett bra sätt att dela upp dessa på. Slutligen bör också nämnas att små företag har erhållit en 

nolla i vår matris och stora företag har således erhållit en etta. 

2.7.4 Ägarstruktur 

Den fjärde och sista variabel är ägarstrukturen. Med detta inräknas den största aktieägaren i 

varje företag vi valt att ta med. Med andra ord aktieägarens procentuella ägarandel i bolaget. 

Viljan att ta med denna variabel tillkom efter ett antal undersökningar av artiklar och böcker. 

Bland annat artikeln ”Ownership structure and coporate voluntary discosure in Hong Kong 

and Singapore” (Gerald.K mf, 2002) ligger till grund för valet. I denna artikel hade i princip 

likadan undersökning genomförts av miljöredovisning, dock med företag i Hong Kong och 

Singapore. Där de bland annat fastslog att ägarstrukturen hade stor påverkan på företagets 

vilja att redovisa frivillig information i form av miljöredovisning. Detta är något som beskrivs 

närmare i teoridelen. 

Skillnaden på denna variabel gentemot de andra är att vi i detta fall inte valt att dela upp 

företagen i olika grupperingar. Detta för att det inte finns något behov av en indelning i det 

här fallet, även för att det blir svårt att få till en rättvis gruppering. Vi anses således att den 

aktuella procentandelen i respektive företag räcker för att ge en klar bild över ägarstrukturen 

och även för att påvisa ett samband med företagens miljöredovisning. 

2.8 Tillvägagångssätt i resultatframställning  
För att se eventuella samband mellan den beroende variabeln och de oberoende variablerna 

utfördes en multipel regressionsanalys. För att sedan åskådliggöra eventuella positiva eller 

negativa samband framställdes lådagram över dessa för respektive oberoende variabel. 

2.8.1 Den multipla regressionsanalysen 

Den multipla regressionsanalysen gjordes i statistikprogrammet IBM SPSS Statistics 19. 

Resultatet av det som ges i den multipla regressionsanalysen syftar till att, i en ekvation, 

beskriva hur de fyra oberoende variablerna tillsammans påverkar den beroende variabeln 

(Newbold, P mf., 2007).  

Den multipla regressionsekvationen ser ut som följande:  
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I den multipla regressionsekvationen är α  det så kallade startvärdet vilket innebär värdet där 

regressionslinjen skär y-axeln, detta är ett av värdena som estimeras med hjälp av 

datorprogrammet SPSS. Variablerna X1,X2,X3 och X4 är de oberoende variablerna som 

påverkar den beroende variabeln Y. β 1,2,3,4 är lika som α värdet konstanta storheter som 

datorprogrammet kommer att estimera utifrån en rad olika beräkningar. Vidare kan Beta-

värdet (β) förklaras som ett värde på hur mycket Y påverkas när X-värdet förändras 1 enhet 

(Lövås G, 2006).  

Konstanten som har betäckningen  är en såkallad residual vilket är en stokastisk variabel 

som stör det linjära sambandet. Det är alltså en felterm som är oberoende och normalfördelad 

(Lövås G, 2006). 

När en multipel regressionsanalys görs i SPSS finns i datorutskriften även en 

standardavvikelse samt tillhörande T – och P-värden. Dessa värden är testvärdena (T) och 

signifikansnivån (P) vilka är kopplade till hypotesprövningen. T-värdet är kopplat till 

signifikansnivån i den meningen att desto längre ifrån värdet 0 T-värdet befinner sig desto 

mer signifikant är sambandet mellan respektive oberoende variabler och den beroende 

variabeln. T-värdet kan enkelt räknas ut genom att ta koefficienten (α) dividerat med 

standardfelet (Std. Error).  

Det är denna ekvation tillsammans med de övriga beskrivna värdena som är av intresse för oss 

i denna undersökning och utifrån resultaten kommer vi kunna anta eller förkasta de utarbetade 

hypoteserna.  

Den tolererade signifikansnivån som denna undersökning kommer utgå ifrån är 5 % vilket 

innebär att hypoteserna förkastas om signifikansnivån överstiger 5%.   

2.8.2 Lådagram  

När den multipla regressionsanalysen gjorts för att beskriva hur de oberoende variablerna 

tillsammans påverkar företagens utlämnande av miljöinformation (den beroende variabeln) är 

det intressant att visa hur varje enskild oberoende variabel påverkar den beroende.  

 

För att på bästa sätt illustrera sambanden som de olika oberoende variablerna har i förhållande 

till den beroende variabeln gjorde vi lådagram för varje oberoende variabler.  

 

Ett lådagram grupperar värdena för den beroende variabeln utifrån den oberoende variabeln 

vilket medför att eventuella samband synliggörs på ett enkelt och tydligt sätt. Exempelvis 
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grupperas poängen (den beroende variabeln) utifrån den oberoende variabeln år vilket då ger 

oss en grupp med samtliga poäng för alla företag år 2006 och en annan grupp med samtliga 

poäng år 2009. Detta bildar då två olika grupper som illustreras som kvadrater eller lådor, 

därav lådagram, med poängen på y-axeln och år på x-axeln. 

 

Det som krävs för att utforma lådagram är att den oberoende variabeln delas in i värdena 0 

och 1för att kunna gruppera datan på bästa sätt. Detta innebär att år 2006 = 0 och 2009 = 1. 

Samma indelning för bransch och storlek görs också då bransch är indelat i finans = 0 och 

övrig=1 samt små=0 och stor = 1. Gränsen för storlek vad beträffar små och stora företag 

drogs vid ett börsvärde på 10 miljarder.  

2.8.3 Scatterplott  

Den oberoende variabeln ägarstruktur och dess påverkan på den beroende variabeln valde vi 

att illustrera i en Scatterplottgraf med en enkel linjär regressionslinje. Anledningen till att vi 

illustrerar denna variabel som sådan är att lådagramillustrationen inte beskriver förhållandet 

på ett överskådligt sätt. 

  

Det som gjordes var att vi upprättade en Scatterplott med en regressionslinje där poängen 

återfinns på y-axeln och ägarstrukturen på x-axeln.       

2.9 Tillförlitlighet/Källkritik    

Problemet inom tillförlitligheten kan ofta definieras som operationalisering. Med detta avses 

hur man överför teoretiska föreställningar i form av begrepp och modeller till empiriska 

observationer (Eriksson, 2006). Inom detta anses två begrepp vara i centrum, reliabilitet och 

validitet.  

2.9.1 Validitet 

Validitet är definierat som ett mätinstruments förmåga att mäta det som 

undersökningsmodellen syftar till att mäta (Eriksson, 2006). Med andra ord om exempelvis 

styrkan av ett objekt mäts, skall resultatet visa objektets styrka och ingenting annat. Mäter en 

undersökningsmodell ett företags resultat och får ut deras kostnader, så har 

undersökningsmodellen givit svar på en viktig aspekt. Men den har inte besvarat det den var 

ute efter. För att undersökningen ska ha hög validitet ska alltså undersökningsmodellen 

resultera i det resultat som undersökningen söker utan att halka in på några sidospår. 
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Det finns dock två varianter på validitet, inre validitet och yttre validitet. Inre validitet avser 

överensstämmelsen mellan begrepp och de mätbara definitionerna av dem. Detta kan man 

undersöka utan att samla in empirisk data (Eriksson, 2006). Ett enkelt exempel på detta kan 

vara en mätning på hur mycket ett företag påverkar människor med sin marknadsföring. Då 

kan de finnas vissa som påverkas i så hög grad att de går och köper deras produkt, andra kan 

påverkas men väljer att inte köpa produkten. Andra individer kan tycka deras marknadsföring 

är väldigt intressant men har inte tänkt mer på det. Vart går gränsen, vad skall tas med och 

vad skall väljas bort? 

Yttre validitet handlar om överensstämmelsen mellan det mätvärde som erhålls vid 

användandet av en specificering hur material ska samlas in/ tolkas och verkligheten (Eriksson 

& Wiedersheim, 2006). Med andra ord kan man välja en bestämd definition som skall mätas, 

men man samlar in felaktig information eller från fel informationskälla. Detta leder till en låg 

yttre validitet och kan bara visa sig efter insamlandet av empirisk data. 

 

Vi hade för avsikt att mäta mängden miljöinformation i företagens årsredovisningar för att på 

så sätt få data till den beroende variabeln. Till hjälp hade vi Adrems checklista som även stod 

för poängsättningen. Miljöinformation är en frivillig del att ta med för de flesta företag, men 

för vissa kan det vara en lagstadgad punkt. Syftet med denna undersökning var att se vilken 

grad av frivillig information företagen väljer att redovisa, därför har vi medvetet frångått en 

punkt i checklistan som vi ansåg vara obligatorisk för vissa företag. Hade vi valt att ta med 

den punkten så skulle det resulterat i en låg yttre validitet, vilket inte är fallet nu. Den inre 

validiteten anser vi inte finnas några problem med. Detta på grund av att vi inte har någon 

gränsdragning för vad som ska undersökas förutom att företagen ska vara börsnoterade.  

De samband som ges utifrån den multipla regressionsanalysen behöver inte nödvändigtvis 

bero på de antaganden vi gjort utifrån tidigare studier. Det kan finnas många andra faktorer 

som påverkar dessa samband. Slutsatserna som dras i detta arbete behöver nödvändigtvis inte 

vara till verkligheten överensstämmande eftersom vi inte undersökt alla tänkbara anledningar 

till varför sambanden uppstår. Exempelvis om det brinner i en byggnad så kommer alltid 

brandbilen. Ett tydligt samband finns här mellan branden och brandbilen. Men hur tolkas 

sambandet? Brinner det på grund av att brandbilen är där eller på grund av någon annan 

anledning? Det sunda förnuftet säger att sambandet ska tolkas så att om det brinner så 

kommer brandbilen och branden startade av en annan anledning . Detta är ett enkelt exempel 

men i situationer där det sunda förnuftet inte är applicerbart är anledningarna till sambanden 
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svårare att tolka. Det vi då kan göra att basera tolkningarna av sambanden utifrån den tidigare 

forskning som finns och acceptera att de slutsatser som dragits inte nödvändigtvis är de enda 

universala sanningen om varför sambandet ser ut som det gör.   

2.9.2 Reliabilitet  

Validitet är det viktigaste kravet på ett mätinstrument, dock beroende på vetenskapssyn kan 

man ställa ytterligare krav. Ett vanligt sådant krav är reliabilitet. Vilket innebär att ett 

mätinstrument ska ge tillförlitliga och stabila utslag (Eriksson, 2006). Skulle andra individer 

få likadana resultat om de gjort på samma vis? Har urval och tidpunkter något att göra med de 

resultat man får? En hög reliabilitet skall vara oberoende av dessa aspekter, det skall inte 

resultera i någon skillnad vare sig det är en annan undersökare eller om undersökningen 

bedrivs vid ett senare tillfälle (Eriksson & Wiedersheim, 2006). 

Eftersom vi grundat denna undersökning på en checklista framtaget av Adrem, så skall 

reliabiliteten vara relativt hög. Dock finns det alltid risker då vissa tolkningar kan göras 

annorlunda. Dessa risker har enligt oss minimerats genom att vi under hela processen 

diskuterat eventuella svårtydliga begrepp och uttalanden. Resultaten borde därför bli snarlika 

om en annan person utförde undersökningen. Dock har vi enbart undersökt en stor del av de 

börsnoterade företagen, vilket inte är alla. Vi kan därför inte påvisa att resultatet skulle bli 

detsamma om samtliga företag hade inkluderats. Dock en aspekt som tidpunkt tror vi inte 

hade påverkat resultaten då tolkningarna borde vara detsamma nu som om exempelvis 5 år. 
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3 Teori och hypotesformulering 

Detta kapitel tar upp tidigare forskning inom området. Utifrån detta bildas hypoteser om 

orsakerna för de oberoende variablernas påverkan på mängden frivillig miljöinformation som 

företagen lämnar ut.   

3.1 Agentteori  

Agentteorin är definierat som ett förhållande mellan två parter, där ena parten har gått med på 

att arbeta för den andra parten (Schroeder, 2008).  Dessa två parter kallas för agenter och 

principaler, där agenten är den som arbetar åt principalen. För att ta ett enkelt exempel är då 

företagsledningen en form av agent samtidigt som aktieägarna är ett bra exempel på en 

principal. Aktieägarna kan även kallas för utvärderare av information samtidigt som 

företagsledningen är beslutsfattare (Hendriksen, 1992). 

Principalerna kontrakterar agenter för att dessa ska agera åt deras vägnar, eftersom de själva 

inte kan eller vill vara ständigt närvarande för att skydda sina intressen (Hatch, 2002). I denna 

teori står det givet att det finns en konflikt mellan agenten och principalen. Denna intressanta 

konflikt tar sin kraft ifrån att företagsledningen är ute efter att maximera sin egen nytta, 

samtidigt som aktieägarna önskar maximera sin egen vinst (Schroeder, 2008).  Just det faktum 

att principalen inte ständigt är närvarande innebär emellertid att de är föremål för opportunism 

från agenter som inte utför sina uppgifter på ett ansvarsfullt sätt (Hatch, 2002).  

Det finns flera redskap att ta till för att konflikten inte skall blir alltför stor. I denna teori tar 

man sig an problemet med hjälp av kontrakt som ser till att agenternas egenintressen hamnar i 

linje med principalernas intressen. I dessa kontrakt specificeras åtgärder och utlovar 

belöningar så att agenterna kommer att tjäna sina egna intressen när de uppfyller kontraktets 

krav (Hatch, 2002). Enda sättet för principalerna att kontrollera om agenterna följer de 

specifika riktlinjerna är att undersöka den information som finns tillgänglig i 

årsredovisningen. Problemet uppstår när det är en ofullständig information som finns 

tillgänglig. Anledningen till detta är att företagsledningen har en benägenhet att utnyttja sitt 

informationsövertag för att gynna sig själva framför aktieägarna (Hendriksen, 1992).  Detta 

utnyttjande kan med andra ord pågå eftersom aktieägarna är hänvisade till den publicerade 

redovisningen och inte har möjlighet att kontrollera företagsledningens handlingar (Hatch, 

2002).  
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I en artikel (Gerald K. Chaua, Sidney J. Gray, 2002) så påtalas det om ett förhållande mellan 

ägarstrukturen och utlämnande av frivillig redovisning. Även i den här artikeln har de kopplat 

detta till problemet inom agentteorin. De menar att konflikten mellan företagsledningen och 

aktieägarna är större när ägarstrukturen är bred, med andra ord när det är många aktiva 

aktieägare än några få. Ett resultat av detta blir att företag med bred ägarstruktur redovisar 

frivillig information i en större utsträckning. Detta på grund av att principalerna kan då 

effektivt kontrollera att deras ekonomiska och företagsmässiga värderingar genomförs på ett 

korrekt sätt. Deras intressen handlar i mångt och mycket om hur ekonomin ser ut men även 

arbetsmiljö, hållbarhet och eventuella miljöutsläpp inkluderas.  

Med ovanstående teori som grund utformar vi följande hypotes: 

 

H1 Ägarstrukturen: 

Företag med mindre koncentrerad ägarstruktur redovisar större mängd frivillig 

miljöinformation än företag med mer koncentrerad ägarstruktur. 

3.2 Intressentteori 

Intressentteorin behandlar relationen mellan företag och dess intressenter. Redovisningen ses 

som ett verktyg, ett verktyg för att hantera och möta upp olika intressenters krav och 

därigenom legitimera verksamheten (Ljungdahl, 1999).  Intressenter kan vara både individer 

och organisationer. Men för att bli betraktad som en intressent så påverkas man av företagets 

agerande och kan själva påverka dem.  

Intressenter ger bidrag till en organisation och tar sedan emot belöningar för de bidrag de ger. 

För att detta skall fungera så måste organisationens bidrag vara tillräckligt stort för att 

intressenterna skall se detta som tillfredställande (Bruzelius & Skärvad, 2004). Ett företags 

överlevnad och fortsatta framgångar beror på förmågan hos dess ledning att skapa tillräckligt 

med rikedom, värde eller tillfredsställelse för alla primära intressentgrupper. Dessutom 

hävdas att det ekonomiska och sociala syftet med bolagen är att skapa och distribuera ökat 

välstånd och värde för alla primära intressentgrupper, utan att gynna en grupp på bekostnad av 

andra (Jawahar & Mclaughlin, 2001). Om en intressent inte anser att belöningen är tillräckligt 

stor kommer de på sikt avbryta relationen och istället starta en relationen med ett annat 

företag (Gröjer & Stark, 1978).  

Intressenter ställer olika krav på företagen beroende på vilken intressentgrupp de tillhör. 

Exempelvis kunderna är intresserade av företagets produkter eller tjänster, medan aktieägarna 
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är mer intresserade av företagets utveckling och resultat under året (Bruzelius & Skärvad, 

2004). Något som är viktigt framförallt för producerande företag är att redovisa 

miljöinformation. Dock har det blivit allt fler icke-producerande företag som tar med 

miljöredovisning i sina årsrapporter. Anledningen till det kan vara att skapa en 

konkurrensfördel gentemot liknande företag. De vill visa att de bryr sig, fast de egentligen 

inte behöver bry sig. De vill visa att de tar ett ansvar gentemot den ökade klimatkrisen. Detta 

är något som skulle kunna locka både investerare och framtida kunder. Information som gör 

intressenter tillfredställda finns således i företagens årsredovisningar och det är därför dessa är 

så pass viktiga för företaget. Det är också där de kan förmedla en viss bild av företaget. Med 

andra ord kan företaget styra sin information hur de än vill att det skall se ut genom sina 

årsredovisningar och därför ses redovisning av information som ett strategiverktyg för att 

hantera relationerna med viktiga intressenter (Ljungdahl, 1999). 

Dock har många företag inte möjligheten att tillfredställa alla de intressenter som de önskar 

och därför anses vissa intressentgrupper viktigare än andra. Intressenter som sannolikt har 

störst tillgång till resurser som behövs för organisatorisk överlevnad kommer få mer 

uppmärksamhet av organisatoriska beslutsfattare än intressenter som har sämre tillgång till 

sådana kritiska resurser (Jawahar & Mclaughlin, 2001).  

H2 År: 

Klimatfrågan uppmärksammas i större utsträckning på senare år. Företagen måste publicera 

mer miljöinformation på senare år för att locka till sig fler intressenter, konkurrera på 

marknaden.   

3.3Legitimitetsteorin 
Företagets legitimitet är en nödvändig resurs för företaget. Det är ett begrepp som står för 

rådande värderingar över vad som anses vara rätt och riktigt. Legitimitet innebär en 

överensstämmelse mellan exempelvis ett företags värderingar och rådande värderingar i det 

omgivande samhället. Detta är något som bedöms och erhålls av utomstående, där den som 

tilldelar legitimitet godkänner eller accepterar företagets handlingar, målsättningar eller 

värderingar (Ljungdahl, 1999). 

 

I legitimitetsteorin så anses det finnas ett socialt kontrakt mellan samhället och företaget. Det 

finns förväntningar på företaget som de förväntas hålla, där ett exempel på detta kan vara att 

förebygga miljöförstörelse. För att företagen skall kunna legitimera sin verksamhet gäller det 
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för företagen att inte bryta det sociala kontraktet, vilket i sådant fall skulle orsaka kraftig 

nedsättning i trovärdighet (Gray, Owen & Adams, 1996).   

Det finns hot mot företagets legitimitet och detta kan leda till en oförmåga att fortsätta driva 

och nå sina mål (Donovan, 2002). Därför använder företagen en rad legitimetsstrategier för att 

kommunicera med sina intressenter. Dessa strategier är till för att övertala, upplysa eller 

distrahera berörda intressenter. Genom denna beskrivning av strategi kan företagen anses vara 

manipulativ och handelskraftig i sitt mål att legitimera sin verksamhet (Donovan, 2002). 

Som tidigare skrivet finns det många olika intressenter av ett företag. Olika intressenter har 

olika värderingar och bedömningar av företagets legitimitet.  I detta fall används 

årsredovisningen som ett kommunikationsmedel där de framställer sina värderingar och 

målsättningar, allt för att företaget skall verka så legitimt som det bara går (Ljungdahl, 1999). 

Legitimitetsluckor kan uppstå av tre orsaker: 

(i) Företaget ändrar sin prestation medan samhällets förväntningar på företagets resultat 

förblir densamma.  

(ii) Samhällets förväntningar på företagets prestationer ändras medans företagets resultat 

förblir densamma. 

(iii) Både företagets resultat och samhällets förväntningar ändras men de flyttar antingen i 

olika riktningar eller i samma riktigt men med en fördröjning (Donovan, 2002).  

Genom frivillig information i företagens årsredovisningar kan de stärka sin legitimitet. Vilket 

kan vara extra viktigt för de företag som anses vara hotade av detta. Eftersom legitimitet anses 

stå för rätt och fel, värderingar och trovärdighet så är det många intressenter som tar avstånd 

från företaget om de inte når upp till den legitimitetsnivå som efterfrågas. 

H3 År: 

Klimatfrågan blir mer aktuell ju längre tiden går. Ett resultat av detta är att företagen 

rapporterar mer miljöinformation på senare år för att legitimera sin verksamhet. 

H4 Bransch: 

Företagen vars verksamhet påverkar miljön, vilket är ett hot mot legitimiteten, publicerar mer 

miljöinformation än vad de egentligen behöver. 
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3.4 Offentliga påtryckningar 
Cormier, Magnan och Velthoven skriver i sin artikel om aspekter som påverkar mängden 

frivillig information i form av miljöredovisning. De menar att investerare och intressenter på 

den europeiska kontinenten blir alltmer oroade över företagens miljöpolicy. Som ett resultat 

av detta ökar företagens miljömässiga utlämnande i sina årliga rapporter (Cormier, Magnan 

och Velthoven, 2005). De har undersökt hur faktorer som ekonomiska incitament och 

offentligt tryck påverkar miljöinformationens storlek i årsredovisningarna, undersökningen är 

baserade på de större företagen i Tyskland. Framförallt offentligt tryck är väldigt intressesant 

även i vår undersökning då vi valt att ta med företagens storlek som en oberoende variabel. 

 

Företagens status står alltid inför en rad farhågor och vissa har större press på sig än andra. Ett 

sätt att dra slutsatser om dessa farhågor är att se till den nivå av medieexponering som varje 

företag ställs inför. Om vi förlitar oss på legitimitetsteorin, anses varje företags miljömässiga 

information vara ett agerande från det offentliga tryck som finns på varje företag (Cormier, 

Magnan och Velthoven, 2005). Genom att se till företagens storlek kan man enkelt se en 

koppling till vilket offentligt tryck det finns på företaget, detta på grund av att större företag 

drar till sig mer uppmärksamhet än mindre företag.  

 

Den största aspekten som påverkar det offentliga trycket är media. Samtidigt riktar media in 

sig på de större företagen då informationen om dessa är tillänglig i högre grad och även för att 

större företag påverkar fler intressenter och organisationer än vad mindre företag gör. Detta 

kan skapa en ond cirkel för de större företagen, de måste vara bredare och bättre i sin 

information än de mindre. Det finns också undersökningar som tyder på att mediernas 

uppmärksamhet (till exempel genom pressen) har direkt påverkan på det offentliga tryck som 

chefer kan känna angående deras företags miljöledningsverksamhet (Cormier, Magnan och 

Velthoven, 2005). 

H5 Storlek: 

Större företag som utsätts för stora offentliga påtryckningar publicerar mer miljöinformation 

än vad mindre företag gör. 
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4 Resultat och Analys  

Här pressenteras undersökningens resultat av den multipla regressionsanalysen, lådagramen 

och scatterplot-grafen. Vidare följer en analys av resultaten som erhållits från 

beräkningarna.    

4.1 Den multipla regressionsanalysen  

I modell 1 återges koefficienterna för den multipla regressionsanalysen. Den oberoende 

variabeln år har signifikansnivån 0,7 % vilket innebär att slumpen inte spelar en väsentlig roll 

i det samband som finns till den beroende variabeln poäng (mängden frivillig 

miljöinformation i årsredovisningarna). Det är alltså en 0,7 % chans att sambandet mellan år 

och poäng är slumpmässigt.  

Signifikansnivån för de resterande oberoende variablerna är 0,1 % för bransch, 2,4 % för 

storlek och 86,8 % för ägarstruktur. Signifikansnivån för bransch har den bästa nivån av de 

oberoende variablerna vad gäller säkerheten att sambandet inte är slumpmässigt. Variabeln 

storlek har något högre signifikansnivå (2,4 %) vilket innebär en något högre risk att 

sambandet mellan storlek och poäng är slumpmässigt. Ägarstukturen hade en väldigt hög 

signifikansnivå (86,8 %) vilket innebär att sambandet som finns mellan ägarstruktur och 

poäng med stor sannolikhet är slumpmässigt. Med andra ord påverkar inte ägarstrukturen den 

beroende variabeln poäng på ett signifikant sätt.  

 

I modell 1 ser vi också hur t-värdena är kopplade till signifikansnivån i den meningen att 

desto bättre signifikansnivå desto längre är t-värdet från 0. T-värdet för ägarstrukturen har 

värdet 0,166 vilket jämfört med de övriga t-värdena är nära värdet 0. Detta är med anledning 

av ägarstrukturens signifikansnivå som ligger på 86,8 %.  

Coefficients
a
 

Model 1 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,148 ,811  1,414 ,159 

År 1,072 ,395 ,184 2,715 ,007 

Bransch 2,505 ,732 ,233 3,423 ,001 

Storlek 9,553E-6 ,000 ,154 2,267 ,024 

Ägarstruktur ,145 ,872 ,011 ,166 ,868 

a. Dependent Variable: Poäng FIGUR 2: SPSS multipel 

regressionanalys 
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De betavärden som erhållits från beräkningen är samtliga positiva.  Detta innebär att 

sambanden mellan de oberoende variablerna och den beroende variabeln är positiva. Vi ser att 

variabeln bransch har det starkaste sambandet med ett betavärde = 0,233 vilket också kan 

förklaras genom att bransch också har det största t-värdet och den bästa signifikansnivån.  

Ägarstrukturen har det svagaste sambandet vilket också kan förklaras genom att denna 

variabel även har det lägsta t-värdet och den sämsta signifikansnivån. 

Utifrån de värden som erhållits från den multipla regressionsanalysen ges en 

regressionsekvation som förklarar det sammanfattande sambandet mellan de oberoende 

variablerna och den beroende variabeln som ser ut som följande: 

Poäng = 1,148(År) + 1,072(Bransch) + 2,505(Storlek) + 0,000010(Storlek) + 

0,145(Ägarstruktur)  
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4.2 Lådagram 
Genom att skapa lådagram för varje oberoende variabel, med undantag för ägarstrukturen, ges 

möjligheten att se hur storlek, år, bransch och specifikt påverkar den beroende variabeln 

mängden frivillig miljöinformation. Ägarstrukturens samband beskrivs genom en scatterplot-

graf.   

4.2.1 Indikatorvariabel – År 

Detta resultat visar ett starkt samband mellan årtal och mängden miljöredovisning i företagens 

årsrapporter. År 2006 fick vi en medelpoäng på 3,66 och under året 2009 resulterade i ett 

medelvärde på 4,68 poäng. Detta är något vi förutsåg redan innan vår undersökning tog sin 

fart. Det är också något som kan bekräftas och kopplas samman med den skrivna teorin. 

Företagen är mer villiga att redovisa miljöaspekter på senare år, vilket kan kopplas ihop med 

den så kallade intressentteorin. Ett företags överlevnad och fortsatta framgångar beror på 

förmågan hos dess ledning att skapa tillräckligt med rikedom, värde eller tillfredsställelse för 

alla primära intressentgrupper (Jawahar & Mclaughin, 2001). Enligt vår mening kan 

miljöredovisningen betyda både värde och tillfredställelse för berörda intressenter. Genom att 

klimatfrågan ökar från år till år blir även intressenter mer vaksamma i frågan och detta kan 

leda till högre krav. Intressenter vill således ha klarhet i aspekter som utsläpp, arbetsmiljö och 

eventuella miljöskulder för att kunna se företaget som attraktivt. Vilket något också företagen 

arbetar med att uppfylla genom att exempelvis redovisa allt mer om detta område i företagens 

årsredovisningar. 

Vi anser således att vårt resultat är tydligt nog för att se sambandet mellan dessa variabler. 

Med andra ord har vi ingen anledning att förkasta hypotes 2, utan godkänner detta med stöd 

av vald teori och framtaget resultat. 

Vi kan även ta stöd av en annan teori i samband med denna variabel, vilket är 

legitimitetsteorin med tillhörande hypotes. I legitimitetsteorin bör inte företagen bryta det så 

kallade sociala kontraktet, vilket i sådant fall skulle innebära kraftig nedsättning i trovärdighet 

(Gray, Owen & Adams, 1996). Intressentteorin handlar om att skapa en konkurrensfördel och 

locka intressenter, legitimitetsteorin däremot riktar in sig mer på förhållandet med 

omgivningen i sin helhet. Företagen måste bli godkända och trovärdiga för att samhället skall 

acceptera deras verksamhet. Legitimitetsteorin beskriver också att företagen agerar 

manipulativt i sitt mål att legitimera sin verksamhet, detta i form av olika strategier (Donovan, 
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2002). Samtidigt väljer företagen årsredovisningen som ett kommunikationsmedel där de 

framställer sina värderingar och målsättningar (Ljungdahl, 1999). Med andra ord redovisar de 

miljöaspekter i sina årsredovisningar för att kunna legitimera sin verksamhet och därmed 

också öka sin trovärdighet gentemot samhället. Detta behov har ökat genom åren på grund av 

den växande klimatfrågan. Med detta som grund anser vi således att hypotes 3 inte bör 

förkastas.  
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4.2.2 Indikatorvariabel – Bransch  

Resultatet visar ett starkt samband mellan mängden miljöredovisning och branschen som 

företagen är verksamma i. Företagen inom finans d.v.s. företagen som arbetar med någon 

form av värdepapper fick en medelpoäng på 1,8 samtidigt som övriga företag fick en 

medelpoäng på 4,3. Skillnaden är stor och även detta var något vi förutsåg innan vi startade 

denna undersökning. Övriga företag som påverkar miljön i större utsträckning är också dem 

som är bättre på att ta med frivillig information i form av miljöredovisning. Detta resultat kan 

likt variabeln år kopplas ihop med legitimitetsteorin. Även här handlar det om för företagen 

att inte bryta det sociala kontraktet med samhället. Vilket skulle i sådant fall minska deras 

trovärdighet. 

FIGUR 3: Lådagram, Minitab 
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Företag som agerar inom en bransch med en liten miljöpåverkan har också lägre krav på sig 

jämfört med övriga, detta medför en avslappnad inställning till miljöredovisning. Det vill säga 

att företagen inte behöver lägga kraft på miljöaspekter för att bli legitima, de anses trovärdiga 

ändå. Övriga företag däremot har ett hot mot sin legitimitet, vilket kan leda till att de inte kan 

nå sina mål (Donovan, 2002). Detta resulterar i att de använder sig av mycket mer 

miljöredovisning än vad de egentligen behöver enligt lagstadgad. Detta för att vara säkra på 

att de inte missar något gentemot övriga konkurrenter. 

Med detta som grund anser vi således att hypotes 4 inte bör förkastas. 

 

Vi nämnde att företagen inte vill missa något gentemot sina konkurrenter. Detta leder oss till 

den så kallade intressentteorin, som också kan kopplas samman med detta resultat.  

Intressenter kan vara både individer och organisationer. Men för att bli betraktad som en 

intressent påverkas individen eller organisationen av företagets agerande och kan själva 

påverka dem (Ljungdahl, 1999).  Intressenter ger bidrag till en organisation och tar sedan 

emot belöningar för de bidrag de ger. För att detta skall fungera så måste organisationens 

bidrag vara tillräckligt stort för att intressenterna skall se detta som tillfredställande (Bruzelius 

& Skärvad, 2004). Vi anser därför att företagens miljösituation är något som vissa intressenter 

ser som en viktig aspekt. Därmed anses miljöredovisningen som ett viktigt bidrag för 

företagen i sitt mål att göra intressenterna tillfredställda. Vi vill med detta påtala att det finns 

en konkurrens bland de producerande företagen, en fullständig miljöredovisning kan därför 

anses vara en konkurrensfördel i jakten på fler intressenter. 
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4.2.3 Indikatorvariabel – Storlek  

Lådagrammet nedan visar att små företag fick ett medelvärde på 3,7 poäng samtidigt som de 

stora företagen fick en medelpoäng på 5,9. Resultatet visar ett samband mellan storleken på 

företaget och mängden frivillig information i form av miljöredovisning. Stora företag är 

bevisligen bättre på att redovisa miljöinformation än vad små är. Även detta är något som 

enkelt kan kopplas samman med vår valda teori. Bland annat nämns offentligt tryck som en 

faktor som påverkar företagens syn på miljöredovisning. Det står även skrivet att varje 

företags miljömässiga information kan vara ett agerande från det offentliga tryck som finns på 

varje företag. Samtidigt står det att den största aspekten som påverkar det offentliga trycket är 

media i till exempel tidningar och artiklar. (Cormier, Magnan and Velthoven, 2005). Med 

detta vill vi säga att större företag utsätts för en nivå av offentligt tryck som inte de små 

företagen upplever. Stora företag är i rampljuset, de påverkar fler intressenter som i sin tur 

leder till att fler skulle kunna vara intresserade av företaget. Med detta sagt skulle vi även vilja 

hänvisa till att det finns vissa undersökningar som tyder på att media har direkt påverkan på 

det offentliga tryck som chefer kan känna angående deras företags miljöledningsverksamhet 

(Cormier, Magnan and Velthoven, 2005). 

Med andra ord har det offentliga trycket gjort att större företag redovisar miljöinformation i 

större utsträckning än vad de mindre gör. Vilket det framtagna resultatet visar. Hypotes 5 

skall således inte förkastas. 

FIGUR 4: Lådagram, 

Minitab 
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4.2.4 Indikatorvariabel – Ägarstruktur   

Genom detta resultat (se lådagram nedan) finns det inget direkt samband mellan ägarstruktur 

och mängden miljöredovisning. Vi anser dock att den berörda teori/hypotes som i detta fall är 

agentteorin kan stämma, dock inte med specifikt denna variabel. Vi nämnde bland annat en 

artikel av Gerald och Sidney där det påtalades ett förhållande mellan ägarstrukturen och 

utlämnandet av frivillig årsredovisning. De menade att konflikten mellan företagsledningen 

och aktieägarna är större när ägarstrukturen är bred. Vilket leder till att företag med en bred 

ägarstruktur redovisar frivillig information i en större utsträckning, detta eftersom att 

principalerna kan då effektivt kontrollera att deras intressen erhålls. Vi anser dock inte att 

denna teori är felaktig då de har i den berörda artikeln undersökt och kommit fram till ett 

resultat som visar detta. Frågan är varför inte detta stämde in i denna undersökning, med 

frivillig information i form av miljöredovisning. Anledningen till detta tror vi ligger i att den 

berörda artikeln undersökte mycket mer frivillig information än bara miljöredovisning. Med 

andra ord tror vi att principalerna (aktieägarna) kan vara mer intresserade av de ekonomiska 

aspekterna. Med detta menar vi exempelvis olika nyckeltal som visar hur företaget går med 

vinst/förlust. Vi anser därmed att miljöredovisning inte är något som ligger högt prioriterat på 

aktieägarnas lista och detta är något som resultatet ovan visar. Det finns därför inget samband 

FIGUR 5: Lådagram, 

Minitab 
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mellan ägarstrukturen i företagen och mängden miljöredovisning i deras årsrapporter. Detta 

leder till att vi förkastar hypotes 1 med resultatet ovan som grund. 
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5 Diskussion och Slutsats 

Här diskuteras resultaten och analysen från föregående kapitel. Med diskussionen som 

utgångspunkt kommer relevanta slutsatser dras. Denna del kommer också besvara syftet och 

problemformuleringen samt studiens teoretiska bidrag. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur mycket frivillig miljöinformation som finns i 

noterade bolags årsredovisningar samt utreda vilka faktorer som har en inverkan på denna 

informationsmängd.  

Enligt vår framtagna empiri har vi kunnat se vissa starka samband samtidigt som vi har 

konstaterat att en faktor inte påverkar alls. Den första av våra fyra oberoende variabler var 

årtal, där vi jämförde årtalen 2006 och 2009. Resultatet visade sig vara väldigt tydligt, med 

andra ord fanns det en klar koppling som visade att företagen var bättre på att redovisa 

miljöinformation 2009 än vad de var 2006. Detta såg vi genom att observera de värden som vi 

fick ut av denna undersökning, det vill säga medelvärde, signifikans, t-värde och betavärde. 

Med detta som grund anser vi att de tillhörande hypoteserna inte bör förkastas. För ett 

förtydligande var hypotesen att ”Klimatfrågan uppmärksammas i större utsträckning på 

senare år. Företagen måste publicera mer miljöinformation på senare år för att locka till sig 

fler intressenter, konkurrera på marknaden”.  Den andra hypotesen var att ” Klimatfrågan 

blir mer aktuell ju längre tiden går. Ett resultat av detta är att företagen rapporterar mer 

miljöinformation på senare år för att legitimera sin verksamhet”.  Vi har med andra ord två 

hypoteser angående årtal som vi kan acceptera med hjälp av det framtagna resultatet. 

Vi hade även en hypotes angående variabeln bransch, vilket var att ”Företagen har 

miljöförstörande verksamhet vilket är ett hot mot legitimiteten. Därför publicerar de mer 

miljöinformation än vad de egentligen behöver”. Denna hypotes skall därför inte heller 

förkastas, detta på grund av att den framtagna empirin visar att hypotesen stämmer. Även här 

var resultatet tydligt nog. Med andra ord visade betavärdet, t-värdet, signifikansen och 

medelvärdet en klar koppling. 

Vår tredje variabel var storleken (börsvärdet) på företagen. Den framtagna hypotesen lyder 

som följer ”Större företag som utsätts för stora offentliga påtryckningar publicerar mer 

miljöinformation än vad mindre företag gör”. Resultatet visade att större företag var bättre på 

att redovisa miljöinformation än de mindre, dock var sambandet inte lika starkt som med de 
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två tidigare variablerna. Men starkt nog för att se en koppling mellan dessa. Med resultatet 

som grund skall hypotesen således inte förkastas. 

Vår fjärde och sista variabel var ägarstrukturen. Tillhörande hypotes är enligt följande 

”Företag med mindre koncentrerad ägarstruktur redovisar större mängd frivillig 

miljöinformation än företag med mer koncentrerad ägarstruktur.” Resultatet visade dock 

inget samband mellan ägarstrukturen och miljöredovisningen. Det var alltså ingen skillnad på 

företag med stora aktieägare och företag med små aktieägare. Det framtagna resultatet visade 

därför ingen klar koppling och detta resulterade i att hypotesen förkastades. 

 

Nedan följer en sammanställning för hur hypoteserna testades med vårt framtagna resultat: 

Variabel Hypoteser Signifikansnivå Resultat 

 

Ägarstruktur 

H1: Företag med mindre 

koncentrerad ägarstruktur 

redovisar större mängd frivillig 

miljöinformation än företag 

med mer koncentrerad 

ägarstruktur. 

 

0,868 

 

(Positivt samband) 

 

Förkastas  

 

 

 

Årtal 

H2: Klimatfrågan 

uppmärksammas i större 

utsträckning på senare år. 

Företagen måste publicera mer 

miljöinformation på senare år 

för att locka till sig fler 

intressenter och konkurrera på 

marknaden.   

 

 

0,007 

 

(Positivt samband) 

 

 

Förkastas 

Ej 

 

 

Årtal 

H3: Klimatfrågan blir mer 

aktuell ju längre tiden går. Ett 

resultat av detta är att företagen 

rapporterar mer 

miljöinformation på senare år 

för att legitimera sin 

verksamhet 

 

 

0,007 

 

(Positivt samband) 

 

 

Förkastas 

Ej 

 

 

Bransch 

H4: Företagen har 

miljöförstörande verksamhet 

vilket är ett hot mot 

legitimiteten. Därför publicerar 

de mer miljöinformation än 

vad de egentligen behöver. 

 

 

0,001 

(Positivt samband) 

 

 

Förkastas 

Ej 

 

 

Storlek 

H5: Större företag som utsätts 

för stora offentliga 

påtryckningar publicerar mer 

miljöinformation än vad 

mindre företag gör. 

 

 

0,024 

(Positivt samband) 

 

 

Förkastas 

Ej 

 

Variabeln årtal har en stark koppling till den beroende variabeln. Med andra ord är företagen 

bättre på att redovisa miljöaspekter år 2009 än vad de var år 2006. Detta kan kopplas ihop 

med två av våra framtagna hypoteser. H2 är den första av dem, vilket handlar om den så 

kallade intressentteorin. I denna teori anses miljöredovisningen som ett konkurrensmedel för 
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att locka olika intressenter. I och med att klimatfrågan blivit en allt hetare debatt har företagen 

varit tvungna att agera inom området. Detta på grund av att intressenter väljer att avbryta 

relationen med företaget, om de inte anser att belöningen är tillräckligt stor (Gröjer & Stark, 

1978). 

H3 som är den andra hypotesen med relation till variabeln årtal, har sin grund i den så kallade 

legitimitetsteorin. I legitimitetsteorin handlar det om för företagen att bli godkända av 

samhället, få en trovärdighet. För detta tar de hjälp av en rad strategier för att kommunicera 

med sina intressenter, där ett av dem är att redovisa frivillig information i sina 

årsredovisningar. I intressentteorin redovisar de miljöaspekter för att locka till sig intressenter 

vilket även detta handlar om. Men i denna teori handlar de också om att bli trovärdig och 

godkända av samhället. Med andra ord att undvika ett dåligt rykte. 

 

En annan variabel som visade sig ha en stark koppling till den beroende variabeln är bransch. 

De företag som var aktiva inom finanssektorn var sämre på att redovisa miljöinformation än 

de övriga företagen. H4 som handlar om detta, säger att företagen som har miljöförstörande 

verksamhet publicerar mer miljöinformation än vad de egentligen behöver. Detta för att göra 

företagen legitima. Miljöförstörande verksamhet anses således minska legitimiteten hos 

företagen, med andra ord anses samhällets förtroende minska. Ett resultat av detta är att 

företagen redovisar stor mängd miljöredovisning för att visa sitt ansvar och därmed också 

förbättra sin position i samhället. 

Ägarstrukturen hade som synes inte någon signifikant påverkan på mängden 

miljöinformation, därav förkastas också H1. Denna hypotes hörde till agentteorin vilken säger 

att företag redovisar olika mängd miljöinformation beroende på ägarstrukturer. De resultat 

som denna undersökning fått angående ägarstrukturen innebär att slutsatsen för denna variabel 

blir att agentteorin inte spelar en signifikant roll i detta fall.  

Variabeln storlek ligger inom 5% signifikansnivån vilket innebär att slutsatsen att denna 

variabel kan kopplas till teorin om offentliga påtryckningar kan göras.    
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7 Bilaga 1 De oberoende variablerna  
Företag Poäng År, 

2009=1, 
2006=0 

Bransch: 
Finans=0,Övrigt=1 

Börsvärde 
(Miljoner 
sek) 

Ägarstruktur: Den största 
ägargruppen 

MSC 4 1 1 14 58,0% 

Munters 5 1 1 2880 14,8% 

Nobia 6 1 1 2944 12,0% 

Nordnet 2 1 0 1419 57,9% 

Novestra 2 1 0 221 25,1% 

Obducat 4 1 1 315 11,2% 

Opcon 6 1 1 346 25,0% 

Orexo 2 1 1 784 31,0% 

PA Resources 10 1 1 1673 8,0% 

Peab 8 1 1 6286 38,6% 

Poolia 3 1 1 384 73,1% 

Pricer 1 1 1 467 11,1% 

Probi 9 1 1 354 12,9% 

Ratos 7 1 0 21697 71,9% 

Active Biotech 4 1 1 1588 30,0% 

Addtech 5 1 1 1812 12,2% 

Anoto Group 1 1 1 232 11,0% 

Bio Gaia 0 1 1 569 39,4% 

Doro 5 1 1 78 14,9% 

Getinge 7 1 1 22283 48,9% 

Tele 2 1 1 1 31068 59,7% 

Telia Sonera  1 1 1 174 678 37,3% 

Cardo 6 1 1 3435 41,3% 

Catena 5 1 1 693 29,1% 

Castellum 4 1 1 10449 5,3% 

Brinova 8 1 1 891 57,1% 

Cision 1 1 1 168 12,9% 
Concordia 
Maritime 2 1 1 715 72,7% 

Connecta 3 1 1 416 10,5% 

Consilium 5 1 1 402 66,5% 

Readsoft 4 1 1 177 21,2% 
Retail and 
Brands 5 1 1 335 10,2% 

Rörvik Timber 8 1 1 140 74,0% 

Rottneros 4 1 1 197 28,5% 

VBG Group 4 1 1 698 69,2% 

Haldex AB 8 1 1 595 6,0% 

Hemtex 5 1 1 426 26,4% 

H & M  8 1 1 252812 72,7% 

Holmen 8 1 1 16377 52,9% 

Hufvudstaden  7 1 1 11745 88,8% 

KappAhl 7 1 1 1748 16,3% 

Feelgood 1 1 1 118 28,1% 

Fast Partner 6 1 1 988 75,3% 

Fabege 9 1 1 5079 14,2% 

Fagerhult 6 1 1 1554 69,3% 
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Duroc 1 1 1 109 41,9% 

Sagax  8 1 1 765 18,3% 

Saab 9 1 1 7804 44,8% 

Sandvik 6 1 1 58128 17,8% 

Seco Tools 6 1 1 8728 89,3% 

Sigma 3 1 1 277 30,9% 

Sinter Cast 2 1 1 180 11,9% 

SKF 8 1 1 35128 29,1% 

Skistar  8 1 1 2508 43,2% 

SSAB 8 1 1 21653 22,6% 

Studsvik 5 1 1 452 20,4% 

Svolder 1 1 0 345 27,0% 

Uniflex 0 1 1 214 73,5% 

Volvo 8 1 1 91851 21,3% 

XANO Industri 5 1 1 210 55,1% 

Biotage 5 1 1 451 14,2% 

Bio Phausia 4 1 1 386 13,7% 

Biolin Scientific 0 1 1 107 36,5% 

Axfood 8 1 1 8788 46,3% 

Axis  7 1 1 3988 19,9% 

A-com 0 1 1 29 15,0% 
Aarhus 
Karlshamn 10 1 1 4386 39,7% 

Acade Media 1 1 1 889 13,9% 

Acando 8 1 1 813 12,8% 

ACAP Invest 3 1 0 244 31,8% 

Addnode AB 1 1 1 516 22,8% 

Alfa Laval 9 1 1 28984 18,7% 

Bilia 8 1 1 345 35,3% 

Billerud 10 1 1 1130 21,0% 

Boliden 7 1 1 4868 5,8% 

Ctt Systems 8 1 1 168 16,2% 

Elanders 9 1 1 249 50,0% 

Electrolux 7 1 1 20710 30,8% 

Elos 5 1 1 161 24,0% 

Enea 1 1 1 418 17,3% 

Eniro 8 1 1 1736 10,1% 

Ericsson 6 1 1 191016 20,1% 
Fenix Outdoor 
AB 6 1 1 740 83,3% 

G&L Beijer AB 3 1 1 1356 33,3% 

Svedbergs 2 1 1 595 55,3% 

Wallenstam 4 1 1 3982 70,0% 

Vitrolife 7 1 1 453 26,2% 

Heba 4 1 1 2022 25,8% 

Diamyd Medical 2 1 1 528 37,2% 

Tretti 3 1 1 340 30,0% 

Trade Doubler 0 1 1 1057 24,3% 

Traction 0 1 1 918 92,3% 

Modul 1 2 1 1 40 5,6% 

Mekonomen 3 1 1 2160 29,0% 

Havsfrun 0 1 0 209 69,9% 

HiQ International 4 1 1 1083 8,3% 

HQ 0 1 0 1586 30,4% 

Industrivärden 4 1 0 21260 33,9% 
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Jeeves 1 1 1 96 17,1% 

Karo Bio 3 1 1 940 5,0% 

MSC 3 0 1 34 65% 

Munters 4 0 1 5 475 13,90% 

Nobia 6 0 1 9 286 7,80% 

Nordnet 1 0 0 3 514 57,60% 

Novestra 1 0 0 1 297 17,90% 

Obducat 3 0 1 335 8,50% 

Opcon 2 0 1 353 28,60% 

Orexo 1 0 1 1 619 37,80% 

PA Resources 8 0 1 4 996 8,90% 

Peab 2 0 1 8 893 34,10% 

Poolia 3 0 1 774 70,30% 

Pricer 1 0 1 852 14,90% 

Probi 1 0 1 299 12,90% 

Ratos 2 0 0 15 801 67,60% 

Active Biotech 1 0 1 3 236 28,70% 

Addtech 6 0 1 2 412 11,50% 

Anoto Group 1 0 1 3 378 17,90% 

Bio Gaia 0 0 1 332 39,60% 

Doro 2 0 1 131 38,30% 

Getinge 7 0 1 22 105 46,40% 

Tele 2 0 0 1 37 867 62,60% 

Telia Sonera  1 0 1 199 632 45,30% 

Cardo 6 0 1 5 835 36% 

Catena 5 0 1 1 165 12,10% 

Castellum 4 0 1 12 298 5,50% 

Brinova 6 0 1 1 819 60,90% 

Cision 1 0 1 112 9,79% 
Concordia 
Maritime 2 0 1 2 052 72,70% 

Connecta 1 0 1 491 10% 

Consilium 4 0 1 233 65,20% 

Readsoft 3 0 1 925 21,80% 
Retail and 
Brands 3 0 1 1 453 13% 

Rörvik Timber 8 0 1 260 76,30% 

Rottneros 3 0 1 1 300 28,50% 

VBG Group 4 0 1 807 69,20% 

Heldex AB 7 0 1 3 522 11,60% 

Hemtex 4 0 1 2 185 19,20% 

H & M  7 0 1 223 434 72,50% 

Holmen 8 0 1 22 576 52,80% 

Hufvudstaden  7 0 1 10 986 88,80% 

KappAhl 4 0 1 3 467 25,40% 

Feelgood 1 0 1 243 32,80% 

Fast Partner 5 0 1 1 665 74,40% 

Fabege 8 0 1 14 567 10,10% 

Fagerhult 5 0 1 1 978 70,30% 

Duroc 4 0 1 157 35,40% 

Sagax  7 0 1 1 235 21,60% 

Saab 8 0 1 18 555 44,30% 

Sandvik 7 0 1 87 785 18% 

Seco Tools 7 0 1 11 637 89,30% 

Sigma 1 0 1 1 093 32,30% 
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Sinter Cast 2 0 1 560 9,60% 

SKF 6 0 1 50 746 28,80% 

Skistar  6 0 1 3 983 30,70% 

SSAB 7 0 1 25 804 20,40% 

Studsvik 6 0 1 1 676 22,60% 

Svolder 0 0 0 880 26,60% 

Uniflex 0 0 1 400 70,28% 

Volvo 8 0 1 158 063 21,30% 

XANO Industri 6 0 1 487 56,50% 

Biotage 1 0 1 1 066 14,10% 

Bio Phausia 0 0 1 162 12,10% 

Biolin Scientific 0 0 1 143 43,10% 

Axfood 6 0 1 12 105 44,50% 

Axis  5 0 1 4 016 22,50% 

A-com 0 0 1 97 21,40% 
Aarhus 
Karlshamn 9 0 1 8 318 39,26% 

Acade Media 0 0 1 114 36,10% 

Acando 2 0 1 634 12,20% 

ACAP Invest 3 0 0 449 26,70% 

Addnode AB 0 0 1 590 24,30% 

Alfa Laval 6 0 1 19 207 17,70% 

Bilia 9 0 1 3 457 23,10% 

Billerud 10 0 1 5 538 15,70% 

Boliden 7 0 1 18 810 6% 

Ctt Systems 7 0 1 582 14,10% 

Elanders 8 0 1 983 42,30% 

Electrolux 7 0 1 63 863 27,10% 

Elos 1 0 1 186 21,60% 

Enea 0 0 1 2 149 9,70% 

Eniro 7 0 1 18 210 8,90% 

Ericsson 6 0 1 440 672 20,30% 
Fenix Outdoor 
AB 5 0 1 769 81,20% 

G&L Beijer AB 3 0 1 1 107 21,80% 

Svedbergs 0 0 1 1 208 55,30% 

Wallenstam 3 0 1 6 124 66,80% 

Vitrolife 6 0 1 496 26,40% 

Heba 6 0 1 1 788 26,60% 

Diamyd Medical 0 0 1 578 39,70% 

Tretti 0 0 1 73 29,10% 

Trade Doubler 0 0 1 4 116 15,50% 

Traction 0 0 1 1 017 91,70% 

Modul 1 2 0 1 77 4,50% 

Mekonomen 1 0 1 3 133 38,80% 

Havsfrun 0 0 0 432 70,50% 

HiQ International 3 0 1 2 121 9,10% 

HQ 1 0 0 3 593 24,10% 

Industrivärden 2 0 0 40 909 35,40% 

Jeeves 0 0 1 284 11,40% 

Karo Bio 3 0 1 681 6% 
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8 Bilaga 2 Poängsättning med Adrems checklista  
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