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Sammanfattning 
 

Titel: Vad redovisar stora bolag frivilligt om anställda och vilka faktorer påverkar omfattningen? 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

Författare: Diana Nordström och Sofie Svensson 

Handledare: Jan Svanberg 

Datum: 2014 – juni 

 

Syfte: Studien har två syften: 

 

 Att beskriva förekomsten av kategorier och omfattningen av frivillig redovisning om 

anställda som är relaterad till bolagens sociala ansvar (CSR).  

 Att förklara vilka faktorer som påverkar omfattningen av frivillig redovisning relaterat till 

anställda. 
 

Metod: Då studien har ett förklarande syfte som berör omfattningen av frivillig redovisning om 

anställda, så har kvantitativa metoder använts och data till studien har samlats in via en kvantitativ 

innehållsanalys. Studien utfördes på 56 av de 58 bolag som befann sig på Large Cap, 

Stockholmsbörsen 2012, varav två bolag fick räknas som bortfall på grund av andra 

redovisningssätt än de övriga. Datat analyserades sedan genom deskriptiv statistik och multipla 

regressionsanalyser. 

 

Resultat & slutsats: Stora bolag på Stockholmsbörsen redovisar frivilligt multipla kategorier 

information om anställda, men den kategori som generellt används mest är profilinformation om 

anställda. Den faktor som främst förklarar den frivilliga informationen om anställda är bolagets 

skuldkvot, men också vilken industrisektor ett bolag tillhör har betydelse. Den teori som främst 

förklarar frivillig redovisning om anställda är agentteorin. 

 

Förslag till fortsatt forskning: I denna studie upptäckte vi att bolag redovisar fler kategorier om 

anställda än vad vi i vår studie deducerat fram från tidigare forskning. En kvalitativ kartläggning 

av kategorierna kan därför vara ett förslag till fortsatt forskning.  

 

Uppsatsens bidrag: Mycket av tidigare forskning när det gäller frivillig redovisning har haft ett 

generellt fokus, där flera olika kategorier information som berör socialt ansvar (CSR) har använts 

och mycket av den har berört miljö eller finansiell information. Denna studie däremot har fokus 

på vad bolag specifikt frivilligt redovisar om anställda och detta specifika fokus har inte tidigare 

utförts på stora bolag på Stockholmsbörsen. 

 

Nyckelord: Frivillig redovisning, Information om anställda, Innehållsanalys, Agentteori och 

Årsredovisningar. 

  



Diana Nordström och Sofie Svensson 

      

      

Abstract 
  

Title: What do large companies voluntary disclose about employees and what factors affect the 

extent? 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Diana Nordström and Sofie Svensson 

Supervisor: Jan Svanberg 

Date: 2014– June 

 

Purpose: This thesis has two purposes:  

 

 To describe the prevalence of categories and the extent of voluntary reporting of employees, 

that is related to corporate social responsibility (CSR).  

 To explain the factors that affect the extent of voluntary reporting related to employees. 

 

Method: Since the thesis has an explanatory purpose that concerns the extent of voluntary 

disclosure about employees, quantitative methods have been used and the data has been gathered 

through quantitative content analysis. The thesis was performed on 56 out of the 58 companies 

that were listed in the Large Cap segment, Stockholm Stock Exchange 2012, as two companies 

were excluded due to different accounting methods than the others. The data was analyzed using 

descriptive statistics and multiple regression analysis. 

 

Result & Conclusions: Large companies listed on the Stockholm Stock Exchange report multiple 

categories of voluntary employee disclosures, but the profile information is generally the most 

used category. Leverage is the primary factor explaining the voluntary disclosure about 

employees, but also which industrial sector the company belongs to has importance. The agency 

theory is the theory that mainly explains the voluntary disclosure about employees. 

 

Suggestions for future research: In this thesis, we discovered that companies are reporting more 

categories about employees than what we have deduced from earlier research. Therefore, a 

suggestion for further research could be a qualitative survey of the categories. 

 

Contribution of the thesis: Much of the previous researches about voluntary disclosure have had a 

general focus, whereas several different information categories that relates to corporate social 

responsibility (CSR) has been used and large part of it has touched environmental or financial 

information. This thesis however, focuses on the specific voluntary information that companies 

disclose about employees and this particular focus has not previously been applied on the 

Stockholm Stock Exchange. 

 

Key words: Voluntary disclosure, employee disclosure, content analysis, agency theory and annual 

reports. 
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1 Inledning 

I detta kapitel kommer vi att presentera bakgrunden till vår studie, för att sedan utföra en 

problemdiskussion som leder fram till vilket syfte som kommer att vara aktuell för denna studie 

och vilka frågor som ska besvaras. Kapitlet slutar med en disposition över uppsatsens kommande 

kapitel. 

 

 Bakgrund 1.1

Inom det företagsekonomiska delområdet redovisning har det under det senaste 30 åren varit ett 

stort intresse att studera bolags sociala ansvar, “Corporate Social Responsibility” även förkortat 

CSR (Mattews, 2007; Deegan & Unerman, 2011, s. 384-385; Guthrie & Parker, 1989).  Detta beror 

enligt Caroll och Shabana (2010) på att företag har förväntningar från samhället och olika 

intressenter att ta ett socialt ansvar. Ett annat skäl för CSR-redovisning är att minska regleringar 

från staten genom att själva välja att möta samhällets förväntningar. Caroll och Shabana´s (2010) 

hänvisar till en studie av Kurucz, som framhåller fyra fördelar ett företag kan nå genom att ha CSR 

aktiviteter: större konkurrensfördelar, minskade kostnader och risker, förbättra företagets anseende 

och legitimitet och att få möjligheter till ”win-win” situationer genom att arbeta med värdeskapande 

synergier. Det författarna kommer fram till i denna analys är att företag kan tjäna på CSR 

aktiviteter.  För att detta ska ske är det viktigt att se till att företagets ekonomiska mål 

överensstämmer med de sociala mål som samhället har och att intressenterna dessutom stödjer 

detta.  

 

Vad menas då med CSR? Begreppet CSR innefattar enligt den svenska regeringen (2013) ett 

ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar. Regeringen hänvisar också till EU kommissionens 

definition av CSR som de menar är en modernare definition av begreppet: ”företagens egna ansvar 

för verksamhetens påverkan på samhället”(Regeringen, 2013, s. 6).  En annan definition av CSR 

presenteras i en studie av MacWilliams och Siegel (2001, s. 117) och dessa författare menar att 

CSR är åtgärder som främjar något som är socialt bra, som dessutom sträcker sig utanför företagets 

eget intresse och som inte innefattar ett legalt krav. “CSR as actions that appear to further some 

social good, beyond the interests of the firm and that which is required by law.”  Denna definition 

visar på att CSR aktiviteter är något företag arbetar med frivilligt.  

 

Redovisning gällande CSR är ett aktuellt ämne för svenska bolag, eftersom Sverige är medlem i EU 

och därmed påverkas av EU:s  önskan att få ett mer hållbart företagande (CSR) i medlemsländerna 
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(Europe Commission, 2011). Det har under 2013-2014 diskuterats på EU-nivå att eventuellt 

lagstadga om att stora bolag ska ha krav att hållbarhetsredovisa (Alestig Blomqvist, 2013, 22 

oktober). Något som i så fall kommer att få stor inverkan på svenska bolag, då de behöver förändra 

sitt sätt att redovisa om både miljö- och sociala frågor eftersom det idag, än så länge, är frivilligt för 

privata företag. 

 

 Problemdiskussion 1.2

Som nämndes ovan så kan ett företags hållbara företagande (CSR) ses innefatta tre områden, 

ekonomiskt ansvar, miljömässigt ansvar och socialt ansvar. Inom forskningen har det genom åren 

funnits flera studier som undersökt om det finns ett positivt samband mellan ett företags CSR 

aktiviteter och dess finansiella prestation (exempelvis Barnett & Salomon, 2012). Resultaten har 

varit olika. Barnett och Salomon (2012) fann i sin studie att vissa företag “tjänar” på att vara goda, 

men inte andra. De menar dock att på sikt så kan företag som har möjlighet att bygga upp ett socialt 

ansvar tjäna på det. Även Waddock och Graves (1997) fann ett positivt samband mellan CSR och 

företagets finansiella prestation. Men det finns också studier som fått andra resultat, McWilliams 

och Siegel (2001) fann i sin studie att det saknas samband mellan CSR och bolagets finansiella 

prestation, medan Wright och Ferris (1997) fann att sambandet istället till viss del var negativt i 

deras studie.  

 

En stor del av tidigare forskning har också berört hur företag redovisar sina CSR-aktiviteter med 

inriktning på miljöaspekter (O´Donovan, 2002; Cho & Patten, 2007; Buccina, Chene & Granlich, 

2013; Stanny, 2013). Ofta har dessa studier granskat någon slags kris företag varit en del i och om 

detta inneburit att företaget behövt reparera sitt rykte, för att återfå sin legitimitet i samhället. Det 

finns däremot en mer begränsad mängd studier av redovisning innehållande frivillig information 

om företags sociala ansvar som berör bara anställda (Coetzee, & van Staden, 2011; Kent & Zunker, 

2013). Studier kring företags frivilliga redovisning har alltså många gånger berört flera områden i 

samma studie och på så vis beskrivit frivillig redovisning mer generellt. Forskningen har då bland 

annat innehållit frivillig information i kategorier så som miljö, mänskliga resurser, produkter och 

kunder, energi, samhällspåverkan, information som berör framtiden, finansiell data, företagets 

strategier, men även information om styrelsen har använts som kategori. Några av dessa kategorier 

återfinns i Gray & Roberts & Meek, (1995); Williams, (1999); Barako, Hancock & Izan, (2006) 

och Chau & Gray, (2010).  I dessa artiklar har frivillig information om anställda bara varit en del av 

alla de kategorier som företag frivilligt redovisar. Några forskare har däremot haft inriktning på 

bara information om anställda, men de kategorier de valt anser vi är begränsade, då vi sett att olika 
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studier har använt olika varianter av information om anställda. Vi menar att med fler kategorier 

finns det en större möjlighet att fånga upp de kategorier som företag verkligen använder. Vi vill 

därmed inrikta oss på ett smalt spår inom frivillig redovisning (anställda), men genom olika 

forskningar inom frivillig redovisning kartlägga fler kategorier som berör frivillig information om 

anställda, både för att kunna beskriva vilka kategorier bolag använder, men också i vilken 

omfattning de gör det. Några av de kategorier som forskare valt att använda i sina innehållsanalyser 

gällande anställda är: Hälsa och säkerhet, anställning av minoriteter, anställdas moral, anställdas 

utbildning och utveckling och orsaker till förändring av antalet anställda (Barako et al., 2006; Kent 

& Zunker, 2013). 

 

Vad är det då som påverkar företagens omfattning av frivilligt redovisad information om anställda? 

Bolagens storlek är en faktor som inom forskning visat sig påverka mängden frivillig information. 

Watts och Zimmerman (1978) menar att högre vinstnivåer kan uppnås genom att ett bolag är mer 

synliga, vilket uppmuntrar större bolag att avslöja mer information än mindre bolag. Stora bolag 

åtar sig mer aktiviteter, har en större påverkan på samhället och har fler inblandade intressenter som 

har intresse att få insyn i bolagens handlingar (Kent & Zunker, 2013). Ett företags skuldkvot kan 

också påverka ett företags omfattning av frivillig information (Barako, et al., 2006), då chefen vill 

minska agentkostnader som den höga belåningen kan medföra. Dessa agentkostnader uppstår då 

långivaren vill säkerställa sig mot den ökade risken som uppstår då bolag har många långivare eller 

hög andel skuld (Kent & Zunker, 2013). Tidigare forskning har också sett att vissa branschsektorer 

har en större omfattning frivillig information om anställda i årsredovisningar än andra (Kent & 

Zunker, 2013).  Detta är några av de faktorer som påverkat frivillig redovisning och detta väcker 

frågan, vilka fler faktorer som kan påverka frivillig redovisning om anställda. 

 

Då nu frågan angående hållbart företagande (CSR) är så omdiskuterat på både EU och 

regeringsnivå har företag en möjlighet att visa sig transparenta och öppna mot samhälle och 

intressenter genom att kommunicera ut hur de arbetar och förhåller sig till sitt sociala ansvar. Detta 

kan på så vis ge företaget fördelar så som vi nämnde ovan i form av, större konkurrensfördelar, 

minskade kostnader och risker, förbättra företagets anseende och legitimitet och att få möjligheter 

till ”win-win” situationer genom att arbeta med värdeskapande synergier (Caroll & Shabana, 2010). 

Denna frivilliga information i redovisningar har tidigare forskats på mer generellt, men vi önskar att 

bidra med ett specifikt fokus på anställda, eftersom anställda är en viktig intressent till bolagen och 

kan vara ett starkt konkurrensmedel för företag. 
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 Syfte 1.3

Denna uppsats har två syften:  

 Det första syftet är att beskriva förekomsten av kategorier och omfattningen av frivillig 

redovisning om anställda som är relaterat till bolagens sociala ansvar (CSR).  

 Det andra syftet är att förklara vilka faktorer som påverkar omfattningen av frivillig 

redovisning relaterat till anställda.  

 

 Frågeställningar 1.4

 Vilka kategorier och kvantiteter gällande frivillig information om anställda använder listade 

bolag på Nasdaq OMX Stockholm i årsredovisningar? 

 Vilka faktorer påverkar omfattningen av frivilligt redovisad information relaterat till 

anställda? 

 Vad finns det för likheter och skillnader mellan olika branschsektorers frivilliga redovisning 

relaterat till anställda? 

 Avgränsningar 1.5

 Vi kommer bara att granska bolag i Large Cap på Nasdaq Nordic OMX Stockholm. 

 

 Denna studies fortsatta disposition 1.6

Kapitel 2: Innehåller tidigare forskning och teoretiska referensram. Här presenteras vad som är 

frivillig redovisning, beskrivning av kategorier om anställda, andra referensramar och teorier som är 

aktuella för denna studie. I kapitlet presenteras också ett avsnitt med hypoteser som deducerats ur 

relevanta teorier.  

 

Kapitel 3: I denna del presenteras forskningsfilosofi, forskningsansats, forskningsdesign, val av 

metod och tillvägagångssätt. 

 

Kapitel 4: I detta kapitel presenteras resultatet av innehållsanalysen, i form av tabeller och figurer 

som arbetats fram genom deskriptiva och statiska metoder.  

 

Kapitel 5: I detta kapitel analyseras resultatet där kategorierna om anställda analyseras först och 

sedan ett avsnitt där de utmärkande bolagen analyseras. Slutligen ett avsnitt för att återkoppla till de 

hypoteser som studien önskat pröva och dessa jämförs sedan med de teorier som kan förklara den 
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frivilliga informationen om anställda i årsredovisningar från bolag i Large Cap, Nasdaq OMX 

Stockholm. 

  

Kapitel 6: I Kapitel 6 presenterar vi denna studies bidrag i form av slutsatser vi dragit av vår studie. 

Kapitlet innehåller även ett avsnitt med kritik av eget arbete och författarnas förslag till vidare 

forskning.  

 

Bilagor: I denna del återfinns de granskade bolagen på Large Cap, kodningsmanualen och 

kodningsschemat vi utgått ifrån i vår innehållsanalys. Den sista bilagan innehåller exempel på de 

olika kategorierna om anställda som presenterats i de granskade bolagens årsredovisningar för att 

tydliggöra hur detta formuleras ute i bolagen. 
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2 Teoretisk referensram 

Detta kapitel börjar med att beskriva vad som menas med frivillig redovisning relaterat till 

anställda. Sedan presenteras olika kategorier av social information som berör anställda som 

använts i tidigare forskning av frivillig redovisning, samt vilka av dessa som är relevanta i vår 

studie. Kapitlet innefattar även de teorier som ligger till grund för vårt andra syfte att förklara 

omfattningen av frivillig information om anställda. I slutet presenteras också ett avsnitt där 

hypoteser utformas utifrån diskussioner av dessa teorier och slutligen en sammanfattning av de 

hypoteser som ska prövas i denna studie. 

 

 Vad är frivillig redovisning om anställda 2.1

En stor del av bolagens redovisning relaterat till de anställda är frivillig och detta innebär att 

bolagen avgör hur omfattande denna information ska vara. Det finns dock vissa delar av den 

anställningsrelaterade informationen som är lagstadgad och som återfinns i Årsredovisningslagen 

(ÅRL 1995:1 554). Enligt 5 kap. 12§, 18§- 18 b§ ÅRL ska årsredovisningen innehålla upplysningar 

om lån till ledande befattningshavare, medelantalet anställda under räkenskapsåret och 

könsfördelning mellan dessa, men även könsfördelning bland ledande beslutsfattare. Förutom detta 

ska även löner, andra ersättningar och sociala kostnader redovisas för styrelseledamöter, 

verkställande direktör, motsvarande befattningshavare och övriga anställda (5 kap 19§-20§ ÅRL). 

Det sammanlagda beloppet för pensioner och liknande förmåner till styrelseledamöter, 

verkställande direktör eller motsvarande befattningshavare ska även redovisas enligt 5 kap. 22§ 

ÅRL. Ersättningen till bolagets revisorer ska också redovisas (5 kap 21§ ÅRL). Dessa upplysningar 

ska främst presenteras i noter med hänvisning till de poster de hänför sig till. Utöver ovan nämnda 

lagstadgade regler är all annan information relaterat till anställda frivillig. 

 

Tidigare forskning har funnit att bolag använder sig av olika slags kategorier av frivillig 

information relaterat till anställda i årliga redovisningar. I en Kenyansk studie undersöktes frivillig 

redovisning utifrån fyra kategorier; Generell och strategisk information, finansiell data, information 

som blickar framåt och social- och styrelse information (Barako et al. 2006). I den sista kategorin 

fanns sju stycken teman av frivillig information som alla var relaterade till anställda. Dessa var: 

Antalet anställda två år bakåt eller mer, orsaker till att antalet anställda förändrats i bolaget, 

produktivitet per anställd, övriga produktivitetsindikatorer, indikatorer som gäller anställdas moral, 

så som strejker, personalomsättning och anställdas frånvaro, information om hur säkerheten är på 

arbetsplatsen och data om olyckor som skett på arbetsplatsen (Barako, et al., 2006). De olika 

temana var framtagna på ett sätt som innebar att de bekräftats mer än en gång i tidigare forskning 
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och dessutom hade de blivit granskade av experter inom redovisningsområdet, vilket ger en tyngd 

till de teman de valt att använda gällande anställda. 

 

I en annan studie användes kvantitativ innehållsanalys för att granska information om socialt ansvar 

både på webbsidor och i årliga rapporter på Portugisiska listade bolag (Branco & Rodrigues, 2008). 

Forskarna använde sig då av fyra kategorier: miljöinformation, information om mänskliga resurser, 

information om produkter och kunder och information om samhällsdeltagande. I kategorin 

mänskliga resurser fanns nio stycken teman att granska relaterat till anställda: Hälsa och säkerhet, 

anställning av minoriteter eller kvinnor, utbildning för anställda, assistans eller fördelar för 

anställda, ersättning till anställda, anställdas profiler, anställdas aktieköpsschema, anställdas moral 

och industriella relationer. Flera av dessa användes också av Kent och Zunker (2013) som vi 

tidigare refererat till och dessa forskares val av objekt gällande anställda utformades med 

inspiration av GRI:s riktlinjer på hållbarhetsredovisning gällande anställda. Liknande kategorier 

relaterade till anställda som nämndes ovan har även använts i en tidigare studie av alla svenska 

börsnoterade bolag vid en granskning av miljömässig men även social information i årsbokslut och 

webbsidor (Tagesson, Blank, Broberg & Collin, 2009).  

 

 Beskrivning och teoretisk definition av de kategorier om anställda som kommer 2.2

användas i denna studie. 

Ruane (2006) menar att den teoretiska definitionen går att finna i ordböcker, lexikon eller i 

vetenskapliga artiklar. Vi har valt att använda både ordböcker och exempel från tidigare forskning. 

Någon av kategorierna är också definierade utifrån Global Reporting Initiatives riktlinjer kring 

anställda (GRI, 2011) och detta beror på att vissa forskare valt att använda dessa riktlinjer för att 

hitta möjliga kategorier om anställda (exempelvis Kent & Zunker, 2013). GRI har riktlinjer för 

hållbarhetsredovisning som är globalt använda och innehåller både definitioner och indikatorer 

(GRI, 2011).  De riktlinjer som finns i G3.1 gällande anställda innehåller fem aspekter: Anställning, 

relationer mellan anställda och ledning, hälsa och säkerhet i arbetet, utbildning, mångfald och 

jämställdhet och lika lön för män och kvinnor (GRI, 2011). Dessa är i sin tur indelade i totalt 14 

indikatorer. Dessa riktlinjer visar vilken slags information om anställda som intressenter kan ha 

intresse av att känna till enligt globala riktlinjer och därför kan vissa av dessa också fungera som 

definitioner och indikatorer för vår studie när vi kommer att granska årsredovisningar.  

 

Hälsa & säkerhet, hälsa enligt Svenska Akademiens Ordbok är: “Det tillstånd hos en organism 

som beror på och kännetecknas av att alla dess organ fungera på ett fullt tillfredsställande 
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sätt”.  Säkerhet definieras enligt föregående källa: “tillståndet att vara säker, att vara skyddad från 

fara.” Så utifrån dessa definitioner innebär denna kategori att den anställde ska må bra och få ha en 

säker arbetsplats. I Barako et als. (2006) studie innebär denna kategori information om de anställdas 

säkerhet på arbetsplatsen och redovisad data om arbetsplatsolyckor. Information gällande anställda 

och denna kategori kan enligt GRI innefatta omfattning av skador, arbetsrelaterade sjukdomar, 

arbetsrelaterade dödsolyckor och även frågor om hälsa och säkerhet som omfattas av kontrakt med 

fackföreningar (GRI, 2006). Det kan också innebära utbildning eller program i första hjälpen i 

förebyggande syfte för att uppnå hälsa och säkerhet på arbetsplatsen (Kent & Zunker, 2013). I 

denna studie innefattar kategorin hälsa och säkerhet information om arbetsplatsolyckor, 

arbetsrelaterade dödsolyckor, sjukdomar eller skador. Även information om hur bolaget arbetar med 

hälsa och säkerhet på arbetsplatsen ingår i kategorin. Utbildning eller program som har 

förebyggande syfte för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen involveras också i kategorin. Slutligen 

berör kategorin även frågor om hälsa och säkerhet som omfattas av kontrakt med fackföreningar. 

 

Anställning av minoriteter, minoritet definieras som: “egenskapen att vara mindre än något 

annat”, “om förhållandet att vara underlägsen i antal” eller “ grupp som bildar mindretalet” enligt 

Svenska Akademiens Ordbok. Anställning av minoriteter innebär därmed en grupp anställda som 

bildar ett mindretal. Kent och Zunker (2013) menar att det kan vara information om hur bolaget ska 

förhålla sig till om någon får ett handikapp och inte kan fortsätta med sin ursprungliga 

arbetsuppgift. Enligt GRI (Sustainability Reporting Guidelines) kan bolag genom att presentera 

fördelning av minoritetsgrupper som till exempel handikapp och etniskt ursprung ge insyn i 

organisationens humankapital. Enligt Kent och Zunker (2013) kan bolag också i denna kategori 

framhålla att alla anställda behandlas lika och med respekt oavsett kön, ras, sexuell läggning, ålder, 

handikapp, religion eller etniskt ursprung. De ovan nämnda exemplen om vilken information som 

denna kategori kan beröra kommer användas i denna studie.  

 

Utbildning för anställda, utbildning definieras enligt Svensk Ordbok M-Ö (2009) som 

“systematisk undervisning och träning som ger kunskaper och färdigheter för visst yrke och ofta 

ger viss formell kompetens för detta.” Även “undervisning för någon specifik färdighet” som till 

exempel internutbildning (Svensk Ordbok M-Ö, 2009). Enligt GRI (2006) kan det finnas program 

för att vidareutbilda och förbättra kunskapen hos personalen. Ett bolag kan till exempel införa 

utbildningsprogram för anställda med målet att de anställda ska få en viss utbildningstid per år. 

Utbildning per år och information om befordran för anställda är exempel som Kent och Zunker 

(2013) presenterar i sin studie när det gäller denna kategori. I denna studie kommer information om 
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internutbildning, vidareutbildning och utbildningsprogram för anställda att ingå i denna kategori. 

Information om viss utbildningstid till anställda per år kommer också innefattas i kategorin 

utbildning för anställda. 

 

Förmåner för anställda, förmån definieras enligt Svenska Akademiens Ordbok som: “gagn, 

fördel”. Då information om förmåner som berör styrelseledamöter, verkställande direktör och 

motsvarande befattningshavare i större utsträckning ska redovisas enligt lag, gäller denna kategori 

andra anställda utöver ovan nämnda. Förmåner för anställda kan enligt GRI exempelvis innebära 

förmåner som till exempel livförsäkring, hälsovård, personskade-/invaliditetsförsäkring, 

föräldraledighet, pensionsförmåner och aktier (GRI, 2006). Eftersom pensionskostnader, pensioner 

och liknande förmåner enligt 5 Kap 19§ och 22§ ÅRL ska anges i ett bolags årsredovisning valde vi 

att inte ta med pensionsförmåner. Utöver pensionsförmåner innefattar denna kategori de ovan 

nämnda exempel som enligt GRI kan innebära förmåner för anställda. 

 

Anställdas profiler och vad denna kategori kan innehålla förklaras utifrån vetenskapliga artiklar 

och hur anställdas profiler har använts i olika studier. Enligt Islam och Deegan (2010) innefattar 

denna kategori detaljinformation om anställdas profiler. Enligt Kent och Zunker (2013) kan denna 

kategori innebära att bolag vill framhålla en speciell avdelning, en viss grupp anställda eller en viss 

anställd i bolaget som har presterat bra. Deegan, Rankin och Tobin (2002) menar att även 

presentation av olika yrken, chefsnivåer, anställdas kvalifikationer, statistik över anställdas ålder 

och antal år de varit i tjänst i bolaget ingår i denna kategori. I denna studie innehåller anställdas 

profiler: Information om ledningsmedlemmarnas yrke, födelseår, årtal när medlemmen blev 

anställd, tidigare anställning och akademisk eller annan utbildning. I denna studie berör kategorin 

även utbildningsnivå, information om olika yrken som finns representerade inom bolaget, 

åldersfördelning och antal år i tjänst för övriga anställda i bolaget. Precis som i Kent och Zunkers 

studie (2013) kommer även information där bolaget framhåller anställd som utfört något bra att 

involveras i anställdas profiler i denna studie. 

 

Anställdas moral, moral är “de beteenden som överensstämmer med god sed” och “de etiska 

normer som gälla för en människa” eller “en grupp av människor”. “Känslan av vad som (i visst 

fall) är riktigt ur sedlig synpunkt” enligt Svenska Akademiens Ordbok. Enligt Kent och Zunker 

(2013) kan detta innebära att ett bolag implementerar värdeord som ska hjälpa de anställda i 

förbindelsen mellan varandra, kunder och samhället. Värdeord i form av till exempel ärlighet, 
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rättvisa och respekt. I vår studie kommer denna kategori innebära information om vilka värdeord 

som används i företaget eller en beskrivning av värdeord/värderingar i organisationen.  

 

Industriella relationer, relationer enligt Svensk ordbok M-Ö (2009) innebär “förhållande mellan 

två eller flera företeelser”. Denna kategori relaterat till anställda användes i en studie av Kent och 

Zunker (2013) där de presenterade kommentarer från några av bolagen i undersökningen. Dessa 

kommentarer innebar information om bolags relation med fackföreningar och att detta bidrog till 

positivt klimat inom företaget. Det går även att utläsa fler kommentarer kopplade till fackförbund 

och arbetsplatsavtal i undersökningen i samband med denna kategori. I Kent och Zunkers studie 

(2013) nämns även relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare. I Deegan et als. (2002) studie 

framställs i denna kategori bland annat information om strejker, hur dessa förhandlats och vad 

bolaget tappat i tid och produktivitet på grund av strejk. Industriella relationer innebär i denna 

studie: Information om kollektivavtal, fackförbund, arbetsplatsavtal eller strejk i förhållande till 

anställd. Förlust av tid/produktivitet på grund av strejk ingår också i denna kategori. 

 

Orsaker till att antalet anställda ändrats i bolaget, orsak kan innebära ett “tillstånd, händelse 

eller handling som ger upphov till annat tillstånd, annan handling eller händelse” (Svensk Ordbok 

M-Ö, 2009). I Barako et. als (2006) studie användes bland annat denna kategori i samband med 

social information.  Denna kategori kan i vår undersökning ge svar på om bolag frivilligt informerar 

om orsaken till förändring av antalet anställda oavsett om det sker en ökning eller minskning. 

Orsakerna till förändringen av antalet anställda kan till exempel vara: Ekonomiska svårigheter, 

effektivisering, omstrukturering i bolaget, förvärv av annat bolag eller ökad efterfrågan av en 

vara/tjänst som medför större behov av anställda.   

 

Antalet anställda i två år bakåt eller mer, enligt årsredovisningslagen (5 Kap 8§ ÅRL) ska 

aktiebolag redovisa om medelantalet anställda under räkenskapsåret, men det finns inget lagligt 

krav på information om antalet anställda under ett antal år tillbaka i tiden. Denna kategori fanns 

med i Barako et als. (2006) studie. I denna studie innebär kategorin att bolag lämnar information 

om totalt antal anställda eller medelantalet anställda från 2010 eller fler år bakåt i tiden.  

 

Geografisk fördelning av anställda, att “dela upp och sprida olika parter” är enligt Svensk 

Ordboks A-L (2009) definitionen av att fördela. I Gray et als. (1995) studie användes denna 

kategori i checklistan av information om anställda. I denna studie innebär geografisk fördelning 

information från bolaget om totalt antal anställda fördelade över flera platser, orter eller länder, 
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eftersom medelantalet anställda under året och dess fördelning ska redovisas enligt 5 kap § 18 

ÅRL.    

  

Svårigheter vid rekrytering av anställda, att rekrytera någon till en viss tjänst eller att “locka 

lämplig person till ledig tjänst eller dylikt när efterfrågan på personer är större än tillgången” är 

enligt Svensk Ordboks M-Ö (2009) definiering av rekrytering. Denna kategori innebär därmed 

information om de problem som kan uppstå i samband med nyanställning av en person till en ny 

tjänst. Denna kategori var en av underkategorierna i checklistan av frivillig information gällande 

anställda i Gray et als. (1995) studie. Det skulle till exempel kunna innebära att arbetsgivaren inte 

får rätt kompetent person till ett visst yrke.   

 

 Sammanfattning av kategorier som berör frivillig information om anställda 2.3

 Hälsa och Säkerhet 

 Anställning av minoriteter 

 Utbildning för anställda 

 Förmåner för anställda 

 Anställdas profiler 

 Anställdas moral 

 Industriella relationer 

 Orsaker till att anställda ändrats i bolaget 

 Antal anställda två år bakåt eller mer 

 Geografisk fördelning av anställda 

 Svårigheter vid rekrytering av anställda 

 

 Legitimitetsteorin 2.4

Legitimitetsteorin har sedan en längre tid varit en dominant och väl prövad teori när det gäller den 

information som bolag avslöjar både generellt och med inriktning på anställda (Guthrie & Parker, 

1989; Suchman, 1995; O´Donovan, 2002; Islam & Deegan, 2008; Islam & Deegan, 2010; Kent & 

Zunker, 2013). Att ett bolag anses legitimt av dess omgivning är viktigt för ett bolags överlevnad i 

dagens konkurrensutsatta marknad och enligt legitimitetsteorin finns ett “socialt kontrakt” mellan 

bolaget och samhället där de bedriver sin verksamhet. Det “sociala kontraktet” innebär att det 

bolaget företar sig, dess aktiviteter och handlingar ska stämma överens med samhällets 

förväntningar och uppfattning av bolaget för att anses legitima (Deegan & Unerman, 2011). Deegan 
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et al. (2002) påpekar att legitimitetteorin utgår från att bolag försöker handla, eller åtminstone 

verkar handla, inom samhällets regler och normer där bolaget är verksamt. Tillräckligt med 

information bör presenteras för att samhället ska kunna bedöma om ett bolag upplevs som en god 

samhällsmedborgare (Guthrie & Parker, 1989).  

 

Legitimitet kan betraktas genom två perspektiv, institutionell eller strategiskt perspektiv. Det 

strategiska perspektivet beskrivs som en resurs som chefer kan manipulera och kontrollera genom 

symboler och ritualer medan det institutionella perspektivet fokuserar på hur bolaget bygger upp 

stöd för sin legitimitet genom omgivningens krav och normer. Tre varianter av legitimitet 

presenteras av Suchman (1995), den pragmatiska, där till exempel rapportering om goda 

arbetsförhållanden, höga löner och karriärmöjligheter i bolaget bidrar till legitimitet. Den kognitiv 

där bolagets aktiviteter värderas utifrån vad omgivningen anser vara en acceptabel social standard i 

en given industri och moralisk, kopplas till ett medvetet omdöme från omgivning om bolagets 

aktiviteter är det “rätta” (Suchman, 1995).   

 

Enligt legitimitetsteorin så kommer företag öka informationen om de upplever att samhällets 

förväntningar på dem förändras (O´Donovan, 2002; Deegan & Unerman 2011). Då förväntningar 

från samhället hela tiden skiftar och aldrig är konstant är det viktigt för bolag att reagerar på dessa 

för att behålla sin legitimitet. Om det inte råder överensstämmelse mellan parterna kommer ett 

legitimitetsgap att uppstå (O´Donovan, 2002). Författaren påpekar att valet av legitimeringstaktik 

med syfte att minska eller eliminera gapet kommer skilja sig åt beroende på om bolaget försöker 

vinna eller behålla nuvarande nivå av legitimitet.  I flera studier har forskare undersökt om 

företag redovisat mer frivillig information med önskan att vinna, behålla eller reparera sin 

legitimitet i samhället (O´Donovan 2002; Coetzee & van Staden, 2011; Du & Vieria Jr, 2012; Lanis 

& Richardson, 2013). 

 

 

Figur 1. Fri översättning av O ´Donovans (2002) modell av legitimitetsgap. 
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Om ett bolag får ett bra rykte när det kommer till deras sociala ansvar kan detta enligt Branco och 

Rodrigues (2008) få positiva följder när det gäller anställda. Det kan attrahera mer personal att söka 

sig till bolaget och få de som redan arbetar att känna sig mer motiverade att arbeta. Det kan också 

skapa en bra moral och lojalitet hos de anställda, därför kan den extra frivilliga informationen få 

betydelse för företaget. Branco och Rodrigues (2008) menar att det även kan leda till bättre 

finansiella resultat. Ett sätt för bolag att arbeta med sin legitimitet är att lämna upplysningar om sin 

pågående verksamhet, vilket även inkludera information gällande bolagets anställda, genom 

bolagets redovisning. Detta bidrar till att omgivningen får insyn i bolaget och informationen ger en 

uppfattning om hur bolaget hanterar sina anställda, vilket kan indikera öppenhet.  

 

 Media agenda setting teorin 2.5

Media kan också vara ett bidrag till att företag vill redovisa mer om anställda. Detta beror på att 

media kan välja att rapportera om ett bolags dåliga arbetsvillkor eller olyckor på arbetsplatsen eller 

annan negativ information som gör att bolaget upplever ett behov att reparera denna skada 

(O´Donovan, 2002; Islam & Deegan, 2010; Coetzee & van Staden, 2011).  Kent och Zunker (2013) 

menar att företaget kan försöka reparera skadan genom att öka sin frivilliga redovisning om 

personalfrågor, så att allmänhetens syn på företaget åter blir positiv. Media agenda setting teorin har 

i flera tidigare studier blivit använd som en förklarande teori till varför ett bolag väljer att öka sin 

frivilliga information, mest då det gäller miljöaspekten (exempelvis Brown & Deegan, 1998) men 

också då det gäller information om anställda som nämndes här ovan.  Media agenda setting teorin 

utgår från att media påverkar vilket ämne som samhället ska anse vara viktigt just nu (Deegan & 

Unerman, 2011). Det media försöker få allmänheten att uppfatta som viktigt behöver dock inte 

alltid vara verkligt. Detta har gjort det intressant inom forskningen att se om det finns något 

samband mellan negativ media upplysning om bolag och ökad frivillig redovisning (exempelvis 

Brown & Deegan, 1998; Islam & Deegan, 2010).  

 

 Agentteorin 2.6

Agentteorin har återfunnits i tidigare forskning kring frivillig information (Barako et al., 2006; 

Hossain, Perera & Rahman, 1995; Patelli & Prencipe, 2007). Teorin har även använts i studier i 

samband med variabler som till exempel skuldkvot (Abdullah & Ismail, 2008; Barako et al., 2006) 

och denna variabel kommer även denna undersökning använda sig av.  

 

Det är relationen mellan uppdragsgivare och agent med skilda intressen som är grundtanken i 

agentteorin. Shleifer och Vishy (1997) menar att kärnan av denna teori utgör separationen mellan 
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ägande och kontroll. Enligt Deegan och Unerman (2011) ligger fokus i teorin på uppdragsgivare 

(principal) som till exempel aktieägarna och agent i form av företagsledningen. Jensen och 

Meckling (1976) poängterar att relationen mellan parterna finns i alla organisationer på alla 

ledningsnivåer. De tidiga forskarna kring agentteorin, Jensen och Meckling (1976, s. 308) 

definierade relationen som: “A contract under which one or more (principals) engages another 

person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some 

decision-making authority to the agent.”  

 

Utifrån ovan nämnda definition kan separationen mellan parterna ses som förflyttningen av 

beslutsfattande befogenhet från den ena parten (principal) till den andra (agent). Detta eftersom 

ägaren till bolaget inte alltid har möjlighet att sköta bolaget och det kan anses att agenten har bättre 

förutsättningar för att utföra uppdraget än uppdragsgivaren. På grund av denna delegering kan viss 

ineffektivitet och kostnader uppstå för bolaget. Deegan och Unerman (2011) menar till exempel när 

uppdragsgivaren överlämnar befogenhet till företagsledningen kan det enligt antagandet i teorin 

medföra att agenten inte agerar eller arbetar lika hårt som om ägare och chefen vore samma person. 

Detta för att ett av huvudantaganden som görs i agentteorin är att alla individer drivs av att 

maximera sin egen nytta. Det uppstår en osäkerhet mellan parterna på grund av att agenten som till 

exempel chef förfogar över mer information. 

 

Kostnaden som uppstår när det blir skillnader mellan parternas intresse i bolagets aktiviteter 

benämns enligt teorin som agency cost, agentkostnader (Jensen & Meckling, 1976). 

Agentkostnaden innebär antingen en kostnad för att bevaka och kontrollera agentens aktiviteter 

(monitoring expenses) eller kostnad för att säkerställa sig om att agenten inte agerar på annat sätt än 

i uppdragsgivarens intresse (bonding costs) (Barako et al., 2006). Agentkostnader kan också uppstå 

när företaget skaffar sig mer skulder eftersom långivarna då vill säkerställa sig mot risken att 

agenten agerar på ett sätt som inte gagnar långivaren (Deegan & Unerman, 2011). Detta kan bidra 

till att låneräntan inte betalas. Lånas pengar från flera olika långivare så kan det leda till att någon 

av dem inte får betalt. Detta gör att långivarna höjer räntan för att gardera sig mot denna risk eller 

önskar att med hjälp av kontrakt begränsa vad agenten får göra. 
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 Hypotesutformning 2.7

2.7.1 Mediepåverkan och reparation av legitimitet 

När det gäller information relaterat till anställda så har samband mellan mediepåverkan och frivillig 

information kunnat bekräftas i vissa studier (Islam & Deegan, 2010; Kent & Zunker, 2013). Islam 

och Deegan (2010)  granskade Nike och H & M:s redovisningar och använde då både 

legitimitetsteorin och media agenda setting teorin som teoretisk referensram. De kunde i denna 

studie bekräfta att den negativa publiciteten angående HR-frågor, så som dåliga arbetsförhållanden 

och barnarbete påverkade samhällets förväntningar på bolagen och detta ledde i sin tur till att 

företagen började informera mer i sina årsredovisningar.  Även i Australien kom Kent och Zunker 

(2013) fram till att bolagen svarade på negativ media genom att öka upplysningar om anställda i 

årsredovisningar, däremot fann de att Australienska bolag sällan upplyste om negativ information 

och därför ansåg forskarna att företagen inte var transparenta i sin redovisning. 

 

Det finns också studier som inte bekräftat detta samband exempelvis Coetzee & van Staden (2011). 

I en kvantitativ innehållsanalys av årliga rapporter, hållbarhetsrapporter och pressreleaser 2004-

2009 i Sydafrikanska bolag, fann Coetzee och van Staden (2011) att ökad negativ 

mediauppmärksamhet inte hade ett signifikant, positivt samband med den mängd eller kvalitet som 

gruvbolagen redovisade om säkerheten för anställda. Då det finns olika resultat gällande samband 

mellan frivillig redovisning relaterat till anställda och negativ mediepåverkan, så visar detta på att 

denna teori ännu behöver prövas och fler empiriska test utföras gällande detta samband. 

Legitimitetsteorin menar också att ett företag som önskar reparera sin legitimitet i samhället 

kommer att redovisa mer när något inträffat som gjort att gapet mellan samhällets förväntningar och 

vad företaget verkligen gör, har blivit större (O´Donovan, 2002). Syftet blir därför att pröva media 

agenda setting teorin, men även legitimitetteorin genom denna hypotes: 

 

H1: När media presenterar negativ information relaterat till anställda, så kommer bolagen att öka 

informationen om anställda i sina årsredovisningar för att reparera sin legitimitet i samhället. 

 

2.7.2 Företagets storlek 

Företagets storlek är en ofta återkommande variabel när det gäller mängden information som bolag 

offentliggör frivilligt. I många studier visas ett positivt samband mellan bolagets storlek relaterat till 

ökad mängd avslöjande information (Barako et al., 2006; Hossain & Hammami, 2009; Gamerschlag, 

Möller & Verbeeten, 2010; Tagesson, Klugman & Lindvall Ekström, 2011). Detta kan förklaras av 
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att stora företag har fler analytiker som granskar dem och det kostar dem mindre att ta fram frivillig 

redovisning (Chau & Gray, 2010). Tagesson et al. refererar till två studier av Ness och Mihra och 

Gray, Meek och Roberts, (citerat i Tageson et al., 2009) och menar att stora företag är mer 

granskade av politiker, vilket också leder till att företag hellre avslöjar mer frivillig information än 

att riskera att få fler regleringar. Enligt agentteorin så har också stora bolag högre agentkostnader än 

små bolag (Gray et al. 1995). Gray et al. (1995) menar också att stora företag är mer komplexa och 

även har en större spridning på sina aktieägare och att även detta ger stöd för stora bolag redovisar 

mer frivillig information. Gray et al. (1995) finner också i sin studie att företagets storlek har 

betydelse på mängden frivillig redovisad information. De menar också att detta är ett Europeiskt 

fenomen. Vårt syfte utifrån denna teoridiskussion är att genom nedanstående hypotes pröva om 

företagets storlek också har betydelse på mängden frivillig information som företag redovisar om 

anställda. 

 

H2: Företagets storlek har ett positivt samband med mängden frivillig information som redovisas 

om anställda. 

2.7.3 Skuldkvot 

Skuldkvot är ett mått som mäter hur stor del av bolagets tillgångar som blivit finansierat av skulder 

(Barako et al. 2006).  Om ett bolag ökar sin skuldkvot så innebär detta enligt agentteorin att 

agentkostnaderna ökar då pengar förflyttas från långivare till aktieägare och chefer. (Kent & 

Zunker, 2013). Detta kan driva på att mer frivillig information redovisas för att på så vis hålla nere 

dessa agentkostnader. Frivillig information förklaras och förutses bli högre då ökad andel lån i 

bolaget utsätter bolaget för högre agentkostnader. Långivare behöver i dessa lägen införa olika 

incitament för att Vd:n (agenten) och aktieägarna inte ska välja att maximera sin egen nytta så att 

långivare riskerar att inte få betalt.  

 

Studier har funnit samband mellan hög skuldkvot i företag och ökad frivillig information 

(exempelvis Barako et al., 2006; Clarkson, Li, Richardson & Vasvari, 2008; Kent & Zunker, 2013). 

Barako et al. (2006) gjorde en studie där de undersökte sambandet mellan frivillig information och 

olika påverkansfaktorer i Kenyanska listade bolag. De fann att frivillig information påverkas av 

samband mellan bolagsstyrningsattribut, ägarstruktur och företagsegenskaper så som skuldkvoten. 

Även i en studie utförd av Ahmed och Curtis (1999) fann författarna ett positivt signifikant 

samband mellan skuldkvot och nivån på avslöjande information, vilket påvisar att hur mycket ett 

bolag skuldsätter sig har betydelse för hur mycket frivillig information de också redovisar. Gray et 
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al. (1995) kunde däremot inte bekräfta detta samband, utan fick till och med ombytt tecken, så att 

resultatet istället menade att företag som inte belånat sig mycket redovisar mer än andra företag. 

Detta gjorde att Gray et al. (1995) ifrågasatte om agentteorin med sina agentkostnader verkligen är 

en förklaring till frivillig redovisning. Eng och Mak (2003) fann också att det fanns ett samband 

mellan låg skuldkvot och ökad frivillig information. Då det finns så här skilda resultat gällande 

denna variabel så är vårt syfte att pröva om skuldkvoten har betydelse för mängden frivilliga 

informationen bolag redovisar om sina anställda. Detta leder fram till denna hypotes: 

 

H3: Det finns ett positivt samband mellan Skuldkvot och mängden frivillig information om 

anställda. 

2.7.4 Lönsamhet 

Det finns olika studier som utgår ifrån att det ska finnas ett positivt samband mellan frivillig 

information och lönsamhet (Gray et al., 1995; Inchausti, 1997; Barako et al 2006; Kent & Zunker, 

2013).  Förklaringen till detta är enligt Gray et al. (1995) att företag som har bra lönsamhet vill 

framhålla detta för att lättare kunna anskaffa kapital, därav ökar ett sådant företag sin frivilliga 

redovisning. Enligt agentteorin så vill chefer för företag med stora vinster redovisa mer information, 

så att de kan visa att de behövs i den position de innehar och att de är värd den lön de får (Inchausti, 

1997). Detta gör att bolag med höga vinster kommer att ha mer frivilligt redovisad information, 

men trots detta antagande så har lönsamheten inte bekräftats i all empirisk prövning (exempelvis 

Barako et al. 2006; Kent & Zunker, 2013). Wallace, Naser och Mora (citerad av Barako et al. 2006) 

fann ett negativt samband mellan frivillig redovisning och lönsamhet och de menar att bolag med 

lägre lönsamhet kan vilja redovisa mer frivillig information för att kompensera för detta. 

 

 Tagesson, Blank, Broberg & Collin (2009) fann dock ett positivt samband när de undersökte 

samband mellan social information och lönsamhet. Tagesson et al. (2009) valde i sin studie att testa 

två mått på lönsamhet varav de lyckades bekräfta samband mellan frivillig redovisning och ROE 

(Return on Equity). Detta bidrar till att vi i denna studie kommer testa om det finns ett positivt 

samband mellan lönsamhet och omfattningen av frivillig information gällande anställda i stora 

bolag på Stockholmsbörsen.  

 

H4: Det finns ett positivt samband mellan lönsamhet och omfattningen av information gällande 

anställda.   
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2.7.5 Industriklassificering 

Vilken industri ett bolag klassas till kan påverka mängden information relaterat till anställda. Gray 

et al. (1995) fann att industritillhörighet kan ha betydelse för mängden frivillig information ett 

företag väljer att kommunicera i årsredovisningar. Vissa företag kan på grund av vilken sorts 

verksamhet de bedriver informera mer relaterat till anställda, exempelvis fann Kent och Zunker 

(2013) att tre av de tio segmenten på ASX hade signifikant mer information om anställda än de 

övriga. Dessa var material, hälsovård och kraftförsörjning. Författarna menar att företag som 

inräknas i material kan arbeta med bland annat kemikalier, metall och inom gruvor, vilket kan anses 

vara riskfyllt för anställda då de i större utsträckning kan påverkas och utsättas för skador i arbetet. 

Detta kan därför förklara varför dessa företag väljer att informera mer relaterat till anställda. Även 

hälsovård och kraftförsörjning kan innebära skador på anställda. 

  

Det finns en global standard, Global Industry Classification Standard hädanefter förkortas till GICS, 

som delar in olika bolag i segment (Swedbank (b)). GICS används för att kunna jämföra segmenten 

mellan varandra och mellan olika länder. Bolag på Stockholmsbörsen delas in efter branschsektorer 

och utifrån bolagens huvudsakliga verksamhet. Dessa innefattar: Olja & gas, Material, Industri, 

Sällanköpsvaror, Dagligvaror, Hälsovård, Telekomoperatörer, Kraftförsörjning, Finans, Teknologi 

(NASDAQ OMX Nordic). Syftet är därmed att testa om omfattningen av frivillig information 

påverkas av vilken branschsektor bolaget tillhör. Detta leder fram till denna hypotes: 

 

H5: Vilken industri bolaget tillhör påverkar mängden frivillig redovisad information om anställda. 

 

 Sammanfattning av studiens hypoteser. 2.8

 

H1: När media presenterar negativ information relaterat till anställda, så kommer bolagen att öka 

informationen om anställda i sina årsredovisningar för att reparera sin legitimitet i samhället. 

 

H2: Företagets storlek har ett positivt samband med mängden frivillig information som redovisas 

om anställda. 

 

H3: Det finns ett positivt samband mellan skuldkvot och mängden frivillig information om 

anställda. 

 



Diana Nordström och Sofie Svensson 

      

    

  

19 

H4: Det finns ett positivt samband mellan lönsamhet och omfattningen av information gällande 

anställda.   

 

H5: Vilken industri bolaget tillhör påverkar mängden frivillig redovisad information om anställda. 
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3 Metod 

I detta kapitel presenteras de metodval som gjorts i denna uppsats. En presentation av uppsatsens 

forskningsfilosofi, forskningsansats, forskningsdesign, val av metod och tillvägagångssätt. 

 

 Forskningsfilosofi 3.1

I denna uppsats använde vi ett av de synsätt som finns inom forskningen nämligen, positivistiskt 

förhållningssätt. Det finns huvudsakligen två vetenskapliga grenar inom forskningen, 

hermeneutiken och positivismen, dessa har olika uppfattning om hur vetenskap och forskning bör 

bedrivas (Patel & Davidson, 2011). Det hermeneutiska synsättet betonar i högre grad förståelse 

(Sohlberg, 2013). Hermeneutikerna menar att det går att förstå andra människor genom tolkning av 

hur mänskligt liv yttrar sig i tal och skrift (Patel & Davidson, 2011). Detta visar att tolkning är en 

viktig del i denna filosofi. Vi valde det positivistiska förhållningssättet, eftersom ett av våra syften 

var att förklara omfattningen av frivillig information om anställda och då den vetenskapliga 

uppgiften enligt positivismen är att förklara olika fenomen (Bryman & Bell, 2013), så blev detta ett 

naturligt val. Detta vetenskapliga förhållningssätt har ett naturvetenskapligt ursprung och enligt 

Thurén (2007) så ska kunskap hämtas in genom att forskaren använder sina fem sinnen. Thurén 

(2007) menar också att en positivist strävar mot en absolut kunskap och vill därför att fakta ska gå 

att granska kritiskt och analyseras med logisk sannolikhet. De data som samlas in ska också gå att 

räkna och behandla på ett statiskt sätt, vilket vi gjorde genom att vi granskade årsredovisningar som 

kodades för att få fram numerisk data som sedan analyserades med statiska metoder. Då den 

positivistiske filosofin också handlar mycket om objektivitet (Patel & Davidson, 2003; Thurén, 

2007), så har vi medvetet försökt att inte blanda in våra förutfattade meningar eller åsikter, för att i 

så liten mån som möjligt påverka studien. 

 

 Forskningsansats 3.2

I denna studie användes den deduktiva forskningsansatsen, eftersom vi valde att följa en 

positivistisk filosofi (Patel & Davidson, 2011). Detta medförde att vi först läste in oss på tidigare 

forskning och sedan använde vi redan befintliga teorier som vi prövade empiriskt genom att granska 

årliga redovisningar från stora bolag befintliga på Stockholmsbörsen. Detta förhållningssätt mellan 

teori och empiri är något som kännetecknar denna forskningsansats enligt Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, (2011). Utöver den deduktiva forskningsansatsen finns också ett induktivt 

förhållningssätt, vilken av dessa ansatser som tillämpas beror på vilket roll forskning har i 

förhållande till teori (Bryman & Bell, 2013). Det induktiva synsättet använder de empiriska 
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insamlade materialet som utgångspunkt och utifrån detta utvecklas istället en teori (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2011), men då vi istället valde att deducera fram våra hypoteser utifrån tidigare 

forskning så blev denna ansats inte aktuell i denna studie. 

 

 Forskningsdesign 3.3

Forskningsdesignen förklaras enligt Bryman och Bell, (2013) utgöra en stomme för insamlingen 

och analys av data, en struktur som styr och vägleder hur en viss metod används och hur data som 

samlats in ska analyseras. Den forskningsdesign som vi använde i denna studie är tvärsnittsdesign, 

eftersom vi samlade in data från flera olika bolags årsredovisningar från ett specifikt år och önskade 

analysera dessa med kvantitativa metoder.  Bryman och Bell, (2013) menar att kännetecknet för 

tvärsnittsdesign är att data samlas in från olika fall vid en given tidpunkt för att få fram 

kvantifierbar data med koppling till fler än två variabler, med det menas att forskaren fryser ett 

ögonblick i tiden (Ruane, 2006). Variablerna i vår studie granskades sedan för att påträffa olika 

typer av sambandsmönster. De metoder som används i tvärsnittsdesign förknippas ofta till 

surveystudiers metoder i form av enkäter och strukturerade intervjuer, men Bryman och Bell (2013) 

menar även att innehållsanalys är en metod som också kan användas.  

 

 Val av metod 3.4

När det gäller val av forskningsmetod finns två inriktningar, kvalitativ eller kvantitativ metod. Den 

kvantitativa studien arbetar med numeriska uppgifter som är kvantifierbara för att förklara och visa 

samband, medan det i den kvalitativa studien fokuseras på ord och texter för att tolka de 

arbetsmaterial som samlats in för att få förståelse och känsla för hur något uppfattas (Olsson & 

Sörensen, 2011). Då vår studie syftade till att belysa omfattning av frivillig information relaterat till 

anställda i årsredovisningar, så var en kvantitativ metod med inriktning på numeriska uppgifter ett 

naturligt val. Detta kom också att leda till att analyserna fick en mer förklarande karaktär och därav 

utfördes med statiska metoder. Beskrivningen av kategorierna frivillig redovisning om anställda och 

dess omfattning kom att beskrivas med hjälp av deskriptiv statistik (Befring, 1994). 

 

Vi valde att arbeta med en kvantitativ innehållsanalys i vår undersökning, eftersom en kvantitativ 

innehållsanalys innebär en undersökning av innehållet i någon form av skriftlig, muntlig eller 

bildmässig framställning som baseras på likvärdiga och jämförbara uppgifter om många 

analysenheter så dessa uppgifter kan analyseras i siffror (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud, 2012).  Detta ansågs passande då vi i vårt arbete bland annat ville undersöka 
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omfattning av information relaterat till anställda som bolag frivilligt redovisar i 

årsredovisningar.  Esaiasson et. al. (2012) menar att kvantitativ innehållsanalys är ett mycket 

användbart verktyg när frågor om olika innehåll i kategorier ska besvaras i ett material. Det kan 

gälla hur ofta olika kategorier förekommer eller hur stort utrymme i tid och rum som kategorierna 

får.  En annan orsak till valet av kvantitativ innehållsanalys var att denna använts flera gånger i 

vetenskaplig forskning då årsredovisningar granskats (Barako et al., 2006; Boesso & Kumar, 2007; 

Kent & Zunker, 2013). Boesso och Kumar (2007) uttrycker också att innehållsanalys är en viktig 

undersökningsmetod då forskaren vill granska social redovisning, vilket också föranledde att vi 

valde denna metod. 

 

Enligt Bryman och Bell (2013) kodas texten i dokumenten i vissa teman eller ämnesområden. Två 

huvudsakliga delar av kodningen i en innehållsanalys innefattar utformningen av kodningsmanual 

och kodningsschema. Den förstnämnde framställs för att utgöra instruktioner för de personer som 

ska utföra kodningen. Manualen innehåller de kategorier som ska användas för att klassificera 

texten, ett antal regler för kodarna hur texten ska klassificeras och de siffror eller värden som ska 

motsvara de olika kategorierna. Kodningsmanualen ska alltså vara en hjälp för kodarna, så att 

innehållet kodas på ett konsekvent sätt (Bryman & Bell, 2013). I vår manual valde vi att presentera 

fyra olika delar: total omfattning av frivillig information, mediepåverkan, variabler som innefattar 

företagens egenskaper och sist kategorier gällande de anställda och hur dessa skulle mätas i vår 

undersökning (se närmare i bilaga 2). 

 

På kodningsschemat ska all information som rör ett visst fall föras in (Bryman & Bell, 2013). Den 

insamlade informationen från undersökningen förs över och görs om till siffror i ett 

kodningsschema eller kodningsblankett (Esaiasson et al., 2012). Kodningsschemat i denna 

undersökning innehöll tre delar: Nummer på det som ska kodas, faktorer/kategorier om anställda 

och sist vilken kod som ska fyllas i för respektive variabel (se bilaga 3). Hur de olika variablerna 

mättes går att läsa närmare i avsnittet om operationaliseringen (3.5.5).  

 

I vår undersökning hade vi i åtanke att innehållsanalysen både har för- och nackdelar. Då vi valde 

att tydligt beskriva populationen och presentera studiens kodningsmanual och kodningsschema 

(bilaga 2 & 3) med ingående förklaring av kategorierna i ett senare avsnitt, bidrog detta till att 

studien lättare kan upprepas, vilket anses vara en av fördelarna med metoden (Bryman & Bell, 

2013). Eftersom vår undersökning innebar att granska årliga rapporter påverkades inga personer i 

studien av vår närvaro, vilket Bryman och Bell (2013) anser vara en annan fördel. Ytterligare ett 
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plus med metoden handlar om att metoden har ett flexibelt tillvägagångssätt som kan användas på 

många olika sorters ostrukturerad information.  

 

En av nackdelarna med metoden är att innehållsanalysen inte kan bli bättre än de dokument som 

analysen bygger på (Bryman & Bell, 2013). Dokumentet som granskas i en studie kan bedömas 

utifrån tre kriterier. Då vi valde att granska årliga rapporter så uppfylldes två av dessa kriterier 

nämligen att dokumentet har hög autenticitet och trovärdighet. Vi menar att denna typ av dokument 

är offentliga och ska även upprättas och registreras hos Bolagsverket (Bolagsverket, 2014) och 

därför anser vi att de årliga rapporterna är det dokument som de utger sig för att vara och anses 

varken förfalskade eller förvrängda på något sätt. Det tredje kriteriet, representativitet, hade vi 

däremot svårare att bedöma i vår studie, då den frivilliga informationen om anställda inte granskas 

av en revisor på liknande sätt som den del av årsredovisningen som är lagstadgad.   

 

 Tillvägagångssätt 3.5

3.5.1 Litteraturstudie 

Innan examensterminen startade hade vi bestämt oss för att skriva något om ”Corporate Social 

Responsibility” då detta intresserat oss under höstens kurser. Detta gjorde att vi startade vår sökning 

utifrån detta sökord, men under ett av de fyra seminarier vi hade i teorikursen fann vi en ny artikel 

publicerad av Emerald, som fokuserade på CSR utifrån företagens sociala ansvar när det gäller vad 

de frivilligt redovisar om sina anställda. Detta ansåg vi var ett intressant fokusområde och valde 

därför att fortsätta vår sökning utifrån frivillig redovisning med inriktning mot anställda.  

 

Vi sökte vetenskapliga artiklar utifrån nedan nämnda nyckelord på Högskolan Gävles databas, 

framförallt i Google Scholar och Discovery, men även i Emerald. För att artiklarna vid vår sökning 

i Discovery skulle vara trovärdiga valde vi att markera att artiklarna skulle vara granskade av 

experter, peer reviewed. De artiklar som publiceras i Emerald anses vara trovärdiga då de granskas 

två gånger av oberoende parter innan de publiceras (Emerald Group Publishing). På Google Scholar 

fanns inte valet peer reviewed, men då valde vi istället att kontrollera hur många gånger artiklarna 

citerats av andra forskare, då detta ger empirisk validitet. Vissa av de artiklarna vi har refererat till 

har vi hittat via referenslistor något som Patel & Davidsson (2003) menar också är ett sätt att finna 

källor till sin studie. Vi sökte upp metodlitteratur som berör forskningsmetodik och innehållsanalys 
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via Österåkers bibliotek, Stockholms Universitets bibliotek och Malungs bibliotek. För att finna bra 

metodlitteratur gällande innehållsanalys letade vi i bland annat Bryman och Bells (2013) referenser. 

Nyckelord: Corporate Social Responsibility, Voluntary disclosure, Social disclosure, Employee, 

Legatimacy theory, Media agenda setting theory. 

3.5.2 Population och urval 

I vår undersökning har de börsnoterade bolagen som fanns på NASDAQ OMX Stockholm 2012 

granskats, även kallad Stockholmsbörsen. Stockholmsbörsen indelas i tre segment, Small, Mid eller 

Large Cap, beroende på bolagets storlek och börsvärde. De bolag som har störst börsvärde, över 1 

miljard Euro, återfinns på Large Cap. (Swedbank (a)).   

 

I denna studie definierade vi populationen till att vara bolag som befann sig i Large Cap 2012, detta 

då vi önskade granska stora bolag, eftersom vi under vårt litteraturstudium funnit att en faktor som 

ofta förklarade frivillig redovisning var just bolagets storlek. Då detta varit fallet i tidigare studier 

ville vi testa om verkligen alla bolag som ses som stora på Stockholmsbörsen verkligen redovisar 

mycket frivillig information, därav blev populationen definierad till Large Cap. Valet av årtalet 

2012 berodde på att vi ville vara säker på att alla årsredovisningar fanns tillgängliga. Då det 2012 

bara fanns 58 bolag på Stockholmsbörsen, Large Cap enligt C. Norell som arbetar på Nasdaq OMX 

(personlig kommunikation, 28 april 2014), så var vårt mål att granska alla bolag och därför gjordes 

inget urval utan hela populationen undersöktes, något som Neuendorf (2002) menar att det går att 

göra. Tyvärr fick vi två bortfall, bolagen Lundin Mining och Stora Enso. Detta berodde på att Stora 

Ensos årsredovisning inte fanns tillgänglig i ett enhetligt dokument vilket bekräftades av J. 

Nordlund (Personlig kommunikation, 17 april, 2014). Lundin Mining hade uppdelad redovisning i 

form av ”finansiell information” och ett ”Annual information form” som gick att återfinna på deras 

hemsida (lundinmining.com). Trots att vi försökte nå bolaget via telefon och mail fick vi inte 

kontakt med bolaget. Den årsredovisning som återfanns på Bolagsverket var inte heller likvärdig de 

övriga 56 bolagens årsredovisningar. Dessa skäl medförde att vår undersökning omfattar 56 bolag 

på Large Cap istället för 58.  

3.5.3 Sekundär data 

I en undersökning kan forskaren använda sig av primära eller sekundära datakällor. Primär källa 

innefattar den information som samlats in på egen hand som till exempel vid intervjuer. Sekundär 

källa är information som redan samlats in av andra forskare eller data från till exempel dataregister 

(Olsson & Sörensen, 2011). 
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I vår undersökning har information från sekundära källor använts, eftersom vår granskning utgått 

ifrån årliga rapporter av börsnoterade bolag på Large Cap, Nasdaq OMX Stockholm. De årliga 

rapporterna fann vi dels via bolagens hemsidor men vissa rapporter beställdes även från 

Finansportalen. (Finansportalen, 2014). Årsredovisningar valdes som verktyg i denna undersökning 

eftersom detta dokument är en viktig källa för att kommunicera ut information om bolaget (Adam & 

Harte, 1998) och årsredovisningar har enbart eller delvis använts i ett antal tidigare studier (Gray et 

al., 1995; Hackston & Milne, 1996; Barako et al., 2006; Branco & Rodrigues, 2008). Kent och 

Zunker hänvisar till en studie av O`Donovan (citerat i Kent & Zunker, 2013) där årliga rapporter 

anses vara en effektiv källa för att upplysa omgivningen om bolagets syn på sociala frågor. 

Ytterligare en orsak till valet av årsredovisningar för vår undersökning är att de börsnoterade 

bolagen måste upprätta och offentliggöra detta dokument (Europeiska Kommissionen, Näringsliv 

2013). Detta medförde att denna typ av dokument därför ansågs lättillgängligt för vårt arbete.  

3.5.4 Datainsamling 

Datainsamlingen i denna studie bestod av två delar. Den första delen innebar kodningen av 56 

årsredovisningar från Large Cap, Stockholmsbörsen och detta tog en vecka att utföra när vi var två 

kodare. Den andra delen bestod i att via databasen Retriever (tillgänglig via Gävle Högskolas 

bibliotek) leta efter negativ media utifrån kategorier om anställda (se avsnitt 3.5.6.1) som berör de 

56 bolag som ingått i denna studie. Den delen tog sex dagar att samla in. Utöver detta så tog också 

datainsamlingen av pilotstudien en vecka att utföra, så inklusive denna så pågick datainsamlingen i 

totalt cirka tre veckor. 

3.5.5 Kvalitetskriterier inom kvantitativ forskning och innehållsanalys 

3.5.5.1 Reliabilitet 

Reliabilitet är graden av överensstämmelse mellan mätningar, att i stort sett samma resultat visas 

vid varje mätning (Olsson & Sörensen, 2011). Enligt Bryman och Bell (2013) handlar reliabilitet 

om följdriktighet, pålitlighet och överensstämmelse hos ett mått på ett begrepp. Då det ska 

kontrolleras om ett mått är reliabelt kan tre faktorer beaktas. Dessa faktorer är stabilitet, intern 

reliabilitet och interbedömarreliabilitet. Stabilitet handlar om att fråga sig om resultatet i detta urval 

av respondenter inte kommer att variera över tiden. Detta är viktigt i till exempel en 

enkätundersökning, där frågor ställs. Även intern reliabilitet berör mest studier där frågor ställs och 

följdriktning på frågorna kan få betydelse, för hur respondenten svarar. Enligt Bryman och Bell 
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(2013) så behöver reliabilitet först infinna sig för att forskarna ska kunna få en valid studie. Så i en 

innehållsanalys är det viktigt hur forskarna arbetar med att få fram en bra interbedömarreliabilitet.  

 

Vi gjorde detta genom att följa Bergström och Boréus (2012) råd och först testa vårt 

analysinstrument (kodningsmanualen) i en pilotstudie. Vi valde därför ut totalt tio stycken 

årsredovisningar från bolag i Mid Cap (Stockholmsbörsen). Urvalet till testkodningarna togs fram 

genom ett stratifierat slumpmässigt urval av tio stycken årsredovisningar från olika sektorer i Mid 

Cap, 2013. Valet av detta urval berodde på att testen bör utföras på ett liknande urval som den 

verkliga undersökningen och bolagen i Mid Cap ses ändå som relativt stora bolag (Swedbank (a)) 

och fick därför bli vår population till testen. Orsaken till att vi valde att använda ett stratifierat 

slumpmässigt urval var för att vi önskade testa olika sorters årsredovisningar från de olika 

sektorerna, då vi utgår från att företag i olika branschsektorer kan redovisa olika kategorier och 

mängd frivillig information om anställda beroende på vilken bransch de tillhör. Ett konsultbolag 

kan till exempel vilja framhålla sina anställda mer då dessa är ett stort konkurrensmedel för dem. 

 

Testerna gick till så att vi båda först kodade fem stycken årsredovisningar från samma bolag, sedan 

jämfördes våra kodningsscheman med varandra. Vi fann då att några variabler gjorde vi exakt lika 

på varje gång, medan det skiljde sig åt mellan de olika kategorierna som berör frivillig information 

om anställda (se kategorier i bilaga 3). Vi valde då att följa de råd Weber (1990) gett att revidera 

kodningsreglerna och ta det från början och pröva kodningen igen på en ny årsredovisning för att 

bedöma riktigheten och reliabiliteten av det nya kodningsexemplet. Denna process fick vi göra på 

fem årsredovisningar till, innan kodningsreglerna blivit så tydliga att vi kodade på liknande sätt. 

Denna process ledde också fram till att två variabler ströks, då dessa skapade problem och ledde 

fram till stora skillnader i den totala summan av frivillig information, som räknades fram genom att 

summera antalet meningar. Neuendorf (2002) menar att det är en åtgärd kodarna kan använda sig av 

för att hantera en variabel som inte når en acceptabel nivå av reliabilitet. Vad som ska kodas och 

hur dessa kodningsregler slutligen blev återfinns i operationaliseringen av den beroende variabeln 

(se avsnitt 3.5.6.1). 

 

3.5.5.2 Validitet 

Validitet i en kvantitativ innehållsanalys bygger övergripande på att forskaren mäter det denne 

verkligen tänkt mäta (Neuendorf, 2002). Bryman och Bell (2013) menar att det finns fem stycken 

olika sorters validitet som mäter validiteten på olika sätt, dessa är: Ytvaliditet, samtida validitet, 
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prediktiv validitet, begreppsvaliditet och konvergent validitet. Annan metodlitteratur menar att 

innehållsvaliditet också kan användas (Neuendorf, 2002; Ruane, 2006).  

 

De validitetssorter som var relevanta i denna studie var ytvaliditet och begreppsvaliditet. Ytvaliditet 

är den enklaste formen att kontrollera validitet med. Det handlar om att se på ytan på det mått som 

tagits fram för att se om det är ett bra mått (Ruane, 2006). Begreppsvaliditeten handlar om att från 

teori deducera flera hypoteser för att kunna mäta om validiteten på måttet är bra (Bryman & Bell 

2013).  

 

Då de mått vi använde till de oberoende variablerna i vår regressionsanalys kommer från tidigare 

studier som presenterats i vetenskapliga artiklar (se avsnitt 3.5.6.2) som i sin tur är granskade, ger 

detta en viss empirisk validitet, eftersom dessa har granskats av experter innan de publicerats i 

vetenskapliga journaler. Kategorierna som berörde frivillig information om anställda kom också 

ifrån tidigare studier, där vissa av forskarna hämtade måtten från Global Reporting Initiatives 

(GRI), som har globala riktlinjer för hållbarhetsredovisningar (Se avsnitt 3.5.6.1).  Då GRI 

definierar olika aspekter och indikatorer som berör anställda så är även denna källa tillförlitlig 

enligt oss och har därmed också fått fungera som hjälp vid vår operationalisering i de fall 

forskningen varit otydlig i sina mått. I en av kategorierna har vi själv använt oss av ytvaliditet för att 

avgöra om måtten vi tagit fram mäter det som det är tänkt att mäta. Detta gäller kategorin orsaker 

till att antalet anställda ändrats i bolaget.  

 

3.5.5.3 Replikering 

Replikering är en av innehållsanalysens fördelar, detta beror på att forskaren lätt kan beskriva hur 

urvalet tagits fram och även beskriva tydligt i kodningsmanualer och kodningsscheman hur 

metoden gått till väga (Bryman & Bell, 2011). Denna tydlighet är ett krav för att kunna säkra 

interbedömarreliabiliteten, men det gör också det enklare för andra forskare att göra en liknande 

studie som därmed kan ge liknande resultat. Årsredovisningar är också en rapport som inte ska 

försvinna eller förändras över tiden, utan kan lätt undersökas en gång till. Slutsatsen av 

replikeringskravet är att det är viktigt att vara noga i sin beskrivning av hur metoderna använts och 

bifoga protokoll (Neuendorf, 2002). Därför kom vi i denna uppsats att vara noga med att definiera 

alla variabler som ska kodas och bifoga både kodningsmanual och kodningsschema (se bilaga 2 & 

bilaga 3). 
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3.5.5.4 Generalisering 

Möjligheten att generalisera beror mycket på hur urvalet tagits fram. Ett slumpmässigt urval kan 

lättare generaliseras än exempelvis snöbollsurvalet (Bryman & Bell, 2013). Neuendorf (2002) 

menar att det beror på forskaren hur denne definierar sin population. Forskaren kan välja att 

använda en smal population och då behöver inte ett urval dras ifrån denna. Då vi önskade undersöka 

Large Cap på Stockholmsbörsen och detta segment utgörs av en så begränsad population (58 

stycken bolag, 2012), så utförde vi inte ett slumpmässigt urval, utan granskade hela populationen 

istället. Detta kallas även för census (Neuendorf, 2002). Vi kunde därmed generalisera till hela 

Stockholmsbörsens Large Cap. 

3.5.6 Operationalisering 

En kvantitativ forskning ska utföras på ett objektivt sätt, där så lite som möjligt av forskaren ska 

påverka undersökningen och vid kvantitativ innehållsanalys är det viktigt att bestämma innan 

datainsamlingen påbörjas vilka variabler som ska användas, hur de ska mätas och fastställa regler 

kring hur kodningen ska gå till (Neuendorf, 2002).  Detta är en del i operationaliseringen som 

presenteras i detta avsnitt.  

 

Neuendorf (2002) menar att det finns tre delar som är viktiga att tänka på vid operationalisering vid 

en innehållsanalys. Det gäller att ha begrepp som är uttömmande, inte överlappar varandra och att 

de mäts på rätt sätt. För att få begreppet uttömmande kan kodaren se till att ha med en kategori 

annat eller inte är möjlig att bedöma. Den andra delen som gäller att inte ha överlappning syftar till 

att det bara ska finnas en kod för varje enhet som kodas, så att risken att föra in ett svar på fler än en 

kategori tas bort. Mätningen handlar om att välja vilka variabler som ska användas i kodningen: 

Ordinalvariabler, intervall-/kvotvariabler eller nominalvariabler. Bryman och Bell (2013) förklarar 

att ordinalvariabler har kategorier som kan rangordnas och avstånden är olika stora mellan dessa. I 

Intervall-/Kvotvariablerna så är istället avståndet mellan kategorierna lika stora. 

Nominalvariablerna däremot kan inte rangordnas alls.  

 

Ett företagsekonomiskt begrepp måste kunna mätas om det ska kunna användas i en kvantitativ 

undersökning. De teoretiska begreppen bör definieras och ge en så tydlig innebörd som möjligt. 

Holme och Krohn Solvang (1996) menar att definitionen av ett begrepp har två olika funktioner, 

teoretisk och operationell definition. Den teoretiska definitionen klargör innebörden av begreppen 

och den operationella definitionen ger instruktioner på hur vi mäter det vi vill mäta. I kommande 

avsnitt definieras variablerna vi valde att använda och kategorierna om anställda som vi valde att 
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koda. Dessa sammanfattas i en kodningsmanual som visar hur variablerna ska mätas och ett 

kodningsschema som visar var all information ska föras in vid kodningen (se bilaga 2 & 3).  

3.5.6.1 Beroende variabel 

En beroende variabel är en variabel som förändras då den oberoende variabeln förändras (Befring, 

1994). I vår studie definierade vi frivillig information om anställda som: Information om anställda 

som inte redovisas av företag på grund av legalt krav. Den beroende variabeln i denna studie är 

därför omfattningen av frivillig information om anställda. Detta kom att mätas genom antalet 

meningar i årsredovisningen som totalt berörde information om anställda utifrån de kategorier som 

togs fram för denna studie och som återfinns i Kent och Zunker (2013); Islam och Deegan (2010); 

Barako et al. (2006); Gray et al. (1995); Deegan et al. (2002). Då vi mätte antalet meningar är den 

beroende variabeln en kvotvariabel, eftersom antalet meningar utgör homogena enheter över hela 

skalan (Befring, 1994). Ruane (2006) menar att en kvotvariabel har en exakt nollpunkt och 

betraktas som den högsta mätnivån eftersom variabeln är ett verkligt kvantitativt mått.  

 

De kategorier som användes i studien presenteras nedan med exempel på vilken slags information 

respektive kategori kan innehålla. Vi har också valt att lägga in en bilaga (bilaga 4) som ger 

exempel på vilken slags information vi funnit i några av de årsredovisningar som varit aktuella i 

denna studie. Vi valde att förtydliga kategorierna i kodningsenheter som presenteras i punktform. 

Detta eftersom kategorierna används på skilda sätt i olika studier och vad en kategori kan innehålla 

inte alltid har presenterats så tydligt. Vi ville även förtydliga kategorierna för oss själva för att 

underlätta i kodningsprocessen, men också för att ge läsaren inblick i vad kategorierna kan beröra.  

 

Vi valde att granska de årliga rapporterna utifrån vad som har skett under året eller hur det 

verkligen är i bolaget, inte vad som kan ske i framtiden. Vi valde även att koda de meningar som 

hade liknande eller samma innehåll flera gånger trots upprepning. Vi kodade de diagram eller 

tabeller som presenterade information om kategorierna som en mening inklusive rubrik.  

 

Hälsa och säkerhet 

 

De kodningsenheter som användes i denna kategori har insamlats från en studie av Barako et al. 

(2006) men även från GRI (2006).  

 

 Information om hur företaget arbetar med hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. 
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 Utbildning eller program som har förebyggande syfte för hälsa och säkerhet på 

arbetsplatsen.  

 Uppgifter om arbetsplatsolyckor. 

 Information om arbetsrelaterade sjukdomar eller skador till exempel: monotont arbete, 

stress, arbete med kemikalier. 

 Arbetsrelaterade dödsolyckor. 

 Avtal med fackföreningar om hälsa och säkerhet (skyddsombud eller skyddskommitté) 

 

De påståenden som bara säger att hälsa och/eller säkerhet är viktigt kommer inte kodas, utan det ska 

vara information där bolaget presenterar hur de arbetar med detta eller presenterar data som 

signalerar “brister” på att arbetsplatsen (olyckor, arbetsrelaterad sjukdom, farliga kemikalier). Om 

bolaget tar upp risker för anställda, så gäller inte den om det inte finns något som styrker att 

anställda påverkats under året av denna risk (någon som blivit sjuk eller skadad). Det behöver ha 

skett något under redovisningsåret. 

 

 

Anställning av minoriteter 

Den information som i denna studie berör anställning av minoriteter har främst tagits från Kent och 

Zunker (2013) men också från GRI (Sustainability Reporting Guidelines). 

 

 Information där bolaget vill framhålla att anställda behandlas lika och med respekt oavsett 

sexuell läggning, ålder, handikapp, religion, etiskt ursprung. 

 Fördelning av minoritetsgrupper till exempel handikappade 

 Information om hur företaget förhåller sig till att en anställd får ett handikapp och inte kan 

utföra sina vanliga arbetsuppgifter. 

 

Utbildning för anställda 

Denna kategori har förtydligats genom aspekter från GRI (2006) och från Kent och Zunker (2013) 

appendix där författarna presenterar kommentarer från de bolag som omfattades av studien.  Denna 

kategori kan innehålla information om: 

 

 Internutbildning för anställda. 

 Vidareutbildning för anställda. 

 Utbildningsprogram för anställda. 
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 Viss utbildningstid till anställda per år. 

 

Informationen ska gälla under redovisningsåret, så information om vad företaget vill erbjuda i 

framtiden ska inte ingå. Information om att medarbetare lär sig av varandra på arbetsplatsen ska inte 

ingå i denna studie, utan det behöver vara en information som sammankopplas med en utbildning. 

Med utbildning menar vi alla former av yrkesutbildning och undervisning, samt extern utbildning 

som företaget betalar helt eller delvis (GRI, 2011). Utbildning eller program som berör hälsa och 

säkerhet ingår inte här. 

 

Förmåner för anställda 

De förmåner för anställda som kommer beröras i denna studie har förtydligats med hjälp av GRI 

(2006). Dessa innebär:  

 

 Livförsäkring 

 Hälsovård, friskvård till exempel: naprapat 

 Personskade-/invaliditetsförsäkring 

 Extra förmån vid föräldraledighet 

 Aktier och optioner för anställda som inte är VD eller liknande befattningshavare. Ta med 

denna om det i texten står att det gäller för alla anställda. 

 

Förmån kan i detta fall även vara sponsring från bolaget som till exempel löparlopp eller liknande 

tävlingar. 

 

Anställdas profiler 

Den information som berör denna kategori i vår studie har framtagits från vetenskapliga artiklar där 

författarna skiljer sig åt om vad denna kategori kan innehålla (Islam & Deegan, 2010; Kent & 

Zunker, 2013; Deegan et al., 2002 ). Vi valde i denna kategori att endast koda text som omfattade 

ledningen eller andra anställda, inte styrelse eller revisorer, eftersom dessa inte anses vara anställda 

i bolaget. I bolagens presentation av ledningen valde vi att inte koda namn, eftersom vi ansåg att 

detta är något som är naturligt att alltid presentera. När information om anställdas profiler 

redovisats i punktform i årsredovisningarna kodade vi varje rad som en mening om inte 

informationen presenterades i löpande text med punkt.   De fem första punkter nedan ska kodas 

enbart utifrån de sidor i årsredovisningen som presenterar ledningen. 
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 Information om positionen (yrket) som medlem i ledningen har i bolaget. 

 Information om födelseåret på medlem i bolagets ledning. 

 Information om årtalet när medlemmen i ledningen blev anställd i bolaget. 

 Information om tidigare anställningar för medlemmen i bolagets ledning. 

 Information om vilken akademisk eller annan utbildning som bolagets ledningsmedlem 

innehar. 

 Information om utbildningsnivåer över anställda inom bolaget, exempelvis ett cirkel 

diagram över vilken sorts examen anställda har.  

 Information om olika yrken som finns representerade i bolaget, exempelvis ingenjörer, 

arkitekter eller liknande. Detta kan stå löpande i text eller presenteras i diagram eller tabell. 

 Information där bolaget framhåller en anställd, en grupp eller alla medarbetare som utfört 

något bra. Informationen kan innehålla uttryck som “fantastiskt arbete”, “bidragit med…”, 

“arbetat hårt”, eller så presenteras en anställd som fått en utmärkelse eller liknande. Något 

slags uppskattning eller beröm från bolagets sida till en eller flera anställda. 

 Information om åldersfördelning över alla anställda i bolaget. Exempelvis i form av 

diagram. 

 Information om antalet år de anställda varit i tjänst i bolaget. Detta kan presenteras i tabell 

eller diagram. Tabell eller diagram inklusive rubrik räknas som en mening. 

 

Anställdas moral  

Innehållet i denna kategori är hämtat från Kent och Zunker (2013) och deras exempel på bolags 

kommentarer som presenteras i studiens appendix.  

 

 Information om vilka värdeord som används i företaget. Det kan vara bara uppräkning om 

vilka dessa är eller så finns det också en beskrivning av värdeord/värderingar som är 

uttalade i organisationen. Båda varianterna ska kodas. 

 

Industriella relationer 

Kent och Zunker (2013) och även Deegan et al. (2002) var artiklar som förtydligade denna kategori. 

Kategorin innefattar information om:  

 

 Kollektivavtal, exempelvis hur många anställda omfattas av kollektivavtal (GRI, 2011). 

 Fackförbund (ordet ska finnas med i informationen) 
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 Arbetsplatsavtal som inte berör pensioner eller bara ledning (ordet ska finnas med i 

informationen) 

 Strejk (ordet ska finnas med i informationen) 

 Tappad tid/produktivitet på grund av strejk 

 

Orsaker till att antalet anställda ändrats i bolaget 

Barako et al. (2006) är källan till denna kategori men författarna i artikeln ger ingen närmare 

förklaring till kategorin eller vad som skulle kunna vara orsaken till att antalet anställda ändrats i 

bolaget. Vi har därmed gett egna exempel på vad som kan ligga bakom ökningen eller minskning av 

antalet anställda. 

Ökning/minskning av antalet anställda på grund av:  

 

 Ekonomiska svårigheter 

 Omstrukturering 

 Effektivisering 

 Ökad efterfråga av en vara eller tjänst som ökar behov av anställda 

 Förvärv av annat företag 

 Avsked på grund av allvarlig händelse 

 

Det behöver inte nämnas hur stor antalet anställda ökat eller minskat utan det räcker om företaget 

exempelvis säger: “Detta år har vi fått rekrytera mer anställda på grund av ökad efterfrågan av vår 

vara”. Men företaget kan också nämna med hur många anställda det ökat eller minskat och då ska 

också detta räknas in. 

 

Antalet anställda i två år bakåt eller mer 

I en studie av Barako et al. (2006) användes denna kategori när författarna undersökte faktorer som 

påverkade bolags frivilliga information. 

 

 Totalt antal anställda från 2010 eller fler år bakåt i tiden. 

 Medelantalet anställda från 2010 eller fler år bakåt i tiden 

 

Dessa återfinns ofta i nyckeltal eller flerårsöversikt, men de kan också finnas i diagram eller 

tabeller. Diagram och tabell med rubrik räknas som en mening i denna undersökning. 
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Geografiska fördelningen av anställda  

Källan till denna kategori kommer från en studie av Gray et al. (1995) där de använde sig av denna 

kategori i checklistan. 

 

 Totalt antal anställda fördelade över flera platser, orter eller länder.  

 

Detta kan finnas i text då företaget säger hur många anställda de har totalt och vart dessa 

geografiskt är fördelade. Informationen behöver dock inte i dessa fall säga exakt hur många per 

geografiskt område. Om denna information inte kommer i samma mening tas båda meningarna 

med. Denna information kan också presenteras i en tabell eller i ett diagram utifrån andelen 

anställda per geografiskt område och detta ska då räknas som en mening inklusive rubrik. 

 

Svårigheter vid rekrytering av anställda  

I Gray et als. (1995) studie undersökte författarna frivillig information om anställda och använde 

bland annat denna kategori och blev därmed källan till denna kategori i vår studie. 

 

 Information om problem vid nyanställning i bolaget. 

3.5.6.2 Oberoende variabler 

En oberoende variabel är den variabel som vi tror orsakar eller förklarar variationen i den beroende 

variabeln (Esaiasson et al., 2012).  Nedan presenteras de oberoende variablerna som skulle kunna 

förklara mängden frivillig information om anställda som olika bolag väljer att redovisa.  Dessa är: 

Negativ mediepåverkan, företagets storlek, skuldkvot, ROA, ROE och industriklassificering. De 

varianter av variabler som var aktuell i denna studie var kvotvariabler och dikotoma variabler, 

eftersom de första innehåller måttenheter och har en absolut nollpunkt och de andra bara kan inneha 

två värden (Halvorsen, 1992). Vissa av de bolag som befann sig i Large Cap på Stockholmsbörsen 

2012 redovisade inte i miljoner kronor och detta innebar att flera av de oberoende variablerna som 

presenteras nedan behövde räknas om från euro och dollar. Valutakurserna som vi använde till detta 

fann vi på internetsidan XE (2014). Denna internetsida valdes eftersom vi personligen känner till 

företag som använder denna sida när de bedriver affärer i utländsk valuta. Enligt denna källa så 

hade euron en kurs på 8,5842 kronor och dollarn en kurs på 6,5108 kronor den 31 december 2012 

(balansdagen). 
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Negativ mediepåverkan 

Enligt Bergström och Boréus (2012) så kan forskarna välja att räkna antalet artiklar som behandlar 

ett visst fenomen och i denna studie är detta fenomen frivillig redovisning om anställda. Den 

negativa mediepåverkan blev framtagen genom att använda samma kategorier av frivillig 

information om anställda som presenterades i avsnitt 3.5.6.1, när vi granskade tidningsartiklar i 

databasen Retriever som vi nämnde tidigare.  De kriterier som vi ställde upp för denna studie var 

att nyhetskällorna behövde vara stora tidningar som kunde ha blivit läst av många människor i 

samhället året före årsredovisningsåret, vilket då innebar tidningar från år 2011. På Gävle 

Högskolas bibliotek finns tillgång till en databas som heter Retriever och detta är en databas med 

många olika källor både tryckta, från internet och från TV. Då vårt kriterium bestod i att källorna 

skulle ha kunnat bli läst av många i samhället 2011, så valde vi att använda oss av kategorin 

storstadspress i databasen Retriever. Orsaken till detta var att många människor bor i storstäder och 

det har också under flera år skett stor inflyttning till storstäderna (Magnusson, 2012, 8 april). De 

tidningar som då blev aktuell var: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Sydsvenskan, Göteborgs-

Posten, Aftonbladet, Expressen, Metro Riks, Metro Stockholm, Metro Göteborg, Metro Skåne, 

Kvällsposten och GT. 

 

Vid sökningen av negativ media markerades först det tidsintervall som vi ville granska, 2011-01-01 

till 2011-12-31. Valet av tidsintervall i undersökningen berodde på att det negativa avslöjandet som 

tidningarna framställde under 2011 skulle kunna påverka informationen i bolagens årsredovisningar 

under 2012. Vi kryssade därefter i valet storstadspress och slutligen skrevs respektive bolagsnamn 

in en och en. I kodningsschemat förde vi sedan in hur många artiklar som berörde negativ 

information relaterat till personalfrågor i de artiklar som kommit upp. Denna information utgick 

från kategorierna om anställda som finns i kodningsmanualen (bilaga 2). I kodningsmanualen finns 

också exempel på vad som kan vara negativ information. Förekomsten av artiklar med negativ 

information summerades och skrevs in som variabel 0002 i kodningsschemat. Inspiration till detta 

sätt att mäta fick vi av Kent och Zunker (2013). 

 

Företagets storlek 

Bolagets storlek har i samband med tidigare studier om bolags frivilliga redovisning haft varierande 

mått. Exempel på detta är bolagets bokförda totala tillgångar (Alsaeed, 2006; Branco & Rodrigues, 

2008; Haji & Ghazali, 2013), logaritm av börsvärde (Kent & Zunker, 2013), naturliga logaritmen av 

totala tillgångar (Hossain & Hammami, 2009) och Hackston och Milne (1996) använde i sin studie 

tre mått för att mäta storlek: börsvärde, omsättning och balansomslutning. Då flera studier använt 
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bokförda totala tillgångar valde även vi i vår kodningsmanual att använda detta mått, då bolagets 

totala tillgångar är lätt att finna i årsredovisningens balansräkning för koncernen, vilket underlättar i 

processen att säkerställa interbedömarreliabiliteten. Detta mått mäts med en kvotvariabel då totala 

tillgångar mäts i miljoner kronor (MSEK). 

 

Skuldkvot 

Skuldkvot definieras i Barako et al. (2006, s. 118) med: ”Debt ratio defined as total debt to total 

assets”, vilket innebär att totala skulder (både kortsiktiga och långsiktiga) divideras med totala 

tillgångar på balansdagen. Även Kent och Zunker (2013) har använt detta mått på skuldkvoten och 

detta mått bekräftas också i litteratur som berör bolags finanser, exempelvis av Hillier, Ross, 

Westerfield, Jaffe och Jordan (2013). Då denna mätning av skuldkvoten är bekräftad både i 

vetenskapliga artiklar och i litteratur, så valde vi också att använda samma definition. Även denna 

variabel är en kvotvariabel, trots att detta är i decimalform istället för MSEK (Halvorsen, 1992). 

Totala tillgångar och totala skulder återfanns lätt i balansräkningen i företagens årsredovisningar, 

vilket underlättade att vi som är författare kodade lika.  

 

Lönsamhet 

Lönsamhet kan mätas i Return on Asset (ROA).  ROA har använts som variabel när lönsamhet har 

mätts i samband med frivillig redovisning relaterat till anställda (Tagesson et al., 2009; Kent & 

Zunker, 2013).  Även Branco och Rodrigues (2009), använde detta mått när de undersökte 

redovisningar av socialt ansvar i Portugisiska bolag. Kent och Zunker (2013) kunde däremot inte se 

ett signifikant samband mellan ROA och omfattningen av information relaterat till anställda. 

Definitionen av ROA är vinst efter skatt dividerat med tillgångar på balansdagen (Kent & Zunker, 

2013). Detta återfinns i koncernens balansräkning och resultaträkning och även denna är en 

kvotvariabel. 

 

Return on Equity (ROE) är ett annat mått som har använts på lönsamhet inom forskningen som 

inriktat sig på omfattningen av frivillig redovisning (exempelvis i Tagesson et al., 2009). Även 

Barako et al. (2006, s. 118) använde detta mått och definierar det till: “ net profit to total 

shareholder´s funds”, vilket innebär vinst efter skatt dividerat med eget kapital.  Tagesson et al. 

(2009) valde att använda båda dessa lönsamhetsmått och fann att ROE hade ett positivt samband 

med social information, medan ROA inte hade det. Då båda dessa variabler funnits med i olika 

studier valde vi också att ta med båda precis som Tagesson et al. (2009). Detta då båda måtten lätt 

kan räknas fram via företagens resultat- och balansräkningar i årsredovisningen. Skälet till att vi 
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valde att använda dessa engelska begrepp var att vi upptäckte att svenska översättningar av dessa 

inte räknades ut på samma sätt som i de vetenskapliga artiklarna. Vi valde därför att följa 

definitionerna från artiklarna istället, då dessa är empiriskt prövade inom forskningen. 

 

Industriklassificering 

För att lättare kunna klassificera de olika företagen i olika sektorer använde vi oss av 

Stockholmsbörsens indelning som följer GICS (Swedbank (b)). Även Kent och Zunker (2013) 

använde en liknande indelning inspirerad av GICS. Vi delade in de börsnoterade bolagen i 10 

stycken sektorer som överensstämmer med Stockholmsbörsen. Detta då NASDAQ OMX Nordic 

tydligt på sin hemsida delat in de olika aktierna inom dessa sektorer, vilket gjorde det lätt för oss att 

se vilka bolag som tillhörde vilken sektor. Indelningen i detta arbete kom att ske utifrån nio av 

dessa tio sektorer, eftersom inget bolag delats in i sektorn Kraftförsörjning i segmentet Large Cap. 

Nedan presenteras i egen framställd tabell vilka sektorerna är och exempel på vilka branschgrupper 

som kan ingå i respektive sektor. 

 

Tabell 1. Industriklassificering  

Industriklassificering Branschgrupp 

1. Olja & gas Ex. Oljebolag, gasbolag 

2. Material/råvaror Ex. Gruvbolag, skogsprodukter, stålbolag, 

3. Industri Ex. Bilindustri 

4. Sällanköp/Konsumentvaror Ex. Bolag som tillverkar symaskiner, tv-apparater mm. 

5. Dagligvaror/Konsument service Ex. Bolag som säljer matvaror 

6. Hälsovård Ex. Läkemedelsbolag, medicinsk utrustning 

7. Telekomoperatörer Ex. Telefonoperatörer 

8. Finans Ex. Banker, fastighetsbolag, investeringsbolag 

9. Teknik Ex. bolag som arbetar med nätverksteknik 

10. Kraftförsörjning Inget av bolagen i Large Cap finns inom denna kategori, därför 

utgår denna. 

Not: Tabellen visar i vilka sektorer bolagen på Stockholmsbörsen indelas. Tabellen är en egen 

framställning utifrån källan: NASDAQ OMX Nordic. 
 

Denna tabell använde vi då vi ville jämföra de olika kategorierna med information om anställda till 

det beskrivande syftet. För att kunna koda denna variabel så valde vi att först använda oss av 

nominalvariabler, som inte går att rangordna, detta då det var enkelt att numrera sektorerna utifrån 

siffrorna 1-9  så att de följde indelningen av sektorerna på Large Cap och det underlättade 

jämförelsen av antalet meningar de olika sektorerna redovisat om anställda.  En liknande indelning 

användes också i Bryman och Bell (2013). Problemet med denna variant av indelning var att för att 
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statistik programmet SPSS skulle kunna använda industriklassificeringen i bivariata analyser och 

regressionsanalyser så behövde denna variabel omkodas till dikotoma variabler så att varje sektor 

fick siffran ett om bolaget tillhörde just denna sektor och siffran noll om den tillhörde någon annan. 

Detta gjorde att industriklassificeringen ledde till nio stycken variabler istället för bara en, en för 

varje sektor. Vi valde att göra på detta sätt eftersom både Wahlgren (2012); Kent och Zunker (2013) 

och Eng och Mak (2003) gjort på liknande sätt för att det ska fungera att mäta i 

regressionsmodellen. 

3.5.7 Analysmetoder 

All inhämtad rådata från kodningen noterades på ett kodningsschema för varje bolag och 

registrerades sedan in i Excel för att i ett senare skede läggas in i statistikprogrammet SPSS som var 

vår hjälp för att analysera vårt material. I vår studie använde vi oss av univariat, bivariat och 

multivariat analys.  

 

3.5.7.1 Univariat analys 

Den univariata analysen innebär att en variabel i taget analyseras. Det insamlade datamaterialet kan 

presenteras i form av frekvenstabell, diagram eller mått på centraltendensen (Bryman & Bell, 

2013). Aritmetiskt medelvärde, medianvärde och typvärde är de mått på centraltendensen som kan 

användas i univariat analys (Bryman & Bell, 2013). För att visa deskriptiv statistik över den 

beroende och de oberoende variablerna i vår studie användes mått som medelvärde, minimumvärde, 

maximumvärde och standardavvikelse, vilket är sedligt bruk då det handlar om kvotvariabler 

(Ruane, 2006).  Vi använde också medianen, eftersom vissa variabler hade extremvärden, vilket 

enligt Ruane (2006) gör att medianen bättre kan visa centraltendensen. Datamaterialet av kategorier 

gällande anställda och industrisektorerna valde vi att presentera i form av frekvenstabeller.  

 

I en tabell i resultatkapitlet valde vi att presentera både industrisektorerna och de olika kategorier 

om anställda som kodats i denna studie, i samma frekvenstabell. Vi önskade på så sätt åskådliggöra 

om företag använder sig av multipla kategorier, men också hur de olika meningarna om anställda i 

de olika kategorierna var fördelade över industrisektorerna. 

3.5.7.2 Bivariat analys 

Syftet med en bivariat analys är att visa hur två variabler är relaterade till varandra, den bivariata 

analysen handlar därmed om att analysera två variabler. En sökning eller ett försök att få bevis eller 

tecken på att variationen i den ena variabeln sammanfaller med variationen i den andra variabeln 
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(Bryman & Bell, 2013). I vår undersökning finns två sorters variabler, kvotvariabler och nominal 

variabler. Till bivariata analysen valde vi att omkoda industriklassificeringen som var 

nominalvariabel till dikotoma variabler där 1 betydde att bolaget tillhörde den specifika sektorn och 

0 betydde att bolaget tillhörde andra sektorer. Genom att koda om på detta sätt kunde vi enligt 

Bryman och Bell (2013) jämföra dikotoma variabler mot dikotoma variabler, men också 

kvotvariabler mot dikotoma variabler, med hjälp av Spearman´s rho. I jämförelser kvotvariabler 

emellan användes istället Pearson´s korrelation, vilket Bryman och Bell (2013) rekommenderar.  

 

Sambandet mellan variablerna visar sig i en Pearsons korrelationsmatris genom att 

korrelationskoefficienten (r) hamnar mellan värdena 0 och 1, där 0 motsvarar inget samband alls 

och 1 visar ett perfekt samband (Bryman & Bell, 2013). Ju närmare +1 eller -1 desto starkare blir 

alltså sambandet mellan variablerna, skillnaden består endast i en positiv eller negativ koefficient 

som visar riktningen på sambandet (Bryman & Bell, 2013). Spearmans rho visar samband på 

liknande sätt som Pearsons korrelation genom att korrelationen får en positiv eller negativ siffra 

mellan noll och ett, skillnaden är som tidigare nämnts att Spearmans rho inte kräver att båda 

variablerna som undersöks ska vara Intervall/kvotvariabler som i Pearsons korrelation. Hela den 

bivariata analysen valde vi att presentera i en stor tabell (tabell 10) för att kunna påvisa hur studiens 

beroende variabel och de oberoende variablerna samvarierar med varandra. ROE och skuldkvoten 

fick i denna analys bara N=55, eftersom ett bolags värden på dessa variabler inte fungerade att 

använda utifrån våra mått. 

3.5.7.3 Multivariat analys 

När tre eller fler variabler ska analyseras handlar det om multivariat analys, vilket innebär att flera 

oberoende variabler analyseras samtidigt (Djurfeldt et al, 2010). I vår studie kom vi i början att 

använda oss av regressionsmodellen som presenteras nedan (modell 1). Denna multipla 

regressionsmodell framställdes med viss inspiration av Kent och Zunker (2013). I vår multipla 

regressionsanalys ville vi även kontrollera om industrisektorerna som tidigare varit 

nominalvariabler samvarierade med övriga variabler, därför behövdes även här alla nio sektorerna 

vara omkodade till dikotoma variabler för att de skulle kunna innefattas i den multipla 

regressionsmodellen precis som Wahlgren (2012) rekommenderar. När statistikprogrammet tog 

fram modellen nedan så valde SPSS att exkludera Finans ur modellen, vilket gör att denna 

industrisektorvariabel inte finns med i den multivariata analysen.  Detta beror på att toleransen för 

multikollinearitet är nådd för Finans. Precis som i den bivariata analysen så påverkades SPSS 



Diana Nordström och Sofie Svensson 

      

    

  

40 

programmet av att vissa variabler (skuldkvot & ROE) bara fanns i 55 fall och därmed valde SPSS 

att bara utgå från dessa 55 bolag och inte de ursprungliga 56. 

Multipel Regressions modell 

TotInfoi = b0 + b1NegMedi + b2BolStrli + b3SKVi + b4ROAi + b5ROEi +b6 IndSekti  

 

Där förkortningarna innebär: 

TotInfo = Total omfattning av frivillig information om anställda i form av meningar. 

NegMed = Antal artiklar med negativ information om anställda. 

BolStrl = Totala tillgångar på balansdagen 2012 i miljoner kronor. 

SKV = Total skuld/Totala tillgångar på balansdagen 2012. 

ROA = Årets Resultat/Tillgångar på balansdagen 2012. 

ROE = Årets Resultat/Eget kapital. 

IndSekt = Industriklassificering där bolaget tilldelas siffran 1 om det finns i den specifika sektorn 

och 0 annars. De sektorer som används är olja och gas, material, industri, sällanköpsvaror, 

dagligvaror, hälsovård, telekomoperatörer, finans och teknik. 

Modell 1. Den ursprungliga regressionsmodellen 

 

För att kunna mäta hur bra modellen förklarar den beroende variabeln används prediktionsmåttet 

  , vilket är detsamma som att korrelationskoefficienten kvadreras (Bock et al., 2012). Detta mått 

brukar kallas för förklaringsgraden och visar på hur mycket modellen kan förklara den beroende 

variabeln. 

 

I en multipel regressionsanalys kan det finnas en risk att variabler var för sig eller gruppvis 

korrelerar. I framställningen av en multipel regressionsanalys kan därför multikollinearitet 

kontrolleras, eftersom multikollinearitet kan ange om variabler korreleras mot varandra (Djurfeldt 

et al., 2010). Djurfeldt et al. (2010) menar att denna kontroll kan göra via måttet på Variance 

Inflation Factor (VIF) i regressionsanalysen. Detta mått ska enligt dem inte vara högre än 2,5.  I vår 

studie fann vi att två variabler hade problem med detta nämligen ROA och ROE och detta kan bero 

på att båda är lönsamhetsmått. Om en variabel är problematisk så är det enligt Bock et al. (2012); 

Djurfelt et al. (2010) och Wahlgren (2012) bättre att utesluta denna variabel. 

 

Ett annat problem som kan uppstå i en regressionsanalys är att det finns ”outliers”, vissa fall som 

har extremvärden, antingen väldigt låga värden eller väldigt höga i förhållande till de övriga fallen. 
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Detta kan i SPSS programmet kontrolleras via ”casewise diagnostics” (Wahlgren, 2012) och i 

denna studie fann vi att det fanns tre sådana fall (se vidare i kapitel 4). Enligt Bock et al. (2012) ska 

forskarna om outliers finns visa hur dessa påverkar modellen genom att visa statistik där de ingår 

och där de är borttagna, så detta har vi gjort i nästa kapitel och dessa tre outliers analyseras vidare 

också i kapitel 5. 

 

Åtgärderna för att eliminera de två problem vi nämnt ovan ledde fram till att vår multipla 

regressionsanalys istället bygger på modell 2 som presenteras nedan. Skillnaden mot modell 1 är att 

ROE är utesluten och att antalet bolag som ingår i modellen bara är 52 bolag. 

 

Multipel Regressions modell 

TotInfoi = b0 + b1NegMedi + b2 BolStrli + b3SKVi + b4ROAi + b5ROEi +b6 IndSekti  

 

Där förkortningarna innebär: 

TotInfo = Total omfattning av frivillig information om anställda i form av meningar. 

NegMed = Antal artiklar med negativ information om anställda. 

BolStrl = Totala tillgångar på balansdagen 2012 i miljoner kronor. 

SKV = Total skuld/Totala tillgångar på balansdagen 2012. 

ROA = Årets Resultat/Tillgångar på balansdagen 2012. 

IndSekt = Industriklassificering där bolaget tilldelas siffran 1 om det finns i den specifika 

sektorn och 0 annars. De sektorer som används är olja och gas, material, industri, 

sällanköpsvaror, dagligvaror, hälsovård, telekomoperatörer, finans och teknik. 

 

Modell 2. Multipel regression utan ROE. 

 

3.5.7.4 Signifikansnivå 

I denna studie använde vi oss av en signifikansnivå där p <0,05. Detta innebär att slutsatser som 

dragits utifrån analyserna har dragits med 95 % säkerhet (Bock et al., 2012).  Detta gör att de 

variabler som hade högre nivåer än 0,05 kom att förkastas och detta ledde också till att de hypoteser 

som dessa variabler testades utifrån förkastades.  
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4 Resultat  

I detta kapitel presenteras resultatet av insamlad data, resultatet visas i tabeller och figurer som 

framtagits med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Kapitlet börjar med beskrivande statistik över 

de kategorier som berör frivillig information om anställda, därefter presenteras också beskrivande 

statistik över respektive beroende och oberoende variabler, ett avsnitt med bivariat analys, samt ett 

avsnitt med multivariat analys. 

 

 Beskrivning av kategorier som också ingår i den beroende variabeln 4.1

Det första syftet i denna studie är att beskriva förekomsten av kategorier och omfattningen av 

frivillig redovisning om anställda som är relaterat till bolagens sociala ansvar (CSR). Detta gör att 

den deskriptiva analysen först görs på de kategorier av frivillig redovisning som berör anställda, 

detta då en beskrivande forskning inriktar sig på fakta, så som till exempel gruppers storlek, vilka 

som berörs etcetera (Ruane, 2006). Den totala omfattningen av dessa redovisade kategorier ska 

sedan utgöra den beroende variabeln i regressionsanalysen längre ned i detta kapitel. Då en av 

frågeställningarna i studien berör att se likheter och skillnader mellan bolagen fördelade i olika 

sektorer på Large Cap, Stockholmsbörsen, så analyseras industriklassificeringen också här. 

 

Innehållsanalysen av årsredovisningarna från de bolag som tillhör Stockholmsbörsens Large Cap 

omfattar totalt 56 stycken bolag. Som tidigare nämnts är bolagen på Large Cap indelade i nio 

sektorer. Dessa sektorer presenteras i tabellen på nästa sida (tabell 2) där antalet bolag i respektive 

sektor framgår. I tabell 2 går att utläsa att sektorn Industri med 15 bolag och Finanssektorn med 16 

stycken bolag är de sektorer som innefattar flest antal bolag. De sektorer som består av minst antal 

bolag (2 stycken) är Olja och gas och sektorn Teknik.  
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Tabell 2. Bolagens fördelning över sektorerna 

Industriklassificering Antal bolag i 

respektive 

sektor 

Procentuellt 

antal bolag i 

varje sektor 

Valid 

Procent 

Kumulativ Procent 

  1. Olja & gas 2 3,6 3,6 3,6 

2. Material 4 7,1 7,1 10,7 

3. Industri 15 26,8 26,8 37,5 

4. Sällanköpsvaror 6 10,7 10,7 48,2 

5. Dagligvaror 4 7,1 7,1 55,4 

6. Hälsovård 4 7,1 7,1 62,5 

7. Telekomoperatörer 3 5,4 5,4 67,9 

8. Finans 16 28,6 28,6 96,4 

9. Teknik 2 3,6 3,6 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

Not: Antal bolag i respektive industrisektor och procentuellt antal bolag i varje sektor. 

 

I tabell 3 går det att se hur antalet meningar om anställda fördelar sig över de olika kategorierna. 

Anställdas profiler är redovisad mest av bolagen på Large Cap, 2309 meningar vilket är 69,5 

procent av den totala mängden information om anställda. Det framgår också att svårigheter vid 

rekrytering av anställda inte används alls av Stockholmsbörsens stora bolag. De övriga kategorierna 

ligger mellan 1,1 - 8,5 procent av den totala mängden frivillig information om anställda. 

 

Tabell 3. Fördelning av total mängd information om anställda 

Kategorier av frivillig information om anställda Total mängd information 

om anställda 

Procent % 

Hälsa & Säkerhet 184 5,5  

Anställning av minoriteter 35 1,1  

Utbildning för anställda 150 4,5  

Fördelar för anställda 48 1,4  

Anställdas profiler 2309 69,5 

Anställdas moral 281 8,5  

Industriella Relationer 43 1,3  

Orsaker till att antalet anställda ändrats i bolaget 181 5,4  

Antalet anställda i två bakåt eller mer 57 1,7  

Geografisk fördelning av anställda 35 1,1  

Svårigheter vid rekrytering av anställda 0 0,0 

Totalt  3323 100  

Not: Total mängd frivillig information om anställda i varje kategori och den procentuella andelen 

av den totala mängden information. 
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Tabell 4.  Fördelning av meningar per sektor och kategori 
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Hälsa & 

Säkerhet 
8 3 89 20 0 13 1 22 0 184 

Anställning av 

minoriteter 
3 1 7 2 5 9 0 8 0 35 

Utbildning för 

anställda 
6 9 57 10 23 10 0 33 2 150 

Förmåner för 

anställda 
0 2 2 2 10 0 0 31 1 48 

Anställdas 

profiler 
54 111 830 353 142 131 122 443 123 2309 

Anställdas 

moral 
0 11 53 31 19 15 54 94 4 281 

Industriella 

relationer 
1 6 9 6 6 5 0 10 0 43 

Orsaker till att 

anställda 

ändrats i 

bolaget 

1 11 74 24 3 21 7 22 18 181 

Antalet 

anställda två 

år bakåt eller 

mer 

0 1 14 11 5 8 5 11 2 57 

Geografisk 

fördelning av 

anställda 

1 3 13 3 0 5 2 5 3 35 

Svårigheter 

vid rekrytering 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totalt  74 186 1148 462 213 217 191 679 153 3323 

Not: Egen framställd tabell som visar antal meningar för respektive sektor på Large Cap och för 

varje kategori om anställda. 
 

 

För att få förståelse för hur den totala omfattningen av frivillig information om anställda utifrån 

kategorierna är fördelade över de olika sektorerna så presenteras tabellen ovan (tabell 4). Från tabell 

4 går det att utläsa att det totalt är 3323 stycken meningar med frivillig information som berör 

anställda. Tabellen visar även att det totala antalet meningar i sektorn Industri uppgår till 1148 

stycken, vilket innebär att denna sektor har flest antal meningar. Näst flest meningar har sektorn 

Finans med totalt 679 antal meningar. Sektorn Olja och gas hade minst antal meningar (74 stycken). 
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Det går också att utläsa att alla sektorer använder sig av multipla kategorier gällande information 

om anställda.  Sektorerna Material, Industri, Sällanköpsvaror och Finans använde sig av flest 

kategorier (10/11 kategorier). Minst varianter av kategorier hade sektorn Telekomoperatörer (6/11 

kategorier). 

 

Då tabell 4 endast visar de totala antal meningar för varje sektor, men antal bolag i varje sektor 

varierar från två bolag till 16 bolag, valde vi att komplettera med en tabell med genomsnittligt antal 

meningar för varje sektor. I tabell 5 går det att utläsa att Sällanköpsvaror är den sektor som 

genomsnittligt informerar mest gällande de anställda med 77 meningar motsvarande 14,6 procent. 

Därefter informerar sektorn Industri och Tekniksektorn genomsnittligt 76,5  antal meningar och 

minsta genomsnittliga antal meningar återfinns i sektorn Olja och gas med 37 stycken meningar (sju 

procent). 

 

Tabell 5. Genomsnittlig fördelning av antal meningar per sektor 

Sektorer Total information i genomsnitt   Procent 

Olja & Gas 37 7,0 

Material 46,5 8,8 

Industri 76,5 14,5 

Sällanköpsvaror 77 14,6 

Daglig Varor 53 10,1 

Hälsovård 54 10,3 

Telekomoperatör 64 12,2 

Finans 42 8,0 

Teknik 76,5 14,5 

Summa 526,5 100 

Not: Genomsnittligt och procentuellt antal meningar om anställda per sektor. 

 

 Beroende variabel 4.2

Den beroende variabeln (den totala omfattningen av frivillig information om anställda) är den 

variabel som vi i vårt andra syfte önskar förklara. På nästa sida (figur 2) presenteras frekvensen 

över de meningar om anställda som bolagen frivilligt redovisat. I denna figur framgår att medlet är 

59,34 meningar. Det framgår också att två bolag har över 140 stycken meningar vilket gör att 

fördelningen blir något snedfördelad. Det går att ana i figur 2 att bolagen som redovisat kring 150 

meningar skulle kunna vara outliers (de avviker från de övriga fallen).  
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Figur 2. Frekvensen av den frivilliga informationen om anställda för samtliga bolag i studien.  

 

Tabell 6 visar deskriptiv statistik för den beroende variabeln. Den totala omfattningen av meningar 

om anställda från de 56 bolagen visar på en stor variationsvidd då minimum är fyra meningar och 

det maximala antalet ligger på 153 meningar. Medelvärdet hos den beroende variabeln är cirka 59 

meningar, men då det finns extremvärden som skiljer sig från övrig data så presenteras också 

medianen, eftersom Ruane (2006) menar att den kan i dessa fall ge en mer rättvisande bild av 

centraltendensen. Medianen är det mittersta värdet i en fördelning som är placerad i 

storleksordning. Medianen för den beroende variabeln blir i denna studie 55 meningar, vilket är fyra 

meningar lägre än medelvärdet.  

 

Tabell 6. Centralmått för beroende variabeln. 

Centralmått  
 

N 56 

Minimum 4 

Maximum 153 

Medel 59,34 

Median 55 

Standardavvikelse 30,45 
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 Oberoende variabler 4.3

Denna studies andra syfte är att förklara vilka faktorer som påverkar omfattningen av frivillig 

redovisning relaterat till anställda. De oberoende variablerna är: Antalet artiklar med negativ 

information om anställda, företagets storlek, skuldkvot, ROA, ROE och industriklassificering i nio 

olika sektorer. 

 

I tabell 7 framgår att 33,9 procent (19 stycken) av bolagen hade utsatts för negativ publicitet i 

svensk storstadspress under 2011, vilket är ungefär en tredjedel av bolagen. De flesta bolagen (37 

stycken) hade ingen negativ media alls. Tabell 8 visar hur denna negativa publicitet fördelar sig 

över de olika industrisektorerna. Flest antal artiklar hade Industri med 61 artiklar, men om antalet 

bolag per sektor tas med i beräkningen, så hade genomsnittligt sett Material högst andel negativ 

media eftersom tre av de fyra bolagen hade berörts av negativ media 2011.  I den deskriptiva 

statistiken av de oberoende variablerna (tabell 9) framgår också att antal artiklar med negativ media 

har ett medel på 1,96 artiklar, med en variationsvidd från noll till 23 artiklar.  

 

Tabell 7. Antal bolag på Large Cap med negativ publicitet i media 2011. 

   

Tabell 8. Negativ media fördelad över de olika sektorerna på Large Cap. 

Industriklassificering Frekvens av negative 

media 

Antal bolag med negative 

media 

Andel negativ media 

per sektor 

Olja & gas 0 0 0,00 

Material 9 3 75,00 

Industri 61 8 53,33 

Sällanköpsvaror 14 2 33,33 

Dagligvaror 0 0 0,00 

Hälsovård 4 1 25,00 

Telekomoperatör 5 1 33,33 

Finans 17 3 18,75 

Teknik 3 1 50,00 

 

I tabell 9 går det också att utläsa stora skillnader i variationsvidden i de övriga oberoende 

variablerna som utgör kvotvariabler, exempelvis variabeln företagets storlek (som mäts i totala 

tillgångar) varierar från 4 574,9 miljoner kronor till 5 815 108,8 miljoner kronor, men medlet ligger 

   Frekvens Procent Valid Procent Kumulativ Procent 

      Bolag utan negativ 

media 

37 66,1 66,1 66,1 

     Bolag med negativ 

media 

19 33,9 33,9 100,0 

Totalt        56 100,0 100,0  
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på 290 563,3 miljoner kronor.  Medianvärdet på företagets storlek visar på att det mittersta värdet i 

fördelningen över företagets storlek bara är 41 406 miljoner kronor vilket skiljer sig mycket från 

medelvärdet för denna variabel, cirka 249 157 miljoner kr i skillnad. Även hur mycket ett bolag 

väljer att belåna sig är väldigt olika bland de stora bolagen på Stockholmsbörsen. Ett av bolagen har 

bara 6,4 procent i skuldkvot, medan ett annat bolag har så högt som 95,8 procent.  

Lönsamhetsvariablerna ROA och ROE visar att det finns bolag som har negativ avkastning (ROA, -

0,3 procent respektive ROE, -0,8 procent), medan något bolag har hela 48 procent i avkastning på 

eget kapital. Industrisektorerna har kodats med 0 eller 1 och kan därför i tabell 9 inte få andra 

värden än dessa på minimum och maximum, men under medel framgår genomsnittligt hur bolagen 

fördelar sig mellan sektorerna. 

 

Tabell 9. Deskriptiv statistik över oberoende variabler. 

Variabler N Min. Max Medel Median Standard 

avvikelse 
 

Negativ media 56 0 23 2,02 0 4,065  
Företagets storlek (Mkr) 56 4 574,9 5815 108,8 290 563,3 41 406 903 291,3  
Skuldkvot 55 0,064 0,958 0,559 0,561 0,208  

ROA 56 – 0,003 0,337 0,075 0,059 0,073  

ROE 55 – 0,008 0,480 0,152 0,138 0,100  

Olja & Gas 56 0 1 0,04 - 0,187  

Material 56 0 1 0,07 - 0,260  

Industri 56 0 1 0,27 - 0,447  

Sällanköp 56 0 1 0,11 - 0,312  

Daglig Varor 56 0 1 0,07 - 0,260  

Hälsovård 56 0 1 0,07 - 0,260  

Telekomoperatör 56 0 1 0,05 - 0,227  

Finans 56 0 1 0,29 - 0,456  

Teknik 56 0 1 0,04 - 0,187  

Valid N (listwise) 55       
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 Bivariat analys 4.4

 

Tabell 10. Bivariat analys 
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 a) Pearson r 1               

 Sig. (2-tailed)                

 N 56               

 b)  Pearson r ,387** 1              

 Sig. (2-tailed) 0,003               

 N 56 56              

 c) Pearson r 0,042 0,240 1             

 Sig. (2-tailed) 0,760 0,075              

 N 56 56 56             

 d) Pearson r ,422** 0,250 ,481** 1            

 Sig. (2-tailed) 0,001 0,066 0,000             

 N 55 55 55 55            

 e) Pearson r 0,007 0,026 -0,215 -,317* 1           

 Sig. (2-tailed) 0,959 0,851 0,112 0,018            

 N 56 56 56 55 56           

 f) Pearson r 0,068 -0,056 -0,080 0,023 ,680** 1          

 Sig. (2-tailed) 0,623 0,684 0,564 0,865 0,000           

 N 55 55 55 55 55 55          

 g) Spearmans 
Rho 

-0,161 -0,134 -0,119 -0,031 -0,051 -0,098 1         

 Sig. (2-tailed) 0,236 0,324 0,382 0,825 0,711 0,477          

 N 56 56 56 55 56 55 56         

 h) Spearmans 

Rho 

-0,120 0,170 -0,116 -0,287* -0,176 -0,265 -0,053 1        

 Sig. (2-tailed) 0,378 0,209 0,395 0,034 0,195 0,051 0,696         

 N 56 56 56 55 56 55 56 56        

 i) Spearmans 

Rho 
0,356** 0,265* 0,168 0,270* 0,115 0,260 -0,116 -0,168 1       

 Sig. (2-tailed) 0,007 0,049 0,215 0,046 0,400 0,055 0,393 0,217        

 N 56 56 56 55 56 55 56 56 56       

 j) Spearmans 
Rho 

0,170 0,028 -0,111 0,042 0,107 -0,024 -0,067 -0,096 -0,210 1      

 Sig. (2-tailed) 0,211 0,840 0,417 0,762 0,432 0,862 0,625 0,481 0,121       

 N 56 56 56 55 56 55 56 56 56 56      

 k) Spearmans 

Rho 

-0,043 -0,193 -0,279* -0,198 0,206 ,207 -0,053 -0,077 -0,168 -0,096 1     

 Sig. (2-tailed) 0,753 0,153 0,037 0,146 0,128 0,129 0,696 0,573 0,217 0,481      

 N 56 56 56 55 56 55 56 56 56 56 56     

 l) Spearmans 

Rho 

-0,034 -0,061 0,004 0,077 0,086 0,154 -0,053 -0,077 -0,168 -0,096 -0,077 1    

 Sig. (2-tailed) 0,802 0,655 0,975 0,575 0,530 0,260 0,696 0,573 0,217 0,481 0,573     

 N 56 56 56 55 56 55 56 56 56 56 56 56    

m) Spearmans 
Rho 

0,044 -0,006 0,135 0,066 0,096 0,177 -0,046 -0,066 -0,144 -0,082 -0,066 -0,066 1   

 Sig. (2-tailed) 0,746 0,966 0,321 0,634 0,483 0,197 0,738 0,629 0,290 0,546 0,629 0,629    

 N 56 56 56 55 56 55 56 56 56 56 56 56 56   

 n) Spearmans 

Rho 
-0,363** -0,188 0,127 -0,030 -0,193 -0,245 -0,122 -0,175 -0,383** -0,219 -0,175 -0,175 -0,150 1  

 Sig. (2-tailed) 0,006 0,164 0,350 0,826 0,154 0,072 0,372 0,196 0,004 0,105 0,196 0,196 0,268   

 N 56 56 56 55 56 55 56 56 56 56 56 56 56 56  

 o) Spearmans  

Rho 

0,134 0,039 -0,018 -0,116 -0,208 -0,239 -0,037 -0,053 -0,116 -0,067 -0,053 -0,053 -0,046 -0,122 1 

 Sig. (2-tailed) 0,325 0,766 0,896 0,398 0,123 0,079 0,786 0,696 0,393 0,625 0,696 0,696 0,738 0,372  

 N 56 56 56 55 56 55 56 56 56 56 56 56 56 56 56 

                 

Not: Bivariat analys i form av Pearsons korrelation och Spearmans Rho mellan samtliga variabler. 

** korrelationen är signifikant på 0,01 nivån (2-tailed test)  

 * korrelationen är signifikant på 0,05 nivån (2-tailed test). 
 

 



Diana Nordström och Sofie Svensson 

      

    

  

50 

I tabell 10 framgår hur de olika variablerna samvarierar med varandra.  I tabellen ingår både 

Pearsons korrelation och Spearmans rho, då denna studie använder både kvotvariabler och 

dikotoma variabler (Bryman & Bell, 2013). De vertikala bokstäverna står för samma variabler som 

finns vid respektive kategori horisontellt i tabellen. Tabellen visar att det råder korrelation på 0,01 

nivån mellan total omfattning av information om anställda och variablerna negativ media, 

skuldkvot, Industri och Finans.  I nämnda samband är det bara skuldkvot i förhållande till den 

beroende variabeln som har ett måttligt positivt samband (0,422), medan de övriga sambanden är 

svagare (0,387; 0,356; -0,363) och Finans har till och med ett svagt negativt samband.  

 

I tabellen framgår att ROE och ROA korrelerar med varandra på 0,01 nivån (0,680), men det råder 

inte någon risk i denna bivariata analys för multikollinearitet, då detta enligt Djurfeldt et al. (2010) 

signalerar problem först om värdet på korrelationen uppnår 0,8 eller mer. Det råder också 

korrelation mellan skuldkvot och företagets storlek (0,481) och industrisektorerna Finans och 

Industri har ett negativt samband (-0,383) med varandra. 

 

Denna bivariata analys visar också att några variabler samvarierar på 0,05 nivån. ROA och 

skuldkvot har enligt tabellen ett svagt negativt samband på denna nivå (-0,317). Industrisektorn 

samvarierar med negativ media (0,265) och skuldkvot (0,270). Materialsektorn har däremot ett 

negativ samband med skuldkvoten (-0,287) vilket även sektorn Dagligvaror mot företagets storlek 

visar (-0,279). I denna analys framgår bara sambandet, men för att kunna undersöka vilka variabler 

som förklarar den totala omfattningen av frivilligt redovisad information om anställda, behövs en 

ytterligare analys där fler än två variabler kan ingå. Detta leder fram till nästa avsnitt där en 

multivariat analys blir nästa steg. 

 

 Multivariat analys 4.5

För att kunna förklara vilka oberoende variabler som påverkar omfattning om frivillig redovisning 

relaterat till anställda så genomfördes en multipel regressionsanalys. Detta val passar då studien 

innehåller flera möjliga förklarande variabler som dessutom består av kvotvariabler och dikotoma 

variabler (Holme & Solvang, 1991). Denna analys kan påvisa vilka av studiens hypoteser som kan 

bekräftas. I dessa multipla regressionsmodeller nedan så är inte industrisektorn Finans inkluderad 

och detta beror på att SPSS programmet exkluderar denna på grund av att minimumgränsen för 

tolerans för multikollinearitet uppnåtts. 
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I både tabell 11 och 12 kan utläsas att den multipla regressionsmodellen har en förklaringsgrad (R
2
)
 

på 0,428 vilket innebär att modellen kan förklara variansen i den beroende variabeln med 42,8 

procent. I tabell 11 framgår att det finns en variabel, skuldkvoten, som kan förklara omfattningen av 

frivillig information om anställda. Detta beror på att denna variabel har ett p-värde som understiger 

0,05 nivån och detta bekräftar att det finns signifikant samband mellan skuldkvot och den beroende 

variabeln. VIF-värdena (Variance Influation Factor) tyder dock på att två variabler (ROA & ROE) 

kan vara påverkad av multikollinearitet, eftersom dessa överstiger ett VIF-värde på 2,5 (Djurfeldt et 

al., 2010). Enligt Djurfeldt et al. (2010); Bock et al. (2012) och Wahlgren (2012) kan en av de 

problematiska variablerna tas bort och en jämförelse göras före och efter denna justering gjorts. Då 

ROE är den variabel med högst VIF värde (2,724) väljer vi att ta bort den ur modellen och hur detta 

påverkar VIF-värdena går att utläsa i nästa modell i tabell 13. 

  

Tabell 11. Multipel regressionsanalys (modell 1.) 

         N=55 
Variabler Förväntat 

tecken 

b-värde t-värde p-värde VIF 

(Konstant) ? 9,729 0,652 0,518  

Neg.Med. + 1,565 1,484 0,145 1,416 

Företagets Storlek + -2,854E-6 -0,513 0,610 1,949 

Skuldkvot + 62,555 2,464 0,018 2,120 

ROA + 67,614 0,818 0,418 2,667 

ROE + -39,643 -0,664 0,510 2,724 

Olja och gas ? -6,537 -0,319 0,751 1,140 

Material ? 9,616 0,607 0,547 1,310 

Industri ? 21,930 1,778 0,083 2,337 

Sällanköpsvaror ? 30,179 1,944 0,059 1,543 

Dagligvaror ? 19,470 1,197 0,238 1,382 

Hälsovård ? 7,561 0,467 0,643 1,370 

Telekomoperatörer ? 15,677 0,868 0,390 1,302 

Teknik ? 33,031 1,610 0,115 1,143 

Not: Bara skuldkvoten är signifikant på 0,05 nivån (2-tailed). 

 

Tabell 12. Summering av den ursprungliga regressionsmodellen. 

Modell Summering
b
 

Modell R                Std. fel i beräkningen 

1 0,654
a
 0,428 0,247 26,647 

a. Prediktorer: (Konstant), Teknik, Negativ Media, Telekomoperatörer, Material, Olja & Gas, Hälsovård, 

Sällanköpsvaror, ROA, Dagligvaror, Företagets storlek, Skuldkvot, Industri, ROE. 

b. Beroende variabel: Total information om anställda 

 

I tabell 13 har VIF fått mycket bättre värden på alla variablerna när ROE plockades ur modellen. 
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Detta påverkade också b-värdet på alla variablerna, men mest synligt är det på ROA, vars b-värde 

har sjunkit drastiskt från cirka 67,6 till 28,8. P-värdena på skuldkvoten (den variabel som var 

signifikanta i modellen i tabell 11) har ökat något i den nya modellen, men variabeln skuldkvot är 

fortfarande signifikant på 0,05 nivån (p-värde 0,021). 

  

Tabell 13. Multipel regressionsanalys utan ROE och Finans 

         N=55 
Variabler Förväntat 

tecken 

b-värde  t-värde p-värde VIF 

(Konstant) ? 9,749 0,658 0,514  

Neg.Med. + 1,760 1,749 0,088 1,307 

Företagets Storlek + -3,310E-6 -0,604 0,549 1,919 

Skuldkvot + 58,771 2,392 0,021 2,013 

ROA + 28,760 0,496 0,623 1,331 

Olja och gas ? -6,856 -0,337 0,738 1,139 

Material ? 9,567 0,608 0,546 1,310 

Industri ? 19,868 1,676 0,101 2,189 

Sällanköpsvaror ? 27,109 1,841 0,073 1,406 

Dagligvaror ? 16,502 1,062 0,294 1,278 

Hälsovård ? 5,097 0,326 0,746 1,298 

Telekomoperatörer ? 13,028 0,745 0,460 1,238 

Teknik ? 33,732 1,657 0,105 1,140 

Not: Skuldkvoten är signifikant på 0,05 nivån (2-tailed). 

 

När ROE utesluts ur modellen så sjunker även förklaringsgraden från 42,8 procent till 42,2 procent. 

Vilket tyder på att den nya modellen kan förklara variansen i den beroende variabeln något sämre 

(tabell 14). 

 

Tabell 14. Summering av regressionsmodellen när ROE utesluts. 

Modell Summering
b
 

Modell R                Std. fel i beräkningen 

1 0,650
a
 0,422 0,257 26,470 

a. Prediktorer: (Konstant), Teknik, Negativ Media, Telekomoperatörer, Material, Olja & gas, Hälsovård, 

Sällanköpsvaror, ROA, Dagligvaror, Företagets storlek, Skuldkvot, Industri. 

 

b. Beroende variabel: Total information om anställda 

  

 

Då båda dessa modeller som beskrivits ovan har låga förklaringsgrader, så väljer vi att granska om 

det finns några bolag i studien som har extra höga eller låga värden i jämförelse med de övriga 

bolagen. Sådana extrema värden kan leda till att hela modellen påverkas väldigt mycket (Bock et 

al., 2012). Om sådana fall finns i regressionsmodellen rekommenderar Bock et al. (2012) att 

författarna ska redovisa hur modellen skulle se ut både med och utan dessa så kallade ”outliers”. 
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För att kontrollera detta markerar vi i SPSS programmet att vi önskar få med Casewise Diagnostic i 

vår regressionsanalys.  Om det då finns extremvärden så kommer dessa att presenteras i en tabell i 

SPSS och som det går att se nedan (tabell 15) så har vår ursprungliga regressionsmodell tre stycken 

sådana fall, bolag sju, tio och nummer 25. Bolag nummer tio (Atlas Copco) har 153 meningar 

information om anställda, när det förväntade värdet bara är 65,93 meningar. Fall nummer sju är 

ABB Ltd och detta bolag har bara fyra meningar som berör frivillig information om anställda, vilket 

ligger långt under det förväntade värdet (68,55). Det tredje och sista bolaget (Oriflame) har också 

ett lågt antal meningar (17) i förhållandet till det förväntade värdet på 73,82 meningar. Både Atlas 

Copco och ABB Ltd tillhör sektorn Industri på Stockholmsbörsen. Oriflame är ett kosmetikabolag 

som tillhör sektorn Sällanköpsvaror.  

 

Tabell 15. Diagnosticering av extrema fall i regressionsmodellen. 

Casewise Diagnostics
a
 

Fall 

Nummer 

Std. Residual Tot.Info. Anst. Förväntat värde Residual 

7 -2,422 4 68,55 -64,548 

10 3,268 153 65,93 87,071 

25 -2,132 17 73,82 -56,818 

a. Beroende variabel: Total information om anställda 

 

 

Tabell 16 visar en summering över den multipla regressionsmodellen om bolag med extremvärden 

utesluts. I jämförelse med vår första modells summering av den multipla regressionsanalysen (tabell 

12) så innebär en sådan uteslutning att modellen går från att bara förklara 42,8 procent till att kunna 

förklara omfattningen av frivillig information om anställda med 65 procent. Det går också att se att 

standardfelet i beräkningen skulle sjunka från 26,647 till 18,528. Problemet med VIF-värden över 

2,5 finns dock fortfarande kvar mellan ROA och ROE som det framgår av tabell 17 på nästa sida. 

Det intressanta i denna modell är däremot att de oberoende variablerna som är signifikanta är fler 

till antalet då skuldkvot, Industri, Sällanköpsvaror och Teknik nu visar värden under 0,05 nivån (p-

värden: 0,000; 0,030; 0,000; 0,025), vilket också framgår av tabell 17. 
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Tabell 16. Summering av modellen då tre bolag med extrema värden i den beroende variabeln 

utesluts. 

Modell Summering
b
 

Modell R                Std. fel i beräkningen 

1 0,806
a
 0,650 0,530 18,528 

a. Prediktorer: (Konstant), ROE, Skuldkvot, Olja & gas, Sällanköpsvaror, Telekomoperatörer, Hälsovård, 

Teknik, Negativ Media, Material, Företagets storlek, Industri, ROA 

b. Beroende variabel: Total information om anställda 

 

Tabell 17. Multipel regressionsanalys när bolag med extremvärden utesluts. 

R
2 
= 0,650 N=52  

Variabler Förväntat 

tecken 

b-värde t-värde p-värde VIF 

(Konstant) ? 5,979 0,558 0,580  

Neg.Med. + 1,179 1,585 0,121 1,445 

Företagets Storlek + -3,163E-6 -0,811 0,422 1,978 

Skuldkvot + 70,080 3,952 0,000 2,118 

ROA + 54,563 0,923 0,362 2,646 

ROE + -29,542 -0,571 0,571 2,873 

Olja och gas ? -7,427 -0,521 0,605 1,138 

Material ? 11,237 1,014 0,317 1,321 

Industri ? 20,275 2,257 0,030 2,291 

Sällanköpsvaror ? 44,655 3,978 0,000 1,356 

Dagligvaror ? 19,566 1,666 0,104 1,484 

Hälsovård ? 6,187 0,539 0,593 1,419 

Telekomoperatörer ? 14,479 1,135 0,264 1,341 

Teknik ? 33,357 2,325 0,025 1,153 

Not: I denna tabell är Skuldkvot, Industri, Sällanköpsvaror och Teknik signifikant på 0,05 nivån 

(2-tailed). 

 
 

Då det fortfarande råder problem med VIF i regressionsmodellen från tabell 17, så testas också en 

sista modell där både outliers och ROE utesluts, för att se om multikollinearitets problemet kan 

elimineras ur modellen (tabell 18). Tabell 18 på nästa sida visar att alla VIF värden ligger under 

gränsen 2,5 när ROE och outliers utesluts. Denna justering påverkar dock inte vilka oberoende 

variabler som är signifikanta på 0,05 nivån (tabell 18), utan dessa är fortfarande skuldkvot, Industri, 

Sällanköpsvaror och Teknik (p-värden: 0,000; 0,034; 0,000; 0,020).  Denna uteslutning av ROE 

förändrar inte förklaringsgraden i någon högre grad, utan den sjunker bara från 65 procent till 64,7 

procent även standardfelet i beräkningen sjunker marginellt från 18,528 till 18,367 (tabell 19).   

 

Enligt Bock et al. (2012) så kan forskaren granska om modellen är bra genom att framställa ett 

spridningsdiagram som visar residualer mot förväntade värden i regressionen. Detta 
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spridningsdiagram ska inte visa något mönster och punkterna ska ligga någorlunda konstant runt 

nollinjen. Det viktiga är att ingen trattlikande form framträder i diagrammet.  I figur 3 och 4 på 

nästa sida finns två sådana diagram som utifrån Bock et als., (2012) beskrivning visar att den sista 

regressionsmodellen utan outliers och ROE är en bättre modell, än den första regressionsmodellen 

som presenterades i tabell 11 och 12. Detta beror på att det i figur 4 inte framkommer något mönster 

och punkterna har en jämnare spridning. 

 

Utifrån de olika regressionsmodeller som prövats i denna studie, så finner vi att den sista modellen 

(tabell 18) är den bästa. Vi menar att den tagit hänsyn till extrema värden som i denna studie visar 

sig ha en stark påverkan på modellen, eftersom förklaringsgraden ändrats från 42,8 procent till 64,7 

procent. Förutom detta så har multikollineariteten också tagits i beaktning, så att den eliminerats. 

Slutligen bekräftar spridningsdiagrammet (figur 4) att denna modell är bättre som vi nämnde ovan. 

Detta gör att den sista multipla regressionsmodellen kommer att analyseras vidare när återkoppling 

sker till denna studies hypoteser i kapitel fem. 

 

Tabell 18. Multipel regressionsanalys när tre bolag med extremvärden och ROE utesluts 

R
2 
= 0,647 N=52  

Variabler Förväntat 

tecken 

b-värde t-värde p-värde VIF 

(Konstant) ? 5,097 0,485 0,631  

Neg.Med. + 1,268 1,757 0,087 1,382 

Företagets Storlek + - 3,472E-6 - 0,907 0,370 1,940 

Skuldkvot + 68,317 3,947 0,000 2,054 

ROA + 31,247 0,737 0,465 1,384 

Olja och gas ? - 7,644 - 0,541 0,591 1,137 

Material ? 11,619 1,060 0,296 1,316 

Industri ? 19,032 2,203 0,034 2,157 

Sällanköpsvaror ? 43,964 3,973 0,000 1,340 

Dagligvaror ? 17,060 1,579 0,122 1,277 

Hälsovård ? 4,244 0,390 0,698 1,294 

Telekomoperatörer ? 12,443 1,024 0,312 1,236 

Teknik ? 34,184 2,416 0,020 1,141 

Not: Skuldkvot, Industri, Sällanköpsvaror och Teknik är signifikant på 0,05 nivån (2-tailed). 
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Tabell 19. Summering av modellen då tre bolag som har extrema värden i den beroende variabeln 

och ROE utesluts. 

Modell Summering
b
 

Modell R                Std. fel i beräkningen 

1 0,804
a
 0,647 0,539 18,367 

a. Prediktorer: (Konstant), Teknik, Negativ Media, Telekomoperatörer, Material, Olja & gas, Hälsovård, 

Sällanköpsvaror, ROA, Dagligvaror, Företagets storlek, Skuldkvot, Industri. 

 

b. Beroende variabel: Total information om anställda 

  

 

 

 

 
Figur 3. Spridningsdiagram över regressionsmodell 1. 

Ovan i figur 3, visas hur spridningsdiagrammet över residualerna ser ut i den första 

regressionsmodellen som denna studie använde. 

 

 
Figur 4. Spridningsdiagram över slutlig regressionsmodell. 

I figur 4, visas ett spridningsdiagram över residualerna i den sista regressionsmodellen där ROE och 

outliers uteslutits.  
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5 Analys 

I detta kapitel analyseras de resultat som presenterades i föregående kapitel. Först analyseras 

beskrivande resultat av de olika kategorierna information om anställda, sedan analyseras de tre 

bolag som haft extremvärden av totalt antal meningar om anställda. Sist sätts studiens resultat i 

relation till de tidigare utformade hypoteserna för att bevisa signifikant samband eller inte utifrån 

de statiska analyser som gjorts i föregående kapitel. 

 

 Beskrivning av resultat som berör kategorierna frivillig information om anställda och 5.1

dess omfattning i de olika industrisektorerna. 

Utifrån det totala antalet meningar per kategori som presenterades i tabell 3 ser vi att anställdas 

profiler är den kategori som stora bolag på Stockholmsbörsen informerat mest (69,5 procent), vilket 

visar att det är viktigt för stora bolag på Stockholmsbörsen att presentera sin ledning, men det finns 

också bolag som valt att endast presentera vd:n i bolaget. Denna kategori har betydligt fler antal 

meningar än övriga kategorier och anledningen till detta kan vara att bolag i de flesta fall väljer att 

presentera bolagsledningen.  I denna studie kodades presentationen av bolagets ledning utifrån flera 

punkter, vilket visar sig i resultatet leda fram till en hög slutsumma i kategorin anställdas profiler i 

de fall bolagen valt att framhålla sin ledning. Den kategori som är näst vanligast att redovisa bland 

stora bolag enligt resultatet är anställdas moral, trots att bara 8,5 procent av det totala antalet 

meningar utgörs av denna kategori. Kent och Zunker (2013) fann i sin studie att anställdas moral 

och industriella relationer var de kategorier som användes mest av de olika sektorerna på Australien 

Securites Exchange (ASX), men i tabell 4 i vår studie så är det som redan nämnts anställdas profiler 

som har flest meningar (2309) och sedan anställdas moral (281). Detta visar att vår studie av 

Stockholmsbörsens stora bolag skiljer sig från Kent och Zunkers (2013), men de hade också ett 

större urval än vi valt att ha i denna studie.  

 

Det går också att utläsa att alla sektorer använder sig av multipla kategorier gällande information 

om anställda (tabell 4). Kent och Zunker (2013) fann också att de Australienska sektorerna på ASX 

använde flera olika kategorier social information som berör anställda. Svårigheter vid rekrytering av 

anställda fanns med i en studie av Barako et al. (2006), men i vår studie är det ingen av de 56 

bolagen, som redovisar en sådan information om anställda. Detta skulle kunna bero på att företagen 

inte vill framhålla negativ information eller så har de helt enkelt inte haft sådana problem. Denna 

kategori gick dock att återfinna i vår pilotstudie, vilket visar att det finns bolag på 

Stockholmsbörsen som ändå redovisar sådan information, men inte i de stora bolagen år 2012. De 
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kategorier som det redovisas minst av i de olika sektorerna är enligt tabell 4 anställning av 

minoriteter och geografisk fördelning av totalt antal anställda, även Kent och Zunker (2013) fann i 

sin studie att anställning av minoriteter redovisades minst när hela urvalet granskades.  

De sektorer som redovisar flest kategorier i vår studie är: Industri, Material, Sällanköpsvaror och 

Finans där respektive sektor presenterar frivillig information om anställda i tio av elva kategorier 

(se tabell 4). Sällanköpsvaror, Industri och Teknik är de sektorer som genomsnittligt redovisar mest 

frivillig information enligt tabell 5. 

 

 Varför utmärker sig tre bolag i den multipla regressionsmodellen? 5.2

Redan i den deskriptiva statistiken fanns en antydan att några bolag räknas som outliers, eftersom 

dessa hade extremt höga eller extremt låga värden. Dessa outliers kunde sedan bekräftas under den 

multivariata analysen då tre bolag, efter att Casewise Diagnostics utförts (tabell 15), visade på 

extrema värden. Då vi följde Bock et als. (2012) rekommendationer och genomförde en 

regressionsmodell med och en regressionsmodell utan extrema värden upptäckte vi att modellens 

förklaringsgrad blev så mycket bättre (från 0,428 till 0,650), däremot försämras VIF-värdena (tabell 

17). Orsaken till att dessa bolag skiljer sig ifrån övriga bolag i mängd frivilligt redovisad 

information om anställda, ska vidare diskuteras nedan. 

 

Atlas Copco och deras verksamhet omfattar bland annat produkter och tjänster inom 

tryckluftsutrustning, gruv- och anläggningsutrustning och industriverktyg. Atlas Copco är det bolag 

som redovisar flest antal meningar (153) totalt av alla bolag och de redovisar frivillig information 

om anställda i alla kategorier förutom Svårigheter vid rekrytering av anställda. Atlas Copco 

redovisar ett relativt stort antal meningar i kategorin anställdas profiler (67) där nio medlemmar 

framhålls och det är sex till nio meningar med profilinformation per representant. Förutom detta 

framhåller bolaget även många meningar i kategorierna hälsa och säkerhet (26), orsaker till att 

antalet anställda ändrats i bolaget (26) och utbildning för anställda (21), i förhållande till övriga 

bolag i populationen. Då Atlas Copco bedriver sin verksamhet inom industri och i en miljö där 

anställda lätt kan skadas och utsättas för olyckor, kan anledning till bolagets höga antal meningar 

om anställda relaterat till hälsa och säkerhet vara viktigt att presentera för omgivningen för visa att 

bolaget tar sitt ansvar för sina anställda. Kent och Zunker (2013) fann i sin studie att Material är en 

sektor som redovisar mer om anställda på grund av hälsa och säkerhet, men vi menar att detta är 

viktigt även för det här bolaget som befinner sig inom Industri att göra det, då bolaget under 
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redovisningsåret 2012 hade ett ökat antal olyckor från 370 till 391. Atlas Copco redovisar även att 

tre olyckor under 2012 hade en dödlig utgång.  

 

ABB Ltd är ett bolag inom Industrisektorn med verksamhet som riktar in sig på kraft- och 

automationsteknik. Anledningen till att ABB Ltd ingår i trion av outliers är bolagets låga totala 

antal meningar (4), vilket är det lägsta av alla bolag i studien. Orsaken till att endast totalt fyra 

meningar om frivillig information om anställda är bland annat att bolaget inte valt att presentera 

några meningar alls i kategorin anställdas profil, vilket alla andra bolag på Large Cap gjort. 

Anställdas profil innefattar: Presentationen av bolagsledning, information om utbildningsnivå av 

anställda, information om olika yrken i bolaget, information där bolaget framhåller anställda för god 

prestation, information om åldersfördelning och antal år i tjänst. Ingen av dess punkter är 

närvarande i årsredovisningen 2012.  

 

Oriflame ingår i kategorin Sällanköpsvaror och har en verksamhet som inriktar sig på kosmetika. 

Detta bolag redovisar bara 17 meningar fördelade på två kategorier av frivillig information om 

anställda, nämligen anställdas moral och anställdas profiler. Få kategorier är en orsak till att antalet 

meningar är lågt, men också att detta bolag bara presenterar vd:n och inte övriga i ledningsgruppen 

under profiler, vilket gör att Oriflame är en av de bolag som har lägst antal meningar på profiler. 

När vi granskar årsredovisningen så antyder denna att bolaget mest fokuserar på att förmedla 

kulturen i bolaget och vilka värderingar som råder inom bolaget. Detta kan bero på att Oriflame i 

starten drev sitt företag genom försäljning i hemmen och ännu idag har bolaget många Oriflame 

konsulter som säljer varorna på detta sätt. För att kunna attrahera anställda så kan information om 

en bra företagskultur skapa intresse, så att fler önskar arbeta i bolaget som säljare eller önskar tjäna 

pengar som Oriflame konsult.  

 

 Analys med återkoppling till hypoteser och teorier. 5.3

5.3.1 Hypotes 1 

H1: När media presenterar negativ information relaterat till anställda, så kommer bolagen att öka 

informationen om anställda i sina årsredovisningar för att reparera sin legitimitet i samhället. 

 

Media agenda setting teorin är en teori som har använts av flera forskare som förklaring till att 

bolag valt att öka sin frivilliga redovisning, exempelvis bekräftas denna teori av Islam och Deegan, 
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(2010) och Kent och Zunker (2013). Deegan och Unerman, (2011) menar att media kan styra vad 

samhället ska anse vara viktigt och genom att ett bolag får negativ publicitet så vill bolaget väga 

upp detta genom att frivilligt redovisa mer.  Legitimitetsteorin utgår också från att bolag vill 

reparera en skada genom att redovisa mer frivillig information för att på så sätt upprätthålla sitt 

sociala kontrakt med samhället (O´Donovan 2002). Branco och Rodrigues (2008) menar också att 

frivillig redovisning om anställda kan få positiva följder i bolaget så som bättre arbetsmoral, bättre 

resultat och locka till sig nya medarbetare. Utifrån detta resonemang så är bolagets rykte viktigt och 

ett sätt för företaget att påverka detta är att frivilligt redovisa hur bolaget hanterar anställda. 

 

I den bivariata analysen (tabell 10) finns ett svagt positivt samband (0,387) mellan total omfattning 

av frivillig information om anställda och antal artiklar med negativ information relaterat till 

anställda. I den multipla regressionsanalysen (tabell 18) påvisas dock inget signifikant samband på 

0,05 nivån. Detta medför att hypotes ett inte kan bekräftas i denna studie. Det går dock att ana i den 

bivariata analysen att negativ media har en antydan till signifikans, eftersom ett positivt samband 

råder i denna. Förutom detta så är negativ media (med p-värdet 0,087) också den variabel som 

ligger närmast i signifikantnivå i jämförelse med de övriga obekräftade oberoende variablerna. Det 

är inte bara vi som funnit att negativ media inte kan förklara frivillig redovisning, detta är också en 

slutsats som dragits av Coetzee och Van Stadens (2011). Då nu hypotes ett inte blir bekräftad i den 

multipla modellen, så leder det till att legitimitetsteorin och media agenda setting teorin i vår studie 

inte heller kan bekräftas, eftersom hypotesen deducerats ur dessa teorier. 

5.3.2 Hypotes 2  

H2: Företagets storlek har ett positivt samband med mängden frivillig information som redovisas 

om anställda. 

 

Tidigare studier antyder ofta ett positivt samband mellan företagets storlek och mängden frivillig 

information (Gray et al., 1995; Hossain & Hammami, 2009; Gamerschlag et al., 2010; Tagesson et 

al., 2011; Kent & Zunker, 2013).  Gray et al. (1995) menar att enligt agentteorin så har stora bolag 

högre agentkostnader än mindre bolag och därför kommer de att öka sin frivilliga redovisning. De 

menar också att stora bolag är komplexa och att dess aktieägare kan vara mer spridda och även detta 

kan vara skäl till mer frivillig redovisning. Chau och Gray (2010) menar också att stora bolag har 

fler analytiker och att det är mindre kostsamt för dessa bolag att ta fram frivillig redovisning. Vår 

studie motsäger dock dessa forskares resultat, eftersom vi inte finner något signifikant samband 

mellan företagets storlek och mängden frivillig information om anställda, varken i den bivariata 
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analysen (tabell 10) eller i den multipla regressionsmodellen (tabell 18). Hypotesen kan därmed inte 

bekräftas. Vårt resultat slutar inte där utan b-värdet för denna variabel får till och med ett ombytt 

tecken och blir därmed negativ (-3,472E-6) vilket betyder att antal meningar frivillig information 

om anställda enligt denna modell kommer minska om företagets tillgångar ökar. Detta negativa 

värde är dock så litet att det nästan kan räknas som noll. Trots att vi bara granskat stora bolag så är 

ändå skillnaden så stor mellan de olika bolagens tillgångar (som vi nämnt tidigare), därför 

förväntade vi oss att denna variabel ändå skulle bli signifikant i någon av analyserna, men detta 

antagande kunde inte bekräftas. 

5.3.3 Hypotes 3 

H3: Det finns ett positivt samband mellan skuldkvot och mängden frivillig information om 

anställda. 

 

Studiens resultat visar att det finns ett positivt samband mellan skuldkvot och mängden frivillig 

information i både den bivariata analysen (tabell 10) och i den multipla regressionsmodellen (tabell 

18). I den förstnämnde analysen visar korrelationskoefficienten 0,422 vilket innebär att sambandet 

är måttligt. Den multipla regressionsmodellen (tabell 18) visar ett signifikant samband mellan 

mängden frivillig information och skuldkvot (0,000). Detta stämmer även överens med tidigare 

forskning på området. Hur mycket ett bolag skuldsätter sig har betydelse för mängden frivillig 

information vilket bekräftades av Ahmed och Curtis (1999) som fann ett samband mellan nivån på 

avslöjande information och skuldkvot. Barako et al. (2006) som utförde en undersökning på listade 

bolag i Kenya fann också samband mellan frivillig information och skuldkvot, vilket även Kent och 

Zunker (2013) fann i sin studie över Australienska listade bolag.  

 

Agentteorin utgår ifrån att agenten vill maximera sin egen nytta vilket bidrar till att det uppstår 

osäkerhet mellan agenten och uppdragsgivare om dessa har skilda intressen. Det kan till exempel 

vara långivaren som är osäker på agentens handlande och genom att kontrollera och säkerställa sig 

mot att låntagaren inte agerar på ett sätt som inte gagnar långivaren kommer agentkostnader att 

uppstå. Kent och Zunker (2013) menar att agentkostnader i samband med belåning kan minskas 

med hjälp av ökad frivillig information. I tabell 9 går det att utläsa att den maximala skuldkvoten 

ligger på 95,8 procent medan medelvärdet befinner sig på 55,9 procent, vilket visar att bolagen i vår 

studie genomsnittligt har en hög skuldsättning. Resultatet visar också att anställdas profiler är den 

kategori som stora bolag på Stockholmsbörsen redovisar mest (tabell 4). Hälften av 

kodningsenheterna i kategorin anställdas profiler berör vd och bolagets ledning utifrån: Tidigare 
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erfarenheter, antal år de varit anställda, vilka akademiska utbildningar de har och vilket födelseår. 

Denna information ger en översiktlig bild av vilka som ska styra och fatta beslut i bolaget. Då 

många av de stora bolagen på Stockholmsbörsen påvisar en stor mängd profilinformation (2309 

meningar) och har enligt tabell 9 högt medelvärde (55,9 procent) på skuldkvot, indikerar detta att 

det kan vara viktigt för de stora bolagen på Stockholmsbörsen att trygga långivarna genom frivillig 

information om anställda och då specifikt genom information om de personer som innehar ledande 

poster. 

5.3.4 Hypotes 4 

H4: Det finns ett positivt samband mellan lönsamhet och omfattningen av information gällande 

anställda.   

 

De lönsamhetsmått som ursprungligen ingår i vår studie är både ROA (Return On Asset) och ROE 

(Return On Equity). Vi finner inget signifikant samband mellan de två lönsamhetsmåtten och 

omfattningen av frivillig information om anställda i den bivariata analysen (tabell 10). I den slutliga 

multipla regressionsmodellen (tabell 18) är däremot ROE borträknad på grund av att variabeln hade 

ett så högt värde på VIF (2,724) vilket ger antydan på multikollinearitet.  Detta gör att ROA är det 

mått som ingår i den multipla slutliga regressionsmodellen. ROA påvisar dock inget signifikant 

samband med omfattningen av information gällande anställda enligt tabell 18. 

 

Tagesson et al. (2009) testade både ROA och ROE som lönsamhetsmått och de fann i sin studie att 

ROE kunde bekräftas som signifikant, men inte ROA, så delvis får vi ett liknande resultat som dem, 

eftersom inte heller vi bekräftar ROA som signifikant. Resultatet stämmer också överens med 

studien utförd av Kent och Zunker (2013) som utförde en studie av frivillig redovisning om 

anställda hos listade bolag i Australien. De kunde nämligen inte heller bekräfta samband mellan 

ROA och omfattningen av frivillig information om anställda.  Vårt resultat kan däremot inte 

bekräfta Wallance et al. resultat (citerad av Barako, et al., 2006), som antyder att det skulle vara ett 

negativt samband mellan frivillig redovisning och lönsamhet, så att företag med låg lönsamhet 

därför skulle redovisa mer frivillig information för att kompensera detta. Då resultaten inte visat på 

signifikanta samband mellan total information och ROA, så bekräftas inte heller hypotes fyra i vår 

studie.  

5.3.5 Hypotes 5 

H5: Vilken industri bolaget tillhör påverkar mängden frivillig redovisad information om anställda. 
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I den bivariata analysen (tabell 10) så är det två industrisektorer som har samband med frivillig 

redovisning om anställda. Dessa är Industri med ett positivt samband på 0,356 och Finans som 

däremot har ett negativt samband på -0,363. I den multipla regressionsmodellen (tabell 18) framgår 

däremot att andra sektorer får signifikanta samband. I den analysen utgår dock Finans på grund av 

minimumgränsen på toleransnivån i SPSS programmet, men i stället tillkommer förutom Industri, 

sektorerna Sällanköpsvaror och Teknik. Alla dessa tre sektorer har signifikanta positiva samband 

med p-värden på 0,034; 0,000 och 0,020.  Vår studie har därmed liknande resultat som Kent och 

Zunker (2013) då de också antyder att vissa av sektorerna på den Australienska börsen visar 

signifikanta samband mellan industriklassificering och mängden frivillig information. Skillnaden 

mellan deras studie och vår är att de fann att sektorerna Material, Hälsovård och Kraftförsörjning 

hade signifikanta samband mellan frivillig information som berör anställda och 

industriklassificering. Även Gray et al. (1995) fann att några av sektorerna inom 

industriklassificeringen verkade påverka den frivilliga informationen, men de sektorer som var 

inflytelserika i denna studie skiljer sig från de sektorer som enligt vår studie påverkar mängden 

frivillig information om anställda. 

 

Industri som är en av de signifikanta sektorerna i den multipla regressionsmodellen har en stor 

mängd information i kategorin anställdas profil (830 meningar). Vid en återblick i våra 

kodningsscheman visar det sig att de bolag som inkluderas i denna sektor väljer att presentera 

bolagets ledning och att ledningen för respektive bolag består av nio till sexton stycken personer 

med en profilinformation som varierar från två till elva meningar. Det går även att utläsa av 

kodningsschemat att bolag inom Industrisektorn ofta väljer att framhålla information gällande 

kategorin hälsa och säkerhet. Detta kan bero på, som tidigare nämnts, att anställda inom denna 

sektor har riskfyllda arbeten och lätt kan utsättas för skador, olyckor, men även dödsfall, vilket gör 

att frivillig information kan visa på att bolaget tar ansvar och vill vara transparenta utåt. 

 

Sektorn Sällanköpsvaror är ursprungligen sex stycken bolag, men två av dessa exkluderades ur 

analysen då ett av bolagen i denna sektor föll bort som outlier och det andra bolaget automatiskt 

räknades bort av SPSS programmet på grund av saknat värde. Detta medför att fyra bolag i sektorn 

Sällanköpsvaror ingår i den slutliga analysen. Även i denna sektor ser vi att anställdas profiler är 

den största kategorin med en övervägande del av profilinformationen om bolagets ledning. Ett av 

bolagen har så mycket som sjutton stycken personer i ledningen.  
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Kategorin anställdas profil med en dominerande del av information om bolagets ledning återfinns 

även i sektorn Teknik med 12 respektive 14 stycken personer i ledningen, och 

informationsmängden varierade mellan fyra till sju meningar per representant. I sektorn Teknik ser 

vi även att bolagen väljer att framhålla information om orsaken till att anställda ändrats i bolaget, 

vilket i denna studie kan bero på att ett bolag i denna sektor sålt ut delar av bolaget och infört ett 

kostnadsstruktureringsprogram som gett negativa effekter på antalet anställda i bolaget. 

 

Utifrån denna diskussion så framgår att profilinformationen är det som i vårt resultat främst är 

orsaken till att dessa industrisektorer blir signifikanta i regressionsanalysen. Det har också betydelse 

att bolagen i dessa sektorer presenterar en stor ledningsgrupp och många gånger redovisar fler 

meningar per ledningsmedlem. 

5.3.6 Sammanfattning av hypoteser 

 

Tabell 20. Sammanfattning av bekräftade och inte bekräftade hypoteser. 

 Studiens hypoteser i sammanfattning  

H1 

 

När media presenterar negativ information relaterat till 

anställda, så kommer bolagen att öka informationen om 

anställda i sina årsredovisningar för att reparera sin 

legitimitet i samhället. 

 

Hypotesen bekräftas inte, men 

det finns en antydan till 

signifikant samband. 

H2 

 

Företagets storlek har ett positivt samband med mängden 

frivillig information som redovisas om anställda. 

 

Hypotesen bekräftas inte, det 

finns inget signifikant 

samband. 

H3 

 

Det finns ett positivt samband mellan skuldkvot och 

mängden frivillig information om anställda. 

 

Hypotesen bekräftas, det finns 

ett signifikant samband 

H4 

 

Det finns ett positivt samband mellan lönsamhet och 

omfattningen av information gällande anställda. 

 

Hypotesen bekräftas inte, det 

finns inget signifikant 

samband. 

 

H5 

 

Vilken industri bolaget tillhör påverkar mängden frivillig 

redovisad information om anställda. 

 

Hypotesen bekräftas, det finns 

signifikant samband. 
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6 Slutsats 

I detta kapitel presenteras studiens slutsats och syften besvaras. I nästa avsnitt ges kritiska 

reflektioner till det egna arbetet och slutligen presenteras också ett avsnitt med förslag till vidare 

forskning inom området. 

 

 Studiens slutsats 6.1

Nu när data från de stora bolagen på Stockholmsbörsen har blivit statiskt testat och analyserat, så 

kan syftet för denna studie besvaras. Detta examensarbete har två syften, det första är att beskriva 

förekomsten av kategorier och omfattningen av frivillig redovisning om anställda som är relaterat 

till bolagens sociala ansvar (CSR). Det andra syftet är att förklara vilka faktorer som påverkar 

omfattningen av frivillig redovisning relaterat till anställda. I inledningskapitlet (avsnitt 1.4) 

beskrivs också att vi önskar jämföra likheter och skillnader mellan de olika branschsektorernas 

frivilliga redovisning om anställda, vilket vi också kommer att ta med i slutsatsen. 

6.1.1 Slutsats med koppling till studiens första syfte. 

De kategorier om anställda som ingått i denna studie är: Hälsa och säkerhet, anställning av 

minoriteter, utbildning, förmåner, anställdas profiler, anställdas moral, industriella relationer, 

orsaker till att anställda ändrats, antalet anställda två år bakåt eller mer, geografisk fördelning och 

svårigheter vid anställning. 

 

I de stora bolagen på Stockholmsbörsen så redovisar alla bolag flera olika kategorier om anställda, 

liknande resultat fann Kent och Zunker, (2013) i sin studie på listade Australienska bolag. Vår 

studie visar att de sektorer som använder sig av flest kategorier är: Material, Industri, 

Sällanköpsvaror och Finans, vilka alla har tio av elva möjliga kategorier, medan Telekomoperatörer 

bara redovisar sex stycken kategorier (se nedan tabell 21). Kent och Zunker, (2013) hade delvis 

liknande resultat då Material och Industri redovisade flest kategorier, men även sektorerna 

Dagligvaror och Hälsovård hade flest antal meningar. Den information som mest redovisas gällande 

anställda är i överlag information om anställdas profiler med 2309 meningar av 3323 (tabell 3). 

Trots att glappet är stort så är anställdas moral det som efter profiler redovisas mest (239 meningar). 

Denna kategori berör värdeord och värderingar som används inom arbetslaget. Det finns en kategori 

som inte ingår alls i någon av de stora bolagens årsredovisning 2012 och det är svårigheter vid 

anställning. 
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Tabell 21. Sammanfattning av de kategorier som förekommer inom Large Caps sektorer på 

Stockholmsbörsen. 
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Material x x x x x x x x x x  

Industri x x x x x x x x x x  

Sällanköpsvaror x x x x x x x x x x  

Finans x x x x x x x x x x  

Hälsovård x x x  x x x x x x  

Dagligvaror  x x x x x x x x x  

Olja och Gas x x x  x  x x  x  

Teknik   x x x x  x x x  

Telekomoperatörer x    x x  x x x  

6.1.2 Slutsats med koppling till studiens andra syfte 

Då vårt andra syfte innebär att förklara vilka faktorer som påverkar omfattningen av frivillig 

redovisning om anställda ställdes fem hypoteser upp, men i resultatet har bara två av dessa kunnat 

bekräftas, nämligen hypotes tre och fem (tabell 20). De faktorer som därmed inverkar på 

omfattningen av frivillig redovisning av anställda är variablerna skuldkvot och 

industriklassificering. Skuldkvoten har bekräftats i tidigare studier om frivillig information (Barako 

et al., 2006; Kent & Zunker, 2013; Ahmed & Curtis, 1999). Ahmed och Curtis, (1999) utförde en 

metaanalys på fler olika bolag och fann signifikant samband mellan skuldkvoten och frivillig 

information. Vårt resultat visar att industriklassificeringen med tre signifikanta sektorer (Industri, 

Teknik & Sällanköpsvaror) har en viss påverkan på Stockholmsbörsens stora bolags omfattning av 

information relaterat till anställda, men att skuldkvoten är den faktor som enligt 

regressionsmodellen (tabell 18) starkast kan förklara denna omfattning. Detta gör vårt resultat 

speciellt, eftersom den tidigare forskning som vi funnit under vår litteraturstudie hittade andra 

faktorer som främst förklarade omfattningen av frivillig information (Barako et al., 2006; Kent & 

Zunker, 2013; Ahmed & Curtis, 1999). Vilken industri ett bolag tillhör har också haft betydelse i 

tidigare studier (Kent & Zunker, 2013; Gray et al., 1995), men dessa forskares resultat visar dock på 

andra signifikanta sektorer än de vi fann när vi granskade stora bolag på Stockholmsbörsen.  
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Då en av de två hypoteserna som bekräftas i vår studie sammankopplas med agentteorin är det mest 

denna teori som kan förklara antalet meningar stora bolag frivilligt redovisar om sin personal. Med 

en stor mängd antal meningar om profilinformation gällande bolagens ledning och en relativt hög 

skuldkvot antyder detta att stora bolag på Stockholmsbörsen vill, genom att framhålla denna typ av 

information, försöka trygga bland annat långivarna att det är bra personer, med mycket erfarenhet 

som leder bolagen. Detta kan bero på att bolagen vill minska sina agentkostnader som uppstår i 

relationen till sina långivare (Kent & Zunker, 2013; Deegan & Unerman, 2011). 

 

Det går däremot att se en antydan till att legitimitetsteorin skulle kunna förklara en viss del av den 

frivilliga informationen om anställda, trots att denna teori inte bekräftas i den här studien. Det som 

kan ses som en antydan till detta har diskuterats i analyskapitlet, vid hypotes fem, där framförallt 

sektorn Industri vill framhålla information om anställda i samband med kategorin hälsa och 

säkerhet. Vi anser att denna information redovisas i syfte att legitimera sig och visa omgivningen 

öppenhet, att bolaget tar ansvar för sina anställda och att detta är ett försök att behålla sin legitimitet 

i samhället, trots händelser så som skador och olyckor inom bolaget. Enligt O´Donovan (2002) kan 

ett bolag då negativa händelser sker vilja informera mer frivillig information om sina anställda för 

att minska legitimitetsgapet som kan uppstå på grund av dessa händelser. En annan antydan till att 

legitimitetsteorin kan ha betydelse är att variabeln negativ media fick ett positivt samband med den 

beroende variabeln i den bivariata analysen och att den hade ett p-värde nära signifikansnivån i den 

multipla regressionsmodellen. Då negativ publicitet innebär påtryckning på bolaget kan det precis 

som vi nämnde ovan få bolag att informera mer frivillig information om anställda för att företaget 

önskar reparera sin legitimitet och sin rätt att verka i samhället (O´Donovan, 2002). Denna antydan 

till signifikans för negativ media innebär även att media agenda setting teorin kan ha betydelse när 

det kommer till att förklara frivillig information om anställda, eftersom studiens första hypotes även 

deducerades ur denna teori. 

 

En faktor som vi i vår studie inte kunde bekräfta är företagets storlek, som dessutom fick ombytt 

tecken på b-värdet, vilket visar att även om alla bolag är stora, så är detta inte en avgörande faktor 

när det gäller att förklara frivillig redovisning om anställda.  Företagets storlek har dock i tidigare 

studier blivit bekräftad ett flertal gånger (Gray et al., 1995; Hossain & Hammami, 2009; 

Gamerschlag et al., 2009; Tageson et al., 2011; Kent & Zunker, 2013).  
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 Kritik av eget arbete 6.2

Vår önskan från början var att granska alla 58 årsredovisningar från bolagen på Large Cap, 

Stockholmsbörsen 2012, men tyvärr fick vi två bortfall redan innan kodningen startade. Vi fick 

också bortfall på vissa variabler i bivariata analysen och under den multivariata analysen togs tre 

outliers och ROE bort, vilket gjorde att bara 55 respektive 52 bolag var med i dessa analyser. Detta 

göra att vi inte fått full census som vi först ville. Detta var dock svårt att förutse innan vi startade 

studien. 

 

Vi upptäckte att om vi i litteraturstudien hade letat efter forskning som inte kunnat visa något 

positivt samband mellan bolagets storlek och omfattningen av frivillig information om anställda så 

hade detta underlättat vår analys av hypotes två. Detta var svårt att reglera i efterhand då vi i studien 

redan valt att anta en deduktiv ansats. 

 

Vi upptäckte också under vår kodning att vissa bolag redovisar fler kategorier än vi tagit med i vårt 

kodningsschema, men detta kunde vi inte ändra på i denna uppsats eftersom vi återigen valt att ha 

ett deduktivt anslag och utgå från tidigare forskning innan vi granskade verkligheten empiriskt. 

Detta skulle dock kunna vara något som någon annan forskare kan arbeta vidare med, vilket leder 

oss vidare till nästa avsnitt. 

 

 Förslag till vidare forskning 6.3

Frivillig redovisning har genom åren forskats på flertalet gånger, men inriktningen på vad ett bolag 

redovisar om sitt sociala ansvar i personalfrågor är mer begränsad och fler studier kan därför ännu 

genomföras inom detta område. 

 

En kvalitativ innehållsanalys skulle kunna utföras med fokus att kartlägga om det finns ytterligare 

kategorier eller indikatorer som berör frivillig redovisning om anställda än de som hittills berörts 

inom forskningen på detta område. En sådan studie skulle kunna öka innehållsvaliditeten då det 

kommer till att mäta antalet meningar som frivilligt redovisas om anställda. 

 

Då CSR är något som diskuteras på både regerings och EU-nivå och eventuella laga krav kan 

komma att införas då det gäller hållbarhetsrapportering för stora bolag, så visar detta på att ämnet är 

aktuellt och under förändring (se kapitel ett). En longitudinell studie skulle därför i framtiden kunna 

genomföras för att undersöka vilka skillnader som kan finnas i den frivilliga redovisningen om 
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anställda över tiden. Om lagen träder i kraft kan då en jämförelse göras på dessa bolag både före 

och efter denna lag instiftats. Detta skulle då kunna visa om bolag ändrar sin redovisning bara på 

grund av tvång eller om de redan innan anpassat sig och redan innan ökat denna frivilliga 

redovisning som berör personal. 

 

Ett ytterligare förslag är att genomföra en liknande studie, men där fler källor än årsredovisningar 

används.  Företag kan ha fler kanaler så som exempelvis pressreleaser och hemsidor, där de 

förmedlar sin frivilliga information om anställda. 
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http://mb.cision.com/Main/980/9390079/105885.pdf  

 

Skanska. Årsredovisning 2012. Hämtad: 2014-04-23, från 

http://www.group.skanska.com/cdn1ce2ad87c25e4a6/Global/Investors/Reports/2012/AnnualReport

s/Arsredovisning-2012.pdf   

 

SKF. Årsredovisning 2012 Finansiella, miljömässiga och sociala resultat.  Hämtad: 2014-04-23, 

från  http://www.skf.com/se/investors/rapporter/skf-arsredovisning-2012  

 

Svenska Handelsbanken. Årsredovisning 2012. Hämtad: 2014-04-23, från 

http://www.handelsbanken.se/shb/inet/icentsv.nsf/vlookuppics/investor_relations_hb_12_bokslut/$f

ile/hb_12_sv_bokslut.pdf  

 

Swedish Match. 2012 Årsredovisning. På väg mot vår vision. Hämtad: 2014-04-23, från 

http://www.swedishmatch.com/Reports/Annual%20reports/2012_SwedishMatchArsredovisning_SV.

pdf 

 

Tele2. Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre 

pris. Hämtad: 2014-04-23, från 

http://www.tele2.com/Documents/reports/2012/se/TL2_AR12_SVE_130326.pdf 

http://www.fabege.se/Documents/ReportsAndPresentations/2012/Arsredovisning2012.pdf
http://www.holmen.com/Global/Holmen%20documents/Publications/Annual%20Reports/Sv-Annual%20report%202012.pdf?1034976
http://www.holmen.com/Global/Holmen%20documents/Publications/Annual%20Reports/Sv-Annual%20report%202012.pdf?1034976
http://husqvarnagroup.com/afw/files/press/husqvarna/201303076705-1.pdf
http://www.meda.se/fileadmin/user_upload/Dokument/PDF/Meda_AR_2012_Sv_webb_FINAL.pdf
http://www.meda.se/fileadmin/user_upload/Dokument/PDF/Meda_AR_2012_Sv_webb_FINAL.pdf
http://www.ncc.se/Global/About_NCC/ir/arsredovisning/NCC_AR12_sv.pdf
http://investors.oriflame.com/files/press/oriflame/Oriflame_AnnualReport2012_en.pdf
http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/1E/3B/CE/wkr0006.pdf
http://www.securitas.com/Global/_DotCom/%C3%85rsredovisningar/%C3%85rsredovisning%202012.pdf
http://www.securitas.com/Global/_DotCom/%C3%85rsredovisningar/%C3%85rsredovisning%202012.pdf
http://mb.cision.com/Main/980/9390079/105885.pdf
http://www.group.skanska.com/cdn-1ce2ad87c25e4a6/Global/Investors/Reports/2012/AnnualReports/Arsredovisning-2012.pdf
http://www.group.skanska.com/cdn-1ce2ad87c25e4a6/Global/Investors/Reports/2012/AnnualReports/Arsredovisning-2012.pdf
http://www.skf.com/se/investors/rapporter/skf-arsredovisning-2012
http://www.handelsbanken.se/shb/inet/icentsv.nsf/vlookuppics/investor_relations_hb_12_bokslut/$file/hb_12_sv_bokslut.pdf
http://www.handelsbanken.se/shb/inet/icentsv.nsf/vlookuppics/investor_relations_hb_12_bokslut/$file/hb_12_sv_bokslut.pdf
http://www.swedishmatch.com/Reports/Annual%20reports/2012_SwedishMatchArsredovisning_SV.pdf
http://www.swedishmatch.com/Reports/Annual%20reports/2012_SwedishMatchArsredovisning_SV.pdf
http://www.tele2.com/Documents/reports/2012/se/TL2_AR12_SVE_130326.pdf
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Wallenstam.  Wallenstam Årsredovisning 2012 Tema ansvar för utveckling. Hämtad: 2014-04-23, 

från 

http://investors.wallenstam.se/files/press/wallenstam/201303214156-1.pdf 

 

Bilagor 

Bilaga 1. Bolag från Large Cap på Stockholmsbörsen 2012 

 
Olja & gas 
01. Lundin Petroleum 

02. Alliance Oil 

 

Material 
03. Boliden 

04. Holmen   

05. Semafo 

06. SSAB 

 

Industri 
07. ABB Ltd 

08. Alfa Laval 

09. ASSA ABLOY 

10. Atlas Copco 

11. Hexagon 

12. NCC 

13. PEAB 

14. SAAB 

15. Sandvik 

16. SCANIA 

17. Securitas 

18. Skanska 

19. SKF 

20. Trelleborg 

21. Volvo 

 

Sällanköpsvaror 
22. Autoliv 

23. Electrolux 

24. Husqvarna 

25. Oriflame 

26. SCA 

27. Swedish Match 

 

Dagligvaror 
28. Axfood 

29. Hakon Invest 

http://investors.wallenstam.se/files/press/wallenstam/201303214156-1.pdf
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30. Hennes & Mauritz  

31. Modern Times Group (MTG) 

 

Hälsovård 
32. Astra Zeneka 

33. Elekta 

34. Getinge 

35. Meda 

 

Telekomoperatörer 
36. Millicom Int. Cellular SDB 

37. Tele 2 

38. Telia Sonera 

 

Finans 
39. Atrium Ljungberg 

40. Castellum 

41. Fabege 

42. Hufvudstaden 

43. Industrivärden 

44. Investor 

45. Kinnevik 

46. Latour 

47. Lundbergs företagen 

48. Melker Schörling 

49. Nordea Bank 

50. Ratos 

51. SEB 

52. Svenska Handelsbanken 

53. Swedbank 

54. Wallenstam 

 

Teknik 
55. Ericsson 

56. Tieto Corporation 

 

 
 Lundin Mining BORTFALL ur sektor Material 

 Stora Enso BORTFALL ur sektor Material 
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Bilaga 2. Kodningsmanual  

 

 

0001 Omfattning av frivillig 

information om anställda 
Totalt antal meningar som kodats med hjälp av kategorierna om anställda och som 

hittats i bolagets årsredovisning. 

0002 Negativ mediepåverkan Antal artiklar med negativ information relaterat till anställda. Exempelvis dåliga 

arbetsförhållanden, olyckor, sämre säkerhet, dödsfall eller liknande händelser som 

kan uppfattas vara negativt för anställda utifrån de kategorierna (8-20) nedan. 

 

 

 

Företagets egenskaper  

0003 Företagets storlek Totala tillgångar på balansdagen 2012 

0004 Skuldkvot Total skuld/Totala tillgångar på balansdagen 2012 

0005 ROA Resultat efter skatt/tillgångar på balansdagen 2012 

0006 ROE Resultat efter skatt/eget kapital 

0007 Industriklassificering 1= olja & gas, 2= material, 3= industri, 4=sällanköp/konsumentvaror, 5= daglig 

vara, 6= hälsovård, 7= telekomoperatörer, 8= finans, 9= teknik (se bilaga 1) 

 

 

 

Kategorier Kategorierna 8-20 nedan får 1= om kategori finns i årsredovisning, 0= om 

kategori inte finns i årsredovisning. 

0008 Hälsa och säkerhet Information om: 
 Hur bolaget arbetar med hälsa & säkerhet på arbetsplatsen.  

 Uppgifter om arbetsplatsolyckor 

 Arbetsrelaterade sjukdomar eller skador  

 Arbetsrelaterade dödsolyckor 

 Avtal med fackföreningar i frågor om hälsa & säkerhet. 

0009 Anställning av 

minoriteter 
Information om: 

 Bolaget vill framhålla att anställda behandlas lika & med respekt oavsett 

sexuell läggning, ålder, handikapp, religion eller etniskt ursprung. 

 Fördelning av minoritetsgrupper t.ex. handikappade 

 Hur bolag förhåller sig till att en anställd får ett handikapp & inte kan 

utföra sina vanliga arbetsuppgifter. 

0010 Utbildning för anställda Information om: 
 Internutbildning för anställda 

 Vidareutbildning för anställda 

 Utbildningsprogram för anställda 

 Viss utbildningstid till anställda per år 

0011 Förmåner för anställda  Livförsäkring 

 Hälsovård 

 Personskade-/invaliditetsförsäkring 

 Extra förmån vid föräldraledighet 

 Aktier & optioner för övriga anställda (se teoretisk definition). 



Diana Nordström och Sofie Svensson 

      

    

  

80 

0012 Anställdas profiler Information om:  
 Position (yrke) för medlemmar i ledningen. 

 Födelseåret på medlem i bolagets ledning. 

 Årtalet när medlemmen i ledningen blev anställd i bolaget. 

 Tidigare anställningar för medlemmen i bolagets ledning. 

 Akademisk eller annan utbildning som bolagets ledningsmedlem innehar. 

 
 Utbildningsnivåer över anställda inom bolaget, exempelvis ett cirkel 

diagram över vilken sorts examen anställda har.  

 Olika yrken som finns representerade i bolaget, exempelvis ingenjörer, 

arkitekter eller liknande. Detta kan stå löpande i text eller presenteras i 

diagram eller tabell. 

 Bolaget framhåller en anställd, en grupp eller alla medarbetare som utfört 

något bra. Informationen kan innehålla uttryck som “fantastiskt arbete”, 

“bidragit med…”, “arbetat hårt”, eller så presenteras en anställd som fått 

en utmärkelse eller liknande. Något slags uppskattning eller beröm från 

bolagets sida till enskild anställd eller en viss grupp anställda. 

 Åldersfördelning över alla anställda i bolaget. Exempelvis i form av 

diagram (Corem, 2013). 

 Antalet år de anställda varit i tjänst bolaget. Detta kan presenteras i tabell 

eller diagram. Tabell eller diagram inklusive rubrik räknas som en 

mening. 

0013 Anställdas moral Information om:  
 Vilka värdeord som använts i bolaget, t.ex. ärlighet, rättvisa och respekt. 

 Beskrivning av värdeord/ värderingar i bolaget. 

0014 Industriella relationer Information om: 
 Kollektivavtal t.ex. hur många anställda omfattas av kollektivavtal. 

 Fackförbund 

 Arbetsplatsavtal 

 Strejk 

 Tappad tid/produktivitet på grund av strejk.   

0015 Orsaker till att antalet 

anställda ändrats i 

bolaget 

Ökning/minskning av antalet anställda på grund av: 
 Ekonomiska svårigheter 

 Effektivisering 

 Omstrukturering i bolaget  

 Förvärv av annat bolag 

 Ökad efterfråga av vara/tjänst som ökar antalet anställda.  
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Bilaga 3 Kodningsschema 

 

Företagets namn………………………………….  Årtal……………………………. 

 

Nummer Faktor eller kategori som berör anställda Kod 

0001 Omfattning av frivillig information om anställda  

0002 Negativ mediepåverkan  

0003 Företagets storlek  

0004 Skuldkvot  

0005 ROA  

0006 ROE  

0007 Industriklassificering  

0008 Hälsa och säkerhet  

0009 Anställning av minoriteter  

0010 Utbildning för anställda  

0011 Förmåner för anställda  

0012 Anställdas profiler  

0013 Anställdas moral  

0014 Industriella relationer  

0015 Orsaker till att antalet anställda ändrats i bolaget  

0016 Antal anställda i två år bakåt eller mer  

0017 Geografisk fördelning av anställda  

0018 Svårigheter vid rekrytering av anställda & policys som berör 

detta 
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Bilaga 4. Exempel på olika kategorier utifrån årsredovisningar utgivna av bolag på Large 

Cap, OMX, 2012. 

 

Hälsa & säkerhet 

Skanska: ”Trots förbättringar som har gjorts inom Skanska inträffade två arbetsrelaterade 

dödsfall under 2012 där en underentreprenör och en leverantör var inblandade” (Skanska 

årsredovisning 2012, s. 73) 

SKF: ” Vid slutet av 2012 hade 127 av 225 SKF-enheter över hela världen uppnått noll 

rapporterade olyckor under fyra kvartal i följd eller längre. Olycksfallsfrekvensen 2012 var 1,06 

(1,05), vilket är avsevärt lägre än 13,78, som det var när SKF startade mätningarna 1994”(SKF 

årsredovisning 2012, s.94).  

Atlas Copco: ” 5,4 (5,7) olyckor/en miljon arbetade timmar och 23,4 (22,8)incidenter/en miljon 

arbetade timmar. Under året inträffade tre olyckor med dödlig utgång” (Atlas Copco 

årsredovisning, 2012, s.12).  

SSAB: ”Dessutom har SSAB APAC arrangerat olika utbildningsinsatser inom säkerhet, exempelvis 

brandbekämpning och första hjälpen”(SSAB årsredovisning 2012, s.40). 

 

Anställning av minoriteter 

Trelleborg: ”Ingen särbehandling av medarbetare får ske på grund av kön, religion, ålder, 

handikapp, sexuell läggning, nationalitet, politisk åsikt eller social eller etniskt ursprung” 

(Trelleborg årsredovisning 2012, s. 33). 

HOLMEN: ” Alla medarbetare ska kunna känna arbetsglädje, engagemang och trygghet och ha 

samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön, ålder, sexuell läggning, 

funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet eller trosuppfattning”(HOLMEN årsredovisning 2012, s. 

39). 
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Utbildning för anställda 

NCC: ”Kompetensutvecklingsbehoven skiljer sig åt mellan olika delar av bolaget och under 2012 

har medarbetare genomfört utbildningar inom bland annat ledarskap, projektledning och 

arbetsmiljö”(NCC årsredovisning 2012, s. 36).  

Atlas Copco: ” Cirka 3500 chefer genomgick den årliga utbildningen för ökad medvetenhet om 

korruption och signerade efterlevnaden av Affärskoden”(Atlas Copco årsredovisning 2012, s. 4). 

 

Förmåner för anställda 

Fabege: ”En gruppsjukvårdsförsäkring säkerställer att anställda snabbt får kvalificerad vård vid 

sjukdom” (Fabeges årsredovisning, 2012, s. 51). 

Swedish Match: ”På Dominikanska republiken kan medarbetarna beviljas akutlån av mindre 

belopp för medicinska skäl, för utbildning eller för flyttkostnader” (Swedish Match årsredovisning, 

2012, s. 22). 

Castellum: ”Castellum arbetar med friskvård genom både aktiviteter och friskvårdsbidrag samt 

erbjuder regelbunden företagshälsovård och förmånlig sjukvårdsförsäkring” (Castellums 

årsredovisning, 2012, s. 9). 

 

Profiler 

Husqvarna: ”Jag vill ta tillfället i akt att tacka alla medarbetare för ert bidrag till företagets 

positiva utveckling under 2012”(Husqvarna årsredovisning 2012, s.5). 

Autoliv:”In light of these achievements, I would like to thank our employees for their hard work 

and strong contributions in 2012” (Autoliv Annual Report, 2012, s.4). 

Tele2: “ Våra medarbetares engagemang för Tele2 är mycket stort och det är något som verkligen 

uppskattas. Jag vill tacka var och en för deras hårda arbete och positiva attityd” (Tele2s 

årsredovisning, 2012, s. 3). 
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Astra Zeneca: ” Jag vill tacka John och Simon för deras arbete med detta och för deras stöd under 

sökandet efter en ny koncernchef” (Astra Zenecas årsredovisning, 2012, s. 110). 

Axfood: ”Anders Strålman, 1953, Vd och koncernchef Axfood AB ANSTÄLLD SEDAN: 1993 

UTBILDNING: Civilekonom, Göteborgs universitet 

ERFARENHET: Vd Willys AB, ekonomichef och vd Billhälls AB. Medlem i Axfoods bolagsledning 

sedan 2000”(Axfoods årsredovisning, 2012, s. 56). 

 

Anställdas moral 

Securitas: ” Koncernen har tre grundläggande värderingar- ärlighet, vaksamhet och hjälpsamhet- 

som främjar gott omdöme och enhetligt beslutsfattande” (Securitas årsredovisning 2012, s.40).   

Oriflame: ”Three guiding core values shall permeate all relationships and actions at Oriflame-

Togetherness, Spirit and Passion. 

TOGETHERNESS 

People who work together and share the same goals achieve greater results. They motivate each 

other and know the pulling together is more rewarding than going it alone. 

SPIRIT 

People with a can-do spirit have a winning attitude and never give up. They are prepared and 

committed to do what it takes to succeed. 

PASSION 

Passionate people have the power to change the world. They love what they do and they believe in 

it. They know deep down that they can make a difference.” (Oriflame annual report, 2012, p. 42) 

 

Industriella relationer 

Atlas Copco: ”Under 2012 omfattades 41 % av alla medarbetare av kollektivavtal”(Atlas Copco 

årsredovisning 2012, s.42).  
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Trelleborg: ”Totalt är 43,5 procent (46) av Trelleborgs anställda vid koncernens 

produktionsenheter fackligt representerade via kollektivavtal”(Trelleborg årsredovisning 2012, s. 

33).  

ABB:  “At December 31, 2012, approximately 49 percent of the Company´s employees are subject 

to collective bargaining agreements in various countries” (The ABB Group Annual Report 2012, 

s.134).  

Handelsbanken: ”Samtliga medarbetare i Danmark, Finland, Frankrike, Luxemburg, Norge, 

Sverige och Österrike – det vill säga närmare 90 procent av bankens anställda omfattas av 

kollektivavtal”(Handelsbankens årsredovisning 2012, s. 62). 

 

Orsak till att antalet anställda ändrats i bolaget 

SAAB: ”Antalet anställda ökade med 188 personer som ett resultat av förvärvet av HITT” (SAAB 

Årsredovisning 2012, s. 49). 

ASSA ABLOY: ”I samband med dessa omstruktureringar har 6 765 personer lämnat koncernen” 

(ASSA ABLOY årsredovisning, 2012, s.32). 

SSAB: ” Personalstyrkan minskade under året, främst till följd av effektiviseringsprogrammet inom 

SSAB EMEA”(SSAB årsredovisning, 2012, s. 40) 

 

Anställda i två år bakåt eller mer 

Exempel på denna kategori går att återfinna på sida 51 i Wallenstams årsredovisning (2012). 

 

Geografisk fördelning av anställda 

Ett exempel på denna kategori finns i form av en tabell på sida 83 i Medas årsredovisning, (2012). 

Svårigheter vid rekrytering av anställda 

Denna kategori användes inte av några av bolagen i Large Cap, Nasdaq OMX, 2012. 


