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Sammanfattning: 

Miljörapportering är en allt mer vanligt förekommande företeelse bland företag världen 

över. Fenomenet är ett resultat av en ökad medvetenhet kring vad hållbarhet är och vad 

som krävs för att uppnå det. Trots att denna typ av rapportering har ökat är den i Sverige 

i stort sett frivillig att upprätta, något som lett till att direktiven för hur rapporterna ska 

utformas är få och inte heller särskilt utförliga. Därför har den traditionella 

redovisningen kommit att prägla även miljörapporteringens utformning och innehåll, 

trots att de två rapporternas syften är skilda. Den traditionella redovisningens postulat, 

redovisningsenhet och redovisningsperiod, är två exempel på när redovisningens 

direktiv är tydligt upprättade för ett finansiellt ändamål, och inte är förenligt med 

långsiktig hållbarhet. 
 

I denna studie undersöks vilka företag noterade på Stockholmsbörsen som 

miljörapporterar, samt hur dessa företag har valt att förhålla sig till begreppet hållbarhet 

vid avgränsningen av sina miljörapporter. För att skapa förståelse kring varför det råder 

skillnader i valet av att publicera dessa rapporter, samt varför rapporterna förhåller sig 

olika till de två ovan nämnda postulaten, har fyra företagsspecifika faktorer tagits i 

bejakande. Dessa är storlek, skuldsättningsgrad, ägarkoncentration och bransch. 

Variablerna är tillämpade i flertalet tidigare studier och går att härleda till välkända 

redovisningsteorier.  
 

Studiens statistiskt genomförda tester visar att storlek, skuldsättningsgrad och 

ägarkoncentration har samband med valet att lämna miljörapporter, medan endast de två 

förstnämnda variablerna visar samband med rapporternas hållbarhet gällande  

avgränsning av redovisningsenhet och period. Vidare framkommer det i studien att det 

endast är ett fåtal företag som lyckas förmedla deras produkters miljöpåverkan under 

hela dess livscykel. Detta resultat signalerar att miljörapporteringen brister i sitt syfte att 

tillgodose det långsiktiga och globala som krävs för att uppnå hållbarhet.  

 

Som förslag till fortsatt forskning lämnas därför att mer ingående studera de företag som 

faktiskt lyckas integrera hållbarhetsperspektivet i sin rapportering, samt undersöka hur 

avvägningen mellan de traditionella ramverken och miljörapportering bör ske.  
 

Nyckelord: miljö, miljörapportering, hållbarhet, hållbarhetsrapportering, postulat, 

avgränsning, redovisningsenhet, redovisningsperiod  



	  

 

 

 

Abstract:  

Environmental reporting is becoming a more common phenomenon occurring in 

companies worldwide. The phenomenon is a result of an increased awareness of what 

sustainability is and what’s needed to achieve it. Even though this type of reporting has 

increased it’s pretty much optional in Sweden, something that led to few and not that 

detailed directives of how it should be designed. Therefore the traditional accounting 

has become to characterize even the format and content in the environmental reporting, 

although the objectives of the reports is different. Two postulates of the traditional 

accounting, unit of the accounting and the accounting period, is two examples when the 

directives is clearly established to serve a financial purpose, and not integrated with a 

long- term sustainability.  

This study examines the companies listed on the Stockholm Stock Exchange and that 

environmental reporting. The study also describes how these companies have chosen to 

relate to the concept of sustainability when defining their environmental reports. To 

create an understanding of why there are differences in the choice of publishing these 

reports, as well as why the reports relate differently to the two postulates mentioned 

above, four company- specific factors have been taken into affirming. These are size, 

leverage, concentration of ownership and industry, variables that are applied in earlier 

studies and that can be traced to well-known accounting theories.  

The statistically conducted tests show that the size, leverage and concentration of 

ownership are associated with the choice to publish environmental reports, while only 

the first two variables shows association with the reports level of sustainable defining. 

Furthermore, it emerges in the study that few companies manage to convey their 

products environmental impact throughout its life cycle. This result indicates that 

environmental reporting deficiencies with their purpose of meeting the long-term, and 

global, perspectives of sustainability.  

Suggestions for future research is therefore to study the companies that actually manage 

to integrate sustainability more ingoing in their reporting, and examine how the balance 

between the traditional frameworks and environmental reporting should be done.  

Keywords: environment, environmental reporting, sustainability, sustainability 
reporting, postulates, defining, unit of accounting, accounting period 
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1.	  Inledning 
	  

I	  studiens	  första	  kapitel	  ges	  en	  introduktion	  till	  ämnet	  miljörapportering	  och	  vad	  

som	   skiljer	   denna	   från	   den	   traditionella	   redovisningen.	   Problematiken	   som	  

uppstår	  när	  dessa	  upprättas	  enligt	  samma	  kriterier	  diskuteras,	  och	  diskussionen	  

mynnar	   ut	   i	   en	   problemformulering.	   Avslutningsvis	   presenteras	   studiens	   syfte	  

samt	  nödvändiga	  avgränsningar.	   

1.1	  Bakgrund	  
I början på 2000- talet ägde ett flertal bolagskrascher rum, och redovisningsskandalerna 

som avslöjades under denna period bidrog till att intressenter fick ett minskat förtroende 

gentemot revisorer som yrkesgrupp (Hussain, Chand och Rani, 2012). Dessutom skedde 

detta under en period av snabb globalisering, vilket bidrog till en ökad efterfrågan av 

internationella standarder för den finansiella rapporteringen (Hussain et al., 2012; Alali 

och Cao, 2010; Judge, Li och Pinsker, 2010). Kombinationen av ett minskat förtroende 

för redovisningsbranschen och den ökade efterfrågan av en harmoniserad redovisning 

bidrog till att branschen började söka nya normativa tillvägagångssätt för att fastställa 

redovisningens syfte och mål. Detta ledde till att de gamla regelbaserade ramverken 

började kritiseras, och att de principbaserade regelverken fick en allt mer framträdande 

roll (Hussain et al., 2012).  

I Sverige styrs redovisningen idag av International Financial Reporting Standards 

(IFRS). Utöver IFRS regleras redovisningen även utifrån ett flertal olika principer och 

antaganden (Artsberg, 2005). Dessa går att dela upp i postulat, principer och kvalitativa 

egenskaper. Postulaten är grundläggande antaganden, formulerade för att finansiella 

rapporter ska uppnå sitt syfte: att tillgodose intressenternas efterfrågan av finansiellt 

informationsunderlag för beslutsfattande. Dessa postulat ligger till grund för de 

regelverk som reglerar vilka upplysningar företagen ska tillhandahålla dess intressenter. 

Utifrån postulaten finns det ett flertal fundamentala principer uttryckta, bland annat 

försiktighetsprincipen och kontinuitetsprincipen (ibid). Beskrivningen av de kvalitativa 

egenskaperna återfinns i Årsredovisningslagen (Riksdagen, 2015). Enligt ÅRL 2:8 § ska 

“Informationen i den finansiella rapporten vara begriplig, tillförlitlig, relevant och 

väsentlig”. 
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De fyra postulaten avser redovisningsenhet, kontinuitet (going concern), monetär enhet 

och redovisningsperiod (Nilsson, 2014; Falkman, 2010; Riahi- Belkaoui, 2004; 

Hendriksen och Van Breda, 1998). Riahi- Belkaoui (2004) förklarar att postulatens syfte 

är att generalisera specifika situationer som uppkommer inom redovisningen. Enligt 

Falkman (1998) innebär postulatet avgränsning av redovisningsenhet att endast 

transaktioner som härrör den specifika enheten ska redovisas. Postulatet kontinuitet 

innebär att företaget förväntas vara verksamma tillräckligt länge för att förverkliga sina 

åtaganden (Hendriksen och Van Breda, 1998). Postulatet monetär enhet avser att en 

gemensam måttenhet är nödvändig för att företag ska kunna redogöra transaktioner på 

ett enhetligt sätt för att dessa ska kunna mätas och jämföras (Nilsson, 2014). I enighet 

med det sista postulatet, redovisningsperiod, ska företagen periodisera informationen i 

redovisningen för att intressenter ska kunna ta del av verksamhetens aktuella finansiella 

position (Nilsson, 2014; Hendriksen och Van Breda, 1998).  

Det är inte bara den finansiella redovisningen som genomgått en förändring. Under de 

två senaste decennierna har begreppet hållbarhet kommit att bli allt mer vanligt 

förekommande i ekonomiska sammanhang (Andrew och Cortese, 2011; Williams, 

Wilmshurts och Clift, 2011). Begreppet mynnades i samband med att FN år 1987, efter 

en lång process med diskussioner om sambandet mellan klimatpåverkan och ekonomisk 

utveckling, presenterade Brundtlandsrapporten, “Our common future” (World 

commission on environment and development, 1987). 

I rapporten definieras hållbar utveckling (s. 16) ”En utveckling som tillfredsställer 

dagens behov utan att inskränka på kommande generationers möjligheter att tillgodose 

sina behov”. Några som verkligen fått upp ögonen för detta samband är konsumenterna. 

Staden, Kern, McGuigan och Wild (2011) menar att dagens konsumenter uppvisar 

medvetenhet kring bland annat miljöföroreningar, etiska arbetsförhållanden och 

förbrukning av naturresurser. I och med detta möter företag en växande efterfrågan från 

dess intressenter; dels gällande att ta större ansvar, dels att erbjuda insyn i företags 

arbete med sociala- och miljörelaterade frågor (ibid). Detta har lett till att företag i allt 

större utsträckning väljer att lämna ut frivillig information till externa intressenter 

(Andrew och Cortese, 2011; Williams et al., 2011). Presentationen av denna 

information går ofta under benämningen hållbarhetsrapportering (Gray och Milne, 

2002), och det är tre aspekter som tas i bejakande i dessa rapporter: sociala, finansiella 

och miljömässiga. 
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1.2	  Problematisering	  	  
För privatägda svenska företag finns ingen lagstiftning som säger att 

hållbarhetsrapporter ska upprättas (Regeringen, 2015). I takt med intressenternas 

växande medvetenhet har dock antalet företag som frivilligt väljer att publicera dessa 

rapporter ökat (Gadenne, Kennedy, McKeiver, 2009). Rapporterna har även vuxit i sin 

omfattning samt genomgått kvalitetsmässiga förbättringar (Lehman, 1999). 

Även om både efterfrågan och utbudet på hållbarhetsrapporter blivit större är dess 

tradition av förklarliga skäl kort i jämförelse till den traditionella redovisningen.  Den 

traditionella redovisningen är normativ då den formulerar hur redovisningen bör 

utformas för att uppfylla sitt syfte (Artsberg, 2005; Hendriksen och Van Breda, 

1992).  International Accounting Standards Board (IASB) och Redovisningsrådet är två 

exempel på organisationer som bidragit till allmänt accepterade normer inom svensk 

redovisning (ibid). Positiv redovisningsteori observerar praxis och förklarar varför 

redovisningen utformas på ett visst sätt, exempelvis varför företag frivilligt lämnar ut 

hållbarhetsrapporter (Fields, Lys och Vincent, 2001; Watts och Zimmerman, 

1986).  Riktlinjer för denna typ av rapporter har bland annat utformats av den 

internationella oberoende organisationen Global Reporting Initiative (GRI, 2015), vars 

utvecklade ramverk fått stort genomslag (Hedberg och Von Malmborg, 2003). Direktiv 

för hur hållbarhetsrapporter bör utformas stämmer till stor del överens med de 

grundläggande normativa antagandena inom den traditionella redovisningen (Hutchins 

och Sutherland, 2008; Gray och Milne, 2002). Skillnad råder dock i tolkningen av hur 

redovisningen bör förhålla sig till postulaten redovisningsenhet och redovisningsperiod 

(ibid).   

Enligt två av den traditionella redovisningens postulat ska det finnas en tydlig 

avgränsning i enhet och redovisningsperiod. I praktiken innebär detta att redovisning 

ska ske för en begränsad enhet (företag eller koncern) och för en begränsad tidsperiod 

(vanligen ett räkenskapsår). Detta står i konflikt till begreppet hållbarhet som fokuserar 

både långsiktigt och globalt, en motsägelse som blir tydlig inte minst utifrån ett 

miljöperspektiv. Gray och Milne (2002) beskriver problematiken med postulatet 

avgränsad enhet. De förklarar att postulatet medför att redovisningen isoleras till 

organisationen och därmed exkluderar ägare, andra verksamheter och intressenter. Detta 

innebär att transaktioner och händelser som inte går att direkt härleda till företaget 

ignoreras (ibid). Gray och Milne (2002) förklarar att ur ett miljöperspektiv uppstår ett 

problem, eftersom företagets effekter på miljön och de relaterade kostnaderna inte går 
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att härleda i redovisningen. De menar att genom att begränsa redovisningen till 

specifika enheter missgynnas det globala konceptet hållbarhet. Vidare förklarar de att 

enskilda miljörapporter från företag inte är tillräckliga vid bedömningen av produkter 

och tjänsters miljöpåverkan, utan att det krävs konsoliderade rapporter för att göra 

redovisningen betydelsefull. Arbetet för hållbarhet är således mer komplext och kräver 

djupare analys än vad enskilda organisationer kan åstadkomma (Hutchins och 

Sutherland, 2008; Gray och Milne, 2002).  

Hutchins och Sutherland (2008) förklarar att för hållbarhet krävs förståelse för 

produkter och tjänsters effekter på miljön under hela dess livscykler. Den traditionella 

redovisningens antaganden begränsar möjligheten att redovisa detta (ibid). Falkman 

(2010) och Gray, Owen och Adams (1996) belyser problemet som uppstår då företag i 

enighet med den finansiella redovisningens riktlinjer periodiserar kostnader till dess 

nuvärde, speciellt de som inte kommer att realiseras under de närmsta åren. Detta 

tenderar att framställa framtida utgifter mindre betydande. Gray et al. (1996) förklarar 

att om företagets aktiviteter leder till ett behov av miljökompensation i framtiden, men 

att detta inte kommer att genomföras än på många år, kommer heller ingen kostnad att 

visas i dagsläget. Detta går i strid med definitionen av hållbarhet som fokuserar på en 

lång tidsperiod. Att avgränsa tidsenheten till ett räkenskapsår ger därför information 

som är av föga betydelse sett ur ett miljöperspektiv.   

Hur hanterar företagen de kortsiktiga direktiven från den traditionella redovisningen 

med efterfrågan på ett långsiktigt perspektiv inom miljörapportering? Denna konflikt 

öppnar upp för frågan om tillämpning av den traditionella redovisningens postulat vid 

upprättandet av miljörapporter medför att rapporterna brister i sin tillförlitlighet, och att 

dess syfte därmed går förlorat.  
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1.3	  Forskningsfrågor	  och	  syfte	  	  
	  

• Vilka svenska börsnoterade företag miljörapporterade år 2014? 

• Vilka företagsspecifika faktorer kan förklara varför, alternativt varför inte, dessa 

rapporter lämnades ut?  

• Hur sker avgränsningen av redovisningsenhet och redovisningsperiod vid 

miljörapporteringen i svenska börsnoterade företag? 

• Vilka företagsspecifika faktorer kan förklara skillnaderna i miljörapporteringens 

avgränsningar hos svenska börsnoterade företag? 

	  
Syftet med denna uppsats är att förklara vilka svenska börsnoterade företag som 

miljörapporterar samt hur dessa företag förhåller sig till den traditionella redovisningens 

postulat redovisningsenhet och redovisningsperiod vid upprättandet av dessa rapporter.  

De företagsspecifika faktorerna storlek, branschtillhörighet, ägarkoncentration och 

skuldsättningsgrad tas i beaktande i syfte att redogöra vilka företag som lämnar 

miljörapporter, samt vad som utgör skillnader i rapporternas avgränsning av enhet och 

period. 

1.4	  Avgränsning	  
Denna studie omfattar endast svenska börsnoterade företag. Det empiriska underlaget 

har hämtats från årsredovisningar, CSR-redovisningar, hållbarhetsrapporter och 

miljörapporter avseende år 2014. För att få ett så aktuellt resultat som möjligt har 

rapporter avseende räkenskapsåret 2014/2015 använts för de företag som tillämpar 

brutet räkenskapsår. Vidare behandlar studien företagens hållbarhetsredovisning ur ett 

miljöperspektiv. De sociala och finansiella perspektiven exkluderas således i denna 

studie. Även det teknologiska perspektivet, som likt tidigare nämnda perspektiv kommit 

att bli ett sätt att tolka hållbarhet, har i denna studie avgränsats bort. Gällande den 

traditionella redovisningens postulat fokuserar studien endast på redovisningsenhet och 

redovisningsperiod. Postulaten monetära mått och kontinuitet behandlas således ej. 

Uppsatsen begränsas till fyra förklarande faktorer i åskådliggörandet av skillnader 

mellan företagens förhållningssätt till postulaten. Dessa är skuldsättningsgrad, storlek, 

bransch och ägarkoncentration.  
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Watson, Shrives och Marston (2002) menar att frivilliga upplysningar kan ta flera 

former. De kan exempelvis vara pressmeddelanden, brev till aktieägare eller extra 

information i årsredovisningen. I denna studie innefattar frivillig information 

miljöupplysningar lämnade i separata rapporter (Hållbarhetsrapporter, CSR-rapporter, 

GRI-rapporter eller motsvarande) samt upplysningar lämnade i separata kapitel i 

årsredovisningen. Då årsredovisningars förvaltningsberättelser enligt ÅRL 6:1 

(Riksdagen, 2015) ska innehålla icke- finansiella upplysningar, däribland upplysningar 

om miljö- och personalfrågor, har miljöfakta presenterad i förvaltningsberättelser i 

denna studie ej klassificerats som frivilliga upplysningar. Detta eftersom det går att 

tolka dessa upplysningar som lagreglerade. 
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2.	  Metod	  
	  
I	   detta	   kapitel	   redogörs	   olika	   förhållningssätt	   och	   metodval	   inom	  

redovisningsforskning.	  En	  beskrivning	  av	  var	  denna	  studie	  positionerar	  sig	  inom	  

forskningstraditionen	   presenteras,	   och	   därefter	   följer	   en	   reflektion	   kring	  

metodvalens	  för-‐	  och	  nackdelar.	  	  

2.1	  Metoder	  inom	  redovisningsforskning	  	  
Inom ämnet redovisning bedrivs en stor mängd forskning. Detta har gett upphov till 

ytterligare forskning rörande metodvalen i dessa studier (Ryan, Scapens och Theobald, 

2002). För att ge en överskådlig bild av de olika tillvägagångssätt som tillämpas vid 

forskning har Burrell och Morgans (1979) gjort en indelning bestående av fyra 

kategorier: functionalism, radical humanism, radical structurism och interpretive. 

Kategorierna har placerats längst två axlar: The nature of social science och the nature 

of society. The nature of social science, placerad på den horisontella axeln, är en skala 

på graden av subjektivism/objektivism. The nature of society, placerad på den vertikala 

axeln, anger de två kontrasterna reglering (regulation) och radikal förändring (radical 

change). Burell och Morgans (1979) modell är dock baserad på organisationsforskning, 

vilket Hopper och Powell (1985) tagit fasta på. Genom att tillfört ytterligare en 

dimension har de gjort denna modell tillämplig vid kategorisering av metodvalen inom 

redovisningsforskning. De tre kategorierna som adderats är mainstream accounting 

research, radical accounting research och interpretive accounting research.  

	  

Figur	  1:	  Accounting	  schools	  and	  sociological	  paradigms	  (Hopper	  och	  Powell,	  1985).	  
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Forskning som går in under benämningen mainstream accounting research studerar 

vanligtvis redovisningens reglering och funktion, vilket visas i modellen ovan. Metoden 

består av antagandet att världen är objektiv och att människans beteende sedan tidigare 

är fastställt (Ryan et al., 2002; Chua, 1986). Sammanhanget påverkar därför inte 

individers agerande (ibid). Mainstream accounting research går att referera som den 

positivistiska ansatsen, då denna baseras på ett ontologiskt perspektiv där forskningen 

strävar efter objektiva och rationella förklaringar (Saunders, Lewis och Thornhill, 2011; 

Ryan et al., 2002). Dessa förklaringar ska enligt Saunders et al. (2009) svara på logiska 

problem inom redovisningen. 

Metoden i denna studie är i linje med mainstream accounting research eftersom studien 

söker en rationell förklaring till vilka företag som miljörapporterar och hur denna 

rapportering skiljer sig åt i avgränsning av enhet och period. I undersökningen läggs 

tonvikt på objektivitet och neutralitet. Inom den positivistiska traditionen tenderar 

vetenskapliga studier att vara materialistiska och mätbara, något som stämmer överens 

med den kvantitativa metod som i denna studie använts vid inhämtandet av data från 

årsredovisningar och miljörapporter.  

2.2	  Forskningsansats	  
Denna studie är skriven med en deduktiv forskningsansats. Den deduktiva ansatsen är 

den vanligaste föreställningen om hur relationen mellan teori och praktik ser ut inom 

samhällsvetenskaplig, och således företagsekonomisk, forskning (Ryan et al., 2002). 

Bryman och Bell (2013) beskriver att den deduktiva processen tar sin början i teori och 

avslutas i observationer och/eller resultat. Denna uppsats är uppbyggd efter dessa 

kriterier; vid analys av empirin har ett teoretiskt ramverk använts, och resultatet 

återkopplas till tidigare presenterad forskning. Utgångspunkten har varit att utifrån 

allmänt erkända teorier och tidigare forskningsresultat försöka besvara denna studies 

syfte och tillhörande frågeställningar.  
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2.3	  Tillvägagångssätt	  
I denna studie genomförs en innehållsanalys av insamlade miljörapporter (separata eller 

integrerade i årsredovisningen). Denna analys är fördelaktig vid genomförande av 

studier som går ut på att finna mönster vid bearbetning av omfattande material 

(Bergström och Boréus, 2012). De årsredovisningar och miljörapporter som använts i 

studien är många till antal och rika på innehåll, vilket innebär att innehållsanalys är en 

lämplig metod. Den data som insamlats har utifrån innehållsanalysen kvantifierats 

genom kodning för att underlätta hanteringen. Tillämpandet av denna metod har dock 

genererat till kvalitativa inslag i studien, eftersom att det krävts en viss bedömning vid 

utläsandet av års- och miljörapporterna. Bryman och Bell (2013) förklarar att det 

praktiskt taget är omöjligt att undvika denna typ av tolkning vid innehållsanalyser, samt 

att det ofta är inslag av kvalitativa egenskaper i kvantitativa studier och vice versa. 

Denna studie är inget undantag. Trots ett till huvudsakligt kvantitativ tillvägagångssätt, 

har en kvalitativ metod tillämpats vid bedömning och tolkning av insamlat material. 

För att redogöra vilka företagsspecifika faktorer som utgör skillnader i företagens 

rapportering har en tvärsnittsdesign använts. En tvärsnittsdesign innebär att det 

empiriska materialet är baserat på flera källor vid en given tidpunkt (Bryman och Bell, 

2013). Materialet har kvantifierats med anledning att kunna mäta olika variablers 

samband (ibid). Innehållsanalysens fördelar är att tillgängligheten av så väl 

årsredovisningar som separata miljörapporter är hög, vilket gör insamlingen 

förhållandevis enkel och kostnadseffektiv (Denscombe, 2009).  

Vid genomförandet av en innehållsanalys är utformandet av ett kodningsschema och 

tillhörande manual av stor vikt för att analysen ska ske på ett så enhetligt och objektivt 

sätt som möjligt (Denscombe, 2009). Kodningsschemat är ett instrument för att kunna 

genomföra analysen. Detta innehåller nio frågeställningar som tagits fram för att 

besvara hur företagen avgränsar sin miljörapportering (se bilaga 1).  

Kodningsmanualen är upprättad i syfte att ge information och direktiv hur kodningen 

ska genomföras (se bilaga 2). Varje fråga har fått en tillhörande beskrivning där utvalda 

sökord har fastställts på både svenska och engelska. Till varje fråga medföljer även 

bedömningskriterier för hur en träff ska tolkas och i vilken kontext den ska påträffas för 

att inkluderas. Det kan jämföras med en handbok av hur kodningen ska utföras och 

möjliggör en återupprepning av studien, något som bidrar till studiens replikerbarhet.  
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Då ingen känd tidigare studie undersökt samma fenomen har sökord framtagits speciellt 

för denna studie. Bedömningen av stycken där sökorden nämnts har gjorts utifrån den 

allmänt accepterade definitionen av hållbarhet, fastställd av World commission on 

environment and development (1987, s. 16) ”En utveckling som tillfredsställer dagens 

behov utan att inskränka på kommande generationers möjligheter att tillgodose sina 

behov”.  Valet av sökord har skett efter en grundlig genomgång och analys av fem 

miljörapporter. För att bedöma hur avgränsning av enhet skett har en granskning av 

vilka enheter som ingår i miljörapporteringen gjorts. Om inte annat funnits angivet har 

årsredovisningens enhet använts (i samtliga fall har denna avsett koncernen). Vid 

bedömning av rapporternas avgränsning i tid har först rapportens redovisningsperiod 

fastställts. Därefter har ett bakåtblickande perspektiv tagits i bejakande genom att 

studera om rapporterna innehåller några jämförelseindex från föregående år. För att 

fastställa om ett framåtblickande perspektiv finns med i rapporterna har uttryckta 

miljömål granskats. Dessa mål har delats in i monetära och icke-monetära. För att få ett 

helhetsperspektiv och en bild av hur företagen tar ett långtgående ansvar har termerna 

livscykel och värdekedja eftersökts. Även dessa har delats in i monetära och icke-

monetära. Då flera rapporter är presenterade på engelska har sökorden översatts. Vid 

genomsökning av dokumenten har orden ej skrivits ut i dess fulla längd, detta för att få 

med så många träffar som möjligt. Exempelvis har “cykel” använts vid sökningar av 

“livscykel”, och en hel del bortfall har därför uppstått genom att många träffar refererat 

till “konjunkturcykel”, etcetera.  

Innan studiens kodningsmanual fastställdes genomfördes en testkörning på tio 

årsredovisningar och fem separata miljörapporter med en temporärt fastställd 

kodningsmanual. Detta för att undersöka eventuella brister i kodningen. Under denna 

testomgång diskuterades problematik gällande kodningens utförande, vilket medförde 

vissa ändringar och justeringar. Dessa justeringar resulterade i den slutgiltiga 

kodningsmanualen. Trots denna säkerhetsställande process har det uppkommit tillfällen 

där bedömningen har vart osäker. Vid dessa situationer har en gemensam och extra 

varsam bedömning utförts.   
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2.4	  Datainsamling	  och	  analys	  
Använd data i denna studie utgörs dels av primärdata i form av miljörapporteringar och 

årsredovisningar, och dels av sekundärdata i form av information hämtad från Nasdaq 

OMX Nordic (Nasdaq, 2015) och Avanza (Avanza, 2015). Innehållsanalysen bygger på 

innehållet i miljörapporterna, och det är utifrån dessa rapporter bedömningen av 

företagens avgränsningar har skett med hjälp av kodningsschema och tillhörande 

manual (se bilaga 1 och 2). De oberoende variablerna storlek, skuldsättningsgrad och 

ägarkoncentration är i första hand hämtade ifrån företagens årsredovisningar. I de fall 

årsredovisningarna saknat uppgifter på ägarkoncentration har information om detta 

inhämtats från Avanza. Företagens branschtillhörighet är inhämtad från Nasdaq OMX 

Nordics kategorisering av detta.  

I de fall där företagen har tillämpat en annan redovisningsvaluta än SEK i 

årsredovisningen har omräkning skett utifrån riksbankens (Riksbanken, 2015 (b)) 

valutakurser på balansdagen (2014-12-30). De företag som berörs av detta är: ABB Ltd, 

AstraZeneca, Autoliv SDB, EnQuest, Hexagon, Lundin Mining, Lundin Petroleum, 

Millicom International Cellular SDB, Nobia, Oriflame Holding, Stora Enso, Tieto 

Corporation, Black Pearl Resources, Cavotec, Lucara Diamond, Lundin Gold, Munksjö, 

NGEx Resources, Rezidor Hotel Group, Semafo, Transcom Worldwide, Unibet, Artic 

Paper, Black Earth Farming SDB, Etrion och Trigon Agri. 

Vid analysen i denna studie har en univariat och bivariat analys genomförts. För att 

besvara de deskriptiva forskningsfrågorna har en univariat analys skett för så väl hela 

populationen som delpopulationen. För att gå vidare i analysen och undersöka 

sambandet mellan de beroende och de oberoende variablerna har en bivariat analys 

genomförts. Den bivariata analysen består av Spearman’s Rho, enkla linjära 

regressioner och ett Mann-Whitney test. Utförligare beskrivningar av dessa 

analysverktyg återfinns i kapitel fyra Empiri och analys, samt i bilagorna 3 och 4. Vid 

datainsamlingen från de företag som tillämpar brutet räkenskapsår har årsredovisningar 

och miljörapporter avseende år 2014/2015 använts. Detta för att skapa en så aktuell bild 

som möjligt.      
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2.5	  Population	  och	  bortfall	  
För att besvara samtliga frågeställningar utgörs denna studie av två populationer, dessa 

kommer fortsättningsvis att kallas för hela populationen och delpopulationen. Hela 

populationen består av samtliga bolag noterade på Stockholmsbörsen. Det är denna 

population som används för att besvara frågeställningarna vilka företag 

miljörapporterar och vilka företagsspecifika faktorer kan förklara varför, alternativt 

varför inte, dessa rapporter lämnades ut. Delpopulationen består av de företag som de 

facto lämnat miljörapporter. Denna population används för att besvara hur sker 

avgränsningen av redovisningsenhet och redovisningsperiod vid miljörapportering i 

svenska börsnoterade företag, samt vilka företagsspecifika faktorer kan förklara 

skillnaderna i miljörapporteringens avgränsningar i svenska börsnoterade företag.  

Dahmström (2011, s. 321) definierar bortfall som: “de element i ramen som tillhör 

målpopulationen och man har planerat att undersöka, men som man ej fick något svar 

ifrån (eller motsvarande)”. I denna studie utgörs bortfallen av de tre företag som inte 

lämnat eller haft årsredovisningar tillgängliga (African Oil, Bergs Timber och SAS). Att 

beakta eventuella bortfall och reflektera kring dess betydelse för resultatet är viktigt för 

studiers tillförlitlighet (Bryman och Bell, 2013). Då dessa företag enbart utgör 1,5 % av 

den totala populationen anses frånvaron av dessa ej ha en betydande effekt på studiens 

resultat. 

2.6	  Kvalitetskriterier	  	  
Bryman och Bell (2013) förklarar att företagsekonomisk forskning bör uppfylla vissa 

kriterier vid bedömningen av dess kvalité. Inom kvantitativ forskning är det tre 

bedömningskriterier som är av särskild betydelse: reliabilitet, validitet och 

replikerbarhet (ibid). Nedan följer en beskrivning av vad dessa tre begrepp innebär och 

huruvida denna studie innefattar de önskvärda kriterierna. 

2.6.1	  Reliabilitet	  
Begreppet reliabilitet avser graden av tillförlitlighet i studier och forskning. Alvehus 

(2013) förklarar att tillförlitligheten bygger på huruvida en återupprepning av studien 

skulle generera samma resultat eller ej. Om en replikering skulle genera ett oförenligt 

resultat menar Bryman och Bell (2013) att tillfälliga omständigheter eller slumpmässiga 

faktorer kan ha påverkat orginalstudien, och att reliabiliteten därmed brister. 

Reliabiliteten är omdiskuterad och tenderar att vara av större betydelse vid kvantitativa 

studier än vid kvalitativa. Detta förklarar Bryman och Bell (2013) är för att kvantitativa 

studier mer sannolikt är inriktade mot mått och dess soliditet. Denna studie är 
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genomförd med data insamlad från den fullständiga populationen, och något stickprov 

har därför ej behövts. På detta vis elimineras slumpmässiga faktorer och tillfälligheter, 

och det är befogat att tro att samma resultat skulle genereras om studien genomfördes på 

nytt.  

2.6.2	  Validitet	  
Studiers validitet menar Bryman och Bell (2013) är det kriterium som värderas högst i 

många avseenden. Begreppet är en bedömning om det studien syftar till att mäta 

verkligen mäts. Det handlar således om de resultat och slutsatser som presenteras är 

hänförliga till vad som framställts i den insamlade empirin. Bryman och Bell (2013) 

förklarar att det finns olika kategorier inom validitet och att det inom kvantitativ 

forskning främst är av intresse att vara medveten om de olika validitetsmåtten. I denna 

studie anses ytvaliditet, teoretisk validitet, intern validitet och extern validitet vara av 

betydelse. Ytvaliditet är relativt enkelt att kontrollera eftersom det innebär att granska 

om metod och empiri innehåller relevanta uppgifter för studien. Då syftet med denna 

studie varit att undersöka vilka företag som miljörapporterar, samt hur dessa rapporter 

tar sin form, har valet att använda årsredovisningar och miljörapporter som underlag 

fallit naturligt. Även studiens teoretiska validitet anses vara god, då de mått och begrepp 

som används är hämtade från tidigare studier. Tolkning av vilka kriterier som bör 

uppfyllas för att en rapport ska anses tillämpa ett livscykelperspektiv har dock varit 

problematisk, då detta är ett relativt outforskat område. Denna bedömning kan därför 

ses som subjektiv, och den teoretiska validiteten kan ur detta perspektiv ifrågasättas.  

Studiens interna validitet går att styrka genom att de valda företagsspecifika faktorerna 

har använts i flertalet tidigare studier som ämnat undersöka hållbarhetsrapporter ur olika 

perspektiv. Då studien omfattar alla börsnoterade företag listade på Stockholmsbörsen 

är hela den avsedda populationen inkluderad, och studien är därför av ett deskriptivt 

slag. Den externa validiteten och generaliserbarheten är därmed fullt uppfylld.  

2.6.3	  Replikerbarhet	  
Kriteriet gällande replikerbarhet åsyftar till huruvida studien går att upprepa eller inte. 

Bryman och Bell (2013) beskriver att möjligheten att kunna återupprepa studier är av 

intresse, då forskare kan komma att betvivla studiens resultat och därför vilja genomföra 

undersökningen på nytt. Studiers replikerbarhet är således ett verktyg för att kunna 

avgöra studiers reliabilitet, och för att studier ska anses vara replikerbara bör 

undersökningens tillvägagångssätt vara utförligt beskrivet (Bryman och Bell, 2013). För 

att uppnå en god replikerbarhet innefattar detta kapitel en utförlig beskrivning studiens 
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tillvägagångssätt. Kodningsschema, kodningsmanual samt exempel på bedömningar 

finns bifogade i bilagor, vilket höjer replikerbarheten ytterligare.  

2.7	  Källkritik	  
Att ha ett kritiskt förhållningssätt vid genomförandet av en studie är av största relevans 

för dess trovärdighet (Eriksson och Hultman, 2014). Nedan följer en redogörelse för 

hur tillämpade källor framtagits, samt en diskussion kring deras tillförlitlighet. 

Denna studie bygger på primärdata insamlad från årsredovisningar och 

hållbarhetsrapporter. Då syftet i denna studie ej är att bedöma företagens faktiska 

miljöarbete, utan att se hur avgränsning sker vid presentationen av detta, utgör dessa 

rapporter primärdata trots att dess innehåll kan anses vara av subjektiv karaktär. 

Denscombe (2009) menar att vid upprättandet av dessa dokument görs tolkningar och 

bedömningar av omvärlden som inte nödvändigtvis behöver utgöra en absolut sanning. 

Detta har hållits i åtanke vid bedömningen av hur avgränsning sker i förhållande till de 

två postulaten. Att företagens subjektivitet påverkar innehållet i dessa rapporter är något 

som ej kunnat kringgås, men som ej heller påverkar kvalitén i denna undersökning.  

Studiens sekundärdata består av vetenskapliga artiklar och litteratur inom 

ämnesområdet. Artiklar är hämtade från databaser tillgängliga via Högskolan i Gävles 

biblioteks hemsida, exempelvis Scoupus och Science Direct. Vid valet av artiklar har 

enbart “peer reviewed” artiklar använts som källor. Antal citeringar i andra studier, 

relevans och aktualitet är ytterligare kriterier som spelat in vid valet av sekundära källor. 

Bryman och Bell (2011) poängterar att det finns en risk för olika eller vilseledande 

tolkningar av den ursprungliga texten. Denscombe (2009) menar att dessa dokument 

kan vara publicerade i avseende att tjäna andra ändamål. För att bibehålla denna studies 

tillförlitlighet och objektivitet har därför de använda artiklarna endast utgjorts av 

originalkällor.  
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3.	  Referensram	  
	  

I	  detta	  kapitel	  presenteras	  uppsatsens	  praktiska	  och	  teoretiska	  referensram.	  Den	  

praktiska	   referensramen	   innefattar	   normativ	   redovisningsteori	   och	   ger	   en	  

redogörelse	   av	   den	   traditionella	   redovisningens	   kriterier.	   Därefter	   behandlas	  

ämnet	   miljörapportering;	   vad	   det	   är	   och	   hur	   det	   tillämpas	   i	   praktiken.	   Den	  

teoretiska	   referensramen	   presenterar	   de	   positivistiska	   teorierna	   Institutionell	  

redovisningsteori	   och	   PAT.	   Därefter	   följer	   en	   resumé	   av	   forskning	   kring	  

redovisningsval,	   i	   synnerhet	   valet	   att	   lämna	   miljörapporter,	   samt	  

företagsspecifika	   faktorer	   som	   kan	   spela	   in	   vid	   dessa	   beslut.	   Kapitlet	   avslutas	  

med	  två	  A	  priori-‐	  modeller	  som	  ger	  en	  bild	  av	  hur	  studiens	  syfte	  kan	  kopplas	  till	  

befintliga	  teorier	  och	  tidigare	  forskning,	  samt	  en	  undersökningsmodell.	  	  

3.1	  Praktisk	  referensram	  
I den praktiska referensramen behandlas den traditionella redovisningens ramverk. Då 

denna studie syftar till att undersöka hur företag vid upprättandet av miljörapporter 

förhåller sig till den traditionella redovisningens postulat avgränsning i 

redovisningsenhet och redovisningsperiod kommer en redogörelse av dessa postulats 

innebörd att presenteras. Avslutningsvis förklaras fenomenet miljörapportering och hur 

regleringen av denna ser ut i Sverige.  

3.1.1	  Redovisningens	  ramverk	  
Redovisningens ramverk är ett exempel på normativ redovisningsteori. Hendriksen och 

Van Breda (1992) förklarar att ramverken är teorier i en strukturerad form. Dess 

utformning består av beskrivningar tänkta att fungera som riktlinjer för hur 

redovisningen ska upprättas i olika situationer (ibid). Hussain et al. (2012) förklarar att 

de många bolagskrascher och redovisningsskandaler som ägde rum åren efter 

millennieskiftet resulterade i ett minskat förtroende för revisionsbranschen. För att 

återfå förtroende för yrkesgruppen söktes alternativa tillvägagångssätt för att möta de 

nya kraven som ställdes från intressenterna. Detta pågick under en period då företag 

globaliserades i ett högt tempo, något som bidrog till en ökad efterfrågan av 

gemensamma standarder inom den finansiella rapporteringen. Hussain et al. (2012) 

förklarar att de gamla regelbaserade regelverken kritiserades, och istället utvecklades de 

nya principbaserade regelverken. International Accounting Standards Board (IASB) och 

Financial Accounting Standards Board (FASB) är två kända organisationer som skapat 
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ramverk och redovisningsstandarder vars huvudsakliga syfte är att harmonisera 

redovisningen (Whittington, 2008). Detta kan ses som ett svar på den ökade efterfrågan 

och de nya kraven. Alexander och Nobes (1994) menar dock att det råder skillnader 

mellan nationers redovisning. De menar att dessa skillnader kan bero på exempelvis 

kulturella, sociala och historiska faktorer. Även politiska och rättsliga system spelar in 

(ibid).  

3.1.2	  Redovisningens	  postulat	  
Sverige och övriga medlemsländer i EU använder sig av ramverket International 

Financial Reporting Standards (IFRS), framtaget av organisationen IASB (Artsberg, 

2005). IFRS består av direktiv och standarder som ska fungera som riktlinjer för hur 

redovisningen ska upprättas. Förutom direktiven i IFRS bygger den svenska 

redovisningen även på så kallade kvalitativa egenskaper, postulat och principer (ibid). 

Artsberg (2005) menar att dessa finns för att uppfylla redovisningens syfte: att 

tillgodose intressenternas efterfrågan av finansiell information för att således möjliggöra 

underlag vid beslutsfattande. I ÅRL 2:8 § återfinns de fyra kvalitativa egenskaperna 

begriplighet, tillförlitlighet, relevans och väsentlighet (Riksdagen, 2015). 

Avgränsningen mellan vad som utgör ett postulat respektive en princip beskriver 

Nilsson (2014) är diffus eftersom dessa går i samma linje. Som exempel går 

fortlevnadsprincipen att återfinna som en princip i ÅRL 2:4 § 1st (Riksdagen, 2015), 

men innebörden är densamma som postulatet kontinuitet (Hendriksen och Van Breda, 

1992). Enligt Nilsson (2014) är denna otydlighet dock oväsentlig eftersom både 

principerna och postulatens syfte är att influera redovisningen till att bli mer 

harmoniserad.  

Redovisningens postulat utvecklades på 1920- talet för att tillgodose redovisningens 

syfte i den finansiella rapporteringen (Nilsson, 2014; Falkman, 2010). Enligt Henriksen 

och Van Breda (1992) är dessa postulat; kontinuitet, mätenhet, redovisningsenhet och 

redovisningsperiod. Nilsson (2014) förklarar att det är viktigt för intressenter att 

verksamheters finansiella rapporter är entydigt avgränsade i dess redovisningsenheter. 

Detta eftersom relevant information är den information som berör den specifika 

redovisningsenheten. Hendriksen och Van Breda (1992) förklarar att relevant 

information skapas av denna avgränsning eftersom den utesluter att företag inkluderar 

annan information än den efterfrågade. Falkman (2010) beskriver att detta i praktiken 

sker när endast transaktioner som går att härröra den specifika enheten inkluderas i 

redovisningen.   
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Falkman (2010) nämner två begrepp vid identifieringen av redovisningsenhet; 

aktivitetsansats och användarorienterad ansats. Aktivitetsansats innebär att enheten 

fastställs utifrån vem som ansvarar över förbrukade resurser och ingångna avtal, samt 

vem som kontrollerar verksamheten utifrån (ibid). Ansatsen utgår från 

företagsledningens makt och kontroll över resurser när enheter definieras (Nilsson, 

2014; Falkman, 2010). 

Vid definition av redovisningsenhet utifrån användarorienterad ansats är 

utgångspunkten istället grupper, individer eller institutioners informationsintressen och 

dess art (Falkman, 2010). Nilsson (2014) förklarar att företagens intressenter kan utgöra 

gemensamma intresseområden som blir olika redovisningsenheter. Intresseområde kan 

även komma att sträcka sig till en hel koncern, vilket då innebär att redovisningsenheten 

sammanfaller med intresseområdets utsträckning (Nilsson, 2014). En redovisningsenhet 

kan därmed innefatta en hel koncern, detta kallas då för “super-entity”. Det kan även 

omfatta en “entity” som är i form av endast moderbolaget eller dotterbolaget, alternativt 

“sub- entity” som endast omfattar en specifik avdelning (Nilsson, 2014).   

Henriksen och Van Breda (1992) förklarar att postulatet redovisningsperiod innebär att 

inkomster och kostnader ska periodiseras. Detta sker enligt vanliga kalenderperioder, så 

som månad, kvartal eller år (Nilsson, 2014). För att kunna mäta och jämföra finansiella 

resultat är det nödvändigt med bestämda tidsperioder och periodiserade inkomster och 

utgifter (Nilsson, 2014; Falkman, 2010). Riahi- Belkaoui (2004) förklarar att 

intressenter, trots antagandet om att företag vill förbli verksamma, kräver information 

om verksamhetens aktuella finansiella position. Detta för att kunna genomföra 

kortsiktiga investeringar. Riahi- Belkaoui (2004) menar således att postulatet möjliggör 

att eventuella risker och konkurser kan förutsägas. Falkman (2010) menar dock att dessa 

periodiseringar medför problematik då de förutsätter att det ska vara möjligt att dela upp 

en verksamhets livslängd i perioder, ett antagande som går att ifrågasättas. 
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3.1.3	  Miljörapportering	  
I Sverige infördes lagstadgad miljöredovisning i mitten på 1990-talet. Denna avser 

endast tillstånds- eller anmälningspliktiga företag, och ställer krav på att dessa i 

förvaltningsberättelsen ska lämna upplysningar om deras miljöpåverkan (Artsberg, 

2005). År 2007 beslutade regeringen att de statligt ägda bolagen ska presentera en 

hållbarhetsredovisning där miljöaspekten är inkluderad (Regeringen, 2015). Utöver 

dessa regleringar är miljörapportering en frivillig process som i och med bristen på 

direktiv mer kommit att ses som ett strategiskt verktyg än en objektiv rapportering 

(Ljungdahl, 1999). 

Som tidigare nämnt har såväl antalet företag som rapporterar som rapporternas 

omfattning ökat (Andrew och Cortese, 2011), och frivilliga organisationer har därför 

upprättat riktlinjer för hur rapporteringen bör utformas (Gray, 2006). Ett av det mest 

välkända och accepterade ramverket för detta har utvecklats av Global Reporting 

Initiative (GRI, 2015), och det är även enligt detta ramverk som statligt ägda bolag 

hållbarhetsrapporterar (Regeringen, 2015).  

Hållbarhet är ett begrepp som inkluderar ett ekonomiskt-, socialt- och miljömässigt 

perspektiv, varav det sistnämnda undersöks i denna studie. Som presenterat i 

Bruntlandsrapporten åsyftar begreppet både till ett långsiktigt och globalt ansvar (World 

comission on environment and development, 1987). Enligt GRI (2015) tar sig detta i 

form genom att en hållbarhetsrapport bör redogöra för miljöpåverkan från de enheter 

som företaget har betydande inflytande eller kontroll över. Detta gäller så väl upp- som 

nedströms. Uppströms inkluderar de enheter som produkten passerat innan den är 

företaget till handa, och nedströms inkluderar de enheter som produkten kommer att 

passera efter det att den lämnat företaget. I hållbarhetsrapporter ska företag även 

redovisa aktiviteter som på kort sikt inte har någon betydande effekt på miljön, men 

som sett ur ett längre tidsperspektiv har en väsentlig och kumulativ påverkan på miljön 

(exempelvis långlivade föroreningar). Genom att ta hänsyn till fler enheter i 

rapporteringen och förlänga tidsperspektivet bortom det specifika räkenskapsåret tas 

hänsyn till hela produktens livscykel (ibid). 
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Figur	  2:	  Produkters	  livscykel.	  

3.2	  Teoretisk	  referensram	  
I studiens teoretiska referensram presenteras först den positivistiska redovisningsteorin 

Positive accounting theory (PAT) och därefter Institutionell teori, som till stor del kan 

ses som en vidareutveckling av PAT. Dessa teorier kommer senare att användas vid 

analysen av vad och vilka som påverkar miljörapporterna och avgränsningen av dessa.  

3.2.1	  Positive	  Accounting	  Theory	  (PAT)	  
För att förstå vad som ligger till grund för redovisningens utformning i situationer där 

lagar och normer inte styr redovisningen har ett flertal positivistiska redovisningsteorier 

vuxit fram. Dessa teorier undersöker varför praxis har utvecklats i en viss riktning, för 

att på så sätt kunna förklara och förutspå händelser kring redovisning och olika val som 

görs inom denna (Collin et al., 2009; Riahi-Belkaoui, 2004). Miljörapportering är ett 

tydligt exempel på redovisningsfenomen som ligger utanför den normativa 

redovisningen.  Positive Accounting Theory (PAT) är en av flera positivistiska 

redovisningsteorier som kan tillämpas vid studier av varför vissa företag, i större eller 

mindre utsträckning, väljer att miljörapportera (Collin et al., 2009). Teorin är utformad 

för att förklara och förutspå redovisningspraxis, men ger inte någon anvisning till vilken 

metod ett företag bör använda (Watts och Zimmerman, 1986). Enligt PAT är det 

kontraktet mellan ägare (principaler) och företagsledare (agenter) som ligger till grund 

för vilka redovisningsmetoder som används (Watts och Zimmerman, 1986). Watts och 

Zimmerman (1986) menar att då agenterna och principalernas inställning till risk ofta 

skiljer sig åt uppstår en intressekonflikt mellan dessa. Utformningen av redovisningen 

blir ett sätt att hantera denna (Collin et al., 2009; Watts och Zimmerman, 1986).   
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3.2.2	  Institutionell	  teori	  	  
Institutionell teori är grundad utifrån PAT. Fokus riktas dock bort från den klassiska 

synen om intressekonflikten mellan agenter och principaler, och lägger istället till fler 

intressenter som kan påverka företagens redovisningsval (Burns, Ribeiro och Scapens, 

2006). Teorin förklarar att val av redovisningsmetoder är ett resultat av institutionella 

påtryckningar som organisationer utsätts för (Collin et al., 2009). Burns et al. (2006) 

förklarar att faktorer som miljö, kultur och sociala normer är av betydelse för företagets 

uppbyggnad, och att verksamheter anpassar deras formella strukturer i syfte att inbringa 

legitimitet och därmed kunna fortsätta bedriva verksamheten. Att lämna miljörapporter 

är ett tydligt exempel på hur företag inom förorenade branscher kan uppnå legitimitet 

bland externa intressenter (Villiers, Rinald och Unerman, 2014; Legendre och Coderre, 

2013). Detta eftersom företag verksamma inom förorenade branscher kritiseras hårdare 

och ifrågasätts gällande dess existens. För att berättiga verksamhetens fortlevnad blir 

miljörapporter ett verktyg att kommunicera med intressenterna och därigenom 

tillgodose deras intressen och krav.  Burns et al. (2006) förklarar att företag i samma 

omgivning möter samma krav och ställs inför samma ideal, vilket medför att dessa 

tenderar att likna varandra. Denna homogenitet kallas för isomorfism, och kan förklara 

varför dessa rapporter ökat markant under det senaste decenniet (ibid). 

De tre krafterna som framkallar detta fenomen klassificeras som normativ-, tvingande 

och mimetisk isomorfism (Collin et al., 2009; Burns et al., 2006; Carruthers, 1995). 

Med tvingande isomorfism menas att organisationer som företaget är beroende av, och 

samhället som det verkar i, ställer krav och sätter upp förväntningar på företaget. Om 

företaget ej lyckas leva upp till dessa kommer det att gå miste om nödvändiga resurser 

eller drabbas av sanktioner (ibid). Länders tillämpande och implementering av 

ramverket IFRS är ett tydligt resultat av tvingade påtryckningar från internationella 

organisationer (Lasmin, 2011; Judge et al., 2010).  

Normativ isomorfism utgår från de sociala och kulturella förväntningar som 

omgivningen värdesätter (Collin et al., 2009). Detta sker genom att yrkesgrupper agerar 

normbildande i syfte att främja betydelsen av deras kompetens i samhället (ibid). Denna 

mekanism kan dock utvidgas till att omfatta alla normativa tryck på individer (ibid). Att 

till exempel tillhöra en specifik yrkeskår eller att vara medlem i ett nätverk medför 

påtryckningar att anta en för sammanhanget gemensam praxis (ibid). Carruthers (1995) 

menar att de som avviker från det för gruppen accepterade beteendemönstret, kommer 

att utsättas för formella eller informella åtgärder utfärdade av gruppen.  
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Den sistnämnda varianten av isomorfism, mimetisk, innebär att företag kopierar andra 

företags framgångsrika metoder (Collin et al., 2009; Burns et al., 2006). För att uppnå 

samma resultat imiteras och efterliknas företagets struktur och koncept (ibid). Burns et 

al. (2006) ger även exempel på att anlitade konsulter kan bidra till denna variant av 

isomorfism. Detta eftersom de råd konsulterna lämnar till klienterna ofta är identiska, 

vilket ytterligare bidrar till likformighet i företagens agerande. 

3.3	  Tidigare	  forskning	  
Nedan ges en resumé av vad tidigare forskning resulterat i gällande vilka motiv som 

ligger bakom företags val av att frivilligt lämna miljörapporter.  

3.3.1	  Redovisningsval	  (Accounting	  choice)	  	  
Fields et al. (2001) menar att i en värld med perfekt existerande marknader skulle inte 

redovisning fylla någon funktion. Då verkligheten dock ser annorlunda ut menar de att 

redovisning och valet av metoder beträffande denna spelar en viktig roll för 

företaget.  De har vidare tagit fram en definition av fenomenet: 

”An accounting choice is any decision whose primary purpose is to influence (either in 

form or substance) the output of the accounting system in a particular way, including 

not only financial statements published in accordance with GAAP, but also tax returns 

and regulatory filings.” (Fields et al., 2001, s. 256). 

Fields et al. (2001) menar att val rörande redovisningsmetoder går att dela in i tre 

sektioner: agentkostnader, asymmetrisk information och externa faktorer som påverkar 

icke-avtalsslutande parter. De förklarar att agentkostnader i allmänhet är relaterade till 

kontraktsfrågor, exempelvis ersättning till chefer. Informationsasymmetrier förknippas 

vanligtvis med relationen mellan välinformerade chefer och mindre välinformerade 

investerare (ibid). Kategorin övriga externa faktorer avser i allmänhet avtalsenliga och 

icke-avtalsenliga relationer till tredje part (ibid). Med grund i denna klassificering 

utvecklar Fields et al. (2001) en hypotes att redovisning fyller en viktig funktion i 

kommunikationsprocessen och att den ger chefer en möjlighet att sprida privat hållen 

information, däribland information om företagets miljöpåverkan.  

Forskning kring aktieägarnas förhållningssätt till miljörapporter är tudelad. Ljungdahl 

(1999) menar att det råder brist på studier innehållandes bevis på att investerare 

efterfrågar miljörelaterad information. Belägg för detta ges genom att aktiekursen inte 

visat någon reaktion på offentliggjord miljöinformation. Enligt Ljungdahl (1999) kan 

därför teorin om att investerare efterfrågar denna typ av information avfärdas. Bachoo, 
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Tan och Wilson (2013) menar dock att högkvalitativ hållbarhetsrapportering 

(miljörapportering inkluderat) på längre sikt kan leda till att investerare värderar 

företaget högre och därmed är beredda att betala ett högre pris för aktien.  

Ljungdahl (1999) menar dock att även om aktieägarna inte ställer krav på 

miljörapportering möts flera företag av påtryckningar från medvetna, icke-investerande, 

intressenter. Bland dessa intressenter finns grupper som ställer krav på miljöanpassning 

av verksamheten. För att kunna kommunicera med dessa intressenter menar Ljungdahl 

(1999) att utnämnandet av dokument, exempelvis hållbarhetsrapporter, är ett effektivt 

verktyg. Företagen skapar då en chans att både binda företagets miljöprestationer till ett 

sammanhang, samtidigt som det skapar en plattform där enbart önskvärd information 

behöver synas (ibid). Enligt Villiers et al. (2014) är dock rapporter av denna typ 

kritiserad eftersom de vanligen är upprättade mer för syns skull än för att företagen 

faktiskt förändrar sina aktiviteter till att bli mer miljövänliga.  

Det faktum att företag i sina miljörapporter skapar en plattform för endast utvald 

information har gett upphov till flera studier som argumenterar för att rapporterna 

presenteras i ett legitimitetsyfte (se till exempel: Chen, Pattern och Roberts, 2008; Cho 

och Patten, 2007; Grey et al., 1996). Det finns även studier som pekar på att företag 

verksamma i legitimitetshotande branscher, och som med stor sannolikhet bedriver 

verksamheter med negativ miljöpåverkan, tenderar att kompensera detta genom att 

presentera extra mycket information (Clarkson et al., 2008; Cho och Patten, 2007). 

Genom att göra detta önskas en högre och mer allmänt accepterad status uppnå. 

3.4	  Företagsspecifika	  faktorer	  	  
Nedan presenteras de fyra företagsspecifika faktorerna storlek, skuldsättningsgrad, 

ägarkoncentration och bransch. Dessa förklaringsfaktorer är vanligt förekommande i 

tidigare studier inom ämnet miljörapportering, och det är även dessa som kommer att 

användas i denna studie. Redogörelse för tidigare studiers resultat samt definition för 

samtliga faktorer finns beskrivet under rubrikerna nedan.  

3.4.1	  Storlek	  
Att det finns ett samband mellan företagets storlek och mängden presenterade 

miljöupplysningar har konstaterats i många empiriska studier (se till exempel: Eng och 

Mak, 2003; Scott och Brown, 2003; Patten, 2002; Gray et al., 1996; Lang och 

Lundholm, 1993). Dessa studiers resultat indikerar att ju större företagen är, desto mer 

miljöupplysningar utlämnas. Patten (2002) menar att detta kan förklaras av att stora 
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företag bedriver mer för allmänheten exponerade verksamheter, och att denna 

transparens genererar till att mer upplysningar ges. Hackston och Milne (1996) förklarar 

att detta kan bero på att stora företag bedriver fler aktiviteter och således har en större 

påverkan på miljön. De menar att eftersom stora företag har fler aktieägare är det större 

sannolikhet att dessa antingen är berörda av, eller bekymrade för, företagets 

miljöpåverkan och att de därmed kräver denna typ av information. Storlekens samband 

är även av betydande roll eftersom stora företag oftast har bättre incitament att upprätta 

upplysningar om miljön än vad mindre företag har (Al-Tuwaijri, Christensen och 

Hughes, 2004). Hackston och Milne (1996) nämner dock att det finns studier som inte 

visat något samband mellan mängden miljöinformation och storlek, men nämner att för 

små urval kan vara förklaringen till dessa undantag.  

Som tidigare nämnt har storlek använts som en företagsspecifik egenskap i många 

studier med avsikt att förklara varför företag väljer att redovisa frivillig information 

(Brammer och Pavelin, 2008; Scott och Brown, 2003; Eng och Mak, 2003; Patten, 

2002). Måtten för att beräkna företagens storlek varierar dock. Exempelvis mätte Scott 

och Brown (2003) storleken på företagen utifrån antalet anställda, medan Meek et al., 

(1995) använde omsättning som mått. Denna studie har dock i linje med Brammer och 

Pavelin (2008) kategoriserat storleken på företagen utifrån deras balansomslutning.

  

3.4.2	  Skuldsättningsgrad	  
Skuldsättningsgrad är ett mått som används för att mäta företags kapitalstyrka (Nilsson, 

Isaksson och Martikainen, 2002). Nilsson et al. (2002) förklarar att 

skuldsättningsgraden är högre desto mer främmande kapital som utgör företagets totala 

kapital. Det är således ett mått som beräknar företags finansiella sammansättning (ibid). 

I exempelvis Brammer och Pavelins (2008) studie räknas företagens skuldsättningsgrad 

ut enligt formeln nedan. Det är även den formel som denna studie utgår ifrån.  

Skuldsättningsgrad = Totala skulder/Totalt eget kapital  

Watts och Zimmerman (1981) förklarar att efterfrågan av miljöinformation blir mer 

omfattande ju högre företagets skuldsättningsgrad är. Empiriska bevis har funnit att ju 

större inflytande borgenärerna har i verksamheten, desto mer ökar pressen hos cheferna 

att lämna den önskade informationen (Brammer och Pavelin, 2008; Watts och 

Zimmerman, 1981). Externa aktörer som tillgodoser företag med kapital (till exempel 

banker) har med tiden börjat ställa högre krav att miljöinformation ska finnas tillgänglig 
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(Goss och Roberts, 2011; Hopwood, Unerman och Fries 2010). Goss och Roberts 

(2011) menar även att denna utveckling har lett till att det ur ett 

kapitalanskaffningsperspektiv kan komma att bli mer kostsamt för företag som inte 

frivilligt redovisar miljöupplysningar. Detta eftersom företags miljöpåverkan kommit att 

bli en allt mer uppmärksammad riskfaktor för borgenärerna.   

3.4.3	  Ägarkoncentration	  
Enligt studier av Mohd (2007) samt Chau och Gray (2002) är mängden frivilliga 

upplysningar som redovisas kopplade till företagens ägarkoncentration. Även Eng och 

Mak (2003) upptäckte ett statistisk signifikant negativt samband mellan mängden 

publicerad frivillig information och företagets ägarkoncentration. De menar därför att 

företag med en stor spridning av ägare är mer benägna att lämna upplysningar än 

företag med en liten spridning av ägare. En anledning till detta fenomen är enligt Fama 

och Jensen (1983) att inom företag med låg ägarkoncentration är det större risk att en 

konflikt uppstår mellan principal och agent, än vad det är inom företag med en hög 

ägarkoncentration. Som en lösning till denna konflikt lämnas därför mer extern 

information så att intressenter kan försäkra sig om att deras intressen tas i bejakande i de 

aktiviteter som bedrivs av verksamheten (ibid).  

Tagesson, Blank, Broberg och Collin (2009) genomförde en studie på svenska 

börsnoterade bolag där de bland annat undersökte hur ägarkoncentrationen påverkade 

hållbarhetsrapporteringen. I motsats till ovan nämnda studier fann dock Tagesson et al. 

(2009) inte något samband mellan hur stor röstandel de fem största ägarna kontrollerade 

och innehållet i företagens hållbarhetsrapporter. Förklaringen till detta menar Tagesson 

et al. (2009) kan vara att huruvida företagen var statligt ägda eller ej. De menar att de 

företagen som ägs av staten har krav på sig att lämna miljörapporter eftersom att de har i 

uppdrag att bidra till samhällsnyttan och inte att vinstmaximera.  

I enlighet med studien av Tagesson et al. (2009) har ägarkoncentrationen i denna studie 

även beräknats som de fem största aktieägarnas sammanlagda röstandel. Denna 

uträkning har ansetts lämplig eftersom även Tagessons et al. (2009) undersökt företag 

noterade på Stockholmsbörsen.  
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3.4.4	  Bransch	  
Forskning har visat att det finns samband mellan företag som frivilligt lämnar ut 

information och vilken bransch företaget är verksamt inom (Tagesson et al., 2009; 

Deegan och Gordon, 1996; Gray et al., 1995; Adams, Glyer och McCarl, 1989). Deegan 

och Gordon (1996) hävdar att det inom vissa branscher råder ett positivt samband 

mellan intressenters efterfrågan på miljöupplysningar och hur mycket information 

företaget lämnar ut. I branscher där intressenterna visar mer oro för företagens påverkan 

på miljön lämnar företag ut information kring detta i högre utsträckning. Enligt Gray et 

al. (1995)  är typ av sektor av betydelse i vissa fall. Exempelvis tycks företag inom olje-

, kemikalie- och gruvindustrin vara särskilt benägna att lämna icke-finansiell, däribland 

miljörelaterad, information. Tagesson et al. (2009) menar att även företag inom 

materialbranschen tenderar att lämna mer upplysningar angående dess miljöpåverkan, 

och Adams et al. (1989) nämner ytterligare branscherna industri och energi.  Dock råder 

det över lag lite variation i utlämnandet av strategisk information mellan olika branscher 

(Gray et al., 1995; Tagesson et al., 2009).   

Även enligt Cooke (1989) påverkar den sektor företag är verksamma inom sannolikt 

utlämnandet av frivillig information. Orsaken till detta är antingen av traditionella skäl, 

eller för att företag vill ansluta sig till mer framgångsrika företags strategier. Han 

förklarar att om ett dominerande företag i en bransch lämnar extra information kommer 

andra företag att följa efter.  

De kategorier som legat till grund för branschindelningen i denna studie är valda utifrån 

Nasdaq OMX Stockholms indelning. Dessa är olja och gas, telekommunikation, 

teknologi, dagligvaror, finans och fastighet, sällanköpsvaror- och tjänster, hälsovård, 

kraftförsörjning och industri. Denna kategorisering har tillämpats i tidigare studier av 

bland annat Tagesson et al. (2009), och anses därför lämplig även i denna. Utifrån 

denna kategorisering har en klassificering av vilka branscher som anses vara 

miljökänsliga respektive icke- miljökänsliga gjorts. Klassificeringen har gjorts i enighet 

med liknande studier (se till exempel: Tagesson et al., 2009; Adams et al., 1998; Gray et 

al., 1995).  
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3.5	  A	  priori-‐	  modeller  
Som nämnt tidigare i metodkapitlet innefattar denna studie hela populationen samt en 

delpopulation av denna. Detta för att besvara samtliga utav studiens frågeställningar. 

Hela populationen utgörs av samtliga noterade företag på Stockholmsbörsen, och 

delpopulationen består av de noterade företagen som lämnade miljörapport avseende år 

2014. Fortsättningsvis kommer studien att behandla populationen och delpopulationen 

parallellt.  

För att få förståelse och skapa en tydlig överblick av vad studien ämnar undersöka och 

vilka förklarande faktorer som tillämpas har två A priori- modeller skapats, en för hela 

populationen och en för delpopulationen. Modellerna förtydligar vilka teorier och 

tidigare forskning som legat till grund för de valda faktorerna ägarkoncentration, 

skuldsättningsgrad, storlek och bransch. Forskning kring redovisningsval i allmänhet, 

och miljörapportering i synnerhet, har genomförts med dessa variabler för att förklara 

bland annat mängden miljöinformation som presenteras, vad informationen innefattar, 

vilka som efterfrågar den, etcetera. Därför anses dessa förklaringsvariabler även 

lämpliga vid undersökning av vad som påverkar varför företag lämnar 

miljörapportering, samt hur dessa rapporter är avgränsade ur ett miljöperspektiv.  

Att studera miljörapporter ur ett avgränsningsperspektiv är en ny infallsvinkel inom 

redovisningsforskning. Då det inte finns något känt begrepp eller någon måttenhet för 

hur detta fenomen ska studeras, har i denna studie hållbar avgränsning av 

redovisningsenhet och period valts som beteckning för hur väl företagen tagit ett 

långtgående ansvar i miljörapporternas avgränsning i redovisningsenhet och period.  

Nedan presenteras två A-priori modeller. Den första är upprättad för den undersökning 

som görs på hela populationen, det vill säga vilka börsnoterade företag som 

miljörapporterade år 2014. Denna har miljörapportering som beroende variabel. Den 

andra är upprättad för de forskningsfrågor som endast rör delpopulationen bestående av 

de miljörapporterande företagen. Denna modell har hållbar avgränsning av 

redovisningsenhet och period som beroende variabel. Modellerna har sedan fyra 

förklaringsvariabler kopplade till sig, dessa har nedan numrerats som två, tre, fyra och 

fem. Dessa oberoende variabler är desamma för både miljörapportering och hållbar 

avgränsning av redovisningsenhet och period, och beskrivningar av dessa kommer 

därför endast att presenteras en gång.  
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Figur	  3:	  A	  priori-‐	  modell,	  hela	  populationen. 

1. Miljörapportering (hela populationen) 

Den centrala delen i modellen är den oberoende variabeln. Den avser huruvida de 

börsnoterade företagen lämnar miljörapport eller ej. De resterande fyra delarna i 

modellen är de förklaringsvariabler som antas påverka företags utlämnade av 

miljörapporter. 

1.	  Miljörapportering	  

2.	  Storlek	  

3.	  Ägar-‐
koncentration	  

4.	  
Skuld-‐

sättningsgrad	  

5.	  Bransch	  
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2. Storlek  

Enligt tidigare forskning antas denna variabel påverka mängden miljömässiga 

upplysningar i företagens rapporter. I denna studie används därför denna faktor för att 

se om storlek påverkar företagens val att miljörapportera och miljörapporternas 

utformning.  

 

3. Skuldsättningsgrad  

Skuldsättningsgradens inverkan på mängden miljöupplysningar är hänförlig från 

institutionell teori. Teorin menar att borgenärernas inflytande bidrar till att 

företagscheferna tvingas tillgodose den önskade miljöinformationen. I denna studie 

kommer det även att undersökas om denna teori går att tillämpa på hur avgränsningen 

av miljörapporterna sker.  

4. Ägarkoncentration 

Denna förklarande faktor är hämtad från redovisningsteorin PAT, som menar att 

miljörapportering är ett redovisningsval som tillämpas för att hantera en intressekonflikt 

mellan ledning och ägare. Tidigare forskning har visat att ägarkoncentrationen antas ha 

ett negativt samband med mängden miljöupplysningar. Detta eftersom att ju större 

spridning av ägare, desto större är sannolikheten att en andel av ägarna kräver 

miljöinformation. 

5. Bransch 

Även denna förklarande variabel går att koppla till mimetisk isomorfism (hämtad från 

institutionell teori) och tidigare forskning. Enligt tidigare forskning tenderar företag som 

verkar inom förorenade branscher att lämna mer information kring verksamhetens 

miljöpåverkan för att erhålla legitimitet från omgivningen. Mimetisk isomorfism 

innebär att företag verksamma inom samma bransch har benägenhet att efterlikna 

varandra.   
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Figur	  4:	  A	  priori-‐	  modell,	  delpopulationen.	  

1. Hållbar avgränsning av redovisningsenhet och period 

Mittpartiet i modellen är det undersökningsområde som studiens syfte främst avser att 

studera utifrån tidigare forskning och teorier. Detta ämnar undersöka hur 

miljörapporterna är avgränsade i redovisningsenhet och redovisningsperiod. De fyra 

resterande delarna i modellen (punkt två, tre, fyra och fem) är de förklaringsvariabler 

som antas påverka avgränsningen i företags miljörapportering, dessa är desamma som i 

figur 3 som illustrerar undersökningen av hela populationen.  
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3.6	  Undersökningsmodell	  	  
	  

Begrepp    Datainsamling  

  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
Figur	  5:	  Studiens	  undersökningsmodell.	  
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OMXs	  branschindelning	  	  
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Undersökningsmodellen ovan illustrerar studiens fyra oberoende- och två beroende 

variabler samt hur information om respektive variabel har inhämtats. Den 

företagsspecifika egenskapen storlek har mätts utifrån företagens balansomslutning. 

Denna har återfunnits i balansräkningarna i respektive företags årsredovisning. 

Information om företagens skuldsättningsgrad har beräknats genom totala skulder 

dividerat med totalt eget kapital. Även dessa uppgifter har inhämtats från företagens 

balansräkningar.  

 

I den mån information kring företagens ägarkoncentration har gått att återfinna i 

årsredovisningarna har dessa uppgifter primärt inhämtats därifrån. Vid de tillfällen 

årsredovisningarna saknat denna information inhämtades dessa uppgifter istället från 

Avanza (Avanza, 2015). Branschindelningen som denna studie baseras på är gjord 

utifrån Nasdaq OMX:s (Nasdaq, 2015) branschfördelning av företag listade på 

Stockholmsbörsen. Huruvida dessa branscher har varit miljökänsliga respektive icke- 

miljökänsliga är förankrat i tidigare studiers bedömning. För att avgöra om företagen 

lämnar miljörapporter har studien utgått från två format av miljörapporter: 

miljörapporter som är integrerad i årsredovisningarna, alternativt fristående 

miljörapporter. Dessa rapporter återfinns vanligen under separata kapitel i 

årsredovisningar där företagen beskriver hållbarhetsbegreppets olika perspektiv. 

Årsredovisningar som endast nämner miljöinformation i förvaltningsberättelsen har inte 

räknats med. Hållbar avgränsning av redovisningsenhet och period har bedömts utifrån 

den frivilliga miljörapporteringen (lämnad i årsredovisningen eller separat rapport).  
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4.	  Empiri	  och	  analys	  
	  

I	   detta	   kapitel	   behandlas	   studiens	   empiriska	   material.	   Eftersom	   studiens	   syfte	  

innefattar	  hela	  populationen,	  det	  vill	  säga	  samtliga	  börsnoterade	  företag,	  och	  en	  

delpopulation	   som	   utgörs	   av	   de	   börsnoterade	   företag	   som	   miljörapporterar,	  

kommer	   analysen	   att	   ske	   separat	   för	   dessa.	   Inledningsvis	   presenteras	   den	  

deskriptiva	  statistiken	   för	  hela	  populationen,	   följt	  av	  den	  deskriptiva	  statistiken	  

delpopulationen.	   Därefter	   ges	   en	   bild	   av	   hur	   avgränsningspraxis	   ser	   ut,	   och	   en	  

del	   goda	   exempel	   lyfts	   fram.	   Kapitlet	   fortsätter	   därefter	   med	   univariat	   och	  

bivariat	  analys.	  	  	  

4.1	  Översikt	  av	  data	  för	  hela	  populationen	  
Nedan ges en översiktlig tabell över samtliga variablers deskriptiva statistik. Den 

beroende variabeln, miljörapporterar, kan endast anta två värden (ja = 1, nej = 0). De 

oberoende variablerna utgör de företagsspecifika faktorerna som utifrån tidigare 

forskning antas påverka huruvida företagen miljörapporterar eller ej. 

Descriptiv 
statistik 

Totala 
tillgångar 
(MKR)* 

S / E* Ägar-konc. 
(fem största)* 

Miljörapporterar** 

 N   
               Valid 

251 246 249 255 

Mean 18791 1,3476 0,545 0,6392 

SE Mean 2894 0,0851 0,012 0,0301 

StDev 45847 1,3348 0,1886 0,4812 

Min 30 0 0,101 0  

Median 2744 1,1 0,54 1 

Max  382896 10,5 0,944 1 

Tabell	  1:	  Översiktlig	  statistik	  för	  beroende	  och	  oberoende	  variabler	  

*= Oberoende variabler  
** = Beroende variabel  

Samtliga variablers minimum- och maximumvärden skiljer sig åt markant, något som 

påverkar medelvärdena. Avvikande observationer förekommer. Bland annat har 

bankerna stor påverkan på dessa värden, vilket gör att värdena blir ojämnt fördelade. 
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Med anledning av detta har varje variabel bearbetas var för sig och lämpliga åtgärder 

vidtagits. Talen i tabellen ovan utgör alltså justerad data. Redogörelse för detta följer 

nedan.  

4.1.1	  Miljörapporterar	  	  
Tabellen nedan visar hur stor andel av företagen listade på Stockholmsbörsen som 

lämnar miljörapporter. Majoriteten av alla företag har lämnat denna typ av rapport, 

vilket framgår tydligt nedan. Dock ska poängteras att av de 92 företag som inte 

miljörapporterar har flertalet av dessa webbaserad miljöinformation, och/eller 

information om företagets miljöpåverkan i årsrapporter under rubriken 

förvaltningsberättelse. Denna data återspeglar därför inte dessa, då avgränsning ansetts 

nödvändig.  

Miljörapporterar Antal företag  Andel företag 

Ja 163 63,92 % 

Nej 92 36,08 % 

Totalt 255 100,00 % 

Tabell	  2:	  Andel	  miljörapporterande	  företag.	  

För att ge en representativ bild av inom vilka branscher som det miljörapporteras i hög 

respektive låg omfattning presenteras i tabellen nedan. Olja och gas är den bransch där 

störst andel företag lämnar miljörapporter. Hälsovård är den sektor där andelen 

miljörapporterande företag är lägst. Branscherna hälsovård och teknologi är de enda 

branscherna där majoriteten av företagen inte lämnar någon miljörapport.  
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Bransch Antal 
företag  

Antal som 
miljörapporterar 

Andel som 
miljörapporterar 

Industri 66 46 70,0 % 

Olja och gas 6 5 83,3 % 

Sällanköpsvaror/tjänster 27 22 81,5 % 

Hälsovård 32 12 37,5 % 

Finans och fastighet 47 32 68,1 % 

Dagligvaror  22 16 72,7 % 

Material 18 11 61,1 % 

Telekommunikation 6 4 66,7 % 

Teknologi 29 14 48,3 % 

Kraftförsörjning 2 1 50,0 % 

Totalt 255 163 63,9 % 

Tabell	  3:	  Andel	  företag	  som	  miljörapporterar	  i	  varje	  bransch.	  

4.1.2	  Storlek	  	  
Klassificeringen av företagens har gjorts utifrån de totala tillgångarna på balansdagen. 

Med samtliga 255 företag inkluderade visar den deskriptiva statistiken på ett 

medelvärde om 6 655 737 MKR. Utifrån box-ploten observerades dock fyra tydliga 

“outliers” (se bilaga 4). Dessa “outliers” utgörs av de fyra storbankerna; SEB, Svenska 

Handelsbanken, Nordea och Swedbank. En exkludering av dessa gör populationen mer 

normalfördelad, vilket går att se i histogrammet (se bilaga 4). Som går att utläsa i 

tabellen nedan minskar medelvärdet markant vid exkludering av de fyra storbankerna, 

medan medianvärdet är relativt oförändrat. Dessa har således stor påverkan på faktorn 

storlek och analysen kommer fortsättningsvis att genomföras utan dessa företag.   

Variabel  Total 
Count  

Mean SE 
Mean 

StDev Min Median Max 

Balansomslutning, 
samtliga 

255 73143 30195 482183 30 2896 6355737 

Balansomslutning, exl. 
storbanker 

251 18791 2894 45847 30 2744 382896 

Tabell	  4:	  Deskriptiv	  statistik	  för	  storlek,	  hela	  populationen.	  	  
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4.1.3	  Skuldsättningsgrad	  	  
Skuldsättningsgraden hos respektive företags har beräknats genom:   

Totala skulder/Totalt eget kapital  

Även denna variabel visar extremvärden i populationen. Likt föregående variabel är det 

de fyra storbankerna som vid en box-plot kan pekas ut som “outliers”. Utöver de fyra 

storbankerna är ytterligare två banker, Avanza och Nordnet, noterade på 

Stockholmsbörsen. Med anledning av speciella redovisningsregler för banker uppvisar 

dessa sex företag en betydligt högre skuldsättningsgrad än populationens genomsnitt. 

Förutom bankerna kan Etrion och Swedish Match vid en box-plot klassificeras som 

“outliers”. PA Resources är det enda företag med negativ skuldsättningsgrad (detta 

beror på att deras egna kapital är negativt). För att få en mer normalfördelad data för 

denna variabel kommer analysen att ske utan dessa nio företag.  

Variable Total 
Count  

Mean SE 
Mean 

StDev Min Median Max 

Skuldsättningsgrad  255 2,3270 0,4370 6,9760 -5,400 1,2000 81,5700 

Skuldsättningsgrad 
exkl. banker, Swedish 
match, Etrion och 
Nobina  

246 1,3476 0,0851 1,3348 0,0000  1,1000 10,5000 

Tabell	  5:	  Deskriptiv	  statistik	  för	  skuldsättningsgrad,	  hela	  populationen.	  

4.1.4	  Ägarkoncentration	  	  
Likt tidigare studier har denna variabel i denna studie beräknats genom en summering 

av de fem största aktieägarnas röstandelar. Nedan presenterad data består dock av sex 

bortfall, EnQuest, Black Pearl Resources, Lundin Gold, NGEx Resources, Semafo och 

Etrion. Information om dessa företags ägarkoncentration har ej gått att inhämta, varken 

via företagens årsredovisningar, deras hemsidor eller Avanza. Då data varit 

normalfördelad har någon ytterligare exkludering än dessa sex bortfall ej varit 

nödvändig.  

Tabellen nedan visar att ägarkoncentrationen har en stor spridning på mellan 10,1 % och 

94,4 %. Dock är denna data normalfördelad, vilket kan utläsas utifrån medelvärdet och 

medianen; dessa antar de snarlika värdena 54,5 % och 54,0 %.  
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Variable Total 
Count  

Mean SE 
Mean 

StDev Min Median Max 

Ägarkoncentration  249 0,5450 0,0120 0,1886 0,1010 0,5400 0,9440 

Tabell	  6:	  Deskriptiv	  statistik	  för	  ägarkoncentration,	  hela	  populationen. 

4.1.5	  Bransch	  	  
Tabellen nedan visar att antalet företag i respektive bransch är ojämnt fördelad. 

Exempelvis representeras sektorn industri av 66 företag, medan kraftförsörjning endast 

består av två företag. Eftersom denna fördelning är så pass ojämn kommer branscher 

hädan efter att klassas in i de mer jämnfördelade kategorierna miljökänslig- respektive 

icke-miljökänslig bransch. Till de miljökänsliga hör branscherna industri, olja och gas, 

material och kraftförsörjning.  

Bransch Antal företag Andel företag 

Industri* 66 25,88 % 

Olja och Gas* 6 2,35 % 

Sällanköpsvaror/tjänster 27 10,59 % 

Hälsovård 32 12,55 % 

Finans och fastigheter 47  18,43 % 

Dagligvaror  22 8,63 % 

Material* 18  7,06 % 

Telekommunikation 6 2,35 % 

Teknologi  29 11,37 % 

Kraftförsörjning* 2  0,78 % 

Totalt 255 100,00 % 

Tabell	  7:	  Deskriptiv	  statistik	  för	  variabeln	  branschindelning,	  hela	  populationen.	  
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Även om denna indelning inte heller är helt jämn fördelad är den mer lämplig för denna 

studie. Tabellen nedan visar att företagen som är verksamma inom en miljökänslig 

bransch utgör drygt en tredjedel av hela populationen.  

Bransch  Antal företag Andel företag  

Miljökänslig 92 36,08 % 

Icke-miljökänslig  163 63,92 % 

Totalt  255 100,00 % 

Tabell	  8:	  Deskriptiv	  statistik	  för	  miljökänsliga	  och	  icke-‐	  miljökänsliga	  branscher,	  hela	  
populationen.	  

	  
	  
4.2	  Översikt	  av	  data	  för	  delpopulationen	  
Vidare bygger denna studie på hur de miljörapporterande företagen avgränsar 

rapporteringen i enhet och tidsperiod. Populationen utgörs således hädan efter endast av 

de företag som vid analysen ovan kategoriserades som miljörapporterande företag. Den 

beroende variabeln i denna analys utgörs av hur omfattande respektive företags 

miljörapport är avseende tid och enhet. Bedömning av detta har skett genom sökning av 

ord kopplade till denna avgränsningsproblematik. Poängsättning har skett manuellt med 

hjälp av kodningsmanual och tillhörande schema (se bilaga 1 och 2), och poängen för 

hållbar avgränsning av redovisningsenhet och period bildar graden av miljöansvar som 

tagits vid rapportens avgränsning. Ju högre poäng desto vidare förhållningssätt till 

postulaten avgränsning i enhet och avgränsning i tidsperiod. Ett högt poäng innebär 

alltså att företaget visar ett långtgående ansvar i deras miljörapport, och att de, i enighet 

med definitionen av miljömässig hållbarhet, tillämpar en långsiktig och global 

rapportering. Nedan ges en övergripande bild över den förklarande statistiken för 

samtliga variabler.  
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Descriptiv  
statistik 

Totala  
tillgångar  
(MKR)* 

S / E* Ägarkonc. 
(fem största 
ägarna)* 

Poäng ** 

 N  

               Valid  

159 155 162 163 

Mean 27246 1,3697 0,5287 4,018 

SE Mean 4371 0,0639 0,0146 0,189 

StDev 55121 0,7955 0,1863 2,418 

Min 83 0,1 0,101 0 

Median 5315 0,8 0,54 4 

Max  382896 1,300 0,944 9 

Tabell	  9:	  Översiktlig	  statistik	  för	  variablerna,	  delpopulationen.	  

*= Oberoende variabler  
** = Beroende variabel  

4.2.1	  Avgränsningspraxis	  	  
För att studien ska kunna bistå med ett praktiskt bidrag kommer en beskrivning att göras 

av hur företag rent praktiskt väljer att avgränsa sina miljörapporter gällande 

redovisningsenhet och redovisningsperiod. I följande stycke presenteras exempel på hur 

en omfattande och inkluderande avgränsning kan te sig, där ett fullständigt 

livscykelperspektiv tagits i anspråk och där rapportering har skett med det långsiktiga 

och globala förhållningssätt som hållbarhetsbegreppet förespråkar.  

 

De flesta företag redovisar jämförelsetal från ett eller flera år bakåt i tiden. Dessa visar 

vanligtvis företagets koldioxidutsläpp, vatten- eller energiförbrukning. Andra 

redovisade jämförelsetal är ofta anpassade efter den specifika verksamheten. 

Exempelvis redovisar Lindab (Lindab, 2015) jämförelsetal på deras avfall och 

metallskrot, förbrukning av förpackningsmaterial och förbrukning av råmaterialen olja, 

stål, lösningsmedel, färg och gummi. SCA (SCA, 2015) redovisar bland annat 

jämförelsetal för deras utsläpp av kväveoxid och kemisk syreförbrukning.  
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Flertalet företag presenterar så väl mätbara miljömål som miljömål formulerade i text.  

Många uppsatta mål relaterar till att minska företagets koldioxidutsläpp. Assa Abloy 

(Assa Abloy, 2015, s.59) skriver “ASSA ABLOY strävar efter att minska 

energiförbrukning och relaterade koldioxidutsläpp”. Duni (Duni, 2015) har som mål att 

produktionen ska vara 100 % fri från användning av fossila bränslen till år 2020. Även 

Billerud Korsnäs (Billerud Korsnäs, 2015) har som ett av flera uppsatta mål att minska 

företagets och anlitade leverantörers koldioxidutsläpp. Detta har redovisats i en tabell 

där de historiska jämförelsetalen och de för räkenskapsåret hänförliga siffrorna på 

koldioxidutsläpp redovisats bredvid de uppsatta målen för kommande år. Genom att 

redovisa utfall 2013, mål 2014, utfall 2014, mål 2015 samt mål 2020 har företaget 

vidgat avgränsningen i tidsperiod till att sträcka sig långt utöver räkenskapsåret. Dessa 

mål och jämförelsetal har i denna studie fått representera att företaget rapporterar med 

ett långtgående tidsperspektiv, då dessa tänjer på postulatet avgränsning i 

redovisningsperiod. 

För att bedöma hur väl företagen ur ett miljöperspektiv har tagit hänsyn till postulatet 

avgränsning i redovisningsenhet har undersökning av vilken redovisningsenhet 

rapporterna avser gjorts.  Majoriteten av alla rapporter avser hela koncernen. Undantag 

finns dock, exempelvis avser SSAB (SSAB, 2015) och Lundin Minings (Lundin 

Mining, 2015) rapporter endast företagens produktionsanläggningar. Loomis (Loomis, 

2015) miljörapport avser endast företagets enheter i Norden, och Lundbergföretagen 

(Lundbergföretagen, 2015) har avgränsat rapporten till att endast innefatta 

dotterbolagen.   

För att göra en avvägd bedömning där hänsyn tas till båda postulaten har en analys av 

huruvida företagen tagit hela livscykelperspektivet i bejakande genomförts. Detta 

perspektiv har delats upp i tre delar: uppströms (leverantörer), tillverkningsprocessen 

(när produkten är företaget tillhanda) och nedströms (användning och avfallshantering), 

och poäng har kunnat erhållas för varje presenterad del. Se bild nedan.  
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Figur 4.1: Livscykelperspektiv.  

Maximal poäng för livscykelperspektivet har erhållits när samtliga delar av livscykeln 

diskuterats i rapporten, samt att data på produktens totala utsläpp under dess livstid 

presenteras. Företag som uppfyllt kriterierna för maximal poäng i denna kategori är 

Billerud Korsnäs, Electrolux, Ericsson, H&M och Volvo.  
 

Electrolux fångar en del av produkternas totala miljöpåverkan genom att redogöra för 

hur de kan vidga sitt miljöansvar till att även inkludera företagets leverantörer.“As part 

of the company’s responsible sourcing initiatives, Electrolux carried out 361 supplier 

audits in 2014” (Electrolux, 2014, s. 31). H&M tydliggör deras långtgående 

ansvarstagande genom att bland annat diskutera kring reduce, reuse och recycle. “We 

strive to reduce, reuse and recycle wherever we can: packaging, hangers and shopping 

bags, for example. But the really big question is what happens to clothes when 

consumers no longer want them” (H&M, 2015, s. 77).  För att bemöta detta har 

företaget fokus på att “Close the loop on textile fibres” (H&M, 2015, s. 80).  De 

beskriver vikten av detta arbete som (H&M, 2015, s. 80) “In the short term, this will 

help keep textiles from ending up in landfills. In the long run, this can change the way 

fashion is made and massively reduce the need for extracting virgin resources from our 

planet”.  Med detta fångar H&M det fundamentala tankesättet kring hållbarhet– att inte 

inskränka på kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov.   
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4.2.2	  Hållbar	  avgränsning	  av	  redovisningsenhet	  och	  period	  
I tabellen nedan visas deskriptiv statistik för den beroende variabeln hållbar avgränsning 

av redovisningsenhet och period. Bedömningen har skett genom poängsättning. Skalan 

består av noll till nio poäng, där 0 = strikt avgränsad rapport, och 9 = vid rapport.  Vid 

analysen är det endast ett företag, Loomis, som fått noll poäng. Maxpoäng har erhållits 

av Ericsson, H&M, Volvo. Fördelningen av data har varit normal, och inga avvikande 

observationer har förekommit (se bilaga 4). Medelvärdet och medianen är snarlika och 

någon justering för denna variabel har ej ansetts nödvändig.  

Variable Total 
Count  

Mean SE 
Mean 

StDev Min Median Max 

Poäng 163 4,018 0,189 2,418 0,000 4,000 9,000 

Tabell	  10:	  Deskriptiv	  statistik	  för	  variabeln	  hållbar	  avgränsning	  av	  redovisningsenhet	  och	  
period	  (delpopulationen).	  

4.2.3	  Storlek	  	  
Storleken har som tidigare nämnt mätts utifrån företagens balansomslutning, det vill 

säga de totala tillgångarna. Som går att utläsa i bilaga 4, skiljer sig även här bankerna i 

jämförelse med de övriga företagen. På grund av detta har bankerna utlästs som 

“outliers” i box-ploten. För att uppnå en mer fördelaktig normalfördelning har därför 

storbankerna (SEB, Swedbank, Nordea, Handelsbanken) exkluderats även ur denna 

delpopulation. 

Variable Total 
Count  

Mean SE 
Mean 

StDev Min Median Max 

Balansomslutning, 
Samtliga 

163 112068 47010 600186 83 5960 6355737 

Balansomslutning, 
Exkl, storbanker  

159 27246 4371 55121 83 5315 382896 

Tabell	  11:	  Deskriptiv	  statistik	  för	  variabeln	  storlek	  (delpopulationen).	  
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4.2.4	  Skuldsättningsgrad	  	  
I tabellen nedan går den deskriptiva statistiken för skuldsättningsgrad att utläsa både 

med samtliga företag inkluderade och med avvikande observationer exkluderade. 

Uträkningen har skett med samma formel som tidigare. Likt denna variabel i 4.1.3 är 

bankerna exkluderade (dock är de bara fem till antalet vid denna analys, då Avanza ej 

miljörapporterat). Swedish Match och PA Resources är borttagna av samma anledning 

som tidigare. Vid genomförd box-plot (se bilaga 4) observerades dock ytterligare en 

avvikande observation i delpopulationen, Lundin Petrolium. Lundin Petrolium har en 

skuldsättningsgrad på 9,9 vilket gör gapet till Electrolux, som erhåller den näst högsta 

skuldsättningsgraden på 4,2, allt för stort. För att få mer normalfördelad data var därför 

en exkludering av Lundin Petrolium lämplig. Lägst skuldsättningsgrad har företagen 

SinterCast, Tethys Oil och Medivir, som alla tre har en skuldsättningsgrad på 0,1.  

Variable Total 
Count  

Mean SE 
Mean 

StDev Min Median Max 

Skuldsättningsgrad,  
Samtliga  

163 2,334 0,450 5,745 -5,400 1,300 58,400 

Skuldsättningsgrad, exkl. 
banker, Swedish Match 
och PA Resources, 
Lundin Petrolium  

155 1,3697 0,063
9 

0,795
5 

0,100 1,300 4,200 

Tabell	  12:	  Deskriptiv	  statistik	  för	  variabeln	  storlek	  (delpopulationen).	  

4.2.5	  Ägarkoncentration	  	  
Bortfallet för denna variabel är betydligt mindre än vid beräkningen av 4.1.4, då endast 

ett av de företag som föll bort miljörapporterade. Detta företag är EnQuest, och 

eftersom att ägakoncentrationen för företaget ej funnits tillgänglig måste företaget 

uteslutas vid analys av denna variabel. De fem största ägarna för respektive företag 

utgör mellan 10,1 % (Castellum) och 94,4 % (Lundbergföretagen). Det är således ett 

stort intervall i denna variabel, dock kan fördelningen anses vara normal (se bilaga 4).  

Variable Total 
Count 

Mean SE 
Mean 

StDev Min Median Max 

Ägarkonc. 162 0,5287 0,0146 0,1863 0,1010 0,5400 0,9440 

Tabell	  13:	  Deskriptiv	  statistik	  för	  ägarkoncentration	  (delpopulationen).	  
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4.2.6	  Bransch	  	  
Tabellen nedan presenterar de tio olika branscherna, antalet miljörapporterande företag 

som är verksamma inom respektive bransch, samt hur stor andel varje bransch utgör av 

delpopulationen. Precis som vid analysen av vilka företag som lämnar miljörapport eller 

ej, är industri överrepresenterat och fördelningen mellan branscher är generellt sett 

ojämn. Återigen har indelning därför skett i miljökänsliga- respektive icke-

miljökänsliga branscher. 

Bransch Miljörapporterande 
företag, antal 

Miljörapporterande 
företag, andel 

Industri* 46 28,22 % 

Olja och Gas* 5 3,07 % 

Sällanköpsvaror/ tjänster 22 13,50 % 

Hälsovård 12 7,36 % 

Finans och fastigheter 32 19,63 % 

Dagligvaror 16 19,36 % 

Material* 11 6,75 % 

Telekommunikation 4 2,45 % 

Teknologi 14 2,45 % 

Kraftförsörjning* 1 0,61 % 

Totalt  163 100 % 

Tabell	  14:	  Deskriptiv	  statistik	  för	  branschfördelning	  (delpopulationen).	  
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Efter indelning i miljökänsliga- respektive icke-miljökänsliga branscher ser 

fördelningen ut som tabellen nedan visar. Värt att notera är att andelen företag som 

klassas som miljökänsliga fortfarande utgör drygt en tredjedel av populationen, och att 

fördelningen därför ser ungefär densamma ut som fördelningen av samtliga företag 

noterade på Stockholmsbörsen. 

Bransch  
(samtliga miljörapporterande företag) 

Antal företag Andel företag 

Miljökänslig 63 38,65 % 

Icke-miljökänslig 100 61,35 %  

Totalt 163 100,00 % 

Tabell	  15:	  Deskriptiv	  statistik	  för	  miljökänslig	  respektive	  icke-‐	  miljökänslig	  
branschindelning	  (delpopulationen).	  

4.3	  Bivariat	  analys	  	  
Den bivariata analysen inleds med två korrelationsmatriser där studiens båda beroende 

variabler kopplas till de oberoende. Då den beroende variabeln miljörapport endast kan 

anta två värden (ja = 1, nej = 0), bedöms att en djupare analys av denna variabel ej 

tillför värdefull information till studien. Den beroende variabeln hållbar avgränsning av 

redovisningsenhet och period har däremot behandlas ytterligare, och linjära regressioner 

för denna variabel visas nedan. Till sist analyseras data presenterat i ett Mann-Whitney 

test.    

4.3.1	  Korrelationsmatris	  
Denna analys har genomförts med hjälp av Spearman’s Rho korrelationsmatris. 

Spearman’s Rho är ett användbart analysverktyg när en eller båda variablerna som 

analyseras är kvot eller intervallvariabler, men det går även att använda när någon av 

variablerna är dikotom (Onwuegbuzie och Daniel, 1999). Eftersom den beroende 

variabeln miljörapport, samt den oberoende variabeln bransch är av det senare slaget, 

har detta analysverktyg ansetts lämpligt.   

Korrelationen kan anta värden mellan -1 och 1, där -1 innebär ett perfekt negativt 

samband, och 1 innebär ett perfekt positivt samband. Om korrelationen närmar sig noll 

är det en indikator på att ett svagt, alternativt inget, samband råder (Dancey och Reidy, 

2011). Styrkenivåerna som använts i denna studie är baserade på de som använts i 

liknande studier, dessa visas i tabellen nedan.  
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Den statistiska signifikansen på sambanden har angetts vid 1 % - nivå och 5 % - nivå. 

Värden som överstiger detta har ej redovisats.  

Spermans’s rho (ρ) korrelationskoefficient  

ρ = +1 perfekt positivt samband ρ = -1 perfekt negativt samband 

ρ = +0,7 till +0,99 starkt positivt samband ρ = -0,7 till -0,99 starkt negativt samband 

ρ = +0,4 till +0,69 medelstarkt positivt 
samband 

ρ = -0,4 till -0,69 medelstarkt negativt 
samband 

ρ  = +0,1 till 0,39 svagt positivt samband ρ = 0,1 till 0,39 svagt negativt samband 

ρ = 0 Inget samband 

Tabell	  16:	  Styrkenivåer	  för	  Spearman's	  Rho	  korrelationsmatris.	  

	  

4.3.2	  Korrelationsmatris	  för	  hela	  populationen 
Korrelation, Spearman’s Rho  

 Miljörapport Storlek S/E Ägarkonc. Miljökänslig 
bransch 

Miljörapport 1     

Storlek 0,460**  1    

S/E 0,192*  0,358** 1   

Ägarkonc. -0,100  -0,044  0,055  1  

Miljökänslig 
bransch 

0,071 0,064  0,106  -0,001   1 

Tabell	  17:	  Korrelation	  mellan	  variablerna	  (hela	  populationen).	  

** = signifikant på 1 % - nivån 
*= signifikant på 5 % - nivån  

Önskvärt är att korrelationen mellan de oberoende variablerna ska vara så svag som 

möjligt, det vill säga nära noll. Den högsta noteringen för samband mellan två 

oberoende variabler är storlek och skuldsättningsgrad. Korrelationen dessa emellan 

ligger på 0,358 (ett svagt positivt samband). Denna korrelation bedöms dock ej påverka 

studiens utfall nämnvärt.  

Det starkaste sambandet tycks råda mellan miljörapport och storlek, då korrelationen 

mellan dessa är 0,460 (ett medelstarkt positivt samband). Skuldsättningsgrad och 

ägarkoncentration tycks båda ha ett svagt positivt- respektive negativt samband med 
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miljörapport, medan miljökänslig bransch inte visar något betydande samband med 

denna variabel. Korrelationen mellan storlek och miljörapport samt skuldsättningsgrad 

och miljörapport är dessutom signifikant på 1 % - nivån respektive 5 % - nivån. 

4.3.3	  Korrelationsmatris	  för	  delpopulationen	  
Korrelation, Spearman’s Rho  

 Poäng Storlek S/E Ägarkonc.  Miljökänslig 
bransch 

Poäng 1     

Storlek 0,545** 1    

S/E 0,202*  0,436**  1   

Ägarkonc. -0,019 -0,040 -0,006 1  

Miljökänslig 
bransch 

0,064  0,011  -0,011  0,037  1 

Tabell	  18:	  Korrelation	  mellan	  variablerna	  (delpopulationen).	  

** = signifikant på 1 % - nivån 
*= signifikant på 5 % - nivån  

Som väntat är även här den högsta noteringen av korrelation mellan två oberoende 

variabler den mellan storlek och skuldsättningsgrad (0,436). Återigen är storlek den 

variabel som har starkast samband med den beroende variabeln. Korrelationen mellan 

storlek och poäng är 0,545 (medelstarkt positivt samband). Skuldsättningsgrad och 

poäng har ett svagt positivt samband (0,202). Ägarkoncentration och miljökänslig 

bransch uppvisar inget samband med poäng. De samband som uppvisas är statistiskt 

signifikanta. Storlek och poäng på 1 % - nivån och skuldsättningsgrad och poäng på 5 

% - nivån.  

4.3.4	  Hållbar	  avgränsning	  av	  redovisningsenhet	  och	  period	  	  
I box-ploten för denna variabel observerades inga avvikande observationer. 

Histogrammet för variabeln (se bilaga 4) visar att fördelningen ej är helt normal. För att 

justera fördelningen kan en variabeltransformation genomföras genom logaritmering av 

data (De Veaux, Velleman och Bock, 2015). Genomförd logaritmering av denna 

variabel bidrog dock inte till en jämnare normalfördelning, och variabeln lämnas därför 

ojusterad.    
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4.3.5	  Storlek	  	  
Box-plot och histogram för variabeln storlek visar avvikande observationer och ej 

normalfördelad data (se bilaga 4). Vid uteslutning av “outliers” och logaritmering av 

data blev normalfördelningen betydligt bättre (dock inte helt perfekt). I 

spridningsdiagrammen nedan presenteras en bivariat analys av korrelationen mellan 

storlek och hållbar avgränsning av redovisningsenhet och period. Den övre bilden visar 

korrelationen innan uteslutning av “outliers” och logaritmering, och den nedre bilden 

visar korrelationen mellan variablerna efter justeringar. 

	  

Diagram	  1:	  Korrelation	  mellan	  storlek	  och	  poäng	  (delpopulationen).	  

Som går att se i spridningsdiagrammen blir spridningen av data betydligt bättre efter 

justeringar, och ett tydligare positivt linjärt samband går att utläsa. Förklaringsgraden 

ökar från 0,8 % till 29,4 %. Detta innebär att vid uteslutande av de fyra storbankerna 

(Nordea, SEB, Swedbank och Handelsbanken) kan 29,4 % av variationen i hållbar 

avgränsning av redovisningsenhet och period förklaras av variationen i storlek.   
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4.3.6	  Skuldsättningsgrad	  	  
Efter granskning av box-plot och histogram för variabeln skuldsättningsgrad 

konstaterades avvikande observationer och ej normalfördelad data (se bilaga 4). 

Exkludering av “outliers” och genomförd logaritmering av data bidrog till att även 

denna variabels normalfördelning förbättrades (dock uppnåddes ej fullständig 

normalfördelning). Den bivariata analysen nedan visar korrelationen mellan 

skuldsättningsgrad och hållbar avgränsning av redovisningsenhet och period före (övre 

bilden) och efter (nedre bilden) justeringar. 

	  

Diagram	  2:	  Korrelation	  mellan	  skuldsättningsgrad	  och	  poäng	  (delpopulationen).	  

Precis som för variabeln storlek blir det positiva linjära sambandet märkbart tydligare, 

och förklaringsgraden ökar från 0,8 % till 4,9 %. Detta innebär att vid uteslutning av 

Nordea, Handelsbanken, SEB, Swedbank, Nordnet, Entrion, Swedish Match och PA 

Resources kan 4,9 % av variationen i hållbar avgränsning av redovisningsenhet och 

period förklaras av variationen i skuldsättningsgrad.  
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4.3.7	  Ägarkoncentration	  
Inga “outliers” noterades vid box-plot av denna variabel (se bilaga 4). Även 

histogrammet visar en relativt jämn normalfördelning. Någon justering ansågs ej 

lämplig, då detta resulterade i en mer ojämn fördelning.  

	  

Diagram	  3:	  Korrelation	  mellan	  ägarkoncentration	  och	  poäng	  (delpopulationen). 

Som gå att se i spridningsdiagrammet är det linjära sambandet mellan 

ägarkoncentration och hållbar avgränsning av redovisningsenhet och period svagt 

negativt. Förklaringsgraden är 0,2 %.  

4.3.8	  Miljökänslig	  bransch	  	  
Eftersom denna variabel är en dikotom variabel och endast kan anta två värden, 

miljökänslig bransch och icke-miljökänslig bransch, har ett Mann-Whitney test utförts 

för analys av möjliga skillnader gällande denna variabel och hållbar avgränsning av 

redovisningsenhet och period. Genom detta test kan medianen av erhållna poäng bland 

företag verksamma inom miljökänsliga branscher jämföras med medianen bland företag 

verksamma inom icke-miljökänsliga branscher. Eventuella signifikanta skillnader kan 

därigenom utläsas.  
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Mann-Whitney test känsliga- och icke känsliga branscher 

 Antal 
företag 

Median Signifikans (5 % -nivå) 

Hållbar avgränsning av 
redovisningsenhet och period,   
Icke-miljökänsliga branscher  

100 3  

Hållbar avgränsning av 
redovisningsenhet och period,   
Miljökänsliga branscher 

63 4   

Test för n1 = n2 vs. N1 ≠n2   0,5328 

Test efter justering av ”ties”   0,5288 

Tabell	  19:	  Mann-‐	  Whitney	  test	  av	  miljökänsliga	  och	  icke-‐	  miljökänsliga	  branscher	  
(delpopulaionen).	  

N1 = n2 innebär att medianen för icke-miljökänsliga branscher överensstämmer med 

medianen för miljökänsliga branscher. N1 ≠ n2 innebär att medianerna inte är lika 

mellan grupperna. Testet är utfört på signifikansnivån 5 %, och visar ingen signifikant 

skillnad mellan dessa två gruppers nivå av hållbar avgränsning.  
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5.	  Diskussion	  
	  

I	  detta	  kapitel	  kommer	  det	  empiriska	  resultatet	  att	  diskuteras.	  Detta	  kommer	  att	  

ske	   med	   stöd	   i	   ovan	   presenterade	   teorier	   och	   tidigare	   forskning.	   Återkoppling	  

sker	   till	   de	   två	   A	   priori-‐modellerna,	   och	   dessa	   mynnar	   ut	   i	   två	   A	   posteriori-‐

modeller.	  	  

5.1	  Miljörapportering	  (hela	  populationen)	  	  
Den deskriptiva statistiken avseende vilka företag på Stockholmsbörsen som 

miljörapporterar visar att majoriteten av företagen faktiskt gör det (63,92 %). Denna 

höga andel av miljörapporterande företag är i enlighet med tidigare studiers resultat, då 

miljörapportering är ett fenomen som fått en allt mer framträdande roll (Andrew och 

Cortese, 2011; Staden et al., 2011; Williams et al., 2011). Enligt tidigare studier kan 

denna rapportering vara ett effektivt verktyg för att kommunicera med intressenter 

(Fiels et al., 2001; Ljungdahl, 1999), skapa mervärde för företaget (Bachoo et al., 2013) 

samt legitimera verksamheten (Grey et al., 1996; Cho och Patten., 2007; Chen et al., 

2008).  

Utifrån branschindelningen är olja och gas den sektor som har högst andel företag som 

lämnar miljörapporter (83,3 %). Hälsovård är den sektor med lägst andel 

miljörapporterande företag (37,5 %). Variationen branscherna emellan kan bland annat 

förklaras av mimetisk isomorfism, då verksamheter som liknar varandra tenderar att 

uppträda på samma sätt (Collin et al., 2009; Burns et al., 2006). Att ett eller några 

företag inom branschen olja och gas lämnar miljörapporter medför således att resterande 

företag inom branschen väljer att göra samma sak. Inom hälsovård kan den låga andelen 

rapporterande företag däremot förklaras av tvingande isomorfism, då samhällets 

förväntningar inte är lika höga på dessa typer av verksamheter (Collin et al., 2009; 

Carruthers, 1995). Nedan följer en redogörelse för de företagsspecifika faktorer som 

analyserats, samt vilken påverkan dessa har på huruvida företagen miljörapporterar eller 

ej.  

5.1.1	  Storlek	  	  
Den bivariata analysen, genomförd med hjälp av Spearman’s Rho, visar att storlek är 

den faktor som har störst signifikant positivt samband med om företaget upprättar en 

miljörapport eller ej. Detta resultat stämmer överens med flertalet tidigare studier (Eng 
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och Mak, 2003; Scott och Brown, 2003; Pattern, 2002; Gray et al., 1996; Hackstone och 

Milne., 1996; Lang och Lundholm, 1993) som likt denna testat om företags storlek har 

något samband med utlämnandet av frivillig information.  

Förklaringen till detta kan vara att stora företags aktiviteter är mer exponerade för 

allmänheten, vilket sätter press på dessa att tillhandahålla denna typ av information 

(Pattern, 2002). Det kan även bero på att företags miljöpåverkan ökar i takt med 

storleken, och att större företag som bedriver fler aktiviteter även har en större negativ 

påverkan på miljön (Hackstone och Milne, 1996). En ytterligare förklaring till detta 

samband kan vara att större företag har mer incitament till att upprätta miljörapporter än 

vad mindre företag har (Al-Tuwaijri et al., 2004). Då denna studie är genomförd på 

börsnoterade företag är det även troligt att aktieägarnas påverkan spelar in vid företagets 

val att lämna miljörapport eller ej. Enligt Hackstone och Milne (1996) har större företag 

fler aktieägare, och således är det troligt att en större mängd av dessa kräver att 

miljörapporter ska finnas tillgängliga.  

5.1.2	  Skuldsättningsgrad	  
Variabeln skuldsättningsgrad visar ett svagt positivt samband med om företag lämnar 

miljörapporter eller ej. Även om detta samband inte är starkt är det i enighet med 

tidigare studiers resultat (Brammer och Pavelin, 2008; Watts och Zimmerman, 1981). 

Collin et al (2009) förklarar att enligt institutionell teori är miljörapportering som 

redovisningsmetod ett resultat av påtryckningar från bland annat kreditgivare. 

Carruthers (1995) menar att tvingande isomorfism kan förklara att om företaget inte 

uppfyller kreditgivarnas ställda krav kommer nödvändiga resurser att gå förlorade, då 

det kommer bli svårare för företaget att låna kapital. Tidigare studier har visat att detta 

faktum kommit att bli allt viktigare med tiden, och att det kan vara dyrare för företagen 

att inte miljörapportera, detta eftersom uteslutning av denna typ av information utgör en 

riskfaktor för borgenärerna (Goss och Roberts, 2011).  

Anledningen till att sambandet mellan skuldsättningsgrad och lämnad miljörapport inte 

är starkare kan förklaras av att dessa rapporter endast är ett av flera sätt att 

kommunicera denna information. Vid insamling av data noterades att flera företag, 

istället för eller som ett komplement till miljörapporterna, publicerat information om 

deras miljöpåverkan på deras hemsidor. Denna information är dock ej inkluderad i 

denna studie.  
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5.1.3	  Ägarkoncentration  
Ägarkoncentration visat ett svagt negativt samband med den beroende variabeln 

miljörapportering. Detta innebär att ju lägre ägarkoncentration företaget har, desto mer 

troligt att företaget lämnar miljörapport. Enligt PAT kan detta samband bero på 

intressekonflikter mellan ledningen och ägare (Collin et al., 2009), något som även 

påvisats i tidigare studier (Mohd, 2007; Eng och Mak 2003; Chau och Gray, 2002). 

Förklaringen till detta kan vara att inom företag med låg ägarkoncentration är det större 

risk att en konflikt uppstår mellan ledning (principal) och ägare (agent) (Fama och 

Jensen, 1983). Som en lösning till denna konflikt lämnas därför mer extern information 

för att aktieägare ska kunna försäkra sig om att just deras intressen, exempelvis att 

företaget ska ta ett miljömässigt ansvar, tas i bejakande (ibid).  

5.1.4	  Bransch	  	  
I den bivariata analysen har branscherna delats in i miljökänsliga respektive icke-

miljökänsliga, detta för att få en jämnare fördelning i populationen. Någon korrelation 

mellan bransch och miljörapportering påträffades ej, vilket går i strid med vad 

institutionell teori förespråkar (Legendre och Coderre, 2013). Tidigare forskning har 

visat samband mellan företags branschtillhörighet och mängden lämnade 

miljöupplysningar. Företag verksamma inom olje- gruv- och kemikalieindustrin har 

visat tendenser på att lämna fler upplysningar kring deras miljöpåverkan (Gray et al., 

1995), lika så företag verksamma inom branscherna material (Tagesson et al., 2009), 

industri och energi (Adams et al., 1989). Resultatet i denna studie visar visserligen att 

majoriteten av företag verksamma inom dessa branscher (som samtliga klassificeras 

som miljökänsliga) miljörapporterar, men andelen miljörapporterande företag är lika 

hög (eller högre) inom branscher som inte nämnts ovan. Exempelvis inom branscherna 

sällanköpsvaror/tjänster och dagligvaror.  

Dock kan denna brist på korrelation återfinnas i tidigare studier (Tagesson et al., 2009; 

Gray et al., 1995). En orsak till varför det råder oenighet mellan studier som undersökt 

detta kan vara att branschindelningen skiljer sig åt mellan studierna och därför genererat 

olika utfall. Då denna studie dels har undersökt branscherna var för sig, dels delat in 

dem i miljökänsliga och icke-miljökänsliga, har ett försök till att eliminera detta 

problem gjorts. Dock kan varken den deskriptiva statistiken för varje separat bransch, 

eller den bivariata analysen av företagen indelade i känsliga och icke-känsliga 

branscher, visa något tydligt samband.  
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5.1.5	  A	  posteriori-‐	  modell	  (hela	  populationen)	   
Den tidigare A priori- modellen har utifrån denna studies empiriska resultat uppdaterats 

och presenteras nedan i en A posteriori- modell. Nedanstående modell åskådliggör 

sambanden mellan miljörapportering och de fyra företagsspecifika faktorer som antogs 

kunna förklara varför företag lämnar miljörapporter.  

 
Figur	  6:	  A	  posteriori-‐	  modell,	  hela	  populationen.	  

Variabeln storlek, markerat i grönt, är den faktor som denna studie fann ha starkast 

samband med huruvida företagen väljer att miljörapportera. Som modellen illustrerar 

fann studien även svaga samband mellan miljörapportering och variablerna 

skuldsättningsgrad och ägarkoncentration. Mellan den rödmarkerade faktorn bransch 

och miljörapportering påträffades inget samband alls.  

 

1.	  Miljörapportering	  

2.	  Storlek	  

3.	  Ägar-‐
koncentration	  

4.Skuld-‐
sättningsgrad	  

5.	  Bransch	  
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5.2	  Hållbar	  avgränsning	  av	  redovisningsenhet	  och	  period	  
(delpopulationen)	  
Den deskriptiva statistiken avseende hur vidsträckta miljörapporterna är i deras 

avgränsning av redovisningsenhet och redovisningsperiod visar på stora skillnader 

mellan företagen. Spridningen av poäng varierar från mellan noll till nio, och inom 

delpopulationen finns det således företag som erhåller så väl max- som minimipoäng. 

Detta innebär att det råder skillnader i hur företagen avgränsar sina miljörapporter. 

Exempelvis nämns produktens hela livscykel i text och data endast av fem företag. 

Dock är det vanligt förekommande att delar ur livscykeln nämns i rapporterna, 

exempelvis leverantörers miljöpåverkan.  

Nästintill alla företag inkluderar hela koncernen i deras miljörapport, endast ett fåtal 

undantag påträffades. Detta indikerar att vid avgränsning av redovisningsenhet har de 

flesta företag anpassat rapporteringen för att tillgodose ett hållbarhetsperspektiv. Drygt 

hälften av företagen har presenterat jämförelsetal. Dessa företags miljöpåverkan går 

således att följa under en längre tidsperiod, och företagen har i och med detta vidgat 

rapporteringen till att sträcka sig längre än det specifika räkenskapsåret. Ur ett 

hållbarhetsperspektiv är detta att föredra, då hänsyn till endast ett räkenskapsår ej går i 

linje med detta begrepp. Genom att visa historisk data blir informationen mer 

betydelsefull och jämförbar ur ett tidsperspektiv, och därigenom tas hänsyn till 

begreppet hållbarhet. Genom att presentera jämförelsetal kan företagen visa dess 

historiska miljöpåverkan, men genom att fastställa miljömål kan de påvisa ett framtida 

ansvar. Flertalet företag har presenterat miljömål. Vissa företag har preciserat dessa 

specifikt och satt upp mätbara mål, andra har nöjt sig med att formulera dessa i text. 

Även om ett kvantitativt mål i denna studie genererat mer poäng än enbart 

textformulerade målsättningar, är det värt att notera att dessa mål endast är visioner och 

att det inte finns någon försäkran på att de faktiskt kommer att uppfyllas.  

Enligt direktiven utfärdade av GRI bör rapporteringen innefatta miljöpåverkan från de 

enheter som företaget har betydande inflytande eller kontroll över. Även aktiviteter som 

på kort sikt inte har någon väsentlig miljöpåverkan, men som kan komma att påverka 

miljön framtiden, ska tas med i rapporten. Rapporterna skiljer sig tydligt åt i dessa 

avseenden, vilket märks i poängsättningen. H&M, Volvo och Ericsson är de företag 

som utifrån denna studies kriterier uppfyller direktiven bäst, och är således de företag 

som anammar begreppet hållbarhet bäst i förhållande till de två avgränsningspostulaten. 

Anledningen till dessa företags höga poäng kan vara att de hör till de största företagen i 
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studien och att de således besitter bättre incitament för att kunna upprätta omfattande 

rapporter (Al- Tuwaijri et al., 2005). Det kan även bero på att de är verksamma inom 

legitimitetshotade branscher och kompenserar detta med hjälp av utförlig 

miljöinformation (Clarkson et al., 2008; Cho och Patten, 2007). Värt att poängtera är att 

variationen mellan företagens miljörapporter och avgränsningen i dessa kan bero på 

nationella skillnader i redovisningens ramverk och standarder (Alexander och Nobes, 

1994). Detta kan vara en förklaring i denna studie då det under datainsamlingen 

noterades att rapporterna varierade mellan svenska och amerikanska 

redovisningsstandarder.  

5.2.1	  Storlek	  
Som korrelationsmatrisen och de linjära regressionerna visar är storlek den oberoende 

variabel som vid den bivariata analysen har starkast samband med hållbar avgränsning 

av redovisningsenhet och period. Denna oberoende variabel har varit frekvent 

förekommande i tidigare studier kring hållbarhets- och miljörapporter. Precis som 

tidigare studier visat att större företag tenderar att i högre utsträckning lämna 

miljöupplysningar (Eng och Mak, 2003; Scott och Brown, 2003; Patten, 2002; Gray et 

al., 1996; Lang och Lundholm, 1993), samt att variabeln använts med avsikt att förklara 

varför företag väljer att redovisa denna typ av information (Brammer och Pavelin, 2008; 

Eng och Mak, 2003; Scott och Brown, 2003; Patten, 2002), visar resultaten i denna 

studie att storlek även har ett samband med hur dessa rapporter avgränsas.    

Då en vid avgränsning kräver att mer information anges är det troligt att rapporter som 

tar ett långtgående ansvar vid avgränsningen, och därmed inkluderar fler enheter och en 

lång tidsaspekt, även är mer kostnadskrävande att upprätta. Större företag besitter mer 

incitament för att kunna möjliggöra denna typ av rapportering (Al-Tuwaijri et al., 2004), 

vilket kan vara en förklaring till denna korrelation. Lika så har de större företagen fler 

intressenter, och det är därför sannolikt att flera utav dessa kräver att 

miljörapporteringen ska vara omfattande (Hackstone och Milne, 1996). Ett sätt att 

bemöta denna efterfrågan på riklig information är att vidga redovisningen till att 

inkludera fler redovisningsenheter och förlänga redovisningsperioden, något som flera 

av de större företagen gjort.  
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5.2.2	  Skuldsättningsgrad	  
Den bivariata analysen visar ett svagt positivt samband mellan hållbar avgränsning av 

redovisningsenhet och period och företagens skuldsättningsgrad. Variabeln har i 

tidigare studier visat samband med intressenternas ställda efterfrågan på 

miljöinformation (Watts och Zimmerman, 1981). Studier har även specifikt visat på en 

ökning av kreditgivares krav på miljömässig information (Goss och Roberts, 2011; 

Hopwood, Unerman och Fries 2010). Kreditgivarnas krav kan förklaras med hjälp av 

tvingande isomorfism, den gren inom institutionell teori som uttrycker att företag som 

inte besvarar dessa krav kommer att gå miste om nödvändigt kapital (Carruthers, 1995; 

Collin et al., 2009).  

Denna studies resultat visar att de ovan nämnda kraven även kan härledas i 

miljörapporternas avgränsning. Likt variabeln storlek tycks skuldsättningsgrad vara en 

företagsspecifik egenskap som påverkar rapporternas avgränsning, dock tycks denna 

variabels påverkan ej vara lika stark.  

5.2.3	  Ägarkoncentration	  
Vid analys av korrelationen mellan ägarkoncentration och hållbar avgränsning av 

redovisningsenhet och period påträffades inget samband. Detta kan ses som oförenligt 

med tidigare studier avseende miljörapportering. I tidigare studier har ett negativt 

samband funnits mellan mängden frivilliga upplysningar och företagens 

ägarkoncentration (Mohd, 2007; Chau och Gray, 2002). Detta har kunnat förklaras med 

hjälp av PAT, som observerar intressekonflikten mellan ägare och ledningen (Watts och 

Zimmerman, 1986). Att miljörapportera har således vart ett verktyg för att hantera en 

växande intressekonflikt mellan dessa parter (Collin et al., 2009).  

Sett till denna studies resultat tycks dock inte denna intressekonflikt avspeglas i 

miljörapporternas avgränsning. Intressant är dock att ej heller Tagesson et al. (2009) 

fann något samband mellan ägarkoncentration och hållbarhetsrapportering, och att även 

deras studie är genomförd på företag noterade på Stockholmsbörsen. Tagesson et al. 

(2009) uppmärksammade istället att en indelning mellan statliga- och privatägda bolag 

gav en bättre förklaring till varför och i vilken omfattning företag lämnar dessa 

upplysningar, då de förstnämnda tenderar att lämna mer upplysningar kring ämnet. 

Denna aspekt har ej tagits i bejakande i denna studie, men skulle kunna vara en 

förklaring till att inget samband påvisats.  
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5.2.4	  Bransch	  
Den bivariata analysen av bransch och hållbar avgränsning av redovisningsenhet och 

period har skett efter indelning av miljökänsliga och icke- miljökänsliga företag. Dock 

påträffades, precis som vid analysen av vilka företag som lämnade miljörapport eller ej, 

ingen korrelation mellan dessa två variabler. Återigen går detta emot vad man utifrån 

tidigare forskning och redovisningsteorier kan förvänta sig. En tänkbar orsak till att 

inget samband visats kan vara den ojämna fördelningen mellan antalet miljökänsliga 

respektive icke- miljökänsliga företag. Det är dock svårt att svara på varför inget 

samband påvisats, då ingen känd tidigare studie specifikt har undersökt hur 

miljörapporters avgränsning har något eventuellt samband med det rapporterande 

företagets branschtillhörighet.  

5.2.5	  A	  posteriori-‐	  modell	  (delpopulationen) 
Den tidigare A priori- modellen har utifrån denna studies empiriska resultat uppdaterats 

och presenteras i en A posteriori- modell. Nedanstående modell åskådliggör de fyra 

företagsspecifika faktorer som antogs kunna förklara vad som bidrar till en hållbar 

avgränsning av redovisningsenhet och period.  
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Figur	  7:	  A	  posteriori-‐	  modell,	  delpopulationen.	     
    

Variabeln storlek, markerat i grönt, är den faktor som denna studie fann ha starkast 

samband med företagens hållbara avgränsning av redovisningsenhet och period. Som 

modellen illustrerar är visade variabeln skuldsättningsgrad ett svagt samband med 

hållbar avgränsning av redovisningsenhet och period. Inget samband påträffades 

mellan hållbar avgränsning av redovisningsenhet och period och variabeln ägarkoncent

ration eller variabeln bransch. 	  
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6.	  Slutsats	  	  
	  

I	   detta	   avslutande	   kapitel	   kopplas	   studiens	   syfte	   och	   frågeställningar	   samman	  

med	  det	  empiriska	  resultatet	  och	  tillhörande	  diskussion.	  För	  att	  återföra	  studiens	  

bidrag	  till	  en	  generell	  nivå	  presenteras	  en	  översiktlig	  tabell	  med	  tidigare	  studiers	  

utfall	   kontra	   denna	   studies	   resultat.	   Därefter	   följer	   en	   metodreflektion	   samt	  

förslag	  till	  vidare	  forskning.	  	  

6.1	  Studiens	  slutsats	  
Det huvudsakliga syftet med denna studie var att förklara hur svenska börsnoterade 

företag förhåller sig till den traditionella redovisningens postulat i sina 

miljörapporter. För att kunna möjliggöra detta inleddes studien med en undersökning av 

vilka företag som de facto miljörapporterar. För att få en förklaring till varför 

rapporterna upprättas samt varför det råder skillnader i dess avgränsningar, valdes de 

fyra företagsspecifika faktorerna, storlek, skuldsättningsgrad, ägarkoncentration och 

bransch ut som förklarande faktorer. Motiveringen till de valda faktorerna var att dessa 

är väl beprövade och förekommer i flertalet tidigare studier inom 

redovisningsforskning.  

 

Denna studie visar att 163 stycken (63.92 %) av företagen noterade på 

Stockholmsbörsen miljörapporterade år 2014. I branscherna industri, olja och gas, 

sällanköpsvaror och dagligvaror är det högst andel företag som miljörapporterar. I 

samtliga av dessa rapporterar minst 70 % av företagen. Att majoriteten av företagen 

lämnar denna typ av rapporter är förenligt med tidigare studier, som förklarar att detta 

fenomen kommit att bli allt mer vanligt förekommande (Andrew och Cortese, 2011; 

Staden et al., 2011; Williams et al., 2011). Detta tyder på att ämnet är relevant och att 

företagen visar engagemang i denna fråga.  

 

Av variablerna som använts för att förklara vad som utgör skillnader bland de företag 

som väljer att miljörapportera eller inte visade storlek, skuldsättningsgrad och 

ägarkoncentration samband med valet att lämna miljörapport. Storlek visade starkast 

samband. I tidigare studier har detta förklarats genom att storlek bidrar till ökad insyn 

för intressenter (Pattern, 2002), ökad miljöpåverkan, fler aktieägare som begär denna 

information (Hackstone och Milne, 2004) och mer incitament för att upprätta rapporter 
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(Al-Tuwaijri et al., 2004).  Denna studie stärker detta samband, och visar således att 

detta även gäller för svenska börsnoterade företag. Det är således möjligt att resultatet 

beror på någon alternativt några av de ovan nämnda förklaringarna. Dock bör det 

poängteras att denna studie inte preciserar detta, utan stannar vid att storlek är positivt 

korrelerat med utlämningen av miljörapport.  

 

Skuldsättningsgrad och ägarkoncentration visade svaga samband med utlämnandet av 

miljörapporter. Att skuldsättningsgraden har ett samband går att härleda till 

institutionell teori, då det är möjligt att företagsledningen presenterar miljörapporter i 

syfte att tillgodose borgenärernas krav på information (Goss och Roberts, 2011; 

Carruthers, 2009; Collin et al., 2009). Då sambandet som visas i denna studie är svagt är 

det rimligt att detta syfte bidragit till korrelationen, dock går det inte att utesluta att det 

finns andra förklaringar till detta samband. Ägarkoncentration går att härleda till PAT 

eftersom miljörapportering kan vara en strategi för att lösa intressekonflikten mellan 

ägare och ledning (Collin et al., 2009). För båda av dessa oberoende variabler kan 

bristen på starkare samband bero på att denna information finns tillgänglig via andra 

informationskanaler.  

 

Några samband mellan branschtillhörighet och miljörapportering fanns ej. Detta resultat 

går emot tidigare studier (Tagesson et al., 2009; Deegan och Gordon, 1996; Gray et al., 

1995; Adams, Glyer och McCarl, 1989) och institutionell teori (Cooke, 1989), som 

menar att denna information utlämnas i ett legitimitetssyfte. Att något samband inte 

upptäcktes i denna studie kan antas bero på den valda branschindelningen av 

miljökänsliga- respektive icke miljökänsliga.  

 

De företag som utlämnade miljörapporter undersöktes ytterligare genom att dessa 

rapporter genomgick en innehållsanalys.  Genom denna poängsattes hållbarheten i 

rapporternas avgränsning av redovisningsenhet och redovisningsperiod. Där framkom 

att det råder stora skillnader mellan hur företagen avgränsar sina rapporter. Endast fem 

företag tog hänsyn till produkternas hela livscykel, vilket i denna studie representerar en 

vid avgränsning av så väl redovisningsperiod som redovisningsenhet. Majoriteten av 

företagen redovisar för hela koncernen, något som medför att produktens miljöpåverkan 

under flera delar av dess livscykel ej redovisas. Rapporterna avser vanligen ett 

räkenskapsår. Detta trots att denna smala avgränsning av tidsperiod ej är förenlig med 
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en hållbar avgränsning. Dock är det mer regel än undantag att jämförelsetal från tidigare 

år (eller längre) finns presenterat, samt att uppsatta miljömål är fastställda.  

 

Den stora variationen bland dessa rapporter indikerar att en genomförd avgränsning i 

enighet med begreppet hållbarhet inte är helt självklart. Detta tyder på att det sker en 

traditionell tolkning av de två postulaten, och att det är denna tolkning som influerar 

rapporternas avgränsning starkast. Anledningen kan dels bero på att denna avgränsning 

anses tjäna redovisningens syfte bäst, dels för att den är lagreglerad (Nilsson, 2014; 

Falkman, 2010). Trots den uppenbara skillnaden mellan de finansiella rapporternas 

syfte och miljörapporternas syfte tycks de senares utformning tendera att efterlikna den 

finansiella redovisningstraditionen. Något som varit tydligt under studiens gång är att 

det saknas metoder för att på ett relativt enkelt, informativt och unisont tillvägagångssätt 

kunna redogöra för produkters miljöpåverkan under hela dess livscykel. I brist på 

alternativa tillvägagångssätt tillämpas därför den traditionella redovisningens metoder 

att avgränsa redovisningsenhet och redovisningsperiod. I och med detta ges följaktligen 

ingen rättvisande bild i företagens miljörapporter. Det bör därför ifrågasättas om dessa 

rapporter verkligen ska upprättas under samma premisser som den traditionella 

redovisningen, då syftet med de två rapporterna skiljer sig åt.  
 

Samma företagsspecifika faktorer som nämnts ovan togs i bejakande för att förklara vad 

som utgör skillnader i rapporternas avgränsning av enhet och period. Storlek visade 

även här ha starkast samband, och förklaringen till detta kan precis som för den 

beroende variabeln miljörapportering bland annat vara att dessa företag innehar större 

incitament för att genomföra en vid avgränsning (Al-Tuwaijri et al., 2004), då det kan 

tänkas att denna är mer kostnadskrävande att upprätta. Likaså innebär fler aktieägare att 

en del av dessa har ett intresse kring informationen som faller bort vid en strikt 

avgränsning, och att det är med hänsyn till dessa som avgränsningen tar nya former. 

Skuldsättningsgrad visade ett svagt samband med hållbar avgränsning av 

redovisningsenhet och redovisningsperiod, något som med hjälp av institutionell teori 

kan förklaras av tvingande isomorfism. Förutom aktieägare kan det alltså vara 

kreditgivare som begär denna utförliga typ av rapportering.  
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Varken ägarkoncentration eller bransch visar någon korrelation med företagens val av 

att avgränsa miljörapporterna. Då dessa korrelationer visade ett svagt- respektive inget 

samband med valet att lämna miljörapporter, verkar det i princip vara samma faktorer 

som utgör dessa skillnader. Detta kan, precis som ovan nämnt, bero på valet av 

branschindelning och att det möjligen inte råder någon intressekonflikt i denna fråga 

mellan ledning och ägare. Även om denna studie undersöker ett relativt outforskat 

område, är värt att notera att en vid avgränsning många gånger är synonym med en 

omfattande rapportering. Att resultaten delvis liknar tidigare forskning är därför inte 

helt överraskande, eftersom flera tidigare studier ämnar undersöka rapporternas 

kvantitet.   

Företagsspecifik 
faktor 

Tidigare studier Denna studie 

Storlek Det råder ett positivt samband 
mellan företagets storlek och 
mängden presenterade 
miljöupplysningar (Eng och 
Mak, 2003; Scott, 2003; Patten, 
2002; Gray et al., 1995; Lang 
och Lundholm, 1993) 

Ett positivt samband råder 
mellan företagens storlek och 
om de miljörapporterar. 
Större företag tenderar att 
vara mer vidsträckta vid 
dessa rapporters avgränsning. 

Skuldsättningsgrad Högre skuldsättningsgrad 
innebär ökad efterfrågar på 
miljöinformation från företagets 
intressenter (Goss och Roberts, 
2010; Hopwood, Underman och 
Fries 2010; Brammer och 
Pavelin, 2008; Watts och 
Zimmerman, 1981).  

Denna förklarande variabel 
visar ett svagt positivt 
samband med både huruvida 
företag miljörapporterar och 
hur vidsträckta dessa 
rapporters avgränsning 
tenderar att vara. 

Ägarkoncentration Företag med en stor spridning av 
ägare är mer benägna att lämna 
miljöupplysningar än företag 
med en liten spridning av ägare 
(Mohd, 2007; Eng och Mak 
2003; Chau och Gray, 2002; 
Fama och Jensen, 1983). 

Ägarkoncentration visar ett 
svagt negativt samband 
gällande utlämnandet av 
miljörapporter. Variabeln 
visar inget samband med hur 
vidsträckt avgränsningen i 
dessa rapporter är. 

Bransch Företag verksamma inom 
miljökänsliga branscher lämnar 
ut mer information kring miljö 
(Tagesson et al., 2009; Adams et 
al., 1998; Deegan och Gordon, 
1996; Gray et al., 1995) 

Inget samband visas om 
miljökänsliga företag lämnar 
miljörapporter i större 
omfattning. Något samband 
finns ej heller mellan bransch 
och rapporternas 
avgränsning. 



	  

	   64	  

6.2	  Studiens	  bidrag	  
Visionen med denna studie har varit att bistå med såväl ett teoretisk som ett praktiskt 

bidrag, något som även uppfyllts. Nedan presenteras dessa bidrag var för sig.  

 

Som teoretiskt bidrag presenterar studien vilka företag noterade på Stockholmsbörsen 

som lämnade miljörapport 2014 och hur rapporternas avgränsning i redovisningsenhet 

och period förhåller sig till begreppet hållbarhet. Resultatet visar att det råder ett positivt 

samband mellan hur omfattande dessa avgränsningar är och de företagsspecifika 

faktorerna storlek och skuldsättningsgrad. Positivt samband råder även mellan hur vida 

företagen lämnar miljörapport eller ej och variablerna storlek, skuldsättningsgrad och 

ägarkoncentration. Detta har undersökts i flertalet tidigare studier, och denna studies 

resultat styrker flera av de tidigare studiernas utfall.  

 

Studien bidrar praktiskt med att belysa en tidigare relativt outforskad konflikt mellan 

traditionell redovisning och miljörapportering. Resultatet visar att den traditionella 

redovisningen i stor mån präglat utformningen av den i sammanhanget nya 

miljörapporteringen, trots att dess syften skiljer sig åt. Studien belyser även goda 

exempel på företag som faktiskt lyckats bejaka begreppet hållbarhet i rapporteringen, 

samt ger en beskrivning av hur dessa företag utvidgat avgränsningen av 

redovisningsenhet och period. Detta kan vara företag till nytta vid hanteringen av denna 

problematik, och förhoppningsvis även åskådliggöra bristerna i den traditionella 

redovisningen.  I denna studie introduceras även ett nytt begrepp: hållbar avgränsning 

av redovisningsenhet och period. Att beteckna detta nya begrepp underlättar för vidare 

studier, då hantering och förståelse av ämnet förenklas med hjälp av en tillgänglig term.  

Denna studie har även bidragit med att visa att avgränsa en hållbarhetsrapport inte är 

någon enkel uppgift. För att täcka in alla områden som behövs bör innehållet sträcka sig 

långt över den miljömässiga aspekten som tagits i bejakande i denna studie, bortom 

koncernen som företaget har juridisk och ekonomisk kontroll över och bortom det 

aktuella räkenskapsåret, ibland så långt som flera generationer framåt. För att företagen 

i framtiden ska lyckas med detta kommer bland annat framtidsprognoser att behöva 

upprättas och tydligare samt mer enhetliga direktiv och standarder bör utfärdas.  
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6.3	  Metodreflektion	  och	  förslag	  till	  vidare	  forskning	  
Då denna studie varit begränsad både gällande tid och resurser kan en del kritik riktas 

mot dess utformning. Genom att tillföra ytterligare företagsspecifika faktorer utöver de 

fyra utvalda skulle studiens omfattning kunna utvidgas. Genom att även inkludera 

resterande perspektiv inom hållbarhetsbegreppet (det finansiella, sociala och 

teknologiska) skulle samtliga dimensioner tas i bejakande och en mer rättvisande bild 

av begreppet hållbarhet skulle ges. Även om miljön är en viktig beståndsdel går det inte 

att komma ifrån att fokus måste riktas mot samtliga perspektiv för att uppnå ett hållbart 

samhälle. Genom dessa två föreslagna åtgärder skulle en mer nyanserad bild ges och 

studiens bidrag skulle således förbättras. 
 

När data ej uppvisar normalfördelning är det rekommenderat att utöka populationen. 

Detta har dock ej varit möjligt i denna studie, då den är av ett deskriptivt slag och inte 

har några anmärkningsvärda bortfall. Det finns helt enkelt inga fler företag noterade på 

Stockholmsbörsen än de som är representerade i studien. En möjlig åtgärd hade istället 

kunna varit att även inkludera webbaserade miljöupplysningar och på så vis fånga upp 

fler företag och mer information. Variabeln bransch visade överraskande nog inget 

samband med de två beroende variablerna, och att jämföra denna studies resultat med 

tidigare studier blir ur denna aspekt svårt. Anledningen till detta kan vara att det inom 

vissa branscher är väldigt få verksamma företag, medan andra branscher representeras 

av betydligt fler. Trots en ytterligare indelning av miljökänsliga- respektive icke 

miljökänsliga företag förblev data ojämn. Med en alternativ indelning hade eventuellt 

en bättre normalfördelning kunnat uppnås.  
 

Under studiens gång har flera nya intressanta infallsvinklar påträffats. Ett förslag till 

vidare forskning är att se hur praxis inom miljörapportering utvecklas. Två spännande 

händelser som kan komma att förändra detta arbete är FNs nyligen avslutade 

klimatkonferens i Paris, samt den kommande lagändringen på att stora börsnoterade 

företag med ett publikt intresse ska hållbarhetsrapportera efter år 2016, då en ny lag 

träder i kraft. Intressant vore även att genomföra en studie där de företag som faktiskt 

lyckas integrera hållbarhetsperspektivet i sin rapportering studeras mer ingående.  
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Bilaga	  1	  –	  Kodningsschema	  
	  

 Kodningsschema  

Företagsnamn: 

Fråga Faktorer rörande bedömning av miljörapporternas avgränsning i 
enhet och period  

Ja / 
Nej  

    1 Avser miljörapporten hela koncernen?  

     2 Finns jämförelsetal från föregående år?  

     3 Finns jämförelsetal från minst två år tillbaka?   

     4 Finns miljömål uttryckta i text?   

     5 Finns miljömål uttryckta i data?   

    6 Presenterar företaget data på produkternas miljöbelastning under 
hela livscykeln? 

 

     7 Presenterar företaget produkternas miljöbelastning under hela 
livscykeln formulerat i text? 

 

    8 Presenterar företaget data på produkternas miljöbelastning under 
delar av livscykeln? 

 

     9 Presenterar företaget produkternas miljöbelastning under delar av 
livscykeln formulerat i text? 

 

Tabell	  20:	  Kodningsschema.	  
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Bilaga	  2	  -‐	  Kodningsmanual	  
 

 

 

Kodningsmanual  

Fråga Faktorer rörande bedömning av miljörapporternas avgränsning i 
enhet och period 

     1 Avser miljörapporten hela koncernen? 

Beskrivning: 

Sökord: koncern, omfattar, innefattar, redovisningsprinciper, enhet, 
gruppen 

Engelska sökord: concern, includes, involve, covers, accounting 
principles, principles, unit, group 

Bedömningskriterier: Företaget uttrycker någonstans i rapporten att 
miljörapporteringen och presenterad information avser hela koncernen.  

Ja = 1 
Nej= 0 

    2 Finns jämförelsetal från föregående år? 

Beskrivning: 

I den kvantifierade informationen finns siffror från föregående år (2013, 
eller vid brutet räkenskapsår 2013/2014). Denna kan enkelt utläsas och 
jämföras med årets siffror, exempelvis via diagram eller tabeller.  

Ja = 1 
Nej = 0 

     3 Finns jämförelsetal från minst två år tillbaka? 

Beskrivning: 

I den kvantifierade informationen finns siffror från minst två år tillbaka. 
Denna kan enkelt utläsas och jämföras med årets siffror, exempelvis via 
diagram eller tabeller. 

 
Ja = 1 
Nej = 0 
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    4 Finns miljömål uttryckta i text? 

Beskrivning: 

Sökord: mål, målsättning, strävan, vision, miljömål 

Engelska sökord: objectives, goals, ambition, vision 

Bedömningskriterier: 

-‐ Företaget har tydligt formulerat miljömässiga mål i text. Dessa 
ska avse framtiden och ej vara uppfyllda vid rapportens 
publicering.  
 

Ja = 1 
Nej = 0  

     5 Finns miljömål uttryckta i data? 

Beskrivning:  

Sökord: mål, målsättning, strävan, vision, miljömål 

Engelska sökord: objectives, goals, ambition, vision 

Bedömningskriterier: 

-‐ Företaget har tydligt angett miljömässiga mätbara mål. Dessa 
ska avse framtiden och ej vara uppfyllda vid rapportens 
publicering. Dessa kan både vara formulerade i procentuella 
termer eller i lämplig måttenhet.  

Ja = 1 
Nej = 0  

    6 Presenterar företaget data på produkternas miljöbelastning under hela 
livscykeln? 

Beskrivning:  

Sökord: livscykel, cykel, liv, kedja, värdekedja, produktionskedja, 
process 
Engelska sökord: life, cycle, chain, production, value, process 

Bedömningskriterier:  

-‐ Företaget presenterar siffror på produkter eller tjänsters 
miljöpåverkan genom hela dess livscykel. Exempelvis en 
produkts co2-utsläpp under hela dess livstid. Enbart 
tillverkningsprocess räknas ej. För att kriteriet ska vara uppfyllt 
ska företaget lämna information som sträcker sig utöver 
företagets innehav av produkten, såväl uppströms som 
nedströms.  

Ja = 4 
Nej = 0 
Erhålls poäng i denna fråga kan några poäng ej erhållas i fråga 7-9. 
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   7 Presenterar företaget produkternas miljöbelastning under hela 
livscykeln formulerat i text? 

Beskrivning:  

Sökord: livscykel, cykel, liv, kedja, värdekedja, produktionskedja, 
process 

Engelska sökord: life, cycle, chain, production, value, process 

Bedömningskriterier:  

-‐ Företaget diskuterar produkter eller tjänsters miljöpåverkan 
genom hela dess livscykel. För att kriteriet ska vara uppfyllt ska 
företaget lämna information som sträcker sig utöver företagets 
innehav av produkten, såväl uppströms som nedströms. 

 
Ja = 3 
Nej = 0 

Erhålls poäng i denna fråga kan några poäng ej erhållas i fråga 8-9. 

    8 Presenterar företaget data på produkternas miljöbelastning under delar 
av livscykeln? 

Beskrivning:  

Sökord: livscykel, cykel, liv, kedja, värdekedja, produktionskedja, 
process 

Engelska sökord: life, cycle, chain, production, value, process 

Bedömningskriterier:  

-‐ Företaget presenterar siffror på produkter eller tjänsters 
miljöpåverkan genom delar av dess livscykel. Exempelvis en 
produkts co2-utsläpp under delar av dess livstid. Enbart 
tillverkningsprocess räknas ej. För att kriteriet ska vara uppfyllt 
ska företaget lämna information som sträcker sig utöver 
företagets innehav av produkten, antingen uppströms eller 
nedströms.  

 

Ja = 2 
Nej = 0 

Erhålls poäng i denna fråga kan några poäng ej erhållas i fråga 9. 
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    9 Presenterar företaget produkternas miljöbelastning under delar av 
livscykeln formulerat i text? 

Beskrivning:  

Sökord: livscykel, cykel, liv, kedja, värdekedja, produktionskedja, 
process 

Engelska sökord: life, cycle, chain, production, value, process 

Bedömningskriterier:  

-‐ Företaget diskuterar produkter eller tjänsters miljöpåverkan 
genom delar av dess livscykel. Exempelvis 
återvinningsprocessen. Enbart tillverkningsprocess räknas ej. 
För att kriteriet ska vara uppfyllt ska företaget lämna 
information som sträcker sig utöver företagets innehav av 
produkten, antingen uppströms eller nedströms. 
 

Ja = 1 
Nej = 0 

Tabell	  21:	  Kodningsmanual. 
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Bilaga	  3	  -‐	  Detaljerad	  beskrivning	  av	  analysmetoder	   
 
Enkel linjär regression 

För att mäta sambandet mellan en oberoende och en beroende variabel är användningen 

av en enkel linjär regression en lämplig analysmetod. Utifrån minsta-kvadrat-metoden 

visas huruvida den beroende variabeln (y) påverkas av den oberoende (x) (Edlund och 

Wahlgren, 2000). Montgomory, Peck och Vining (2012, s.12) visar formeln för denna 

analys; y=β0 +β1x+ε, och förklarar att β0 är interceptet och β1 är lutningen. Den sista 

variabeln i formeln, ε, är en komponent för slumpmässiga fel. Ur denna analysmetod 

kan förklaringsgraden (R2) utläsas, vilket är ett kvalitetsmått som visar hur mycket den 

oberoende variabelns påverkar variansen i modellen (Barmark och Djurfeldt, 2009). 

Enkel linjär regression går att använda vid studerandet av sambandet mellan en 

beroende med en eller flera oberoende, dock har den endast i denna studie tillämpats på 

en beroende och en oberoende åt gången. Detta har genomförts via analysprogrammet 

Minitab.  
 

Mann- Whitney test  

I denna studie har ett Mann- Whitney test används för att jämföra värden mellan 

miljökänsliga respektive icke- miljökänsliga branscher. Användandet av denna 

analysmetod tillämpades eftersom att variabeln miljökänslig endast bestod av två 

grupper, vilket kännetecknar fördelen med detta test. Mann- Whitney testet är även 

lämpligt när data inte är normalfördelat, vilket även stämmer in i variabeln ovan. 

Nachar (2008) förklarar att detta test jämför medianen hos de två grupperna, vilket är 

fördelaktigt när data inte är normalfördelat. För att kunna utföra ett Mann- Whitney test 

ställs ett flertal krav, bland annat ska data vara inhämtad från samma population, där 

respektive observation ska utgöras av en enskild individ (företag i denna studie) (ibid). 

Nachar (2008) förklarar dock att testet kan brista i sin tillförlitlighet om antalet 

observationer i grupperna skiljer sig mycket åt.   
 

Mann- Whitney testet åskådliggör hur många gånger ena gruppens observationer antar 

ett högre/ eller ett lika värde (Nachar, 2008), vilket är möjligt att ta reda på för hand, 

men eftersom att populationen i denna studie är så pass omfattande, valdes detta att 

genomföras i Minitab.  
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Bilaga	  4	  -‐	  Histogram	  och	  box-‐plot	  för	  variablerna	  
	  

	  

Histogram 4.1: Storlek totalt, samtliga börsnoterade företag (före logaritmering). 

Boxplot 4.1: Storlek totalt, samtliga börsnoterade företag (före logaritmering). 

 

	  

Histogram 4.2: Storlek totalt, samtliga börsnoterade företag (efter logaritmering och 
exkludering av de fyra storbankerna).  

Boxplot 4.2: Storlek totalt, samtliga börsnoterade företag (efter logaritmering och 
exkludering av de fyra storbankerna).  
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Histogram 4.3: Skuldsättningsgrad, samtliga börsnoterade företag. 
 
Box-plot 4.3: Skuldsättningsgrad, samtliga börsnoterade företag. 

 

	  

	  

Histogram 4.4: Skuldsättningsgrad, samtliga börsnoterade företag (efter logaritmering 
och exkludering av samtliga banker, Swedish	  match,	  Etrion	  och	  Nobina). 

Box-plot 4.4: Skuldsättningsgrad, samtliga börsnoterade företag (efter logaritmering 
och exkludering av samtliga banker, Swedish	  match,	  Etrion	  och	  Nobina). 
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Histogram 4.5: Ägarkoncentration, samtliga börsnoterade företag inkluderade. 

Box-plot 4.5: Ägarkoncentration, samtliga börsnoterade företag inkluderade 

 

	  

Diagram 4.1: Branschfördelning, alla börsnoterade företag inkluderade, innan 
uppdelning av miljkänsliga- respektive icke miljökänsliga.  

 

 

Diagram 4.2: Branschfördelning, alla börsnoterade företag inkluderade, efter 
uppdelning av miljkänsliga- respektive icke miljökänsliga. 
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Histogram 4.6: Storlek samtliga miljörapporterande företag (före logaritmering). 

Boxplot 4.1: Storlek totalt, samtliga miljörapportersnde företag (före logaritmering). 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 

 

 

	  

	  

	  

Histogram 4.6: Storlek samtliga miljörapporterande företag (efter logaritmering och 
uteslutning av de fyra storbankerna). 

Boxplot 4.6: Storlek samtliga miljörapporterande företag (efter logaritmering och 
uteslutning av de fyra storbankerna). 
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Histogram 4.7: Skuldsättningsgrad, samtliga miljörapporterande företag (före 
logaritmering och exkludering av samtliga banker, Swedish match, Etrion och Nobina). 

Box-plot 4.y: Skuldsättningsgrad, samtliga miljörapporterande företag (före 
logaritmering och exkludering av samtliga banker, Swedish match, Etrion och Nobina). 

 

 

 

Histogram 4.8: Skuldsättningsgrad, samtliga miljörapporterande företag (efter 
logaritmering och exkludering av samtliga banker, Swedish match, Etrion och Nobina). 

Box-plot 4.9: Skuldsättningsgrad, samtliga miljörapporterande företag (efter 
logaritmering och exkludering av samtliga banker, Swedish match, Etrion och Nobina). 
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Histogram 4.10: Ägarkoncentration, samtliga miljörapporterande företag inkluderade. 

Box-plot 4.10: Ägarkoncentration, samtliga miljörapporterande företag inkluderade.  

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Histogram 4.11: Hållbar avgränsning av redovisningsenhet och period, 
delpopulationen.  

Box-plot 4.11: Nivå av hållbar avgränsning, samtliga miljörapporterande företag 
inkluderade.  
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Bilaga	  7	  –	  Kodningsexempel 
 
Avgränsningsenhet:  

 

ABB (ABB, 2015, s. 28) är tydliga med vilka som ingår i den presenterade 
hållbarhetsrapporten. Det framgår att hela koncernen är representerad. Ett poäng erhålls.  

 

Jämförelsetal: 

 

 

Husqvarna (Husqvarna, 2015, s. 11) presenterar en tabell med bland annat 
koldioxidutsläpp för tre år bakåt i tiden. Två poäng för jämförelsetal erhålls.  

Miljömål uttryckta i text och data:  
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JM (JM, 2015, s. 37) uttrycker att de flertal mål, både formulerade i text och data. Två 
poäng erhålls.  

Livscykelanalys, uttryckt i text och mått: 

 

 

 

Ovan ses en del av H&Ms (H&M, 2015, s. 9) redogörelse av företagets påverkan genom 
produkternas hela livscykel. Påverkan beskrivs så väl i text som i siffror. Maximal 
poäng (4 poäng) har erhållits.  

 

Livscykelanalys, uttryckt i text: 
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Husqvarna (Husqvarna, 2015, s. 12) redogör för miljöpåverkan ur ett fullständigt 
livscykelperspektiv. Dock nämns inga mått på utsläpp, energiförbrukning eller liknande. 
Tre poäng erhålls.  

Del av livscykel, uttryckt i text och mått:  

 

Lundin Mining (Lundin Mining, 2015, s. 39) visar delar av produktionskedjan i så väl 
text som i lämpliga måttenheter. Den presenterade informationen innefattar, förutom 
koncernens energiförbrukning, även de företag som utför transporter. Två poäng erhålls.  
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Delar av livscykel, endast text: 

 

ICA (ICA, 2015, s. 52) berättar om delar av produktionskedjan (transportörer). Detta 
redovisas utan att några siffror presenteras. Ett poäng erhålls.  

 


