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ABSTRACT   
 
Title: Sustainability reporting impacts on corporate resource efficiency. A longitudinal study that 

examines the resource efficiency development at 27 Swedish companies after the implementation 

of sustainability reporting. 

Level: Bachelor thesis in business administration, 15 credits 

Author: Joel Magnusson and Valeria Lingran  

Supervisor: Jan Svanberg 

Date: 201406 

 
Aim: The purpose of this study is to highlight a correlation between the implementation of 

sustainability reporting and a change in the company's resource efficiency in relation to average 

change in Swedish industry. 

Method: The study uses a deductive research approach and a longitudinal research design with a 

quantitative research strategy. It’s an empirical inquiry that uses the sustainable value method in 

order to obtain a quantitative measure of corporate sustainability. Data are gathered by means of 

literature, search units on the internet, corporate annual reports and corporate sustainability 

reports. The data is then analyzed using statistical mathematics.  

Result and Conclusions: Our testing shows that it is more likely that corporate resource 

efficiency remains unchanged after implementation of corporate sustainability reporting. The 

result shows that businesses resource efficiency develops the same wheter the company reports 

on sustanability or not.  

Suggestions for future research: In future research we suggest redoing this test with a simple 

random sample when there’s a database big enough available. We also see the need to widened 

this area of research and use the same methods but to different purposes, where one of them is to 

investigate the company’s change in reputation after the implementation of sustainability 

reporting.   

Contribution of the thesis: We didn’t find any correlation between implementation of 

sustanability reporting and change in resource efficiency. This makes us question some theories 

and puts attention to where research needs to be conducted in the future and also which theories 

that needs further investigation.         

Key words: CO2 (designation of carbon dioxide), EBITDA (Earnings before interest, taxes, 

depreciation and amortization), GRI (Global Reporting Initiative), BNP (gross domestic 

product), SV (Sustanable value), Resource efficiency (How effective a company uses social and 

environmental resources to create economical value, also called corporate sustainability).  



	  

ABSTRACT 
 
Titel: Hållbarhetsredovisningens effekter på företags resurseffektivitet. En longitudinell studie som 

undersöker resurseffektivitetens utveckling på 27 svenska företag efter implementeringen av 

hållbarhetsredovisning. 

Nivå: Examensarbete i företagsekonomi, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp 

Författare: Joel Magnusson och Valeria Lingran 

Handledare: Jan Svanberg 

Datum: 201406 
 
Syfte: Syftet med studien är att belysa ett samband mellan implementering av 

hållbarhetsredovisning och en förändring av dessa företags resurseffektivitet i förhållande till 

förändringen hos de svenska företagen i genomsnitt. 

Metod: Studien är uppbyggd på en deduktiv forskningsansats och en longitudinell 

forskningsdesign med en kvantitativ forskningsstrategi. Det är en empirisk undersökning där 

Sustainable value metoden används för att beräkna kvantitativa mått på företagens hållbarhet. 

Data har hämtats från tidigare forskning, sökenheter på internet samt företagens års- och 

hållbarhetsredovisningar. Datan är analyserad med hjälp av statistiska metoder lämpade för 

longitudinell analys.  

Resultat och slutsats: Våra tester påvisar att det är större sannolikhet att företagens 

resurseffektivitet förblir oförändrad än att den förändras efter företagens implementering av 

hållbarhetsredovisning. Undersökningen tyder på att företagens resurseffektivitet utvecklas 

likartat vare sig företagen implementerat hållbarhetsredovisning eller inte.  

Förslag till fortsattforskning: För framtida forskning föreslår vi först och främst att detta test 

upprepas där urvalstekniken skall vara obundet slumpmässigt urval, när det finns en databas som 

gör detta möjligt. Vi ser också att detta forskningsområde behöver breddas där samma metoder 

som i denna undersökning skall testa andra frågeställningar, där en av dem är att undersöka 

förändringen i företags anseende efter implementeringen av hållbarhetsredovisning.   

Uppsatsens bidrag: Vi kunde inte påvisa något samband mellan implementeringen av 

hållbarhetsredovisning och förändring i företags resurseffektivitet. Resultatet får oss att 

ifrågasätta undersökta teorier och lägger uppmärksamhet till vart forskning behövs i framtiden 

samt vilka teorier som behöver vidare utforskning.  

Nyckelord: CO2 (koldioxid), EBITDA (Ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, 

nedskrivningar och avskrivningar), GRI (Global Reporting Initiative), BNP (bruttonationalprodukt), 

SV (Hållbart värde), Resurseffektivitet (Hur effektivt företag använder sociala och miljörelaterade 

resurser för att skapa ekonomiskt värde, även kallat hållbart företagande). 
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1. Inledning 
 
I det första kapitlet presenteras bakgrunden till vårt arbete. Med detta som grund förs en 
problemdiskussion som övergår till en problemformulering och ett syfte. Vi tar också fram vad vi 
har avgränsat oss till och förklarar olika förkortningar som har förekommit i studien. 
 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Miljöhotet 

Sedan början på 1900-talet har världens energiförbrukning ständigt ökat liksom utsläppen av 

växthusgaser (WWF 2014; Archer & Pierrehumbert 2013). Det är numera allmänt känt att 

utsläppen av växthusgaser och då främst koldioxid, som står för 60 procent av effekten, höjer 

medeltemperaturen på jorden, ökar oväderintensiteten och smälter jordens massiva islager världen 

över, vilket i sin tur bland annat riskerar att höja den globala havsnivån (WWF 2014; Archer & 

Pierrehumbert 2013). Detta är en av faktorerna till varför människor blir mer brydd, visar mer 

förståelse och mer engagemang i hållbar utveckling (WWF 2014). Hållbar utveckling eller hållbart 

företagande beskrivs utav Bebbington (2001) vara ett samspel mellan sociala, ekonomiska och 

miljörelaterade aspekter där växthuseffekten och koldioxidutsläppen således blir den största delen i 

samspelet mellan ekonomiska och miljörelaterade aspekter. Detta kallas med andra ord 

resurseffektivitet som bland annat är ett samspel av givna ekonomiska och miljörelaterade resurser 

(Bebbington 2001; Figge & Hahn 2004).  

1.1.2 Företagens och redovisningens roll 

Enligt Archer och Pierrehumbert (2013) och WWF (2014) står företagen för en stor del av 

utsläppen av växthusgaser och har därför fått allt mer påtryckningar både från lagstiftaren men även 

från allmänheten. Hållbarhetsredovisning är en del av engagemanget kring miljön som inte är 

lagstiftad. Att den icke är lagstiftad och istället ett krav från allmänheten är en anledning till varför 

vissa forskare menar att den har möjligheten att göra någon verklig effekt på företagens praktiska 

hållbarhetsarbete (Vogel 2005; Crane & Matten 2007; Steurer 2010). Hållbarhetsredovisningen är 

enligt Grafström, Göthberg och Windell (2008) ett sätt för företagen att skriftligt visa bland annat 

sina miljörelaterade verkningar, mål och uppföljningar i form av en rapport. Hur detta kommer i 

relation till det praktiska hållbarhetsarbetet mot mindre miljörelaterade verkningar menar Grafström 

m.fl. (2010) kan vara att redovisningen har en tendens att styra företagen. För att sätta företagens 

praktiska hållbarhetsarbete i relation till andra företag har kraven på kontroll och jämförbarhet ökat, 

vilket kan vara en anledning till varför gemensamma standarder av hållbarhetsredovisning som 
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bland annat Global Reporting Initiative har uppkommit.  

1.1.3 Företagens implementering av hållbarhetsredovisning   

Implementeringen av hållbarhetsredovisningen och speciellt den GRI standardiserade, har under 

senare år kraftigt ökat. KPMG (2008) påstår att användandet av hållbarhetsredovisning ökade med 

nästan 45 procent mellan åren 2007 och 2008. Bara i Sverige har hållbarhetsredovisningen ökat 

med 7 procent mellan 2008 och 2011 (KPMG 2011). Vad gäller endast de 250 största företagen i 

Sverige har användandet av hållbarhetsredovisningar ökat med 83 procent mellan åren 2005 och 

2011 (jmf. KPMG 2008; KPMG 2011). Hållbarhetsredovisning och speciellt GRI redovisning har 

också blivit allt vanligare bland statligt ägda företag, mycket på grund av att dem vill ligga i 

framkant när det gäller hållbarhetsarbete och framstå som en förebild framför andra organisationer 

(Burrit & Welch 1997; Farneti & Guthri 2009). Från och med 2007 blev alla de svenska statligt 

ägda företagen skyldiga att rapportera en hållbarhetsredovisning enligt GRIs riktlinjer 

(Regeringskansliet 2007). Implementeringen hade som mål att dessa företag skulle ta större ansvar 

för sociala, ekonomiska och miljörelaterade aspekter. GRI hållbarhetsredovisningen var då, precis 

som hållbarhetsredovisning i övrigt tänkt fungera som ett verktyg för de statliga företagen att 

förbättra den hållbara utvecklingen med huvudfokus på att förbättra de miljörelaterade aspekterna 

(Regeringskansliet 2007; Regeringskansliet 2014; Burrit & Welch 1997; Farneti & Guthri 2009).   

1.2 Problemdiskussion 

1.2.1 Effekter av hållbarhetsredovisning 

Det är dock inte självklart att effekten av hållbarhetsredovisning blir en förbättring av de 

miljörelaterade aspekterna hos företagen. Hållbarhetsredovisningen kan skifta mellan varje enskilt 

företag som använder sig av denna typ av redovisning. Downling och Pfeffer (1975) och Lindblom 

(1993) menar att det finns olika effektgångar av hållbarhetsredovisning. Ett av dessa är att 

hållbarhetsredovisningar kan resultera i att legitimera företags nuvarande ställning inom 

hållbarhetsutveckling istället för att faktiskt förbättra det (Deegan 2002; Dowling & Pfeffer 1975; 

Patten 1992; Lindblom 1993; Gray m.fl. 1995; Hurst 2010). Företagen kan också använda 

hållbarhetsredovisningen för att visa de bra miljörelaterade aspekterna i företaget och strunta i att 

rapportera de dåliga, åtminstone enligt Lindblom (1993) och Downling och Pfeffer (1975) som 

menar att det inte alls är ovanligt att företagen förskönar sina rapporter. Det stämmer in med 

synsättet som skulle påstå att det endast är viktigt att bry sig om mäktiga finansiella intressenter och 

deras ekonomiska krav (Gray 1996; Wallace 1995). Detta riskerar nämligen också att leda till att 

företaget endast vill legitimera sig mot samhället och inte faktiskt förbättra sig. 
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Företag kan även ha som mening att använda hållbarhetsredovisningen som verktyg mot en praktisk 

förbättring (Lindblom 1993). Vi ser att detta kan kopplas mot resultat som menar att företagen 

verkligen bryr sig om alla som kan tänkas påverka och påverkas av företaget (Hsnas 1998). Detta 

gör att implementeringen av hållbarhetsredovisning syftar till det som alla dessa olika intressenter 

ofta vill, att företagen jobbar mot en bättre miljö.  

 

Det finns ytterligare forskning som visar olika effekter av implementeringen av 

hållbarhetsredovisning. Vissa tyder på att effekten av implementeringen främst är förskönad 

rapportering av hållbarhetsprocesser för att bygga upp en bra legitim bild av företaget (Downling & 

Pfeffer 1975; Lindblom 1993; O’Donovan 2002; Milne & Patten 2002; Wilmshurst och Frost 2000; 

Cho & Patten 2007). Andra och då bland annat Adams och McNicholas (2007)  menar att 

implementering av hållbarhetsredovisning leder till bättre hållbart företagande, så länge ledningen 

är engagerad i det. Breitholtz (2009) menar något liknande, nämligen att de praktiska processerna 

tenderar att förbättras om hela organisationen är involverad.  

 

Tidigare forskning ger olika förklaringar till varför företag kan välja att använda sig av denna 

frivilliga gren av redovisning och vad det kan resultera i. Vi hittar dock en del gemensamma drag 

när det gäller tidigare forskningsprocesser. Det är mestadels kvalitativa undersökningar som är 

genomförda med kort eller ingen tidshorisont tillsammans med frågor som ger breda svarsramar. 

Det har hitintills lett till spridda resultat inom detta forskningsområde. De kvantitativt utförda 

undersökningarna fokuserar inte på företagens hållbarhet eller resurseffektivitet, utan mer på andra 

teoretiska syften med hållbarhetsredovisning (Deegan & Unerman 2011). Vi ser därför att detta 

forskningsområde kan gynnas av forskning som lägger fokus på företagens resurseffektivitet. 

Tillsammans med en kvantitativ metod kan företagens resurseffektivitet mätas numeriskt. Dessa 

numeriska mått på företagens resurseffektivitet kan, med en longitudinell design, belysas över tid 

för att visa hur företags resurseffektivitet utvecklats. Kombinationen bidrar därför till 

forskningsområdet med en ny insynsvinkel, genom att belysa om och hur företagens 

resurseffektivitet förändrats efter implementeringen av hållbarhetsredovisning.  
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1.3 Problemformulering 

● Kan vi påvisa någon tidsenlig förändring av företagens resurseffektivitet efter 

implementeringen av hållbarhetsredovisning?  

● Skiljer sig en eventuell förändring mot svenska företag i genomsnitt?  

● Är denna eventuella förändring av resurseffektiviteten positiv eller negativ för de företag 

som implementerat hållbarhetsredovisning, i förhållande till de svenska företagen i 

genomsnitt?   

1.4 Syfte 

Studiens syfte är att belysa ett samband mellan implementering av hållbarhetsredovisning och en 

förändring av dessa företags resurseffektivitet i förhållande till förändringen hos de svenska 

företagen i genomsnitt.  

1.5 Avgränsningar 

Vi avgränsar oss till de statligt ägda företagen i Sverige där alla implementerat GRI 

hållbarhetsredovisning från och med år 2007. Vi undersöker dessa mellan åren 2008-2012, då mer 

än hälften av företagen redovisat tillräckligt med data under dessa år. De undersökta företagen 

uppgår till 50 stycken vilket innebär att vi manuellt gått igenom 50 årsredovisningar och 250 

hållbarhetsredovisningar medan de slutligt analyserade företagen uppgår till 27 stycken på grund av 

bristande redovisning hos de övriga. Även om vi kunnat hitta ett slumpmässigt populationsurval, 

där alla företag implementerat GRI samtidigt, hade vår tid och våra resurser endast kunna täcka 

denna mängd av företag då varje hållbarhetsredovisning måste undersökas av oss manuellt.   

1.6 Förkortningar & Förklaringar 

BNP     Bruttonationalprodukt. 

CO2     Beteckning för koldioxid.  

EBITDA Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (ett 

företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar och 

avskrivningar). 

GRI     Global Reporting Initiative. 

GVA     Gross Value Added (Bruttoförädlingsvärde). 

Hållbart företagande Beskrivs nedan vid ordet “Resurseffektivitet”. 
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RC Return to cost (bruttoförädlingsvärde i förhållande till 

alternativkostnaden).  

RCR  Return to cost ratio (bruttoförädlingsvärde i förhållande till 

alternativkostnaden skrivet i skala). 

Resurseffektivitet Hur effektivt ett företag använder sociala och miljörelaterade resurser 

för att skapa ekonomiska resurser. Vid ett bruttoförädlingsvärde på 

10kr och utsläpp av 10 ton CO2 blir resurseffektiviteten 1 (10 kr/10 

CO2). Ekonomiska, sociala och/eller miljörelaterade resurser vägs 

samman, vilket då enligt bland annat Bebbingtons (2001) definition 

av hållbar utveckling, gör resurseffektiviteten till ett mått på hur 

hållbart ett företag är relativt ett annat om deras respektive 

resurseffektivitet vägs mot varandra.      

SV     Sustainable Value (hållbart värde). 
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Syfte: Studiens syfte är att belysa ett samband mellan implementering av 
hållbarhetsredovisning och en förändring av dessa företags resurseffektivitet i 
förhållande till förändringen hos de svenska företagen i genomsnitt. 

	  

2. Metod 

 
I det andra kapitlet presenteras studiens metod genom att stegvis gå igenom uppsatsens 
forskningstradition, forskningsansats, forskningsdesign, forskningsstrategi, utföringsmetod och 
datainsamlingsmetod. Det kommer också en presentation av kritik av våra val av metoder. 
  

2.1 Översikt  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
Figur 2.1: Kapitelöversikt 

2.2 Forskningstradition 

Det här arbetet och dess tillvägagångssätt är grundat i den kunskapsteoretiska forskningstraditionen 

positivism. Detta innebär att utgångspunkten för de metoder som använts, för att bygga kunskap 

och uppnå ett relevant resultat vid teori- och kunskapsprövning, är samma som de vid 

naturvetenskaplig forskning (Bryman & Bell 2013). Inom positivismen ställs därför olika krav, 

liknande de inom naturvetenskapen, på vad som definieras som kunskap och vetenskap (Bryman & 

Bell 2013). För det första menar många forskare (se t.ex. Bryman 1989; Bryman & Bell 2013) att 

endast det som kan uppfattas av sinnena kan klassificeras som riktig kunskap, också kallat 

fenomenalism. Denna kunskap skall inom positivismen komma från insamlad fakta kring 

lagmässiga regelbundenheter, även kallat induktivism (Bryman 1989; Bryman & Bell 2013; 

Saunders, Lewis & Thornhill 2009). Vidare menas att meningen med dessa kunskaper och teorier är 

att bygga hypoteser som skall testas för att sedan visa logiska och lagmässiga förklaringar, även 

kallat deduktivism (Bryman 1989; Bryman & Bell 2013; Saunders, Lewis & Thornhill 2009). 

Objektiviteten, eller friheten från egna värderingar, inom dessa processer är också viktigt för att ge 

valida resultat som vidare skall kunna klassas som vetenskap (Bryman 1989; Bryman & Bell 2013; 

Saunders, Lewis & Thornhill 2009).   

 

I det här arbetet har vi närmare bestämt utgått ifrån tidigare forskning om hållbarhetsredovisning 

och forskningstillvägagångssätt, genererat frågeställningar utifrån denna forskning och slutligen 

testat dessa. För att hålla arbetet så värderingsfritt som möjligt har vi utgått ifrån tidigare forskning 

Metod: Longitudinell kohortstudie där företagens resurseffektivitet mäts över fem års tid efter 
implementeringen av hållbarhetsredovisning. Kohorturvalet baseras på att alla urvalsföretag har 

implementerat hållbarhetsredovisning enligt GRI standard vid samma tidpunkt. Företagens 
resurseffektivitet (hur hållbart företaget är) mäts med hjälp av med hjälp av SV-metoden. 
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och tidigare använda forsknings- och analysmetoder i hela undersökningen, däribland Sustainable 

value metoden och statistiska jämförelsetester så som ANOVA. Även den empiriska informationen 

är insamlad på sätt som är beskrivet genom tidigare forskning för att hålla våra egna värderingar 

utanför denna undersökning.  

2.3 Forskningsansats 

I detta arbete används en deduktiv forskningsansats för att försöka belysa ett tidsenligt samband 

mellan implementeringen av hållbarhetsredovisning och hur hållbart ett företag är i jämförelse med 

benchmark, i vårt fall Sverigegenomsnitt. Den deduktiva ansatsen innebär att man använder tidigare 

accepterad kunskap och teorier för att generera hypoteser eller frågeställningar som sedan skall 

testas empiriskt (Bryman 1989; Bryman & Bell 2013; Saunders, Lewis & Thornhill 2009). Dessa 

hypoteser och frågeställningar förkastas eller bekräftas med hjälp av resultatet och analysen och kan 

då belysa om och eventuellt hur kunskap och teori bör omformuleras (Bryman 1989; Bryman & 

Bell 2013; Saunders, Lewis & Thornhill 2009).    

2.4 Forskningsdesign 

I den här undersökningen används en longitudinell design och ännu mer specifikt, en kohortstudie. 

En longitudinell design innebär att data om en variabel skall insamlas under minst två tillfällen, vid 

olika tidpunkter (Bryman & Bell 2013; Hasset & Paayyilainen-Mäntymäki 2013; Huber & Van de 

Ven 1995; Pettigrew 1990). En longitudinell design har också ofta likheter med en tvärsnittsdesign 

genom bland annat att flera variabler hos flera undersökningsobjekt undersöks samtidigt (Bryman 

& Bell 2013; Hasset & Paayyilainen-Mäntymäki 2013; Huber & Van de Ven 1995; Pettigrew 1990). 

Skillnaden mellan tvärsnittsdesignen och den longitudinella blir i det fallet att insamlingen i en 

longitudinell studie görs flera gånger över tid. Vad som menas med att det är en kohortstudie är att 

urvalet av undersökningsobjekt är baserat på en grupp där objekten har något gemensamt, till 

exempel att de varit med om en specifik händelse vid samma tidpunkt (Bryman & Bell 2013; 

Hasset & Paayyilainen-Mäntymäki 2013). Vanligare är det inom företagsekonomi med en 

panelstudie där urvalet av undersökningsobjekt är grundat på ett slumpmässigt urval av en hel 

nation (Bryman & Bell 2013; Hasset & Paayyilainen-Mäntymäki 2013; Huber & Van de Ven 1995; 

Pettigrew 1990). Frågan om varför en kohortstudie bör genomföras när panelstudien i allmänhet 

anses mer generaliserbar till en hel nation/population kan givetvis ställas. Vi har undersökt en grupp 

företag som implementerat hållbarhetsredovisningen GRI vid samma tidpunkt, en kohortstudie. 

Anledningen till detta är för att eliminera risken att företagens praktiska hållbarhetsarbete förändras 

på olika sätt beroende på hur länge de har använt sig av hållbarhetsredovisning, detta bland annat då 

kunskapen om hållbarhetsarbete förbättras medan hållbarhetsredovisning används (se t.ex. 
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Breitholtz 2009), något vi återkommer till i avsnittet ”3. Teoristudier”. I detta anseende skulle en 

panelstudie riskera att ge ett missvisande resultat då ett slumpmässigt populationsurval av företag 

som använder hållbarhetsredovisningen GRI inte skulle ta hänsyn till implementeringsdatum. Idag 

finns det inte tillräckligt utvecklade databaser för att dela in alla rapporterande organisationer i 

grupper om när de implementerade sin hållbarhetsredovisning.  

2.5 Forskningsstrategi 

Vi har använt oss av kvantitativa sekundäranalyser för att genomföra den empiriska undersökningen. 

Skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa studier är diffus och handlar idag inte endast om det 

är siffror, ord eller tanke som analyseras (Bryman 1989; Bryman & Bell 2013). Samtidigt så 

kännetecknas kvantitativa studier av data som antingen från början är numeriska eller som 

kvantifieras för att göras numerisk (Bryman 1989; Bryman & Bell 2013; Saunders, Lewis & 

Thornhill 2009). Analysmetoderna till kvantitativ data är vanligen statistisk inferens eller regression.  

 

Med sekundäranalys menas att datan som analyserats kommer ifrån källor som någon annan skrivit, 

till exempel att data från årsredovisningar analyseras där årsredovisningen är skriven av någon 

annan än den aktuella forskaren (Bryman 1989; Bryman & Bell 2013; Saunders, Lewis & Thornhill 

2009). I det här arbetet har numerisk data från årsredovisningar och GRI standardiserade 

hållbarhetsredovisningar analyserats, främst fokus har lagts vid företagens bruttoförädlingsvärde 

(GVA) och utsläpp av växthusgasen koldioxid. Även fakta om Sveriges BNP och Sveriges totala 

koldioxidutsläpp har analyserats. Metoden för analys av den insamlade data domineras av statistiska 

jämförelser av medelvärden, där procentuella förändringar mellan åren har störst betydelse. Detta 

då undersökningen handlar om att belysa en tidsenlig förändring av företagens praktiska 

hållbarhetsarbete efter implementeringen av GRI hållbarhetsredovisning. Den procentuella 

förändringen mellan åren analyseras sedan med t-test samt att en ANOVA analys utförts. Dessa 

tester används för att se om tänkbara skillnader mellan företagens hållbarhet mellan åren kan 

generaliseras till en större population. För att göra denna statistiska analys har vi behövt räkna ut ett 

numeriskt och på så sätt kvantitativt värde på ett företags hållbarhet. Detta har räknats ut med hjälp 

av Sustainable value metoden (SV-metoden).    

2.6 Sustainable value metoden  

Metoden vi använt för att få ett kvantitativt mått på ett företags hållbarhet är Sustainable value 

metoden, vilket är ett resultat av Figge och Hahns (2004) forskning. Kortfattat fungerar den på ett 

sådant sätt att ett kvantitativt värde för ett företags hållbarhet räknas ut, vilket sedan jämförs med ett 

benchmark. På detta sätt syns hur hållbart urvalsföretagen är i jämförelse med detta benchmark. I 
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denna metod går det att inkludera olika variabler i form av sociala, ekonomiska och miljörelaterade 

aspekter i valfritt antal (Figge & Hahn 2004). Vi har valt att undersöka den miljörelaterade 

variabeln koldioxid, då den har en betydande verkan för växthuseffekten vilken i sin tur är en av de 

viktigaste grenarna inom hållbar utveckling (WWF 2014; Archer & Pierrehumbert 2013). 

Heltäckande information om hur denna metod är utvecklad finns beskrivet i avsnitt ”3. 

Litteraturstudier”. För att använda denna metod krävs att ett antal antaganden görs, vilka är 

individuella för varje undersökning den används inom, dessa antaganden beskrivs i avsnitt ”2.6 

Sustainable value metoden”.  

2.6.1 Urval 

När vi gjorde urvalet för denna longitudinella kohortstudie, där vi vill belysa förändringen av 

företagens praktiska hållbarhetsarbete efter implementeringen av hållbarhetsredovisning, tog vi 

hänsyn till när företagen implementerat hållbarhetsredovisning och med vilken typ av 

standardisering de gjort detta. Eftersom detta gör att ett slumpmässigt populationsurval blir svårt att 

använda, så sökte vi upp en så stor grupp som möjligt med våra resurser där det fanns en blandning 

av företag från olika branscher, med olika företagsstorlek, med samma implementeringsår av 

hållbarhetsredovisning och som även utgått från samma standarder vad gäller 

hållbarhetsredovisningen. Tanken var att vi skulle nå ett så generaliserbart resultat som möjligt, 

vilket hade blivit svårt med ett slumpmässigt populationsurval på grund av att implementeringstiden 

kan ha en inverkan på företagens kunskap angående hållbarhetsarbete (se t.ex. Breitholtz 2009). 

Precis som Bryman och Bell (2013) och Saunders, Lewis och Thornhill (2009) menar, finns det 

tillfällen då ett slumpmässigt populationsurval inte är det mest generaliserbara, till exempel om det 

finns en märkvärdigt påverkande variabel att ta hänsyn till.  

 

Vårt urval består av 50 statligt ägda företag, varav 27 gav ut tillräckligt med information. Det är 

svenska företag i olika storlekar och olika branscher där alla har implementerat GRI standardiserad 

hållbarhetsredovisning år 2007.   

2.6.2 Benchmark 

Vi har valt att använda oss av Sveriges resurseffektivitet som benchmark i jämförelse mot våra 

urvalsföretag för att få fram SV för de undersökta företagen. Detta betyder att Sveriges BNP och 

totala mängd koldioxidutsläpp används för beräkning av benchmark. Anledningen till detta är för 

att vi vill belysa en förändring av företagens praktiska hållbarhetsarbete efter implementeringen av 

hållbarhetsredovisning. En påverkande faktor till förbättrat hållbarhetsarbete är nämligen teknisk 

utveckling (Americas Climate Choices 2010; Hoffert m.fl. 2002). Genom att använda Sverige som 
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benchmark kan vi till viss del eliminera att denna faktor påverkar vårt resultat då vi inte vill belysa 

en förändring av företagens hållbarhet efter vissa tekniska påfund. Företagens resurseffektivitet 

jämförs mot Sveriges resurseffektivitet, där båda uppdateras för varje år i studien. För att på ett 

enkelt sätt förklara hur detta till viss del eliminerar den tekniska utvecklingen från vårt resultat, kan 

vi hypotetiskt ge Sverige en resurseffektivitet på 2 och ett urvalsföretag på 3. Säg då att företagets 

SV blir 3-2=1. När en teknisk utveckling sedan sker hos företaget får detta företag en 

resurseffektivitet på 4, samtidigt kommer då Sveriges resurseffektivitet att öka eftersom detta är den 

genomsnittliga resurseffektiviteten av alla företag i Sverige. Resurseffektiviteten för Sverige blir då 

3. Företagets SV blir återigen 1 (4-3). Teknisk utveckling blir då åtminstone till viss del utesluten 

från vårt resultat, så länge inte de undersökta företagen har en snabbare teknisk utveckling än övriga 

i Sverige. Det blir på detta sätt mer ingående en belysning på hur dessa undersökta företag, som 

implementerat hållbarhetsredovisning, förhållit sig till Sverige som genomsnitt vad gäller hållbar 

utveckling. Figge och Hahn (2004) påpekar att benchmark skall väljas utifrån syftet med studien 

och i vårt fall, när förändringen av hållbart företagande efter implementeringen av 

hållbarhetsredovisning skall belysas, ser vi det som viktigt att ta ovanstående faktorer i akt och 

använder oss därför av Sverige som benchmark.  

2.6.3 Uträkningsvariabler 

För att räkna ut företagets hållbara värde har vi använt oss av företagens bruttoförädlingsvärde och 

deras koldioxidutsläpp. Bruttoförädlingsvärdet är värdet som företaget bidrar med till BNP och 

koldioxidutsläppen anses vara en av de viktigaste miljörelaterade aspekterna inom definitionen 

hållbar utveckling (Bebbington 2001; WWF 2014; Archer & Pierrehumbert 2013). Ett företags 

ungefärliga bruttoförädlingsvärde är EBITDA + Personalkostnader (Figge m.fl. 2006). Detta mått 

passar därför väl ihop med det tidigare bestämda benchmark.  

2.6.4 Tidshorisont 

Vi har studerat de utvalda företagen under fem år, 2008-2012. Under dessa år har de utvalda 

företagen redovisat sina koldioxidutsläpp, vilket har varit ett grundläggande krav för vår 

undersökning. De finansiella måtten har i modern tid, alltid gått att få tag på så undersökningens 

längd har varit beroende på urvalsgruppens rapportering av koldioxidutsläpp. Vi har under denna 

tidsperiod haft möjlighet att belysa utvecklingen av företagens praktiska hållbarhetsarbete i 

förhållande till Sveriges, efter att de har implementerat GRI hållbarhetsredovisning.  

 2.7 Kritik 

Vi är även medvetna om kritiken som finns angående en del av våra val i undersökning och metod. 
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Urval som inte är slumpmässiga populationsurval anses av vissa vara mer subjektiva än objektiva 

samt att de kan anses vara svårare att generalisera till en större nivå (Bryman och Bell 2013). 

Samtidigt så finns fall då Bryman och Bell (2013) menar att andra urvalsmetoder kan vara lämpliga, 

var vi ser vår studie som kvalificerad för detta, mycket på grund av att vissa eventuellt påverkande 

variabler, som tiden av användandet av GRI redovisning bör elimineras. Sustainable value metoden 

har också utsatts av kritik av Kuosmanen och Kuosmanen (2009) om att ge missvisande resultat, 

detta har dock av Figge och Hahn (2009) ansetts bero på felaktigheter i deras antaganden. BNP som 

mått på en nations ekonomi är också av vissa ansett att vara missvisande och mindre bra som mått 

(Stockhammer, Hochreiter, Obermayr & Steiner 1997; Bergh 2009). Samtidigt är BNP det mest 

använda måttet på länders ekonomi, vilket har fått oss att fortfarande se det som användbart.  

2.8 Inhämtning av data  

2.8.1 Litteratursökning 

Litteratursökningen och sökningen efter tidigare forskning i detta arbete har främst skett genom 

sökenheten Google Scholar samt på databaserna Sciencedirect och Emerald. Sökningar via Uppsala 

Universitet och Stockholms Universitet har också utförts under studiens gång. Den tidigare 

forskningen vi läst har även granskats efter användbara källor till vårt eget arbete. Sökningar har 

också gått genom Google vad gäller sedvanliga dokument samt att teoriböcker har använts från 

Gävles stadsbibliotek, Stockholms stadsbibliotek och biblioteket på Högskolan i Gävle.  

2.8.2 Empirigenerering  

Vårt arbete är byggt på kvantitativ sekundäranalys där våra främsta källor vart företagens 

årsredovisningar och hållbarhetsredovisningar. Dessa har främst inhämtas från databaserna 

Retriever och GRI Database, men även från företagens respektive hemsidor. Övrig, mer 

lättillgänglig fakta har sökts fram med hjälp av Google söktjänst.   
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Metod: Longitudinell kohortstudie där företagens resurseffektivitet mäts över fem års tid efter implementeringen av 
hållbarhetsredovisning. Kohorturvalet baseras på att alla urvalsföretag har implementerat hållbarhetsredovisning 
enligt GRI standard vid samma tidpunkt. Företagens resurseffektivitet (hur hållbart företaget är) mäts med hjälp av 
med hjälp av SV-metoden. 

Teoristudier: Det finns spridda teorier om varför företag implementerar hållbarhetsredovisning och vad som händer 
med företagens praktiska hållbarhet/resurseffektivitet efter implementering av hållbarhetsredovisning. Snäva, 
kvantitativa och longitudinella studier kan bredda detta område och ge större klarhet i vad som händer efter 
implementeringen av hållbarhetsredovisning. Kvantifieringen av data kan ske med hjälp av SV-metoden. 

Syfte: Studiens syfte är att belysa ett samband mellan implementering av 
hållbarhetsredovisning och en förändring av dessa företags resurseffektivitet i 
förhållande till förändringen hos de svenska företagen i genomsnitt. 

	  

3. Teoristudier 

 
I det tredje kapitlet kommer vi gå djupare in på hållbarhetsredovisningen och dess implementering. 
Vi tar fram tidigare forskning för att kunna bygga en grund till vårt arbete och våra 
frågeställningar. 
 

3.1 Översikt  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.1: Kapitelöversikt 

3.2 Hållbarhetsredovisningens implementerande och effekt 

3.2.1 Hållbarhetsredovisning 

Hållbarhetsredovisning är ett sätt för företagen att skapa ett större ansvarstagande för sociala och 

miljörelaterade aspekter och samtidigt visa att de gör detta (Brunsson & Jacobsson 2000; Hallström 

& Boström 2010). Hållbarhetsredovisning hör alltså tätt ihop med och är enligt Moon (2007), en 

viktig del i att uppnå begreppet hållbar utveckling, som enligt Bebbington (2001) står för att det 

måste finnas en balans mellan dessa faktorer för att företaget skall kunna bli hållbart ur social, 

ekonomisk och miljömässig synvinkel (jmf. Lawrence 1997; Moser 2001). En 

hållbarhetsredovisning innefattar till stor del samma moment som en vanlig redovisning där 

strategier, mål och uppföljning skall göras. Skillnaden är då att hållbarhetsredovisningen handlar 

om sociala och miljörelaterade aspekter istället för endast ekonomiska (Carol & Larrinaga-

González 2007).  Denna typ av redovisning skall också företagen ta ansvar och arbeta utefter, precis 

som vid vanlig ekonomisk redovisning. Det innebär att ett miljörelaterat eller socialt mål i 

hållbarhetsredovisningen skall uppnås och blir så inte fallet skall strategierna läggas om (Lamberton 

2005). Detta innebär som tidigare nämnt ansvar och ett väldigt brett sådant, annars riskerar 

företaget att förlora förtroendet och visa sig utåt som obrydd om bland annat vår natur, miljö och 
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vårt klimat (jmf. Deegan 2002; Dowling & Pfeffer 1975; Patten 1992; Lindblom 1993; Gray 

m.fl.1995; Hurst 2010).  

 

Människors medvetenhet om hur våra mänskliga aktiviteter påverkar miljön, vårt klimat och 

framtida generationers möjligheter till samma livsstandard som vi har idag skapar ett större 

ansvarstagande hos människor (WWF 2014). Detta fenomen har ökat intressenters informationskrav 

på företagen och på så sätt tvingat fram en kraftig ökning av hållbarhetsredovisningar (Morsing & 

Beckman 2006; Hartman m.fl. 2007; Grafström m.fl. 2008; KPMG 2008; Borglund m.fl. 2009; 

Arvidsson 2010). Processen kommer sålunda från påtryckningar av allmänheten och gör 

hållbarhetsredovisning till en icke lagstiftad del i engagemanget kring miljön, vilket av Steurer 

(2010) sägs ge bättre effekter för det praktiska hållbarhetsarbetet än vid lagstiftning. Men med tanke 

på att det inte är lagstiftat så får den egentligen utföras på valfritt sätt. Detta kan enligt Grafström 

m.fl. (2010) vara anledningen till certifieringar, undertecknanden och allmänt accepterade 

standarder för ett trovärdigt användande av hållbarhetsredovisning (jmf. Vogel 2005; Windell 

2006). Det kan tänkas att det är av denna anledning som Global Reporting Initiativ bildades. 

3.2.2 Global Reporting Initiative 

Enligt Berthoin, Hierkes, MacMillan och Marz (2008) var det först på 90-talet som intresset började 

stiga för hållbarhetsredovisning och även då som GRI redovisningen utvecklades av Coalition for 

Environmentally Responsible Economies och FNs miljöprojekt UNEP. GRI (2014) och Hedberg 

och Malmborg (2002) menar att GRI kan ses som en till viss mån standardiserad utgångspunkt 

inom hållbarhetsredovisning. Denna redovisning har olika krav på vad och hur olika aspekter inom 

redovisningen skall tas upp beroende på vilken bransch det redovisande företaget har. Detta på 

grund av att vissa branscher har olikartade utsläpp av bland annat växthusgaser (GRI 2014). Enligt 

GRI (2014) skall alla företagen visa sina värderingar, sina strategier och relatera detta till deras 

engagemang mot bättre miljö och en bättre värld. Annat som i de flesta fall ska tas upp i rapporten 

är bland annat företagets styrningsupplägg och mått på de vanligast förekommande växthusgaserna 

och dess effekter. Koldioxid är något de flesta GRI redovisande företagen rapporterar om. Dessa 

krav måste följas av de företag som väljer att implementera GRI-redovisning. Tanken med GRI är 

att öka jämförbarheten och transparensen mellan företagens miljörelaterade verkningar och 

engagemang (GRI 2014; Hedberg & Malmborg 2002). Samtidigt så menas att en av de viktigaste 

tankarna med GRI-redovisningen och hållbarhetsredovisning i allmänhet är att öka företagens 

miljörelaterade prestationer (Elkington 1997; Bergström, Catasus & Ljungdahl 2002; Adams och 

McNicolas 2007; Lindblom 1993; GRI 2014). GRI ses således som ett verktyg mot mer 

resurseffektiva företag och en mer hållbar värld.  
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GRIs verksamhet är byggd på begreppet ”Tripple bottom line” (Elkington 1997; Deegan & 

Unerman 2011) vilket innebär att hänsyn skall tas till sociala, ekonomiska och miljörelaterade 

aspekter i ett företag (Elkington 1997; Deegan & Unerman 2011; Shell 2014). Begreppet är 

populariserat av olje- och gasutvinningsföretaget Shell och innesluter samma aspekter som 

begreppet hållbar utveckling (Elkington 1997; Deegan & Unerman 2011; Bebbington 2001). 

3.2.3 Framväxten av hållbarhetsredovisning 

Som tidigare nämnts så gjordes många olika försök till att skapa någon typ av 

hållbarhetsredovisning i mitten på 1900-talet (Berthoin m.fl. 2008). Dessa försök var skilda i sin 

natur och innefattade många brister, bland annat jämförbarheten mellan företagen. Detta då de 

saknades någon typ av standardisering mellan de olika modellerna (Berthoin m.fl.,2008). På 90-

talet tog processen att hitta en mer standardiserad form av hållbarhetsredovisning fart och då 

bildades även organisationen GRI. Medan utvecklingen av standardiserade hållbarhetsnormer tog 

störst plats på 90-talet, kom den kraftiga ökningen av implementering av hållbarhetsredovisning på 

2000-talet. KPMG (2008) påstår att användandet av hållbarhetsredovisning ökade med nästan 45 

procent mellan åren 2007 och 2008. Världen över har det ökat i alla branscher och alla typer av 

organisationer, men med offentliga organisationer i spetsen (KPMG 2011). Denna ökning kan 

troligtvis bero på ökat tryck och mer krav från allmänheten (Morsing & Beckman 2006; Hartman 

m.fl. 2007; Grafström m.fl. 2008; Borglund m.fl. 2009; Arvidsson 2010). Kvalitén på 

redovisningarna har i allmänhet ökat enligt KPMG (2011) och därmed gjort redovisningarna mer 

användbara till dess tänkta syften.   

3.2.4 Vad implementeringen lett till 

Grafström m.fl. (2010) menar att redovisningen ibland har effekten av att styra företagen mot vad 

de granskas för. Detta visar möjligheten för att använda GRI redovisningen som ett verktyg för att 

förbättra företagens hållbara utveckling. Grafström m.fl. (2010) menar att allmänheten tappar 

förtroendet för företagen om de inte uppfyller sina mål i hållbarhetsredovisningen. Även Lindblom 

(1993) menar att företag kan förbättra den hållbara utvecklingen genom användandet av 

hållbarhetsredovisning. Lindblom (1993) menar att företagen i sina hållbarhetsredovisningar bland 

annat visar sina miljörelaterade verkningar, sätter upp mål för framtiden och verkligen strävar för 

att nå upp detta, både för att dra sitt strå till stacken och för att visa allmänheten att de håller vad de 

lovar. Czarniawska och Sevón (1996; 2005) menar att så länge den styrande ledningen har goda 

kunskaper om hållbarhetsfrågor så uppnås också praktiska förändringar. Adams och McNicholas 

(2007) menar att hållbarhetsredovisningen ger olika effekter beroende på ledningens engagemang. 
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Om ledningen själv är engagerad i hållbarhetsfrågor så använder de redovisningen för att verka mot 

ett mer hållbart samhälle. Visar ledningen mindre intresse så ser Adams och McNicholas (2007) att 

ingen praktisk förändring av processerna sker. Breitholtz (2009) menar att det krävs mer än en 

involverad ledning för att redovisningen skall användas mot att uppnå mer förändrad utveckling. 

Han menar att de praktiska processerna tenderar att förbättras om hela organisationen är involverad 

istället.  

 

Andra menar att hållbarhetsredovisningarna används för att allmänheten skall tro att företagen tar 

ansvar medan dem egentligen inte gör det (Deegan 2002; Dowling & Pfeffer 1975; Patten 1992; 

Lindblom 1993; Gray m.fl.1995; Hurst 2010). Företagens syfte med hållbarhetsredovisningen 

menas då endast bidra till att falskt göra allmänheten nöjd så att företagandet egentligen kan 

fortsätta som vanligt. Något intresse för faktisk förändring finns inte i dessa sammanhang. Annan 

empirisk forskning resulterar också i dessa resultat, med formuleringen att företagen egentligen inte 

vill göra någon förändring i sina praktiska processer och istället implementerar 

hållbarhetsredovisningen för att skapa falsk legitimitet (O’Donovan 2002; Milne & Patten 2002; 

Wilmshurst & Frost 2000; Cho & Patten 2007). Dahl (2007) pekar på att det praktiska 

hållbarhetsarbetet inte alltid påverkas just eftersom företagen har möjlighet att fritt välja mellan 

olika redovisningsprinciper och just därför kan manipulera hållbarhetsredovisningen. Grafström 

m.fl. (2010) menar också att vissa företag förbättrar sina hållbarhetsaspekter genom att de ser sina 

mål inom området tydligt och på så sätt lättare vet vad de ska sträva mot. 

3.2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

Tidigare forskning om vad hållbarhetsredovisning och GRI är till för ser vi som ett område där 

större delen av forskningen är entydig. Hållbarhetsredovisning beskrivs ofta som en typ av rapport 

där företagen skall visa sina sociala och miljörelaterade verkningar (Brunsson & Jacobsson 2000; 

Carol & Larrinaga-González 2007; Hallström & Boström 2010). De skall sätta mål, lägga upp 

strategier och följa upp de satta målen. Detta skall öka transparensen av företagets verkningar 

samtidigt som de öppet tar ansvar för dessa (Gray 1992; Azzone m.fl. 1997). I och med detta ökade 

engagemang och med ständigt nya mål att uppnå, är det tänkt att även det praktiska 

hållbarhetsarbetet skall förbättras (Lindblom 1993; Czarniawska & Sevón 1996; Czarniawska & 

Sevón 2005; Vogel 2005; Adams & McNicholas 2007; Crane & Matten 2007; Breitholtz 2009; 

Grafström m.fl. 2010; Steurer 2010).   

  

När det gäller vad implementeringen av hållbarhetsredovisningen faktiskt lett till, ser vi dock mer 

spridda forskningsresultat med ett största fokus på att utforska företagens legitimering med hjälp av 
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hållbarhetsredovisningen. Forskning visar skilda teorier, som att hållbarhetsredovisning används för 

att förbättra hållbarheten hos företaget, att endast använda hållbarhetsredovisning för att se legitim 

ut samt att använda hållbarhetsredovisningen för att försköna bilden av företaget (Downling & 

Pfeffer 1975; Lindblom 1993; O’Donovan 2002; Milne & Patten 2002; Wilmshurst & Frost 2000; 

Cho & Patten 2007). Mycket av denna tidigare forskning är gjord med kvalitativa metoder och 

områdets forskning domineras av kontakt med olika befattningshavare (t.ex. intervjuer) som har 

kopplingar till hållbarhetsredovisningen (se t.ex. Downling & Pfeffer 1975; Lindblom 1993). Det 

finns även kvantitativ forskning eller åtminstone en blandning av kvalitativ och kvantitativ som 

visar på samband mellan bland annat miljörelaterade olyckor och utökad hållbarhetsrapportering 

även om det inte finns i lika stor grad (se t.ex. Deegan & Rankin 1996). Av den kvantitativa 

forskningen inom området är det dock ovanligt med undersökningar som fokuserar på hur 

företagets hållbarhetsfaktorer utvecklas över tid eller med andra ord hur resurseffektiviteten 

utvecklas över tid (jmf. Adams 2004; Adams & Frost 2008). Vi kan tänka oss att det beror på flera 

anledningar, bland annat att det varit svårt att jämföra företagen i och med att de implementerat 

olika standarder eller att företagen implementerat redovisningen vid allt för olika tidpunkter, då den 

är frivillig. Tidsskillnaden kan enligt Breitholtz (2009) bidra till mer ökad kunskap efter en tids 

användning av hållbarhetsredovisning vilket i sin tur ger orättvisa jämförelser mellan företagen. 

Utöver detta så är det inte förrän på senare tid som hållbarhetsredovisningen har spritt sig, vilket gör 

undersökningar över längre tid omöjlig (KPMG 2008; KPMG 2011). Det behövs också en 

kvantitativ metod för att mäta hållbarhet, vilken inte har blivit utvecklad och tillräckligt använd 

förrän nu på senare år (Figge & Hahn 2004; Figge m.fl. 2006). Idag finns all information 

tillgängligt (se t.ex. KPMG 2008; KPMG 2011) för att göra en undersökning som beskrivs ovan, 

vilket med ett fokuserat syfte kan ge resultat på ett område som ännu inte belysts i större 

utsträckning.   

3.3 Effekter av hållbarhetsredovisning - Andra infallsvinklar   

3.3.1 Fokuserat syfte 

Vi anser att det är bra att smalna av syftet för att skapa ett mer konkret mål med undersökningen. 

Ett brett syfte är öppet för många svar och kan på så sätt ge resultat som inte gått att tänka sig före 

undersökningens genomförande. Samtidigt så behöver forskaren stora mängder data om resultatet 

skall ge en någorlunda rättvis bild (Sandelowski 2000). Med ett mer avsmalnat syfte kan fokus 

läggas på en mindre mängd data. Informationen blir mer lätthanterlig och analysen leder till en mer 

trovärdig slutsats (Bryman & Bell 2013). Istället för att visa många tänkbara slutsatser, framställs 

en mer rak slutsats, t.ex. ”Så blir det” kontra ”så blir det inte” medan ett generellare syfte lätt kan 
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spela ut i ”det blir si och så” etc. och alltså ge mer otydliga svar. Detta stämmer överens med 

tidigare spridda forskningsresultat varför vi ser att mer avsmalnade syften bör utforskas för att 

belysa mer raka resultat på vad implementeringen av hållbarhetsredovisning haft för effekter. 

3.3.2 Långtidsstudier  

Det finns forskning kring hållbarhetsredovisningar som grundar sig över lång sikt (se t.ex. Gray 

1995), men en större del av den bristande forskning som inkluderar resurseffektivitet och effekter 

av hållbarhetsredovisning har vad vi kan se utgått från korta tidsperioder (se t.ex. Borglund, 

Frostenson & Windell 2010). Vi anser att det krävs en längre tidsperiod för att kunna belysa hur 

resurseffektiviteten förändrats över tid sedan implementeringen av hållbarhetsredovisning. Bland 

annat med tanke på att det tar tid för att företaget ska kunna ta in alla rutiner och krav samt att ta 

fram en hållbarhetsredovisning som fungerar, vilket Adams och McNicholas (2007) och Breitholtz 

(2009) menar är viktiga aspekter för att resurseffektiviteten skall påverkas. En anledning till varför 

de befintliga undersökningarna är gjord över kortare tidshorisont kan vara på grund utav att 

hållbarhetsredovisningarna inte förrän på senare år blivit mer vanligt (KPMG 2008; KPMG 2011). 

3.3.3 Kvantitativa studier 

Kvantitativa metoder beskrivs som överlägsen när det gäller att mäta ur en objektiv synvinkel (Lee 

1992). Detta då en kvantitativ metod är väldigt strukturerad och ofta inte kräver interaktioner med 

människor och deras tankar (Lee 1992; Bryman & Bell 2013). Det blir lättare att hitta samband och 

att säkerställa att dessa är korrekt, mycket på grund av att stora mängder data kan användas på ett 

användarvänligt sätt. Det blir på så sätt också lättare att generalisera resultatet av forskningen och 

implementera resultaten på en större population. Studier har som tidigare nämnts blivit utförda när 

det gäller att kolla vad implementeringen av hållbarhetsredovisningen har lett till. Anledningen till 

varför detta till stor grad har gjorts kvalitativt, kan bero på bristen på tillvägagångssätt att 

kvantifiera alla variabler som behöver undersökas. Det finns metoder som bland annat ”full-cost 

accounting”, vilket innebär att miljörelaterade aspekter redan är inräknade i företagens ekonomiska 

faktorer (Deegan & Unerman 2011). Denna metod har dock inte används i tidigare undersökningar 

om effekterna av implementeringen av hållbarhetsredovisning. En annan anledning till varför 

studier inte har genomförts kvantitativt kan vara på grund av tidigare svårigheter att få tag i rätt 

information som behövs för undersökningen (jmf. Morsing & Beckman 2006; Hartman m.fl. 2007; 

Grafström m.fl. 2008; Borglund m.fl. 2009; Arvidsson 2010; KMPG 2008; KPMG 2011). På senare 

år finns det en metod som löser båda dessa problem, nämligen Sustainable value metoden (Figge & 

Hahn 2004; Figge m.fl. 2006; Kuosmanen & Kuosmanen 2009). Den utgår ifrån officiella uppgifter 

angående företagens sociala, ekonomiska och miljörelaterade aspekter och väger dessa mot 
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varandra för att visa hur pass hållbart eller resurseffektivt de undersökta företaget i fråga är (Figge 

& Hahn 2004; Figge m.fl. 2006; Kuosmanen & Kuosmanen 2009).  

3.3.4 Sustainable value metoden 

Att mäta endast hur ett företag presterar miljömässigt kan innebära att få fram en siffra på hur 

många ton koldioxid som företaget släppt ut under en viss tidsperiod och sedan jämföra det med en 

annan period. Detta är dock inte ett sätt att mäta och jämföra hur hållbart ett företag är. Bebbington 

(2001) och Figge och Hahn (2004) menar att den processen innebär att sociala, miljörelaterade och 

ekonomiska aspekter skall vägas mot varandra. För enkelhetens skull skall detta utmynna i ett mått 

som går att mäta i siffror, detta menar Bryman och Bell (2013) åtminstone gäller för att en 

kvantitativ undersökning skall vara möjlig. Med grund i finansiellekonomiska teorier har det 

skapats en teori som tar hänsyn till sociala, miljörelaterade och ekonomiska aspekter. En sådan 

metod kallas för Sustainable Value metoden där man räknar fram ett monetärt tal med hjälp av 

ekonomiska faktorer och valfria miljörelaterade och sociala indikatorer, beroende på vilken eller 

vilka som anses viktig. Det framräknade talet jämförs med ett benchmarktal för att kunna visa hur 

företagets resurseffektivitet förhåller sig till detta benchmark och då alltså hur hållbart företaget är i 

förhållande till benchmark (Figge & Hahn 2004; Kuosmanen & Kuosmanen 2009). Denna metod 

för att räkna fram ett värde för hur hållbart ett företag är eller vilket hållbart värde de producerar, 

kan ses vara succesivt utvecklad där processen började i värden för miljörelaterade prestationer för 

att sedan utvecklas till att innesluta ekonomiska, sociala och miljörelaterade aspekter och är på 

senare tid både accepterad och vida omtalad i forskningsvärlden (se bl.a. Figge 2001; Figge 2005; 

Figge & Hahn 2005; Korhonen 2008; Schmidt & Schwegler 2008) 

 

Det kan sägas att SV metoden visar ett värde som antingen skapas eller förstörs genom användandet 

av naturens resurser och sedan presenterar detta värde i monetära termer som t.ex. SEK, vilket är ett 

välbekant, accepterat och förståeligt presentationssätt för aktieägare och företagsledningar (Figge 

m.fl. 2006). Metoden är gjord så att offentlig hållbarhetsdata skall användas, vilket underlättar 

datainsamlingen (Figge & Hahn 2004; Figge m.fl. 2006). Figge och Hahn (2004) menar att ett 

hållbart värde endast kan skapas om ekonomiska, sociala och miljörelaterade aspekter används som 

underlag vid beslutsfattande, vilket överensstämmer med Bebbingtons (2001) definition av hållbar 

utveckling. Ur den matematiska formeln för SV metoden kan utläsas att detta värde således kan 

ökas genom att miljöverkningar minskas, samhällsbelastning minskas eller om den ekonomiska 

avkastningen ökar (Figge & Hahn 2004).  

 

Figge m.fl. (2006) delar in beräkningen av ett företags hållbara värde i olika steg:  
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Förberedelser 

Innan uträkningarna av företagens hållbara värde kan ske, måste undersökaren välja ut ett urval av 

företag som skall undersökas. Viktigt att tänka på är att företagen skall ha en officiellt publicerad 

hållbarhetsredovisning. När företagen har valts, beroende på typ av undersökning eller jämförelse, 

skall val av benchmark göras, med andra ord vad de undersökta företagen skall jämföras med. I test 

där undersökningen handlar om många jämförelser över lång tid, måste hänsyn tas till att det 

uträknade benchmark också kommer att förändras mellan varje tidsenhet. Detta innebär att man 

måste välja och räkna ut ett benchmark som visar på en typ av normalutveckling. Om benchmark 

visar normalutveckling ser man om urvalsföretagen presterat bättre, lika med eller sämre än 

benchmark. När urval och benchmark är bestämt skall resurserna definieras, med andra ord vad som 

skall medtas av de sociala och miljörelaterade aspekterna i beräkningen. Miljö innefattar mått på 

bl.a. koldioxid och sociala förhållanden bl.a. antal anställda. Det finns ofantliga mängder av dessa 

mått, val kan göras genom att endast ta med den/de vitalaste resurserna eller att ta med alla 

resurserna om ett väldigt omfattande arbete skall göras. Sista delen av förberedelser är att välja 

ekonomiskt avkastningsmått. Olika mått är olika viktiga beroende på ur vems synvinkel 

undersökningen görs. Görs det ur personalens synvinkel så är personalkostnader mest givande då 

det visar personaler löner och förmåner. Det mest givande och objektiva avkastningsmåttet anses 

dock vara bruttoförädlingsvärdet, då det visar vad som gynnar investerare, anställda och regering. 

Avkastningsmåtten måste gå att räkna ut för både benchmark och företagen, då måtten för att vara 

jämförbara måste överensstämma. I tidigare studier har bruttoförädlingsvärdet beräknas som 

rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar och avskrivningar plus personalkostnader. Med alla 

dessa faktorer bestämda kan ett företags hållbarhet eller så kallade resurseffektivitet bestämmas.  

Hållbar utveckling enligt Bebbington (2001) kopplat till Figge och Hahns (2004) Sustainable Value 

metod: 

• Ekonomiska faktorer = Bl.a. Rörelseresultat 

• Sociala faktorer = Bl.a. Antal arbetstillfällen 

• Miljörelaterade faktorer = Bl.a. Definierad resurs(er) (t.ex. koldioxid) 

Datainsamling 

I detta steg sker själva datainsamlingen där data som angivits i förberedelserna skall inhämtas från 

det tänkta urvalet.  
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Företagens*resurseffektivitet: Bruttoförädlingsvärde1/1Använda1resurser

Bruttoförädlingsvärde: EBITDA1+1Personalkostnader

Använda*resurser:* Mängd1utsläpp1av1CO2,1ton

Benchmarks*resurseffektivitet:* BNP1/1Mängd1utsläpp1av1CO21i1nationen,1ton

Alternativkostnad:* Benchmarks1resurseffektivitet1*1Företag1X1utsläpp1av1CO2,1ton

Hållbara*värde*i*monetära*termer:*Företag1X1bruttoförädlingsvärde1J1Alternativkostnaden

Return*to*cost,*RC: Företag1X1resurseffektivitet1/1Alternativkostnaden
RC#visar#företag#X#resurseffektivitet#och#hållbarhet#i#förhållande#till#Sverige#som#genomsnitt.##
Vid#negativa#värden#får#vi#en#siffra#som#är#>#0#<#1#och#vid#positiva#värden#en#siffra#som#är#>#1.
Det#är#dessa#värden#som#blir#av#intresse#att#undersöka#över#tid#för#att#se#hur#företag#X#
resurseffektivitet#utvecklats#i#förhållande#till#Sverige#som#genomsnitt#efter#implementering#av#
hållbarhetsredovisning#enligt#GRI#standard.#

Utförande 

Tabell 3.1: Sustainable value metodens formler och utförande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företagets resurseffektivitet 

Avkastningen kan beräknas med många olika tillvägagångssätt men de största undersökningarna har 

använt sig av bruttoförädlingsvärdet. 

 

• Företagets resurseffektivitet = Bruttoförädlingsvärde/Använda resurser    

o Bruttoförädlingsvärde = (Rörelseresultat före räntor, skatt och avskrivningar) + 

Personalkostnader 

o Använda resurser (t.ex. koldioxid) = Hämtas direkt ur hållbarhetsredovisningen. 

 

Benchmarkets resurseffektivitet 

Vid användandet av ett land som benchmark beräknas resurseffektiviteten som BNP dividerat med 

hela landets resursutnyttjande av en fördefinierad resurs.  

 

• Benchmarkets resurseffektivitet = BNP/Använda resurser av nationen 

 

Alternativkostnad 

Nästa steg är att räkna ut en alternativkostnad med hjälp utav benchmarkets resurseffektivitet och 

urvalsföretagens resursutnyttjande. Varje företag får en individuell alternativkostnad per tidsenhet. 

   



	   27	  

• Alternativkostnad = Benchmarkets resurseffektivitet * Företag X resursutnyttjande 

 

Sustainable value  

Efter ovanstående steg går det att beräkna ett företags så kallade ”Sustainable value” eller hållbara 

värde uttryckt i monetära termer, vilket görs genom att ta företagets bruttoförädlingsvärde 

subtraherat med alternativkostnaden. Om benchmark är Sveriges BNP och resultatet mynnar ut i ett 

negativt ”Sustainable value”, innebär det att företaget gör sämre ifrån sig än genomsnittet i Sverige 

och på så sätt är mindre hållbart än genomsnittsföretaget. Det negativa resultatet visar hur mycket 

mer förädling eller värde ett genomsnittsföretag skulle kunna generera med samma resurser, till 

exempel med samma mängd koldioxid.  

 

• Sustainable Value el. hållbara värde = Urvalsföretag X bruttoförädlingsvärde – 

Alternativkostnaden 

 

Return to cost och Return to cost ratio 

Vid jämförelser används lättast return to cost vilket innebär att hänsyn tas till företagets storlek. Det 

kan även med fördel användas vid jämförelser över längre tid och mellan företag vid olika 

branscher. Return to cost, även benämnt RC, är kvoten mellan urvalsföretagets resurseffektivitet 

och alternativkostnaden.  

 

• RC = Företag X resurseffektivitet / Alternativkostnaden 

 

Vid negativa SV värden får vi en siffra som är > 0 < 1 och vid positiva SV värden en siffra som är > 

1. Denna siffra kan för att underlätta jämförelser med ögat uttryckas som propositionsration 

företag:benchmark där 1:4 betyder att benchmark utnyttjar resurserna 4 gånger så bra som företaget, 

detta kallas return to cost ratio, RCR. Vid jämförelser på lång sikt är det värden uttryckta genom RC 

som kan sättas i ett förhållande till varandra då hänsyn är taget till företagens storlek. Med en 

jämförelse på flera års sikt med benchmarket BNP skulle en longitudinell analys visa hur företagens 

SV eller hållbara värde utvecklar sig i förhållande till hela den svenska nationens genomsnitt. En 

jämförelse med detta benchmark ökar också sannolikheten att variabeln generell teknikutveckling 

inte påverkar vårt resultat.  

 

Sustainable value metoden ger således inte endast ett mått på hur mycket ett företag har minskat 

sina miljörelaterade verkningar, den visar hur mycket värde ett företag skapar med de resurser de 

förbrukar. Det vill säga inte ett mått på endast miljö utan ett mått som har möjlighet att sätta sociala, 
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ekonomiska och miljörelaterade aspekter i relation till varandra och därmed kan mäta hållbar 

utveckling eller hållbart företagande. Detta då det bland annat av Bebbington (2001), Figge och 

Hahn (2004) och Kuosmanen och Kuosmanen (2009) menas vara hållbar utveckling om sociala, 

ekonomiska och miljörelaterade aspekter vägs samman. Det fungerar enligt Figge m.fl. (2006) 

också att fokusera på endast en resursindikator som anses viktig i den specifika undersökningen 

beroende på vad som söks eller vad som anses intressant.  

 

Denna metod har kritiserats av Kuosmanen och Kuosmanen (2009) som säger att den vilar på 

orealistiska antaganden och inte ens fungerar i perfekta miljöer. Figge och Hahn (2009) svarar 

snabbt på denna kritik och hävdar att det inte är konstigt att deras resultat visat detta. De påstår 

nämligen att Kuosmanen och Kuosmanen (2009) har misstolkat SV och analyserat metoden med 

hjälp av fel utgångspunkter och fel teoribas, produkteffektivitetperspektivet istället för det 

finansiellt ekonomiska perspektivet. Trots kritiken har Figge och Hahn (2009) lyckats behålla 

trovärdigheten genom att visa på fel i kritikens grunder. SV metoden har bland annat används i 

“The ADVANCED Project” där man genomförde omfattande tester på tillverkande företag i hela 

Europa (Figge & Hahn 2009). 

3.3.5 Sammanfattning av andra infallsvinklar  

Vi kan se att det finns stöd för att forskning inom detta område kan gynnas av nya tillvägagångssätt. 

Ett mer fokuserat syfte kan mer djupgående belysa utvecklingen på ett mer specifikt område. Det 

kan som exempel gälla att fokus läggs på hur resurseffektiviteten innehållande endast den mest 

omtalade resursen koldioxid har utvecklats efter implementeringen av hållbarhetsredovisning. Detta 

kombinerat med en längre tidshorisont och kvantitativa metoder så som SV metoden kan med hjälp 

av statistisk analys belysa utvecklingen av resurseffektiviteten efter implementeringen av GRI. 
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Empirisk data insamlad 
från urvalsföretag och 
benchmark:  
   
- EBITDA   
- Personalkostnader  
- Ton CO2 per företag  
- Sveriges BNP 
- Ton CO2 för Sverige 

Sustainable Value 
metoden steg 1: 
 
(EBITDA + 
Personalkostnader) = 
GVA 

Sustainable Value 
metoden steg 2:  
 
(Sveriges BNP / Ton 
CO2 för Sverige) = 
Benchmark 
resurseffektivitet 

Sustainable Value 
metoden steg 3:  
 
(Benchmark 
resurseffektivitet * 
Urvalsföretag X CO2) 
= Urvalsföretag X 
alternativkostnad 

Syfte: Studiens syfte är att belysa ett samband mellan implementering av 
hållbarhetsredovisning och en förändring av dessa företags resurseffektivitet i 
förhållande till förändringen hos de svenska företagen i genomsnitt. 

	  

4. Empirisk metod 

 
I det fjärde kapitlet presenterar vi uppsatsens empiri, dvs. faktabaserad undersökning. Vi börjar 
med att presentera härstamning av datainsamlingen, urval och beskrivningen om hur vi har använt 
våra data.  Vi presenterar tabeller som visar en detaljerad bakgrund och beskrivning för våra data 
som vi kopplar vidare från arbetets syfte. 
 

4.1 Översikt 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.1: Kapitelöversikt 

4.2 Datainsamling 

Det empiriska materialet i vårt arbete härstammar från årsredovisningar och 

hållbarhetsredovisningar och är således sekundärdata. Materialet inhämtat från årsredovisningarna 

har till största del inhämtats med hjälp av Retrievers databas. Detta maximerade vår tidseffektivitet 

då databasen sammanställde de behövda variablerna EBITDA och personalkostnader under åren 

2008-2012. För att inhämta EBITDA och personalkostnader hos de företagen som inte var 

registrerad i Retriever fick vi gå igenom deras årsredovisningar manuellt. Informationen om 

företagens koldioxidutsläpp har hämtats från företagens hållbarhetsredovisningar. Vad gäller dessa 

hade vi inte tillgång till en sammanställande databas vilket gjort att vi gått igenom alla 

 
 
Sustainable Value metoden steg 4: 
(Urvalföretag X GVA / Urvalsföretag X alternativkostnad) = Urvalsföretag X RC 
 
RC innebär urvalsföretag X resurseffektivitet i förhållande till Sveriges resurseffektivitet. Uttryckt i andra termer, 
hur hållbart är urvalsföretag X i jämförelse med Sverige som genomsnitt. 
 
 

Teoristudier: Det finns spridda teorier om varför företag implementerar hållbarhetsredovisning och vad som 
händer med företagens praktiska hållbarhet/resurseffektivitet efter implementering av hållbarhetsredovisning. 
Snäva, kvantitativa och longitudinella studier kan bredda detta område och ge större klarhet i vad som händer efter 
implementeringen av hållbarhetsredovisning. Kvantifieringen av data kan ske med hjälp av SV-metoden. 
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hållbarhetsredovisningar manuellt. Koldioxidutsläppen hittas i de flesta GRI-standardiserade 

redovisningar under kategorier med namnen EN16 och EN17. Dessa är värden som använts i 

tidigare undersökningar som använt sig av SV metoden (Figge m.fl. 2006). 

 

Under datainsamlingen i detta arbete har vi omräknat vissa företags koldioxidutsläpp. Detta beror 

på att en del av företagen har bytt metod för beräkning av deras koldioxidutsläpp. För att öka 

jämförbarheten mellan åren har vi i dessa fall räknat om de åren som har använt en föråldrad 

koldioxiduträkningsmetod. Vi har valt att inte redovisa dessa uträkningar men de företagen som 

bytt uträkningsmetod har redovisat i hållbarhetsredovisningen hur detta gått till för att läsaren skall 

kunna jämföra med tidigare år.    

4.3 Urval 

Studien är baserad på ett kohorturval vilket betyder att alla i urvalet har en aspekt gemensam som 

anses vara viktig för själva undersökningen (Bryman & Bell 2013; Hasset & Paayyilainen-

Mäntymäki 2013). I vårt fall är den gemensamma aspekten att alla i urvalet har blivit skyldiga att 

hållbarhetsredovisa enligt GRIs standarder vid samma tidpunkt. Vid en första anblick kan det 

tänkas att detta blir svårt att generalisera till en större population, i vårt fall svenska företag som 

implementerat hållbarhetsredovisning. Samtidigt måste man ta hänsyn till den gemensamma 

aspekten som kohortvalet utgått ifrån, vilket i själva verket kan göra att ett sådant urval gör arbetet 

mer generaliserbart än annars. Det kan ibland finnas goda anledningar att använda mer subjektiva 

urval än objektiva och samtidigt kunna uppnå god generaliserbarhet (Bryman & Bell 2013). En 

sådan anledning kan vara aspekter som den gemensamma i vårt kohorturval, något som tidigare 

nämnts i avsnitt ”2. Metod” och ”3. Teoristudier”.  

 

Vår urvalsstorlek var från början 50 företag men slutade med att 27 företag analyserades. 

Anledningen till detta var att resterande 23 företag inte redovisade tillräckliga eller jämförbara 

uppgifter om koldioxidutsläpp, vilket blir svårt för oss att analysera trovärdigt. Urvalet består endast 

av svenska statligt ägda bolag och den främsta anledningen till detta är att dessa företag blev 

tvungna att redovisa enligt GRIs standarder från och med år 2007, vilket gjorde detta till den största 

gruppen vi hittat som uppfyller vårt krav ställt på kohorturvalet. Den slutliga urvalsstorleken på 27 

kan vid jämförelse med vad som anses lämplig urvalsstorlek vid slumpmässiga populationsurval ses 

som liten. Vi vill dock här poängtera att urval vid kohortstudier och subjektiva urval i sig kan vara 

mindre än vid slumpmässiga populationsurval men samtidigt ge en seriös antydan på hur det ser ut 

generellt (Bryman & Bell 2013; Hasset & Paayyilainen-Mäntymäki 2013).  
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4.4 Reliabilitet och validitet 

Det anses viktigt att bedöma om kraven reliabilitet och validitet är uppfyllda när ett kvantitativt 

forskningsarbete skall genomföras (Bryman & Bell 2013). Med validitet menas att måtten som 

används verkligen mäter det som avses mätas. Resultat ska alltså vara relevant till syftet och 

trovärdigt. Detta kan enligt Bryman och Bell (2013) vara svårt att kontrollera på egen hand men ett 

alternativ är att använda tidigare beprövade mått. I detta arbete kan vi ställa oss frågan om måtten vi 

använt verkligen mäter företagens hållbarhet eller resurseffektivitet. Detta kan diskuteras och har 

även gjorts av forskare och kritiker av SV metoden (Figge & Hahn 2009; Kuosmanen & 

Kuosmanen 2009). Till syntes är förespråkarna Figge och Hahn (2009) tämligen övertygande i våra 

ögon samtidigt som bland annat det Europeiska projektet ”The ADVANCED Project” använder sig 

av metoden för att bedöma företags hållbarhet i förhållande till benchmark eller, med en annan 

benämning, företagens resurseffektivitet i förhållande till ett benchmark (Figge m.fl. 2006). Vi ser 

av denna anledning att arbetets mått kan anses uppfylla kravet validitet. Vad gäller de 

underliggande måtten EBITDA, personalkostnader och koldioxidmått ser vi dessa som valida i och 

med att de utgår från lagar och standarden GRI. EBITDA och personalkostnader härstammar från 

årsredovisningen och anses vara det värde som företaget bidrar med till BNP (Figge m.fl. 2006). Ett 

mått på koldioxid betyder i vårt fall ton utsläpp av gasen koldioxid och är idag ett allmänt känt mått 

för utsläpp av denna gas, varför vi ser detta mått uppfylla kravet validitet (se t.ex. WWF 2014; 

Archer & Pierrehumbert 2013).  

 
 Reliabiliteten handlar om ett mått är pålitligt att använda i ett forskningsarbete (Bryman & Bell 

2013). Om detta krav kopplas mot detta arbete kan frågan ställas om måtten på företagens EBITDA, 

personalkostnader och koldioxidmått är pålitliga att använda. Dessa mått har använts vid tidigare 

undersökningar där de ansetts uppfylla kraven för reliabilitet (Figge m.fl. 2006). EBITDA och 

personalkostnader är granskade av revisionsbolag och grundade i lag varför vi ser dessa som klart 

uppfyllande av kravet reliabilitet. Vad gäller måtten på ett företags koldioxidutsläpp är dessa 

beräknade med schablonartade formler beroende på företagens energianvändning, tillverkning, frakt 

och transportbehov. Dessa formler är trovärdiga i sig då det är beräknade utifrån verkliga utsläpp. 

Problem kan dock uppstå vid longitudinella studier som den här, om dessa formler revideras under 

tiden då studierna äger rum. Detta riskerar då att göra den årliga datan svår att jämföra med 

varandra. För att lösa detta problem har vi i detta arbete omräknat tidigare års koldioxidutsläpp, om 

formlerna som företaget använder bytts ut under åren. Företagen har i sina hållbarhetsredovisningar 

skrivit ut de nya formlerna och hur beräkningarna gjorts vilket underlättat omräkning av de tidigare 

åren. I vissa fall har företagen själva räknat om och gjort en jämförelsetabell för att underlätta för 
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läsaren. Med dessa åtgärder tagna kan mätningarna anses pålitlig enligt Bryman och Bells (2013) 

definition och kriteriet reliabilitet kan då anses uppfyllt.  

4.5 Insamlad data  

Den första datan som samlats in är urvalsföretagens EBITDA, personalkostnader och deras 

koldioxidutsläpp för respektive undersökningsår. Sedan har benchmarks BNP och koldioxidutsläpp 

inhämtats för respektive undersökningsår. Med hjälp av dessa data har sedan 

bruttoförädlingsvärdena räknats ut (se kapitel ”3.3.4 Sustainable value metoden” för hur samtliga 

uträkningar genomförts). När detta är genomfört har varje urvalsföretags hållbara värde (sustainable 

value) räknats ut för respektive undersökningsår. Nästa steg innefattar att med hjälp av benchmark 

räkna ut en alternativkostnad för varje urvalsföretag till respektive undersökningsår. Slutligen för att 

få den data som skall analyseras i kapitel ”5. Analys” beräknas ett RC värde för varje företag till 

respektive undersökningsår med hjälp av urvalsföretagens hållbara värden och alternativkostnad. 

Totalt får vi 27 RC värden för respektive undersökningsår där tabellen nedan visar sammanfattad 

deskriptiv statistik om dessa. Den insamlade datan redovisas till fullo i Bilaga 1. 

 

Tabell 4.1: Deskriptiv statistik - RC 

 

   

 

 

 

 

 

4.6 Operationalisering 

Operationaliseringen här blir mer ingående då den går ut på att beskriva hur vi använt våra 

insamlade data och hur vi kom fram till att detta mäter just vårt syfte och kan besvara våra 

frågeställningar.  

 

Det som efterfrågas i arbetet är hur företagens praktiska hållbarhet har förändrats (blivit bättre, 
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sämre eller oförändrat) relaterat till ett Sverigegenomsnitt sedan implementeringen av 

hållbarhetsredovisning enligt GRIs standarder, i vårt fall mellan åren 2008-2012. Det är 

förändringen mellan dessa år som är intressant. Med företagens praktiska hållbarhet menas hur väl 

de balanserar sociala, ekonomiska och miljörelaterade aspekter (Bebbington 2001). Vi har valt att 

fokusera på balansen mellan den miljörelaterade resursen koldioxid och företagens bidrag till BNP, 

deras GVA. Anledningen för detta val är att koldioxid idag anses som det största hotet mot ett 

hållbart samhälle (WWF 2014; Archer & Pierrehumbert 2013). Detta kan enligt Figge och Hahn 

(2004) också benämnas resurseffektivitet, där det menas hur stort GVA företaget skapar per ton av 

resursen koldioxid de använder och släpper ut. Anledningen till varför mätningen av företagens 

hållbarhet eller resurseffektivitet görs, relativt till ett Sverigegenomsnitt är för att arbetets fokus 

ligger på att se om de undersökta företagens praktiska hållbarhet utvecklats annorlunda än för 

Sverige som genomsnitt samt för att i viss mån utesluta teknisk utveckling som en potentiell 

påverkande variabel för de undersökta företagens utveckling. På detta sätt vill vi bland annat belysa 

om företag som implementerat GRI hållbarhetsredovisning har samma, bättre eller sämre 

utveckling av det hållbara företagandet än det svenska genomsnittet.  

 

För att kunna göra denna mätning på hållbarhet har vi utgått från SV-metoden som beskriver hur 

man mäter företags och benchmarks hållbarhet, där benchmark är det som företagens hållbarhet 

skall relateras mot (Figge & Hahn 2004; Figge 2006).  
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Data insamlad från 
urvalsföretag och 
benchmark:  
   
- EBITDA   
- Personalkostnader  
- Ton CO2 per företag  
- Sveriges BNP 
- Ton CO2 för Sverige 

Sustainable Value 
metoden steg 1: 
 
(EBITDA + 
Personalkostnader) = 
GVA 

Sustainable Value 
metoden steg 2:  
 
(Sveriges BNP / Ton 
CO2 för Sverige) = 
Benchmark 
resurseffektivitet 

Sustainable Value 
metoden steg 3:  
 
(Benchmark 
resurseffektivitet * 
Urvalsföretag X CO2) 
= Urvalsföretag X 
alternativkostnad 

Syfte: Studiens syfte är att belysa ett samband mellan implementering av 
hållbarhetsredovisning och en förändring av dessa företags resurseffektivitet i 
förhållande till förändringen hos de svenska företagen i genomsnitt. 

	  

5. Analys 

 
I det femte kapitlet analyseras den empiriska datan som vidare redovisas i tabeller. Analyserna 
bygger grunden för vårt resultat och ger möjlighet till reflektion och diskussion.  
 

5.1 Översikt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5.1: Kapitelöversikt 

 
 
Sustainable Value metoden steg 4: 
(Urvalföretag X GVA / Urvalsföretag X alternativkostnad) = Urvalsföretag X RC 
 
RC innebär urvalsföretag X resurseffektivitet i förhållande till Sveriges resurseffektivitet. Uttryckt i andra termer, 
hur hållbart är urvalsföretag X i jämförelse med Sverige som genomsnitt. 
 
 

Analys steg 1:  
 
De procentuella årliga 
förändringarna av alla 
företags RC räknas ut. 
Med hjälp av dessa 
beräknas sedan ett 
geometrisk medelvärde 
för varje företags 
genomsnittliga 
årsförändring i RC. Detta 
redovisas i tabeller samt 
att de geometriska 
medelvärdena redovisas i 
ett samlat diagram. 

Analys steg 2: 
 
Ett aritmetiskt medelvärde beräknas på 
de geometriska medelvärdena och 
presenteras med sannolikhetsmått för att 
detta kan generalliseras till en större 
population (one sample t-test). Alltså en 
genomsnittlig årlig förändring för 
urvalsföretagen sammantaget och 
sannolikheten för att det i  
urvalspopulationen skiljer sig från noll.  
 
I samma steg presenteras också 
aritmetiska medelvärden för alla 
urvalsföretag sammataget på de årliga 
procentuella förändringarna.  

Analys steg 3:  
 
I detta steg gör vi ett 
repeated measures ANOVA 
test på företagens 
sammantagna årliga 
aritmetiska RC medelvärden 
mellan åren 2008-2012 (ej 
årliga procentuella  
förändringar) som 
presenteras med 
sannolikhetsmått.  
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5.2 Analysmetoder 

Vi har utfört en longitudinell studie som bygger på kvantitativ data, vilket gör att statistiska metoder 

är bäst lämpade för analysen (Bryman & Bell 2013). Syftet handlar om att belysa en eventuell 

förändring av resurseffektiviteten hos företagen varför vi valt att lägga störst fokus på de 

procentuella skillnaderna mellan företagens RC värden över åren. De procentuella värdena 

presenteras i decimalform. För att förtydliga betydelsen av ett RC värde poängterar vi att ett RC 

värde på 0,98 betyder att det specificerade företaget har två procent sämre resurseffektivitet än 

Sverige som genomsnitt. En årlig procentuell förändring på 0,50 av ett företags RC värde skulle 

betyda en ökning av företagets resurseffektivitet med 50 procent i förhållande till Sverige som 

genomsnitt, det är viktigt att ha i åtanke så siffrorna inte misstolkas. Ett medelvärde av alla företags 

procentuella årliga förändringar av RC testas med ett one sample t-test mot värdet noll för att se om 

medelvärdet i en population kan tänkas vara skilt från noll. Uttryckt annorlunda, om populationens 

resurseffektivitet kan tänkas ha förändrats i förhållande till Sverige som genomsnitt. De 

procentuella skillnaderna mellan åren kompletteras med ett repeated measures ANOVA vilket 

undersöker om medelvärdet av de årliga RC värdena skiljer sig ifrån varandra. Detta test visar 

också sannolikheten för att dessa skillnader kan tänkas finnas i en eventuell population som 

urvalsföretagen är dragen från, om urvalet har skett med rätt grunder och håller rätt lämpad storlek.  

 

Vi har även kontrollerat så kallade ”outliers” och ”far outliers”, vilka kan beskrivas som 

extremvärden i förhållande till övriga som undersökts. Dessa kan ge missvisande resultat och det 

kan vid statistiska tester vara bra att utesluta åtminstone ”far outliers” från de statistiska testerna 

(De Veaux & Velleman 2012). Vi har även kontrollerat normalfördelningen på de geometriska 

medelvärdena hos urvalsföretagen för att försäkra oss om att t-testet skall ge ett säkert resultat (De 

Veaux & Velleman 2012). Normalfördelningen presenteras i detta kapitel medan framtagningen av 

vilka värden som är ”outliers” respektive ”far outliers” återfinns i bilaga 2.     

5.3 Statistisk analys del 1-2    

5.3.1 Geometriska medelvärden 

Nedan visas företagens medelvärden vad gäller de årliga procentuella förändringarna hos ett 

företagens RC värde. I tabellen visas också det aritmetiska medelvärdet av alla urvalsföretags 

geometriska medelvärden, med andra ord ett medelvärde för företagens genomsnittliga årliga 

procentuella förändring av RC. Detta medelvärde testas efter kontrollen av normalfördelning vad vi 

kan dra för generaliserande slutsatser. Bilaga 4 visar tabellerna i helhet där det också finns beskrivet 

vilka värden som är ”outliers” och ”far outliers”. Då det i testerna bortses från så kallade far outliers 
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Att döma från bilden så skiljer 

det sig ganska mycket om hur 

RC värdet förändrats genom 

de undersökta åren. 

Företagens resurseffektivitet 

har således utvecklats ganska 

skilt men det är samtidigt 

svårt att med ögat se om 

utvecklingen i huvudsak är 

positiv eller negativ. En så 

stor förändring som att bli 200 

procent bättre på endast fem 

år kan bero på till exempel ett 

byte av elleverantör, till 

exempelvis miljöcertifierad el.  

och från värden där företagen har negativt bruttoförädlingsvärde så är dessa exkluderade i tabellen 

nedan. Bardiagrammet visas för att ge en överskådlig bild av företagens geometriska medelvärden.  

 
 
Tabell 5.1: Deskriptiv statistik – årlig förändring av RC      
             
             
             
             
              
             
             
             
             
              
 
 
 
 
 
RC0809 står för förändringen i RC mellan 2008 och 2009 och GeoMean står för det geometriska 
medelvärdet.            
             
        
 
Figur 5.2: Bardiagram – årliga förändringar av RC  
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Vi kan här se att det finns en 

ungefärlig normalfördelning vad 

gäller de geometriska 

medelvärdena. Med stöd från De 

Veaux och Velleman (2012) anser 

vi att ett one sample t-test då är 

godtagbart att använda för vidare 

analys.   

Figur	  5.3:	  Normalfördelningstest	  5.3.2 One sample t-test   

 

 

 

 

 

 

Tabell 5.2: One sample t-test 

 

 

 

 

 

 

Testvärdet ovan visar precis som tidigare skrivet en positiv förändring av urvalsföretagens RC 

värde och resurseffektivitet i förhållande till Sverige som genomsnitt efter deras implementering av 

hållbarhetsredovisning enligt GRI standard. Annorlunda uttryckt så har urvalsföretagens 

resurseffektivitet förbättrats med två procent per år i förhållande till Sverige som genomsnitt efter 

deras implementering av hållbarhetsredovisning enligt GRI standard. Testet visar dock att denna 

slutsats inte kan dras vad gäller hela populationen av svenska företag som implementerat 

hållbarhetsredovisning. Testet belyser om det i populationen kan tänkas att medelvärdet skiljer sig 

från noll, alltså om det finns någon förändring av företagens resurseffektivitet i förhållande till 

Sverige som genomsnitt eller inte. Då signifikansen uppgår till 0,567 där vårt högst accepterade 

värde är 0,05 (95 % -konfidensintervall) kan vi inte påvisa att företagens resurseffektivitet 

förändrats i förhållande till Sverige som genomsnitt efter implementeringen av 

hållbarhetsredovisning enligt GRI standard vad gäller hela urvalspopulationen. Snarare kan vi med 
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detta resultat belysa att resurseffektiviteten generellt inte förändrats i förhållande till Sverige som 

genomsnitt efter implementeringen av hållbarhetsredovisning.   

5.4 Statistisk analys del 3 

5.4.1 Repeated measures ANOVA 

Ett repeated measures ANOVA testar om ett medelvärde i en population med 95 procent säkerhet 

kan påvisas skilja sig över tid på samma sätt som det gör för urvalsföretagen. Mer specifikt är 

tanken att detta test skall kolla på våra urvalsföretags RC värden och jämföra medelvärdet för varje 

år och därigenom se om de årliga medelvärdena i urvalspopulationen kan påvisas samma skillnader 

eller om de troligtvis inte förändrats alls över åren. Datan för detta test är RC värdena utan så 

kallade far outliers och de företag som har ett negativt bruttoförädlingsvärde, se bilaga 4.  

 

Tabell 5.3: Repeated measures ANOVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOVA analysen testar om ett så kallat F-värde är signifikant. F-värdet står kortfattat för 

medelvärdet av varianserna som finns mellan de olika RC medelvärdena. På så sätt påvisar testet 
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om det kan vara sannolikt att skillnaderna som observerats mellan våra RC medelvärden även kan 

tänkas finnas i urvalspopulationen, alltså på en mer generell nivå. Som tidigare test är även kravet 

på detta en signifikansnivå på 0,05. Vårt ANOVA test har signifikans 0,425 vilket gör att vi inte fått 

ett signifikant resultat. Slutsatsen av detta test påvisar därför samma sak som vårt tidigare one 

sample t-test, att vi i urvalspopulationen inte kan påvisa någon skillnad av företagens 

resurseffektivitet i förhållande till Sverige som genomsnitt efter deras implementering av 

hållbarhetsredovisning.      
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6. Resultat och slutdiskussion 

 
Här kopplar vi arbetets frågeställningar och teoretiska grunder mot resultatet från analysen. De 
numeriska värdena tolkas och framställs i löpande text. Sedan sammanställs studiens bidrag samt 
den vidare forskning vi anser viktig. Det hela diskuteras kortfattat med utgångspunkt i resultatet.     
 

6.1 Frågeställning  

● Kan vi påvisa någon tidsenlig förändring av företagens resurseffektivitet efter 

implementeringen av hållbarhetsredovisning?  

 

Våra tester påvisar att det är större sannolikhet att företagens resurseffektivitet förblir oförändrad än 

att den förändras efter företagens implementering av hållbarhetsredovisning.  

 

● Skiljer sig en eventuell förändring mot svenska företag i genomsnitt?  

 

Undersökningen påvisar att resurseffektiviteten har utvecklats likartat för företag som 

implementerat hållbarhetsredovisning och företag som inte implementerat hållbarhetsredovisning 

mellan åren 2008-2012.  

 

● Är denna eventuella förändring av resurseffektiviteten positiv eller negativ för de företag 

som implementerat hållbarhetsredovisning, i förhållande till de svenska företagen i 

genomsnitt?   

 

Testerna påvisar att det är störst sannolikhet att företagens resurseffektivitet utvecklats likartat vare 

sig de har implementerat hållbarhetsredovisning eller inte. Vi kan således inte påvisa att det finns 

något samband mellan implementering av hållbarhetsredovisning och en förändrad 

resurseffektivitet i förhållande till Sverige som genomsnitt.   

6.2 Teoretiska kopplingar  

Studiens syfte är att belysa ett samband mellan implementering av hållbarhetsredovisning och en 

förändring av dessa företags resurseffektivitet i förhållande till förändringen hos de svenska 

företagen i genomsnitt. Som resultatet visat kan vi inte påvisa att det finns något samband mellan ett 

företags implementering av hållbarhetsredovisning och en förändring av deras resurseffektivitet. 

Forskare inom området har skilda teorier om varför ett företag implementerar 

hållbarhetsredovisning och hur detta påverkar företagen i fråga. Det var bland annat dessa 
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skillnader som specificerade vår undersökning. Våra resultat påvisar att resurseffektiviteten hos 

företagen som implementerat hållbarhetsredovisning utvecklas som för organisationerna som inte 

implementerar detta. Det kan även tolkas som att företagen som implementerat 

hållbarhetsredovisning inte har blivit mer hållbara eller varit mer i linje med hållbar utveckling än 

övriga företag på marknaden. Denna tolkning ger stöd för många teoriers skepsis mot att företag (se 

t.ex. Downling & Pfeffer 1975; O’Donovan 2002) implementerar hållbarhetsredovisning som ett 

verktyg för att förbättra sina miljörelaterade verkningar. Vår undersökning är inte riktad mot att 

bevisa om alla dessa teorier är sanna så vi kan egentligen inte dra någon slutsats om detta. Den här 

undersökningen är riktad mot teorierna (se t.ex. Lindblom 1993; Czarniawska & Sevón 1996; 

Czarniawska & Sevón 2005; Vogel 2005) som menar att företag har som intention att minska sina 

miljörelaterade verkningar med hållbarhetsredovisning som verktyg. Resultatet från vår 

undersökning påvisar att resurseffektiviteten, som är ett mått på hur hållbart ett företag är, inte har 

förändrats annorlunda hos företag som implementerat hållbarhetsredovisning i förhållande till 

Sverige som genomsnitt, vilket inkluderar företag som använder sig av hållbarhetsredovisning och 

de som inte gör detta. En vidare tolkning av våra resultat blir då att vi inte kan finna stöd för nyss 

nämnda teori i vår urvalspopulation då vi inte ser att företagen har blivit mer linjerade vad gäller 

hållbar utveckling.  

 

Vi ser ändå att resultatet kan bidra med en informativ slutsats. Att vi inte kan påvisa något stöd för 

att hållbarhetsredovisning skulle fungera som verktyg för att företagen ska bli varken mer eller 

mindre resurseffektiva. Vår studie ger således ingen indikation om att hållbarhetsredovisning skall 

förbättra ett företags hållbarhet och ställer sig inte bakom dessa tidigare teorier (se t.ex. Lindblom 

1993; Czarniawska & Sevón 1996; Czarniawska & Sevón 2005; Vogel 2005). Studien blir således 

av uteslutande art och belyser inte varför ett företag implementerar hållbarhetsredovisning eller vad 

som händer när ett företag implementerar hållbarhetsredovisning utan belyser istället en anledning 

som kan uteslutas. Det finns teorier (se t.ex. Downling & Pfeffer 1975; O’Donovan 2002) som ger 

olika anledningar till varför företag implementerar hållbarhetsredovisning, där vissa delar skepsisen 

mot att hållbarhetsredovisningen kan fungera som ett verktyg för att förbättra företagets hållbarhet. 

Vårt resultat bidrar således också med att belysa ett uteslutande av teorier och visa teorier som kan 

undersökas i vidare forskning med samma longitudinella karaktär som detta arbete för att öka 

förståelsen mer för hållbarhetsredovisningens effekter.  
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6.3 Slutdiskussion 

Det kan finnas många olika anledningar till varför vi inte kan belysa något samband mellan ett 

företags implementering av hållbarhetsredovisning och en förändring av resurseffektiviteten. 

Forskningen inom området är begränsat varför det är svårt att hitta stöd för våra slutsatser. Vi ser 

därför att fortsatt forskning inom området är ytterst viktigt då vi på så sätt kan få flera 

forskningsresultat som tillsammans kan hjälpa oss att peka på en mer säker slutsats.  Vi spekulerar 

främst i fyra anledningar till varför vi inte kan belysa någon skillnad på resurseffektiviteten och det 

hållbara företagandet mellan företag som implementerar hållbarhetsredovisning Sverige som 

genomsnitt. Den första handlar om att Sverige har en hög standard när de gäller hållbar utveckling i 

förhållande till andra både beroende på lagar och allmänt engagemang, som en typ av norm eller 

kultur för Sverige. Detta gör att företagen utvecklar sin standard vad gäller hållbar utveckling i takt 

med att tekniska och ekonomiska resurser finns tillgodo. Hela denna process är oberoende vad 

gäller hållbarhetsredovisning då företagen i detta fall ändå skulle satsa på en förbättring när 

resurserna finns tillgänglig. I detta fall skulle en undersökning som vår visa på just de resultaten 

som vi fått, att implementeringen av hållbarhetsredovisning inte gjort företagen mer hållbara i 

förhållande till hela Sverige.  

 

En andra anledning till varför vi fått detta resultat kan bero på att reglerna avseende 

hållbarhetsredovisning inte är tvingande. Som exempel så är GRIs riktlinjer frivilliga och även om 

dessa implementeras så behövs inte alla aspekter tas med och företagen kan således välja vad de vill 

redovisa även om de implementerar GRI. Det kan betyda att de företag som ligger i linje med vad 

Sverige som genomsnitt gör avseende koldioxidutsläpp väljer att redovisa detta för de vet att 

företaget kommer visa sig lika bra som genomsnittet. Det kan på detta sätt taktiskt välja bort vad 

företaget är sämre på hållbarhetsmässigt men även det företaget är bättre på. Kan tyckas konstigt att 

dölja sina positiva miljörelaterade områden, men egentligen inte då många positiva miljörelaterade 

redovisningar från många riskerar att öka tron på att företagen döljer någonting. Det blir för mycket 

av det goda och av denna anledning kan det vara taktiskt att redovisa de miljörelaterade aspekterna 

där företagen befinner sig på genomsnittsnivå för att undvika att tvivel byggs upp mot företaget. 

Detta mynnar då i att medelmåttan eller genomsnittsföretagen blir minst kontrollerad och 

redovisningen används för att visa en bild av företaget som medelmåttigt vad gäller hållbar 

utveckling.  

 

En tredje anledning till varför vi får detta resultat kan vara på grund av vår tidsfrist. Den var i 

undersökningen på fem år vilket kan vara för kort för att företagens resurseffektivitet skall hinna 

förändras. Tanken att implementering av hållbarhetsredovisning skall fungera som ett verktyg för 
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att förändra resurseffektiviteten kan stämma trots våra resultat. Det kan vara så att denna process tar 

längre tid än fem år, kanske tio år eller mer vilket gör vår undersökning för begränsad och vidare 

forskning viktigt.  

 

En annan anledning till våra resultat kan vara att implementeringen av hållbarhetsredovisningen 

inte alls påverkar det praktiska hållbarhetsarbetet, varken på kort eller lång sikt. Företagen kan 

operera precis som vanligt och ser hållbarhetsredovisningen som en ytterligare arbetsprocess och 

inte som något verktyg för förbättring. En sista intressant aspekt är att GRI organisationen, som är 

en utav de största organisationerna vad gäller skapande av hållbarhetsredovisningsstandarder, 

menar att en av hållbarhetsredovisningens viktigaste uppgifter är att förbättra företags 

hållbarhetsarbete (GRI 2014). Detta är något vårat resultat inte kan påvisa och mer forskning 

behövs för att visa vad hållbarhetsredovisningens användningsområde egentligen är.  

	  

6.4 Studiens svagheter 

Resultaten av denna undersökning ger indikationer på hur det kan se ut i urvalspopulationen. Även 

om vi ser ett rättfärdigande på vårt subjektiva kohorturval kan vi inte påstå att det går att säkerställa 

resultatet på samma sätt som med slumpmässiga populationsurval. Vi vill ändå påstå att vi kan ge 

indikationer på hur det ser ut i en urvalspopulation men att vidare forskning är viktigt för att 

säkerställa att resultatet ger en rättvis bild. Våra resultat är inte missledande men det är viktigt att 

veta hur arbetet är genomfört och våra antaganden för det subjektiva kohorturvalet samt vilka 

teorier det är grundat på för att tolka resultatet.     

6.5 Fortsatt forskning 

Forskningsområdet ”effekter av hållbarhetsredovisning” är långt ifrån enigt. Detta arbete använder 

sig av metoder som inte anses vanliga inom området. Vi vill se på hållbarhetsredovisning genom 

longitudinella metoder och beskriva effekter av hållbarhetsredovisning. En första tanke till vidare 

forskning är att göra samma undersökning igen med ett slumpmässigt populationsurval och längre 

tidshorisont, till en början på tio år och allt eftersom nödvändig data blir tillgänglig öka denna 

tidshorisont. Detta är idag kostsamt då det inte finns någon utvecklad databas för att göra detta 

urval. GRI database uppdateras löpande och kan vara en möjlig kandidat inom några år för denna 

typ av undersökning, detta för att öka trovärdigheten i resultaten. Viktigast att poängtera tycker vi är 

vikten av liknande forskning i större och mer omfattande skalor. Detta kan ge forskningen nytt 

material och ny grund till vad hållbarhetsredovisningen egentligen bidrar till och vad dess syfte kan 

vara.  
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Annars utesluter vårt resultat vissa teorier inom området och lämnar indikationer på vidare 

forskning. För att öka kunskapen inom området tror vi att en början kan vara att undersöka 

nedanstående fråga och utgå ifrån samma longitudinella och kvantitativa karaktär som i detta arbete 

för att bredda forskningsområdet ytterligare. Detta då många forskare hävdar att företag 

implementerar hållbarhetsredovisning för att öka deras anseende.     

 

• Kan vi belysa ett samband mellan ett företags implementering av hållbarhetsredovisning och 

en förändring av deras officiella anseende?   

• Är den eventuella förändringen positiv eller negativ?  

 

Denna typ av arbete kan med fördel göra med hjälp av innehållsanalyser eller enkätundersökningar, 

då anseendet ofta inte finns staterat i något officiellt dokument. Undersökningen kan bidra till ökad 

förståelse av effekterna av implementerandet av hållbarhetsredovisning.    
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År 2008 2009 2010 2011 2012
BNP,,tkr 3"376"400"000,00 3"206"600"000,00 3"416"900"000,00 3"517"100"000,00 3"549"700"000,00
Koldioxidutsläpp,,ton 50"006"000,00 46"405"000,00 52"302"000,00 48"726"000,00 46"289"700,00
Resurseffektivitet,,tkr/ton 67,52 69,10 65,33 72,18 76,68

År 2008 2009 2010 2011 2012
EBITDA,"tkr 830"425,00 1"914"445,00 3"193"940,00 3"711"645,00 3"227"224,00
Personalkostnader,"tkr 290"614,00 284"962,00 290"529,00 325"080,00 323"271,00
Bruttoförädlingsvärde,,tkr 1"121"039,00 2"199"407,00 3"484"469,00 4"036"725,00 3"550"495,00
Koldioxidutsläpp,,ton 48"249,00 47"000,00 33"000,00 33"000,00 33"000,00

Alternativkostnad,,tkr 3"257"767,54 3"247"714,69 2"155"896,52 2"381"978,82 2"530"586,72

Sustainable,value,,RCR 1":"2,91 1":"1,48 1,62":"1 1,69":"1 1,4":"1
Sustanable,value,,RC 0,3441 0,6772 1,6163 1,6947 1,403

År 2008 2009 2010 2011 2012
EBITDA,"tkr 1"253"000,00 1"312"000,00 393"000,00 321"000,00 339"000,00
Personalkostnader,"tkr 4"955"000,00 4"991"000,00 2"698"000,00 2"299"000,00 2"359"000,00
Bruttoförädlingsvärde,,tkr 6"208"000,00 6"303"000,00 3"091"000,00 2"620"000,00 2"698"000,00
Koldioxidutsläpp,,ton 18"577,00 18"496,00 8"923,00 10"635,00 11"106,00

Alternativkostnad,,tkr 1"254"317,14 1"278"079,38 582"941,35 767"646,81 851"657,46

Sustainable,value,,RCR 4,95":"1 4,93":"1 5,3":"1 3,41":"1 3,17":"1
Sustanable,value,,RC 4,9493 4,9316 5,3024 3,413 3,1679

År 2008 2009 2010 2011 2012
EBITDA,"tkr 203"559,00 194"115,00 240"269,00 266"320,00 348"178,00
Personalkostnader,"tkr 939"840,00 948"577,00 870"698,00 886"296,00 863"267,00
Bruttoförädlingsvärde,,tkr 1"143"399,00 1"142"692,00 1"110"967,00 1"152"616,00 1"211"445,00
Koldioxidutsläpp,,ton 3"673,00 3"661,00 3"972,00 3"746,00 3"739,00

Alternativkostnad,,tkr 248"000,58 252"976,24 259"491,55 270"390,69 286"723,14

Sustainable,value,,RCR 4,61":"1 4,52":"1 4,28":"1 4,26":"1 4,23":"1
Sustanable,value,,RC 4,6105 4,517 4,2813 4,2628 4,2251

År 2008 2009 2010 2011 2012
EBITDA,"tkr 366"000,00 46"000,00 115"000,00 880"000,00 180"000,00
Personalkostnader,"tkr 1"800"000,00 1"842"000,00 1"744"000,00 1"758"000,00 1"462"000,00
Bruttoförädlingsvärde,,tkr 2"166"000,00 1"888"000,00 1"859"000,00 2"638"000,00 1"642"000,00
Koldioxidutsläpp,,ton 66"853,00 62"456,00 58"155,00 50"260,00 36"614,00

Alternativkostnad,,tkr 4"513"907,72 4"315"729,12 3"799"277,65 3"627"825,92 2"807"724,31

Sustainable,value,,RCR 1":"2,08 1":"2,29 1":"2,04 1":"1,38 1":"1,71
Sustanable,value,,RC 0,4799 0,4375 0,4893 0,7272 0,5848

År 2008 2009 2010 2011 2012
EBITDA,"tkr 168"100,00 104"300,00 741"400,00 499"400,00 464"300,00
Personalkostnader,"tkr 97"745,00 125"080,00 151"435,00 204"436,00 255"611,00
Bruttoförädlingsvärde,,tkr 265"845,00 229"380,00 892"835,00 703"836,00 719"911,00
Koldioxidutsläpp,,ton 17"364,00 15"629,00 17"426,00 15"290,00 15"844,00

Alternativkostnad,,tkr 1"172"415,50 1"079"968,78 1"138"444,03 1"103"650,19 1"214"988,36

Sustainable,value,,RCR 1":"4,41 1":"4,71 1":"1,28 1":"1,57 1":"1,69
Sustanable,value,,RC 0,2267 0,2124 0,7843 0,6377 0,5925

Jernhusen

Benchmark

Akademiska"hus

Apoteket

Bilprovningen

Green"Cargo
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Empirisk data 
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År 2008 2009 2010 2011 2012
EBITDA,(tkr 7(000,00 .20(000,00 146(000,00 47(000,00 .73(000,00
Personalkostnader,(tkr 1(474(000,00 1(085(000,00 1(436(000,00 634(000,00 2(007(000,00
Bruttoförädlingsvärde,8tkr 1(481(000,00 1(065(000,00 1(582(000,00 681(000,00 1(934(000,00
Koldioxidutsläpp,8ton 1(620,00 1(625,00 1(487,00 1(517,00 1(359,00

Alternativkostnad,8tkr 109(382,23 112(288,01 97(146,00 109(498,84 104(214,16

Sustainable8value,8RCR 13,54(:(1 9,48(:(1 16,28(:(1 6,22(:(1 18,56(:(1
Sustanable8value,8RC 13,5397 9,4845 16,2848 6,2192 18,5579

År 2008 2009 2010 2011 2012
EBITDA,(tkr 64(777,00 119(232,00 186(756,00 361(301,00 257(977,00
Personalkostnader,(tkr 2(678(000,00 2(486(000,00 2(845(000,00 3(261(000,00 3(474(000,00
Bruttoförädlingsvärde,8tkr 2(742(777,00 2(605(232,00 3(031(756,00 3(622(301,00 3(731(977,00
Koldioxidutsläpp,8ton 572(595,00 460(000,00 684(000,00 687(000,00 688(000,00

Alternativkostnad,8tkr 38(661(555,77 31(786(143,73 44(685(855,23 49(588(468,17 52(758(898,85

Sustainable8value,8RCR 1(:(14,1 1(:(12,2 1(:(14,74 1(:(13,69 1(:(14,14
Sustanable8value,8RC 0,0709 0,082 0,0678 0,073 0,0707

År 2008 2009 2010 2011 2012
EBITDA,(tkr 2(913(000,00 591(000,00 3(292(000,00 3(230(000,00 2(258(000,00
Personalkostnader,(tkr 13(329(000,00 10(938(000,00 20(551(000,00 19(110(000,00 18(485(000,00
Bruttoförädlingsvärde,8tkr 16(242(000,00 11(529(000,00 23(843(000,00 22(340(000,00 20(743(000,00
Koldioxidutsläpp,8ton 303(820,00 336(410,00 343(019,00 323(076,00 306(217,00

Alternativkostnad,8tkr 20(513(895,29 23(246(036,12 22(409(499,08 23(320(005,74 23(482(081,00

Sustainable8value,8RCR 1(:(1,26 1(:(2,02 1,06(:(1 1(:(1,04 1(:(1,13
Sustanable8value,8RC 0,7918 0,496 1,064 0,958 0,8834

År 2008 2009 2010 2011 2012
EBITDA,(tkr 133(000,00 .55(000,00 158(000,00 88(000,00 .43(000,00
Personalkostnader,(tkr 5(525(000,00 5(678(000,00 5(509(000,00 5(613(000,00 5(915(000,00
Bruttoförädlingsvärde,8tkr 5(658(000,00 5(623(000,00 5(667(000,00 5(701(000,00 5(872(000,00
Koldioxidutsläpp,8ton 10(274,00 10(997,00 8(897,00 7(855,00 7(663,00

Alternativkostnad,8tkr 693(699,43 759(896,14 581(242,77 566(983,14 587(632,91

Sustainable8value,8RCR 8,16(:(1 7,4(:(1 9,75(:(1 10,05(:(1 9,99(:(1
Sustanable8value,8RC 8,1563 7,3997 9,7498 10,055 9,9926

År 2008 2009 2010 2011 2012
EBITDA,(tkr 826(000,00 .1(237(000,00 225(000,00 3(059(000,00 1(140(000,00
Personalkostnader,(tkr 18(153(000,00 17(998(000,00 13(473(000,00 13(092(000,00 11(584(000,00
Bruttoförädlingsvärde,8tkr 18(979(000,00 16(761(000,00 13(698(000,00 16(151(000,00 12(724(000,00
Koldioxidutsläpp,8ton 5(840(000,00 3(784(000,00 3(654(000,00 3(863(000,00 3(340(000,00

Alternativkostnad,8tkr 394(316(202,06 261(475(582,37 238(716(542,39 278(835(884,33 256(126(049,64

Sustainable8value,8RCR 1(:(20,78 1(:(15,6 1(:(17,43 1(:(17,26 1(:(20,13
Sustanable8value,8RC 0,0481 0,0641 0,0574 0,0579 0,0497
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År 2008 2009 2010 2011 2012
EBITDA,(tkr 617(000,00 1(317(000,00 811(000,00 491(000,00 527(000,00
Personalkostnader,(tkr 268(000,00 309(000,00 316(000,00 323(000,00 339(000,00
Bruttoförädlingsvärde,8tkr 885(000,00 1(626(000,00 1(127(000,00 814(000,00 866(000,00
Koldioxidutsläpp,8ton 231,20 234,80 240,00 238,70 237,50

Alternativkostnad,8tkr 15(610,60 16(224,75 15(679,25 17(229,65 18(212,56

Sustainable8value,8RCR 56,69(:(1 100,22(:(1 71,88(:(1 47,24(:(1 47,55(:(1
Sustanable8value,8RC 56,6922 100,2172 71,8784 47,2441 47,5496

År 2008 2009 2010 2011 2012
EBITDA,(tkr 206(200,00 2(379(700,00 3(952(800,00 1(903(600,00 843(900,00
Personalkostnader,(tkr 214(600,00 312(200,00 259(400,00 282(800,00 292(200,00
Bruttoförädlingsvärde,8tkr 420(800,00 2(691(900,00 4(212(200,00 2(186(400,00 1(136(100,00
Koldioxidutsläpp,8ton 865,00 978,00 921,00 1(308,00 1(052,00

Alternativkostnad,8tkr 58(404,71 67(580,11 60(169,11 94(412,98 80(672,04

Sustainable8value,8RCR 7,2(:(1 39,83(:(1 70,01(:(1 23,16(:(1 14,08(:(1
Sustanable8value,8RC 7,2049 39,8327 70,006 23,1578 14,0829

År 2008 2009 2010 2011 2012
EBITDA,(tkr 1(441(000,00 1(266(000,00 1(106(000,00 676(000,00 1(224(000,00
Personalkostnader,(tkr 2(482(000,00 2(537(000,00 2(471(000,00 2(415(000,00 2(691(000,00
Bruttoförädlingsvärde,8tkr 3(923(000,00 3(803(000,00 3(577(000,00 3(091(000,00 3(915(000,00
Koldioxidutsläpp,8ton 6(072,00 6(252,00 8(184,00 3(632,00 1(783,00

Alternativkostnad,8tkr 409(980,82 432(015,15 534(662,34 262(162,03 136(728,37

Sustainable8value,8RCR 9,57(:(1 8,8(:(1 6,69(:(1 11,79(:(1 28,63(:(1
Sustanable8value,8RC 9,5687 8,8029 6,6902 11,7904 28,6334

År 2008 2009 2010 2011 2012
EBITDA,(tkr ?21(000,00 651(000,00 1(346(000,00 1(441(000,00 1(700(000,00
Personalkostnader,(tkr 43(770,00 48(460,00 49(571,00 51(755,00 58(203,00
Bruttoförädlingsvärde,8tkr 22(770,00 699(460,00 1(395(571,00 1(492(755,00 1(758(203,00
Koldioxidutsläpp,8ton 11(749,00 15(327,00 18(758,00 19(641,00 9(536,00

Alternativkostnad,8tkr 793(291,28 1(059(100,49 1(225(463,85 1(417(710,49 731(262,88

Sustainable8value,8RCR 1(:(34,84 1(:(1,51 1,14(:(1 1,05(:(1 2,4(:(1
Sustanable8value,8RC 0,0287 0,6604 1,1388 1,0529 2,4043

År 2008 2009 2010 2011 2012
EBITDA,(tkr 816(000,00 1(001(000,00 1(369(000,00 1(556(000,00 1(583(000,00
Personalkostnader,(tkr 500(000,00 540(000,00 523(000,00 577(000,00 535(000,00
Bruttoförädlingsvärde,8tkr 1(316(000,00 1(541(000,00 1(892(000,00 2(133(000,00 2(118(000,00
Koldioxidutsläpp,8ton 115(000,00 123(000,00 145(000,00 133(000,00 144(000,00

Alternativkostnad,8tkr 7(764(788,23 8(499(338,43 9(472(878,67 9(600(096,46 11(042(560,22

Sustainable8value,8RCR 1(:(5,9 1(:(5,52 1(:(5,01 1(:(4,5 1(:(5,21
Sustanable8value,8RC 0,1695 0,1813 0,1997 0,2222 0,1918
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År 2008 2009 2010 2011 2012
EBITDA,(tkr 5(305(000,00 5(250(000,00 5(141(000,00 5(226(000,00 5(353(000,00
Personalkostnader,(tkr 896(746,00 924(063,00 940(550,00 963(137,00 981(407,00
Bruttoförädlingsvärde,8tkr 6(201(746,00 6(174(063,00 6(081(550,00 6(189(137,00 6(334(407,00
Koldioxidutsläpp,8ton 2(860,00 1(930,00 1(770,00 1(943,00 2(219,00

Alternativkostnad,8tkr 193(106,91 133(363,60 115(634,45 140(248,03 170(162,79

Sustainable8value,8RCR 32,12(:(1 46,29(:(1 52,59(:(1 44,13(:(1 37,23(:(1
Sustanable8value,8RC 32,1156 46,295 52,5929 44,1299 37,2256

År 2008 2009 2010 2011 2012
EBITDA,(tkr 31(609(000,00 43(256(000,00 44(874(000,00 42(579(000,00 41(285(000,00
Personalkostnader,(tkr 15(056(000,00 14(806(000,00 13(685(000,00 12(636(000,00 12(550(000,00
Bruttoförädlingsvärde,8tkr 46(665(000,00 58(062(000,00 58(559(000,00 55(215(000,00 53(835(000,00
Koldioxidutsläpp,8ton 112(721,00 178(911,00 197(980,00 212(538,00 303(813,00

Alternativkostnad,8tkr 7(610(910,38 12(362(806,00 12(934(072,54 15(341(242,86 23(297(731,59

Sustainable8value,8RCR 6,13(:(1 4,7(:(1 4,53(:(1 3,6(:(1 2,31(:(1
Sustanable8value,8RC 6,1313 4,6965 4,5275 3,5991 2,3107

År 2008 2009 2010 2011 2012
EBITDA,(tkr 955(000,00 777(000,00 642(000,00 799(000,00 833(000,00
Personalkostnader,(tkr 484(078,00 492(030,00 524(464,00 614(207,00 626(821,00
Bruttoförädlingsvärde,8tkr 1(439(078,00 1(269(030,00 1(166(464,00 1(413(207,00 1(459(821,00
Koldioxidutsläpp,8ton 2(174,00 2(904,00 3(603,00 15(340,00 9(078,00

Alternativkostnad,8tkr 146(788,26 200(667,31 235(384,70 1(107(259,25 696(141,40

Sustainable8value,8RCR 9,8(:(1 6,32(:(1 4,96(:(1 1,28(:(1 2,1(:(1
Sustanable8value,8RC 9,8038 6,324 4,9556 1,2763 2,097

År 2008 2009 2010 2011 2012
EBITDA,(tkr ?127(000,00 ?30(000,00 480(000,00 21(000,00 6(000,00
Personalkostnader,(tkr 38(000,00 39(000,00 35(000,00 32(000,00 24(000,00
Bruttoförädlingsvärde,8tkr ?89(000,00 9(000,00 515(000,00 53(000,00 30(000,00
Koldioxidutsläpp,8ton 2(031,00 808,00 679,00 394,00 161,00

Alternativkostnad,8tkr 137(132,91 55(833,05 44(359,20 28(439,38 12(346,20

Sustainable8value,8RCR 1(:(?1,54 1(:(6,2 11,61(:(1 1,86(:(1 2,43(:(1
Sustanable8value,8RC ?0,649 0,1612 11,6098 1,8636 2,4299

År 2008 2009 2010 2011 2012
EBITDA,(tkr 45(537(000,00 47(546(000,00 50(857(000,00 43(622(000,00 34(687(000,00
Personalkostnader,(tkr 20(820(000,00 24(832(000,00 26(020(000,00 24(253(000,00 25(148(000,00
Bruttoförädlingsvärde,8tkr 66(357(000,00 72(378(000,00 76(877(000,00 67(875(000,00 59(835(000,00
Koldioxidutsläpp,8ton 82(600(000,00 81(800(000,00 82(400(000,00 80(600(000,00 83(500(000,00

Alternativkostnad,8tkr 5(577(143(542,77 5(652(405(559,75 5(383(208(290,31 5(817(802(815,75 6(403(151(240,99

Sustainable8value,8RCR 1(:(84,05 1(:(78,1 1(:(70,02 1(:(85,71 1(:(107,01
Sustanable8value,8RC 0,0119 0,0128 0,0143 0,0117 0,0093
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År 2008 2009 2010 2011 2012
EBITDA,(tkr ,4(008,00 5(297,00 16(828,00 9(930,00 ,1(164,00
Personalkostnader,(tkr 374(970,00 392(462,00 377(013,00 384(450,00 401(176,00
Bruttoförädlingsvärde,8tkr 370(962,00 397(759,00 393(841,00 394(380,00 400(012,00
Koldioxidutsläpp,8ton 325,00 334,00 448,80 417,00 386,00

Alternativkostnad,8tkr 21(943,97 23(079,50 29(320,19 30(099,55 29(600,20

Sustainable8value,8RCR 16,9(:(1 17,23(:(1 13,43(:(1 13,1(:(1 13,51(:(1
Sustanable8value,8RC 16,905 17,2343 13,4324 13,1025 13,5138

År 2008 2009 2010 2011 2012
EBITDA,(tkr 283,00 254,00 190,00 323,00 ,237,00
Personalkostnader,(tkr 8(350,00 8(187,00 10(608,00 11(863,00 12(872,00
Bruttoförädlingsvärde,8tkr 8(633,00 8(441,00 10(798,00 12(186,00 12(635,00
Koldioxidutsläpp,8ton 9,61 9,63 8,71 10,88 12,03

Alternativkostnad,8tkr 648,80 665,44 569,03 785,33 922,51

Sustainable8value,8RCR 13,31(:(1 12,68(:(1 18,98(:(1 15,52(:(1 13,7(:(1
Sustanable8value,8RC 13,3061 12,6849 18,9763 15,517 13,6963

År 2008 2009 2010 2011 2012
EBITDA,(tkr 101,00 3(508,00 19(442,00 27(606,00 ,6(782,00
Personalkostnader,(tkr 48(227,00 48(227,00 52(548,00 57(488,00 65(852,00
Bruttoförädlingsvärde,8tkr 48(328,00 51(735,00 71(990,00 85(094,00 59(070,00
Koldioxidutsläpp,8ton 699,40 471,60 583,00 654,00 574,00

Alternativkostnad,8tkr 47(223,42 32(587,71 38(087,51 47(206,49 44(016,87

Sustainable8value,8RCR 1,02(:(1 1,59(:(1 1,89(:(1 1,8(:(1 1,34(:(1
Sustanable8value,8RC 1,0234 1,5876 1,8901 1,8026 1,342

År 2008 2009 2010 2011 2012
EBITDA,(tkr 1(110,00 510,00 ,2(697,00 ,3(169,00 ,6(346,00
Personalkostnader,(tkr 5(131,00 5(105,00 6(474,00 6(588,00 6(513,00
Bruttoförädlingsvärde,8tkr 6(241,00 5(615,00 3(777,00 3(419,00 167,00
Koldioxidutsläpp,8ton 153,00 436,00 417,00 375,00 72,00

Alternativkostnad,8tkr 10(330,54 30(127,74 27(242,69 27(067,94 5(521,28

Sustainable8value,8RCR 1(:(1,66 1(:(5,37 1(:(7,21 1(:(7,92 1(:(33,06
Sustanable8value,8RC 0,6041 0,1864 0,1386 0,1263 0,0302

År 2008 2009 2010 2011 2012
EBITDA,(tkr ,8(518,00 ,2(398,00 ,3(647,00 ,4(092,00 ,7(273,00
Personalkostnader,(tkr 18(020,00 10(917,00 12(415,00 12(722,00 10(748,00
Bruttoförädlingsvärde,8tkr 9(502,00 8(519,00 8(768,00 8(630,00 3(475,00
Koldioxidutsläpp,8ton 120,00 112,60 116,60 142,20 96,50

Alternativkostnad,8tkr 8(102,39 7(780,70 7(617,50 10(264,16 7(400,05

Sustainable8value,8RCR 1,17(:(1 1,09(:(1 1,15(:(1 1(:(1,19 1(:(2,13
Sustanable8value,8RC 1,1727 1,0949 1,151 0,8408 0,4696

SBO(AB

Swedesurvey(AB

Operan

Miljöstyrningsrådet

Visit(Sweden
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År 2008 2009 2010 2011 2012
EBITDA,(tkr 206(000,00 644(000,00 576(000,00 426(000,00 540(000,00
Personalkostnader,(tkr 1(398(750,00 1(284(417,00 1(336(636,00 1(399(134,00 1(475(008,00
Bruttoförädlingsvärde,8tkr 1(604(750,00 1(928(417,00 1(912(636,00 1(825(134,00 2(015(008,00
Koldioxidutsläpp,8ton 2(195,00 2(452,00 2(338,00 2(667,00 3(206,00

Alternativkostnad,8tkr 148(206,18 169(433,97 152(742,00 192(507,20 245(850,33

Sustainable8value,8RCR 10,83(:(1 11,38(:(1 12,52(:(1 9,48(:(1 8,2(:(1
Sustanable8value,8RC 10,8278 11,3815 12,522 9,4809 8,1961

År 2008 2009 2010 2011 2012
EBITDA,(tkr 38(909,00 ?121(229,00 ?123(773,00 ?103(593,00 ?253(050,00
Personalkostnader,(tkr 34(136,00 41(882,00 44(909,00 46(499,00 52(971,00
Bruttoförädlingsvärde,8tkr 73(045,00 ?79(347,00 ?78(864,00 ?57(094,00 ?200(079,00
Koldioxidutsläpp,8ton 229,85 238,47 258,34 270,00 215,00

Alternativkostnad,8tkr 15(519,65 16(478,01 16(877,47 19(488,92 16(487,16

Sustainable8value,8RCR 4,71(:(1 1(:(?0,21 1(:(?0,21 1(:(?0,34 1(:(?0,08
Sustanable8value,8RC 4,7066 ?4,8153 ?4,6727 ?2,9296 ?12,1354

Systembolaget(AB

Swedfund
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Bilaga 2 

Boxplots och outliers (hänger ihop med bilaga 3) 
Procentuell förändring av RC mellan åren 08-09 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procentuell förändring av RC mellan åren 09-10 
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Procentuell förändring av RC mellan åren 10-11 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procentuell förändring av RC mellan åren 11-12 
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Geometriskt medelvärde på den årliga förändringen av RC mellan åren 08-12 
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RC 2009 

             

             

             

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RC 2010 
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RC2011 
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Procentuell*förändring*
av*RC*mellan*åren*089
09

Procentuell*förändring*
av*RC*mellan*åren*099
10

Procentuell*
förändring*av*RC*
mellan*åren*10911

Procentuell*
förändring*av*RC*
mellan*åren*11912

Geometriskt*medelvärde*på*
den*årliga*förändringen*av*
RC*mellan*åren*08912

Akademiska)Hus 0,968032549 1,386739516 0,048505847 70,17212486 0,42099729
Apoteket 70,003576263 0,07518858 70,356329209 70,071813654 70,105548244
Bilprovnigen 70,020279796 70,052180651 70,004321117 70,008843952 70,021586939
Green)Cargo 70,08835174 0,1184 0,486204782 70,195819582 0,05066473
Jernhusen 70,063078959 2,692561205 70,186918271 70,070879724 0,27147905
Lernia 70,29950442 0,71699088 70,618097858 1,983968999 0,082006693
LKAB 0,156558533 70,173170732 0,076696165 70,031506849 70,000705966
Postnord 70,373579187 1,14516129 70,09962406 70,077870564 0,027745241
Samhall 70,09276265 0,317593957 0,031303206 70,006205868 0,052074097
SAS 0,332640333 70,104524181 0,008710801 70,141623489 0,008214242
SBAB 0,7677423 70,282773815 70,342721875 0,006466416 70,043013328
Svensk)Exportkredit 4,528556954 0,757500747 70,66920264 70,391872285 0,182404393
SJ 70,08003177 70,240000454 0,762338944 1,428535079 0,31523996
Specialfastigheter 22,01045296 0,724409449 70,075430277 1,283502707 2,025357418
Svea)Skog 0,069616519 0,101489244 0,112669004 70,136813681 0,031382421
Svenska)Spel 0,44151129 0,136038449 70,160915257 70,156454014 0,037603473
Telia)Sonera) 70,234012363 70,035984244 70,205057979 70,357978383 70,216484217
Teracom 70,354944001 70,216382037 70,742452982 0,643030635 70,319934103
Vasallen 71,248382126 71,02109181 70,839480439 0,303874222 #NUM!
Vattenfall 0,075630252 0,1171875 70,181818182 70,205128205 70,059770232
Operan 0,019479444 70,220600779 70,024560019 0,031390956 70,054436765
Miljöstyrningsrådet 70,046685355 0,49597553 70,182295811 70,117335825 0,007251956
Visit)Sweden) 0,55129959 0,190539179 70,046293847 70,255519805 0,070105943
SBO 70,691441814 70,256437768 70,088744589 70,760886778 70,527148766
Swedesurvey 70,066342628 0,051237556 70,269504778 70,441484301 70,204508963
Systembolaget 0,051136888 0,100206475 70,242860565 70,135514561 70,067246782
Swedfund 72,023095228 70,029613939 70,373039142 3,142340251 #NUM!
Aritmetiskt*medelvärde*på*
de*årliga*förändringarna*av*
RC 0,899503308 2,908764547 70,15493482 0,18842344 0,078485704
Aritmetiskt*medelvärde*på*
de*årliga*förändringarna*av*
RC** 0,044306815 0,20219182 70,118828823 70,176086619 0,020171041

**)Far)outliers)borträknade.
Outliers
Far)outliers
Borträknas)alltid,)mer)än)
100%)minskning)=)omöjligt.)
Detta)på)grund)av)att)dessa)
företag)har)negativt)
bruttoförädlingsvärde)(GVA).)

Bilaga 3 

Sammanställd empirisk data med outliers 
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RC#2008 RC#2009 RC#2010 RC#2011 RC#2012
Akademiska)Hus 0,3441 0,6772 1,6163 1,6947 1,403
Apoteket 4,9493 4,9316 5,3024 3,413 3,1679
Bilprovnigen 4,6105 4,517 4,2813 4,2628 4,2251
Green)Cargo 0,4799 0,4375 0,4893 0,7272 0,5848
Jernhusen 0,2267 0,2124 0,7843 0,6377 0,5925
Lernia 13,5397 9,4845 16,2848 6,2192 18,5579
LKAB 0,0709 0,082 0,0678 0,073 0,0707
Postnord 0,7918 0,496 1,064 0,958 0,8834
Samhall 8,1563 7,3997 9,7498 10,055 9,9926
SAS 0,0481 0,0641 0,0574 0,0579 0,0497
SBAB 56,6922 100,2172 71,8784 47,2441 47,5496
Svensk)Exportkredit 7,2049 39,8327 70,006 23,1578 14,0829
SJ 9,5687 8,8029 6,6902 11,7904 28,6334
Specialfastigheter 0,0287 0,6604 1,1388 1,0529 2,4043
Svea)Skog 0,1695 0,1813 0,1997 0,2222 0,1918
Svenska)Spel 32,1156 46,295 52,5929 44,1299 37,2256
Telia)Sonera) 6,1313 4,6965 4,5275 3,5991 2,3107
Teracom 9,80 6,32 4,96 1,28 2,10
Vasallen N0,649 0,1612 11,6098 1,8636 2,4299
Vattenfall 0,0119 0,0128 0,0143 0,0117 0,0093
Operan 16,905 17,2343 13,4324 13,1025 13,5138
Miljöstyrningsrådet 13,3061 12,6849 18,9763 15,517 13,6963
Visit)Sweden) 1,0234 1,5876 1,8901 1,8026 1,342
SBO 0,6041 0,1864 0,1386 0,1263 0,0302
Swedesurvey 1,1727 1,0949 1,151 0,8408 0,4696
Systembolaget 10,8278 11,3815 12,522 9,4809 8,1961
Swedfund 4,7066 N4,8153 N4,6727 N2,9296 N12,1354
Aritmetiskt#medelvärde#på#RC#
värden 7,95132 11,179776 11,992448 8,05812 8,451208
Aritmetiskt#medelvärde#på#RC#
värden** 5,92045 4,23406818 4,78790455 4,78604348 6,82210833

**)Far)outliers)borträknade.
Outliers
Far)outliers
Borträknas)alltid,)mer)än)100%)
minskning)=)omöjligt.)Detta)på)
grund)av)att)dessa)företag)har)
negativt)bruttoförädlingsvärde)
(GVA).)
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Repeated measures ANOVA 
  



	   67	  

 
  

0DXFKO\
V�7HVW�RI�6SKHULFLW\D

0HDVXUH�� 0($685(B�0HDVXUH�� 0($685(B�0HDVXUH�� 0($685(B�

:LWKLQ�6XEMHFWV�
(IIHFW

0($685(B�

0DXFKO\
V�:
$SSUR[��&KL�

6TXDUH GI 6LJ�

(SVLORQE

*UHHQKRXVH�
*HLVVHU

5&9DOXH ���� ������ � ���� ���� ����

0HDVXUH�� 0($685(B�0HDVXUH�� 0($685(B�

0DXFKO\
V�7HVW�RI�6SKHULFLW\D

0HDVXUH�� 0($685(B�0HDVXUH�� 0($685(B�0HDVXUH�� 0($685(B�

:LWKLQ�6XEMHFWV�
(IIHFW

(SVLORQE

+X\QK�)HOGW /RZHU�ERXQG
5&9DOXH ���� ����

0HDVXUH�� 0($685(B�0HDVXUH�� 0($685(B�

7HVWV�WKH�QXOO�K\SRWKHVLV�WKDW�WKH�HUURU�FRYDULDQFH�PDWUL[�RI�WKH�RUWKRQRUPDOL]HG�WUDQVIRUPHG�
GHSHQGHQW�YDULDEOHV�LV�SURSRUWLRQDO�WR�DQ�LGHQWLW\�PDWUL[�

'HVLJQ��,QWHUFHSW�
�:LWKLQ�6XEMHFWV�'HVLJQ��5&9DOXH

D��

0D\�EH�XVHG�WR�DGMXVW�WKH�GHJUHHV�RI�IUHHGRP�IRU�WKH�DYHUDJHG�WHVWV�RI�VLJQLILFDQFH��&RUUHFWHG�WHVWV�
DUH�GLVSOD\HG�LQ�WKH�7HVWV�RI�:LWKLQ�6XEMHFWV�(IIHFWV�WDEOH�

E��

7HVWV�RI�:LWKLQ�6XEMHFWV�(IIHFWV

0HDVXUH�� 0($685(B�0HDVXUH�� 0($685(B�0HDVXUH�� 0($685(B�

6RXUFH
7\SH�,,,�6XP�
RI�6TXDUHV GI 0HDQ�6TXDUH ) 6LJ�

5&9DOXH 6SKHULFLW\�
$VVXPHG
*UHHQKRXVH�
*HLVVHU
+X\QK�)HOGW
/RZHU�ERXQG

(UURU�5&9DOXH� 6SKHULFLW\�
$VVXPHG
*UHHQKRXVH�
*HLVVHU
+X\QK�)HOGW
/RZHU�ERXQG

������� � ������ ���� ���� ����

������� ����� ������ ���� ���� ����

������� ����� ������ ���� ���� ����
������� ����� ������� ���� ���� ����

�������� �� ������

�������� ������ ������

�������� ������ ������
�������� ������ �������

0HDVXUH�� 0($685(B�0HDVXUH�� 0($685(B�

3DJH��



	   68	  

 
  

7HVWV�RI�:LWKLQ�6XEMHFWV�(IIHFWV

0HDVXUH�� 0($685(B�0HDVXUH�� 0($685(B�0HDVXUH�� 0($685(B�

6RXUFH
3DUWLDO�(WD�
6TXDUHG

5&9DOXH 6SKHULFLW\�
$VVXPHG
*UHHQKRXVH�
*HLVVHU
+X\QK�)HOGW
/RZHU�ERXQG

(UURU�5&9DOXH� 6SKHULFLW\�
$VVXPHG
*UHHQKRXVH�
*HLVVHU
+X\QK�)HOGW
/RZHU�ERXQG

����

����

����
����

0HDVXUH�� 0($685(B�0HDVXUH�� 0($685(B�

7HVWV�RI�:LWKLQ�6XEMHFWV�&RQWUDVWV

0HDVXUH�� 0($685(B�0HDVXUH�� 0($685(B�0HDVXUH�� 0($685(B�

6RXUFH 5&9DOXH
7\SH�,,,�6XP�
RI�6TXDUHV GI 0HDQ�6TXDUH ) 6LJ�

5&9DOXH /LQHDU
4XDGUDWLF
&XELF
2UGHU��

(UURU�5&9DOXH� /LQHDU
4XDGUDWLF
&XELF
2UGHU��

������ � ������ ���� ���� ����
������ � ������ ���� ���� ����

���� � ���� ���� ���� ����
������ � ������ ����� ���� ����

������� �� ������
�������� �� ������
������� �� ������
������� �� �����

0HDVXUH�� 0($685(B�0HDVXUH�� 0($685(B�

7HVWV�RI�:LWKLQ�6XEMHFWV�&RQWUDVWV

0HDVXUH�� 0($685(B�0HDVXUH�� 0($685(B�0HDVXUH�� 0($685(B�

6RXUFH 5&9DOXH
3DUWLDO�(WD�
6TXDUHG

5&9DOXH /LQHDU
4XDGUDWLF
&XELF
2UGHU��

(UURU�5&9DOXH� /LQHDU
4XDGUDWLF
&XELF
2UGHU��

����
����
����
����

0HDVXUH�� 0($685(B�0HDVXUH�� 0($685(B�

3DJH��



	   69	  

 
  

7HVWV�RI�%HWZHHQ�6XEMHFWV�(IIHFWV

0HDVXUH�� 0($685(B�0HDVXUH�� 0($685(B�
7UDQVIRUPHG�9DULDEOH�� $YHUDJH7UDQVIRUPHG�9DULDEOH��

6RXUFH

7UDQVIRUPHG�9DULDEOH�� $YHUDJH
7\SH�,,,�6XP�
RI�6TXDUHV GI 0HDQ�6TXDUH ) 6LJ�

3DUWLDO�(WD�
6TXDUHG

,QWHUFHSW
(UURU

�������� � �������� ������ ���� ����
�������� �� �������

0HDVXUH�� 0($685(B�
7UDQVIRUPHG�9DULDEOH�� $YHUDJH

(VWLPDWHG�0DUJLQDO�0HDQV

5&9DOXH

(VWLPDWHV

0HDVXUH�� 0($685(B�0HDVXUH�� 0($685(B�0HDVXUH�� 0($685(B�

5&9DOXH

0HDVXUH�� 0($685(B�

0HDQ 6WG��(UURU
����&RQILGHQFH�,QWHUYDO

/RZHU�%RXQG 8SSHU�%RXQG
�
�
�
�
�

����� ����� ����� �����
����� ����� ����� �����
����� ����� ����� �����
����� ����� ����� �����
����� ����� ����� ������

0HDVXUH�� 0($685(B�0HDVXUH�� 0($685(B�

3DLUZLVH�&RPSDULVRQV

0HDVXUH�� 0($685(B�0HDVXUH�� 0($685(B�0HDVXUH�� 0($685(B�

�,��5&9DOXH �-��5&9DOXH
0HDQ�

'LIIHUHQFH��,�-� 6WG��(UURU 6LJ�D

����&RQILGHQFH�,QWHUYDO�IRU�
'LIIHUHQFHD

/RZHU�%RXQG 8SSHU�%RXQG
� �

�
�
�

� �
�
�
�

� �
�
�
�

� �
�
�
�

� �
�
�
�

����� ����� ����� �� ���� �����
����� ����� ����� �� ���� �����
����� ����� ����� �� ���� �����
�� ���� ����� ����� �� ���� �����
�� ���� ����� ����� �� ���� �����
� ���� ���� ����� �� ���� ����
� ���� ����� ����� �� ���� �����

�� ���� ����� ����� ������� �����
�� ���� ����� ����� �� ���� �����

���� ���� ����� � ���� �����
���� ����� ����� �� ���� �����

�� ���� ����� ����� �� ���� �����
�� ���� ����� ����� �� ���� �����

���� ����� ����� �� ���� �����
� ���� ����� ����� �� ���� �����

�� ���� ����� ����� �� ���� �����
����� ����� ����� �� ���� �����
����� ����� ����� �� ���� ������
����� ����� ����� �� ���� �����
����� ����� ����� �� ���� �����

0HDVXUH�� 0($685(B�0HDVXUH�� 0($685(B�

3DJH��



	   70	  

 

%DVHG�RQ�HVWLPDWHG�PDUJLQDO�PHDQV
$GMXVWPHQW�IRU�PXOWLSOH�FRPSDULVRQV��%RQIHUURQL�D��

0XOW LYDULDWH�7HVWV

9DOXH ) +\SRWKHVLV�GI (UURU�GI 6LJ�
3DUWLDO�(WD�
6TXDUHG

3LOODL
V�WUDFH
:LONV
�ODPEGD
+RWHOOLQJ
V�WUDFH
5R\
V�ODUJHVW�URRW

���� ����D ����� ������ ���� ����
���� ����D ����� ������ ���� ����
���� ����D ����� ������ ���� ����
���� ����D ����� ������ ���� ����

(DFK�)�WHVWV�WKH�PXOWLYDULDWH�HIIHFW�RI�5&9DOXH��7KHVH�WHVWV�DUH�EDVHG�RQ�WKH�OLQHDUO\�
LQGHSHQGHQW�SDLUZLVH�FRPSDULVRQV�DPRQJ�WKH�HVWLPDWHG�PDUJLQDO�PHDQV�

([DFW�VWDWLVWLFD��

3URILOH�3ORWV

5&9DOXH
�����

(
VW
LP

DW
HG

�0
DU
JL
QD

O�0
HD

QV

� ���

����

����

����

����

(VWLPDWHG�0DUJLQDO�0HDQV�RI�0($685(B�

3DJH��


