
 

 

Examensarbete, 15 hp, för 

Kandidatexamen i företagsekonomi: Redovisning och Revision 

VT 2016 
 

 

Hur påverkas lönsamheten i företag av 

hållbarhetsredovisning? 

En kvantitativ studie av svenska aktiebolag. 
 

 

Författare: Hoda Fakhro 

 Linnéa Andersson 

Handledare: Eva Gustavsson 

Examinator: Sven-Olof Yrjö Collin 

Kurskod: FE6275  

 
 
 
 
 

 

 

Sektionen för Hälsa och Samhälle  



 

 

SAMMANFATTNING 
 

Författare 

 

Hoda Fakhro, Linnéa Andersson 

 

Titel 

 

Hur påverkas lönsamheten i företag av hållbarhetsredovisning? En kvantitativ studie av 

svenska aktiebolag. 

 

Handledare 

 

Eva Gustavsson 

 

Examinator 

 

Sven-Olof Yrjö Collin 

 

Sammanfattning  

 

Studiens syfte är att undersöka sambandet gällande hållbarhetsredovisningens påverkan 

på företagens finansiella lönsamhet. Studien tar även hänsyn till branschspecifika 

faktorer, vilket tidigare forskning saknat. För att besvara studiens syfte har en kvantitativ 

forskningsmetod använts. Den teoretiska referensramen består av institutionell teori, 

legitimitetsteori och intressentteori, vilket hypoteserna formulerats utifrån. Studien 

analyserar hur omfattningen på hållbarhetsredovisningar år 2013 påverkat företagens 

finansiella lönsamhet år 2014. Företagens finansiella lönsamhet mäts med nyckeltalen 

ROE och ROA. Studien använde sig utav en regressionsanalys, där de oberoende 

variablerna var företagens bransch, företagens ålder, balanslikviditet, omsättning samt 

CSR antal ord. Det empiriska resultatet påvisade att det inte förekom något samband 

gällande hållbarhetsredovisningens påverkan på företagens finansiella lönsamhet. 

Studien visade heller inget samband gällande företagens bransch och dess påverkan på 

företagens finansiella lönsamhet. Studiens frågeställning besvaras således med att det inte 

finns något samband gällande hållbarhetsredovisningens påverkan på företagens 

finansiella lönsamhet. Slutsatsen stöds även av studiens kontrollvariabler, företagens 

ålder, balanslikviditet samt omsättning. Resultatet talar för att vid en regressionsanalys 



 

 

av ROE och ROA skall ingen av de valda variablerna inkluderas i modellen. Resultat 

skall tolkas med försiktighet. Studien analyserade sambandet under en kort tidsperiod 

vilket leder till att studien brister i den långsiktiga aspekten. 
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Abstract  

 

This study’s purpose is to explore the connection regarding sustainability reports and its 

effect on corporate financial profitability. This study also takes into account industry-

specific factors, which previous research are lacking. A quantitative research method has 

been used. The theoretical framework is based on institutional theory, legitimacy theory 

and stakeholder theory, which the hypotheses are founded from. The study analyzes the 

extent of sustainability reports in 2013 and how it affected the financial profitability in 

2014. Financial profitability is measured with the indicators ROE and ROA. The study 

uses a regression analysis, where the independent variables are the business industry, 

corporate age, balance sheet liquidity, turnover and CSR number of words. The empirical 

result indicated that there is no connection regarding sustainability report and its effect 

on financial profitability. The study didn’t either show a connection regarding the 

company’s industry and its effect on profitability. The study’s research question is 

therefore answered with that there is no connection regarding sustainability report and its 

effect on financial profitability. This conclusion is also supported by the study’s control 

variable, corporate age, balance sheet liquidity and turnover. The result regarding ROE 

and ROA indicates that none of the variables should be included. The result should be 



 

 

interpreted with caution. The study analyzes the connection in a short period of time, 

which leads to the lacking of a long-turn aspect. 
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KAPITEL 1: INLEDNING 

 

Kapitlet presenterar problembakgrunden till Corporate Social Responsibility (CSR) 

vilket följs av en problematisering om varför det är av intresse att studera hur 

lönsamheten i företagen påverkas av att företagen publicerar hållbarhetsredovisning. 

Därefter presenteras studiens syftes- och problemformulering, vilket sedan avslutas 

med en presentation av studiens disposition. 

 

1.1 Problembakgrund 
 

Människor runt om i världen har blivit allt mer medvetna om att deras handlingar påverkar 

miljön (OK akademi, 2012; Rymdstyrelsen, SNSB, 2016). En miljöaspekt som har fått 

betydande uppmärksamhet i media och som har fått en stor betydelse runt om i världen 

är den så kallade växthuseffekten. Glaciärer smälter, havsnivåerna stiger och miljön 

förändras, detta leder således till vissa klimatförändringar (WWF, 2015b). Djurarter som 

inte hunnit anpassa sig till de snabba klimatförändringarna utrotas, även de fattigaste 

människorna klarar inte av de snabba förändringarna (WWF, 2015c). WWF (2015b) 

menar att detta är några utav konsekvenserna som är orsakade på grund av 

växthuseffekten. Många hävdar att den största orsaken bakom växthuseffekten är 

människorna, det vill säga mänskliga aktiviteter som rubbar naturens balans (Rose, 2007; 

Växthuseffekten, 2011; WWF, 2015a). Det finns även många som hävdar att 

växthuseffekten är en fara för världens framtid och för nästkommande generationer 

(Växthuseffekten, 2011; WWF, 2015b). 

 

Hållbar utveckling är ett begrepp som alla människor är medvetna om men som troligen 

inte alla människor riktigt kan definiera. En definition av hållbar utveckling är uttryckt 

som ”vår gemensamma framtid” (Naturskyddsföreningen, 2015). Det innebär att när 

människor arbetar kring den utveckling som skall tillgodose dagens behov skall de även 

ta hänsyn till framtida generationernas möjligheter. De vill inte förstöra framtida 

generationers möjligheter genom att välja alternativ idag som äventyrar den framtida 

levnaden. Det har allt mer blivit en trend att agera hållbart – att vara en ”bra” människa 

(Sveriges kommunikatörer, 2015). Det har satt sin prägel på människor och allt fler 
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människor generellt baserar sina beslut i större utsträckning på hur företagen arbetar med 

hållbarhet (OK akademi, 2012).  

 

Hållbarheten har fått betydande uppmärksamhet i media. Nästan varje vecka skrivs 

artiklar som omfattar någon vinkel av hållbarhet, vilket talar för hur stor roll hållbarhet 

spelar i samhället (OK akademi, 2012). Ett exempel på en nyhet som spridit sig i media 

är Volkswagens utsläppsskandal. Volkswagens biltillverkare granskas för att vilselett 

omvärlden genom att, på deras bilar, ha monterat enheter som har reducerat bilens utsläpp 

för syns skull (Veckans Affärer, 2015).  

 

WWF (2015c) hävdar att människor måste agera för att förbättra möjligheterna för 

framtida generationer. Förra året agerade FN genom att samla världens FN-länder i Paris 

för att diskutera klimatfrågorna. Målet med mötet var att komma överens om ett nytt 

globalt klimatavtal (Elfström & Axeldotter Olsson, 2015). FN talar för att det är dags för 

världen att agera hållbart, världens ledare har möjlighet att göra förändringar som skapar 

en gynnsam och meningsfull påverkan på människornas liv (Millenniemålen, 2015). 

 

Alla företag runt om i världen påverkar hållbarheten direkt eller indirekt. Corporate 

Social Responsibility (CSR) arbetar för att företagen skall ta sitt ansvar för sin påverkan, 

utöver det lagen kräver (CSR Tips, 2013). Företagen som arbetar med CSR skall ta ansvar 

för sitt företags påverkan på hållbarheten inom vissa områden, vanligast sociala, 

miljömässiga och ekonomiska områden (CSR Tips, 2013). I Sverige finns CSR Sweden 

som är det ledande företagsnätverket. CSR Swedens arbetsuppgift är att fokusera på 

företagens samhällsansvar och samhällsengagemang (CSR Sweden, 2016). CSR Sweden 

arbetar främst för att inspirera företagen att ta ytterligare ansvar. Skälen bakom företagens 

val att arbeta med CSR kan bland annat vara, enligt Collin (2014), etiska och sociala 

argument, samt vinstmässiga argument.  

 

Ett sätt för företagen att visa för omvärlden hur de valt att agera när det kommer till 

hållbarhet är genom att upprätta en hållbarhetsredovisning. Hållbarhetsredovisning är en 

frivillig rapport för de privatägda svenska företagen men en tvingande rapport, enligt lag, 

för svenska statliga bolag (Röhne, 2010). Rapporten kan vara en del av företagens 

förvaltningsberättelse eller utgöra en enskild handling skild från årsredovisningen 

(Lennartsson, 2015). Företagens hållbarhetsredovisningar är tillgängliga för allmänheten 
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och innehåller information om företagens dagliga verksamhet1. Hållbarhetsredovisningen 

innehåller icke-finansiella upplysningar som ger en förståelse för läsarna, förståelsen om 

företagens utveckling, ställning, resultat samt konsekvenserna av dess verksamhet 

(Lennartsson, 2015). Om företagen upprättar en hållbarhetsredovisning skall den 

innehålla upplysningarna om miljön, det sociala förhållandet, personal, mänskliga 

rättigheter och motverkande av korruption (Lennartsson, 2015). 

 

Global Reporting Initiative (GRI) är en internationell oberoende organisation. GRI 

arbetar främst med att hjälpa företagen, regeringarna och andra organisationer att förstå 

samt att kommunicera företagens påverkan till det allmänna, till exempel 

klimatförändringar, mänskliga rättigheter och korruption (GRI, 2016a). GRI ger ut ett 

ledande ramverk för hållbarhetsredovisning, deras senaste ramverk är G4 (GRI, 2016a). 

Genom att företagen använder sig utav GRIs riktlinjer talar företagen om sin påverkan, 

positiva som negativa, på miljön, på samhället och på ekonomin (GRI, 2016b; Turcsanyi 

& Sisaye, 2013). Riktlinjerna leder således till att rapportens information blir relevant och 

tillförlitlig som sedan underlättar beslutsfattandet inom företagen och hos intressenterna 

(GRI, 2016b). 

 

År 2014 kom EU fram till ett direktiv vilket gör det obligatoriskt för alla börsnoterade 

företag samt alla företag med fler än 500 anställda att upprätta en hållbarhetsredovisning 

(Bergh, 2015). Syftet bakom direktivet var att öka företagens öppenhet och jämförbarhet 

inom unionen (Foyen, 2015). Danmark har utvidgat lagändringarna för att omfatta fler 

företag. Den svenska regeringen vill följa Danmarks fotspår (Do right partner, 2016). Den 

1 juli 2016 väntas de nya lagändringarna inträda i Sverige och 2017 blir lagändringarna 

verksamma för företagen (Foyen, 2015). De nya lagändringarna rör företagen som 

uppfyller två av dessa tre kriterier: balansomslutning på minst 175 miljoner kronor, en 

nettoomsättning på minst 350 miljoner kronor och ett genomsnittligt antal anställda under 

räkenskapsåret på 250 anställda (Rehnfeldt, 2016; Tem-funderingar, 2015) Lagändringen 

har skapat en debatt där kritiken syftar på att lagkravet kommer att omfatta ett flertal 

företag som tidigare inte upprättat någon hållbarhetsredovisning, vilket således kommer 

leda till större kostnader för dessa företag (Foyen, 2015).  

 

                                                 

1 Fredrik Ljungdahl, personlig kommunikation, 29 januari 2016 
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1.2 Problematisering 
 

Hållbar utveckling har tre dimensioner vilka är ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet 

och miljömässig hållbarhet (Martínez-Ferrero, Garcia-Sanchez, & Cuadrado-Ballesteros, 

2015). Vid hållbarhetsrapportering arbetar företagen med dessa tre dimensioner för att 

främst försöka uppfylla intressenternas behov, maximera aktieägares förmögenhet och 

för att det är varumärkesstärkande. En hållbarhetsrapportering reflekterar kring dessa 

hållbarhetsfrågor och hur företagen bidragit till den hållbara utvecklingen (Martínez-

Ferrero, m.fl, 2015). På senare tid har allt fler företag frivilligt börjat upprätta 

hållbarhetsredovisning. Allt fler intressenter efterfrågar information om hur företagen 

påverkar samhället och miljön, samt hur företagen tar sitt ansvar i den hållbara 

utvecklingen (Eccles, Krzus, & Serafeim, 2011). Sett ur företagens perspektiv upprättas 

hållbarhetsredovisning av olika anledningar. Drivkrafterna är bland annat att förbättra den 

allmänna bilden av det enskilda företaget, viljan att uppnå högre ekonomiska prestationer 

och för att ge investerarna transparens. Turcsanyi & Sisaye, (2013) hävdar att i framtiden 

kommer hållbarhetsredovisningen vara avgörande för investerarnas beslut med tanke på 

att intressenterna kommer, i allt högre utsträckning, efterfråga allt mer detaljerad 

information. 

 

Flertalet studier talar för att det finns ett positivt samband mellan upprättande av 

hållbarhetsredovisning och företagens lönsamhet (Bowers, 2010; Eccles, Loannou, & 

Serafeim, 2012; Friedman, 1970; Martínez-Ferrero, m.fl, 2015; Turcsanyi & Sisaye, 

2013). Ekonomiprofessorn Robert G. Eccles, känd för sin 40-åriga forskning inom företag 

och hållbarhetsarbete, har genom sina många studier definierat att företag som arbetar 

hållbart bidrar med långsiktig värdeskapande för aktieägare samt till en hållbar utveckling 

i samhället. Vidare menar han att aspekterna långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet är 

tydligt kopplade till varandra (Eccles, Ioannou, & Serafeim, 2012; Eccles m.fl, 2011). 

Turcsanyi och Sisaye (2013) resonerar ungefär i samma riktning. Författarna förklarar i 

sin kvantitativa studie att korrelationen mellan den finansiella lönsamheten, 

engagemanget i att arbeta hållbart och att upprätta hållbarhetsredovisning är starkt, med 

andra ord påverkar upprättande av hållbarhetsredovisningen den finansiella lönsamheten. 

Hållbarhetsarbetet kräver att företagen följer GRIs riktlinjer, vilket i längden bidrar till 

goda effekter, till exempel lockar det nya kunder och investerare (Turcsanyi & Sisaye, 

2013).  
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Halme (2007) hävdar att det brister i tidigare studier då forskare undersökt sambandet 

mellan CSR och lönsamheten. Trots att det finns många studier som undersökt detta 

specifika samband, återstår en stor del av CSR-området än idag outforskat. Halme (2007) 

förklarar att trots den mängden studier om CSR har fenomenet behandlats som en särskild 

enhet i företagen och inte som en del av verksamheten. Företag som arbetar hållbart och 

upprättar hållbarhetsredovisningar har vanligtvis CSR implementerat i sina 

affärsstrategier och skall följaktligen se CSR som en del av verksamhetens mål och 

strategier (Turcsanyi & Sisaye, 2013). Bristerna i studierna menar Halme (2007) bland 

annat beror på att forskare, när de undersöker sambandet gällande  

hållbarhetsredovisningens påverkan på lönsamhet, inte tagit hänsyn till de olika 

företagens typ av verksamhet, deras beteenden och branschspecifika faktorer (Halme, 

2007). På samma sätt menar Turcsanyi och Sisaye (2013) att forskning om 

hållbarhetsrapportering kan fokusera ytterligare på hur branscher kan jämföras för att 

undersöka vilka som är mer framgångsrika än andra.  

 

Strouhal, Gurvits, Nikitina-Kalamäe och Startseva (2015) undersökte sambandet gällande 

hållbarhetsredovisningens påverkan på lönsamheten där resultatet inte talade för något 

samband alls. De själva uttrycker det som ett kontroversiellt resultat, jämfört med andra 

studier som undersökt samma variabler och som talar för en koppling där upprättande av 

hållbarhetsredovisning påverkar företagens lönsamhet. Det som särskiljer deras studier 

från annan forskning är att Strouhal m.fl, (2015) jämfört stora börsnoterade företag mellan 

två europeiska länder. De ansåg, med tanke på att de endast använt sig av två nyckeltal 

för att mäta samband, att deras studie är begränsad och även är svårt att generalisera 

(Strouhal m.fl, 2015). 

 

Turcsanyi och Sisaye (2013), forskare som undersökt om sambandet angående 

hållbarhetsredovisningens påverkan på företagens finansiella lönsamhet, förklarar att de 

i framtida forskning gärna ser att fokus läggs på att att studera branscher och vilken som 

är mer framgångsrik än andra. Vidare kunde framtida forskning även jämföra den 

finansiella lönsamheten i företagen hos de som hållbarhetsredovisar och de som inte 

hållbarhetsredovisar (Turcsanyi & Sisaye, 2013). Denna studie kommer därför utforska 

den del som Turcsanyi och Sisaye ville se som framtida forskning. Konceptet i denna 

studie blir alltså att mäta de svenska aktiebolagens lönsamhet hos de som upprättar 
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hållbarhetsredovisning jämfört med aktiebolag som inte upprättar hållbarhetsredovisning. 

Aktiebolagen kommer delas in i respektive bransch på den svenska marknaden.  

 

Nykvist och Persson (2013) skriver i sin uppsats Är CSR en nödvändighet eller lyx? att 

företag inom samma bransch tenderar att engagera sig i CSR-aktiviteter hänförbara till de 

etiska och legala ansvarsområdena. Studien tar hänsyn till branschspecifika faktorer där 

Carrolls CSR-pyramid är studiens teoretiska utgångspunkt. Resultatet i författarnas studie 

visar även att CSR-aktiviteter betraktas som nödvändiga, och med utgångspunkt i den 

instutionella teorin beror detta på att företag tenderar att efterlikna varandra genom 

isomorfism. Företagens drivkraft ligger i att inte förlora konkurrensfördelar eller 

legitimitet. Det leder till att, som Nykvist och Persson (2013) uttrycker det som: ”de 

strävar efter likasinnade strategier inom området för CSR och det kan därmed betraktas 

som en nödvändighet för företag” (Nykvist & Persson, 2013, s. 98). En annan uppsats 

skriven av Edvardsson och Lander (2013) med uppsatstiteln Företags omfattning av 

hållbarhetsredovisning - En studie av hur storlek, miljöpåverkan och lönsamhet påverkar 

svenska företags omfattning av hållbarhetsredovisning visar att det finns ett positivt 

samband mellan företagens omfattning av hållbarhetsredovisning och dess storlek, det 

vill säga att ju större företagen är, desto mer omfattande hållbarhetsredovisning publicerar 

företagen. Studien påvisade dock att omfattningen av hållbarhetsredovisningen inte hade 

något samband med företagens miljöpåverkan och lönsamhet (Edvardsson & Lander, 

2013). Dessa två uppsatser är några utav uppsatserna   som har använts som inspiration 

under studiens gång. Uppsatserna upplevs som relevanta då de bidrar till förståelse för 

hur företag inom samma bransch agerar samt bakomliggande motiv till varför företag 

skriver en omfattande hållbarhetsredovisning.  

 

1.3 Syftes- och problemformulering 
 

Syftet är att, ur ett företagsekonomiskt perspektiv, undersöka hur upprättande av 

hållbarhetsredovisning år 2013 påverkar lönsamheten i svenska aktiebolag år 2014. 

Studien behandlar svenska aktiebolag med minst 50 anställda och med minst 500 miljoner 

kronor i omsättning. Studien kommer även att ta hänsyn till företagens branscher. Syftet 

kommer att uppfyllas genom att empiriskt besvara följande fråga: 

 

◊ Hur påverkar upprättande av hållbarhetsredovisning lönsamheten i ett 

aktiebolag? 
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1.4 Uppsatsens disposition  
 

Här ges en kort introduktion till respektive kapitel. 

 

KAPITEL 2: VETENSKAPLIG METOD 

 

Det vetenskapliga metodkapitlet presenterar studiens vetenskapliga forskningsstrategi 

och studiens vetenskapliga metod. I båda avsnitten förs en diskussion om de val som 

gjorts och tillvägagångssätt för att uppnå studiens syfte. 

 

KAPITEL 3: HÅLLBARHETSREDOVISNING PÅ AGENDAN 

 

Avsnittet presenterar Corporate Social Responsibility (CSR) och Global Reporting 

Initiative (GRI) i syfte att introducera läsaren med generella kunskaper kring dessa 

koncept. 

 

KAPITEL 4: TEORETISK REFERENSRAM 

 

Den teoretiska referensramens syfte är att, med hjälp av institutionell teori, 

legitimitetsteorin och intressentteorin ge en utgångspunkt för analys av uppsatsens 

empiri. Teorierna bidrar till förståelse för hur företag agerar när de arbetar och inte arbetar 

med hållbarhetsredovisning samt vad det ger för effekter på företagens finansiella 

lönsamhet. Avslutningsvis följer en kapitelsammanfattning med motivering för val av 

teori, vilket sedan mynnar ut i hypoteser.  

 

KAPITEL 5: EMPIRISK METOD 

 

Kapitlet inleds med operationalisering där begrepp utreds och en kartläggning av 

variabler presenteras, varefter ett avsnitt avseende datainsamlingsmetod och urval av 

företag tillsammans med bortfall följer. Därefter diskuteras studiens tillförlitlighet, 

reliabilitet och validitet och avslutas med att introducera nästa kapitel med ett kort avsnitt 

om regressionsanalys som använts vid framställningen av det empiriska resultatet. 

 

KAPITEL 6: EMPIRISK ANALYS 

 

Kapitlet syftar till att presentera resultatet som framkommit efter att ha bearbetat 

datainsamlingen och framställt regressionsmodeller på sambandet mellan 

hållbarhetsredovisningens påverkan på företagens finansiella lönsamhet. Inledningsvis 

diskuteras variablernas normalfördelning, därefter följer deskriptiv statistik och sedan 

presenteras korrelationsmatrisen. Kapitlet fortsätter med empirisk analys av 



Fakhro & Andersson 

 

8 

lönsamhetsmåtten ROE och ROA och avslutas med hypotesprövning där även 

kontrollvariablerna diskuteras. 

 

KAPITEL 7: DISKUSSION OCH SLUTSATS 

 

Det sista kapitlet börjar inledningsvis med att diskutera hypoteserna med utgångspunkt i 

den teoretiska referensramen och det empiriska resultatet. Det lyfts även fram ett avsnitt 

om problematiken kring eventuella mätfel, analysfel samt teorifel. Därefter följer studiens 

slutsats som tagits fram med utgångspunkt från analysens resultat. Studiens frågeställning 

besvaras och slutligen läggs förslag på framtida forskning fram. 
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KAPITEL 2: VETENSKAPLIG METOD 
 

Det vetenskapliga metodkapitlet presenterar studiens vetenskapliga forskningsstrategi 

och studiens vetenskapliga metod. I båda avsnitten förs en diskussion om de val som 

gjorts och tillvägagångssättet för att uppnå studiens syfte. 

 

2.1 Vetenskaplig forskningsstrategi  
 

Alvehus (2013) förklarar att om studien utgår ifrån teoretiska föreställningar som prövas 

mot det insamlade empiriska materialet använder studiens sig utav en deduktiv ansats. 

Studien har med hjälp av den teoretiska referensramen formulerat hypoteser som sedan 

testats mot studiens insamlade empiri. Studien använder sig således av en deduktiv ansats.  

 

För att besvara studiens syfte, som är att undersöka hur upprättande av 

hållbarhetsredovisning påverkar lönsamheten i svenska aktiebolag, har kvantitativ 

forskningsmetod använts som den vetenskapliga strategin. Kvantitativ forskningsmetod 

har valts eftersom Eliasson (2013) menar att kvantitativa metoder passar lämpligast för 

att göra generaliseringar utifrån en mindre grupp genom att beskriva med siffror istället 

för ord – siffrorna talar. En generalisering av studiens resultat ansågs därför som bäst 

lämpad för att uppfylla syftet eftersom datainsamlingen främst bestod av siffermaterial, 

vilken avspeglade ett stickprov och inte en hel population. Kvalitativa metoder som 

forskningsstrategi, menar Eliasson (2013), passar bättre för att tränga ner på djupet vilket 

leder till nyanserade slutsatser som talar om hur företeelserna hänger samman. Vid val av 

metod bör forskarna fundera på vilket eller eventuellt vilka tillvägagångssätt som passar 

deras problemformulering samt de teorier och begrepp de valt att arbeta med (Eliasson, 

2013). Kvantitativ forskningsmetod associeras med en redan bestämd forskningsdesign 

där analysprocessen och datainsamlingsprocessen är skilda från varandra (Denscombe, 

2016). Anledningen till varför kvalitativ metod valdes bort beror på att siffermaterial inte 

kan analyseras på ett nyanserat och fördjupat sätt. Valet av kvantitativ eller kvalitativ 

forskningsmetod baserades på vilken typ av information undersökningen behövde för att 

besvara studiens problemformulering och uppfylla syftet. I helhet är det ett samband 

mellan två fenomen som studien undersöker och därför ansågs den kvantitativa 

forskningsstrategin som bäst lämpad. Uppsatsen fokuserar på att undersöka och 
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generalisera hur upprättande av hållbarhetsredovisning påverkar företagens finansiella 

lönsamhet, något som inte skulle kunna uppnås med en kvalitativ forskningsstrategi 

vilken skapar en djupare förståelse och leder till nyanserade resultat (Eliasson, 2013). 

 

2.2 Vetenskaplig metod 
 

Studiens problemformulering har besvarats genom att använda ett kvantitativt 

tillvägagångssätt. Syftet var att samla in data om svenska aktiebolag som upprättar 

respektive inte upprättar hållbarhetsredovisning, samt en indelning av företagen i 

respektive bransch. Det insamlade materialet användes sedan som empiri i studien, vilket 

sedan analyserades. Utifrån empirin generaliserades hur hållbarhetsredovisning 

påverkade företagens lönsamhet. Data som samlats in via ett kvantitativt tillvägagångssätt 

ger en möjlighet till generalisering av empirin (Denscombe, 2016). För att kunna 

generalisera resultatet från kvantitativ forskning sker urvalet av analysenheterna 

slumpmässigt (Bryman & Bell, 2015). Bryman och Bell (2015) hävdar att en 

generalisering av kvantitativt material endast kan göras inom populationen där studien är 

baserad på. Studiens resultat kan därmed inte kopplas till företag i andra länder. Bryman 

och Bell (2015) hävdar att kvantitativ forskning undersöker sambandet mellan vissa 

variabler. Studien undersöker hur variablerna omfattningen på företagens 

hållbarhetsredovisning, företagens omsättning samt företagens branscher påverkar 

företagens finansiella lönsamhet.  

 

Valet av kvantitativ forskningsmetod motiveras genom att det resultat den kvantitativa 

forskningen genererar är opartiskt, det vill säga att resultatet inte har influerats av 

människors tyckande eller av forskarna själva (Denscombe, 2016). Studiens resultat 

baseras på information som redan finns tillgänglig, företagens årsredovisningar och 

hållbarhetsredovisningar, det vill säga information som inte kan påverkas. Studien är 

baserad på ett stort antal kvantiteter. Kvantitativ forskning baseras normalt på stor mängd 

data eftersom ju större kvantiteter desto större sannolikt är det att resultatet är tillförlitligt 

samt att det går att generalisera (Denscombe, 2016).  
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KAPITEL 3: HÅLLBARHETSREDOVISNING PÅ 

AGENDAN 

 

Det här avsnittet presenterar Corporate Social Responsibility (CSR) och Global 

Reporting Initiative (GRI) i syfte att introducera läsare med generella kunskaper kring 

dessa koncept. 

 

3.1 Corporate Social Responsibility – CSR  
 

The social responsibility of business is to increase its profit 

(Friedman, 1970, s. 1). 

 

Sustainable development is development that meets the needs 

of the present without compromising the ability of future 

generations to meet their own needs (Report of the World 

Commission on Environment and Development, 1987, s. 41). 

 

CSR is the reponsibility of enterprises for their impact on 

society (European Commission, 2016, s. 1). 

 

Det handlar om att ta ansvar utöver det lagen kräver. Företag 

som arbetar med CSR ser sin påverkan på omgivningen och 

tar ansvar för den (CSR Tips, 2013, s. 1). 

 

Som ovan citerat har CSR ingen klar och enig definition, men definieras vanligtvis som 

företagens samhällsansvar. De flesta CSR definitioner beskriver ett fenomen, men 

redogör inte för vägledningen om hur allmänheten skall handskas med de utmaningar som 

fenomenet beskriver. Utmaningen är inte att definiera CSR rätt, utan att förstå hur CSR 

är socialt konstruerat i ett specifikt sammanhang och hur hänsyn tas till detta när 

affärsstrategier utveklas (Ahamad Nalband & Al-Amri, 2013).  

 

Allt större tyngd läggs på företagens samhällsansvar, vilket bland annat beror på en 

globaliserad värld, hög resursförbrukning och miljöförstöring. Under 1980-talet 

fokuserade entreprenörerna på att lägga grunden för moderna företag, vilket sedan under 

2000-talet började handla allt mer om management och om hur företagen skulle styras. 

Alltsedan dess har legitimitet och missbruk fått ett allt större fokus av länder och företag, 

vilket leder till att intressenter letar efter signaler och tecken på att företagen förvaltas på 
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ett sunt sätt. Nuförtiden utvecklas och omvandlas den internationella miljön till en stor 

privat sektor och en global integration av kapitalmarkanderna – här har CSR blivit ett 

högt aktuellt ämne som en institutionell reform (Ahamad Nalband & Al-Amri, 2013). 

CSR ses alltså som något internt inom företagen, till exempel som en affärsstrategi där 

företagen planerar med ansvar för samhället och den hållbara utvecklingen. Företagen 

skall gynna samhället på mer än ett sätt – de hjälper mänskligheten genom att träna och 

utbilda människor för att överväga frågor som verkligen kan förändra ödet för det 

framtida civila samhället (Carroll, 1979). 

 

Carroll (1979) definierar CSR som företagens ansvar mot samhället. I sin modell The 

Social Performance Model delar han upp ansvaret i ekonomiska, lagliga, etiska och 

filantropiska ansvaret. Det ekonomiska ansvaret är grundenstenen i hela modellen som 

rör värdeskapande och företagens lönsamhet. Företagen ska producera varor och tjänster 

till ett rättvist pris och som intressenterna, främst medborgarna, behöver. Det lagliga 

ansvaret bygger på det ekonomiska ansvaret och innebär att företagen skall följa lagar 

och regler. Lagar ses som ett sätt för länder att koda vad som är rätt och fel där företagen 

måste ta sitt ansvar genom att inte överträda dessa gränser. Det etiska ansvaret bygger på 

det lagliga ansvaret, som bygger på det ekonomiska ansvaret. Det etiska ansvaret är inte 

lagligt reglerat utan rör företagens normer och värderingar, till exempel deras bedömning 

av vad som är etiskt riktigt, vilket i sig är en bedömningsfråga som varierar från fall till 

fall. Det är alltså upp till företagen att agera utifrån vad de anser är rätt. Slutligen toppar 

det filantropiska ansvaret de tre övriga byggstenarna i modellen. Denna aspekt handlar 

om vad företagen gör för att vara goda samhällsmedborgare. Ingenting i denna aspekt är 

lagligt reglerat eller tvingande, utan det är frivilligt för företagen att delta och engagera 

sig i sociala aktiviteter (Carroll, 1979). 

 

3.2 Global Reporting Initiative – GRI 
 

Organisationen GRI har konstruerat riktlinjer för upprättandet av 

hållbarhetsredovisningar. GRI består av representanter från olika företag i olika delar av 

världen (Hedberg & von Malmborg, 2003). Riktlinjerna innehåller information om hur 

företagen kan dokumentera samt förbereda företagens ekonomiska, miljömässiga och 

sociala prestation (Turcsanyi & Sisaye, 2013). GRI har utformats av ett samarbete mellan 

ett stort nätverk som inkluderar experter från intressentgrupper. Samarbetet mellan 

nätverket och intressenterna har gjorts för att skapa ett trovärdigt och tillförlitlig ramverk 



Fakhro & Andersson 

 

13 

(Turcsanyi & Sisaye, 2013). De olika intressentgrupperna utvärderar riktlinjerna för att 

se till att riktlinjerna fullföljer sitt syfte (Hedberg & von Malmborg, 2003). Det skapar 

trygghet hos förtegen eftersom de vet att om de upprättar en hållbarhetsredovisning enligt 

GRIs riktlinjer kommer de att tillgodose intressenternas förväntningar. Det skapar även 

en trygghet hos intressenterna på grund av att de ser att företagen arbetar efter GRIs 

riktlinjer och därmed behöver de inte ifrågasätta företagen. Företag som använder sig av 

GRIs riktlinjer när de upprättar en hållbarhetsredovisning skall skicka en kopia till GRI 

(Turcsanyi & Sisaye, 2013). När GRI fått in företagets hållbarhetsredovisning sker en 

kontroll av företagens självutnämnda applikationsnivå. 

 

GRIs riktlinjer har konstruerats för att förse företagen med information. Informationen 

kan företagen sedan använda för att göra kontinuerliga förbättringar samt belysa om 

sambandet mellan de tre delarna av hållbarhet: ekonomi, miljön och den sociala 

prestationen (Hedberg & von Malmborg, 2003). GRIs riktlinjer är baserade på 11 

principer som ligger till grund för upprättandet av hållbarhetsredovisningar (Martínez-

Ferrero m.fl, 2013). Principerna är transparens, delaktighet, granskning, fullständighet, 

relevans, hållbarhetssammanhang, noggrannhet, neutralitet, jämförbarhet, tydlighet och 

aktualitet. Hedberg och von Malmborg (2003) har utfört en undersökning som inkluderar 

CSR och GRI. De hävdade att huvudanledningen bakom användningen av GRIs riktlinjer 

är förväntningen av ökad trovärdighet av CSR samt att den även förutser företagen med 

en mall av rapporten. Hedberg och von Malmborg (2003) hävdar även att företag 

upprättar hållbarhetsredovisning för att ramverket leder till trovärdiga rapporter. 

 

Många företag upprättar hållbarhetsredovisningar genom att tillämpa GRIs riktlinjer 

(Bowers, 2010). GRIs riktlinjer definierar ekonomiskt värde i termer av företagens 

möjligheter att förutse ekonomiska fördelar för företagens intressenter (Bowers, 2010). 

GRIs rapporteringslista av företag från 2008 inkluderade 905 rapporterande 

organisationer som upprättade rapporter enligt GRI (Turcsanyi & Sisaye, 2013). 

Turcsanyi och Sisaye, (2013) hävdar att många av företagens initiativ och prestationer av 

hållbarhet är influerade av deras lokala och globala regeringsorganisationer. 

 

När det kommer till hållbarhetsredovisning finns det ingen direkt globalt accepterad 

definition, rättare sagt finns det inget ramverk som är tvingande för företagen (Hedberg 

& von Malmborg, 2003; Turcsanyi & Sisaye, 2013). Företagen kan, i princip, själv välja 

hur mycket rapporten skall innehålla eller hur omfattande den skall vara. GRI förser 
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företagen med ett ramverk för hållbarhetsredovisning som företagen kan välja att följa 

(Martínez-Ferrero m.fl, 2013; Turcsanyi & Sisaye, 2013). Enligt Bowers (2010) talar den 

aktuella trenden för att inkludera finansiell information i hållbarhetsredovisning eftersom 

läsarna söker information som kan kopplas till ekonomiska förmåner av 

hållbarhetsredovisning. 

 

CSR är även sammankopplad till GRIs ramverk för hållbarhetsredovisning. Företagens 

CSR-arbete kan mätas med hjälp av nivån av standardiserad information i termer av GRIs 

riktlinjer (Martínez-Ferrero m.fl, 2013). Intressentgrupperna har i allt större utsträckning 

satt press på företagen att skapa transparens vilket troligtvis kommer öka inom de 

kommande åren (Turcsanyi & Sisaye, 2013). Det innebär att hållbarhetsredovisning har 

blivit ett allt viktigare fenomen vilket satt press på företagen, om företagen inte känner 

av pressen än kommer de med stor sannolikhet göra det inom en snar framtid. Martínez-

Ferrero m.fl, (2013) hävdar att större företag arbetar i högre utsträckning med CSR och 

GRIs riktlinjer eftersom de pressas till det i större grad av sina intressenter. 
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KAPITEL 4: TEORETISK REFERENSRAM 
 

Den teoretiska referensramens syfte är att, med hjälp av institutionell teori, 

legitimitetsteorin och intressentteorin ge en utgångspunkt för analys av uppsatsens 

empiri. Teorierna bidrar till förståelse för hur företag agerar när de arbetar och inte 

arbetar med hållbarhetsredovisning samt vad det ger för effekter på företagens 

finansiella lönsamhet. Avslutningsvis följer en kapitelsammanfattning med motivering 

för val av teori, vilket sedan mynnar ut i hypoteser.  

 

4.1 Institutionell teori 
 

Institutionell teori grundar sig i att företagen kommer att efterlikna varandra. Teorin 

associeras med idén om att alla organisationer kommer att börja använda sig av liknande 

strukturer och metoder vilket således betyder att organisationerna tenderar att efterlikna 

varandra (Greenwood & Meyer, 2008). Dimaggio och Powell (1983) förklarar att i den 

inledande fasen, när företagen skall etablera sig på marknaden, är de organisatoriska 

fälten olika. När sedan företagen har etablerat sig på marknaden finns ofrånkomliga 

faktorer som influerar företagen att bli mer homogeniserade. Detta innebär att det finns 

en stark kraft såsom förväntningar och tryck som uppstår när företagen väl blivit 

etablerade vilket således gör att företagen tenderar att efterlikna varandra. Dimaggio och 

Powell (1983) hävdar även att organisationer tar reda på vad samhället och 

nyckelintressenterna anser vara acceptabelt agerande och agerar därefter. Om företagen 

avviker från det så kallade ”normala” kan det skapa stora problem för företagen när det 

kommer till att behålla legitimiteten samt erhålla nya intressenter.  

 

Institutionell teori förklarar organisatoriska fenomen (Leaptrott, 2005). Teorin förklarar 

även varför organisationerna ser ut som de gör samt inkluderar tillkomsten av distinkta 

former, företagsstrategier, processer samt kompetenser som följer mönstret av den sociala 

interaktionen och den sociala anpassningen (Clegg, 2010). Institutionell teori undersöker 

hur vissa arbetssätt och metoder blir antagna av företagen för att skapa legitimitet, skapa 

resurser samt för att skapa överlevnad (Jamali, 2010). Teorins fokus ligger inte på enstaka 

organisationer utan på populationen av ett organisatoriskt fält (Jamali, 2010). Trycket från 
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intressenterna kan vara en av faktorerna bakom företagens tendens att efterlikna varandra 

på grund av att företagen i samma sits möter liknande påtryckningar.  

 

Institutionell teori inkluderas av två element, isomorfism och frikoppling. Isomorfism 

behandlar processen att en enhet inom populationen efterliknar andra enheter som sitter i 

samma sits, till exempel som agerar inom samma miljöförhållande (Leaptrott, 2005). 

Företagen tenderar att efterlikna varandra, enligt isomorfism, för att säkra det allmänna 

intresset. Genom att företagen blir mer likartade ges fördelar för företagen då de 

förutsätter att det institutionella sammanhanget redan agerar inom samhällets acceptans, 

vilket kännetecknas med legitimitet. Det finns 3 olika isomorfismiska processer: 

tvingande isomorfism, mimetisk isomorfism och normativ isomorfism. Tvingande 

isomorfism behandlar organisationernas förändring av deras institutionella metoder på 

grund av påtryckningar – formella som informella. Påtryckningarna uppstår från 

intressenterna som företagen är beroende av och av kulturella förväntningar av samhället 

(Greenwood & Meyer, 2008). Trycket kommer från ett politiskt inflytande och av 

svårigheten att behålla legitimiteten (Leaptrott, 2005). Mimetisk isomorfism behandlar 

att företagen tenderar att ”kopiera” andra organisationers metoder som har lyckats, det 

vill säga företagen kopierar framgångsrika förebilder (Greenwood & Meyer, 2008). Det 

anses bero på att osäkerheten hos företagen är en stark kraft som leder till att företagen 

tenderar att kopiera andra företag (Leaptrott, 2005). Normativ isomorfism associeras med 

professionalisering (Leaptrott, 2005). Normer är utvecklade redan under utbildningarna 

och tas sedan med in i organisationerna (DiMaggio & Powell, 1983). Den behandlar att 

organisationerna förändrar sina institutionella metoder på grund av påtryckningar som 

uppkommer från gruppnormer och värderingar. Normativa mekanismer uppstår främst 

från professionaliserings projekt (Greenwood & Meyer, 2008). 

 

Det andra elementet frikoppling innebär att det finns en skillnad mellan de metoder 

företagen offentliggör och de metoder de verkligen använder sig av (Jamali, 2010). 

Företag under påtryckningar vidtar vissa ändringar i sina formella strukturer för att 

signalera till samhället att de handlar efter samhällets krav vilket leder till att de interna 

enheterna kan arbeta oberoende av dessa påtryckningar (Jamali, 2010). Ett exempel är att 

kommunikationen av viss information kan vara mer för att uppvisa en ”show” för att inte 

förlora legitimitet (Jamali, 2010). De vanligaste nämnda orsakerna av frikoppling är 

osäkerhet, måltvetydlighet samt när ett medel, för ett specifikt mål, är ospecificerat. Det 
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betyder att frikoppling är vanligare i organisatoriska fält som kännetecknas av osäkerhet, 

tvetydighet samt motstridiga förväntningar från allmänheten (Jamali, 2010). 

 

Hedberg och von Malmborg (2003) hävdar att CSR kan förklaras med hjälp av 

institutionell teori. De förklarar att företagen, med all säkerhet, tenderar att kommunicera 

med varandra, kopiera varandra vilket då skapar ett isomorfiskt mönster för designen av 

miljö och hållbarhetsrapporter. Hedberg och von Malmborg (2003) förklarar att det sker 

på grund av att företagen ser på hur andra företag agerar när det kommer till CSR för att 

inte göra något som inte accepteras av allmänheten.  

 

4.2 Legitimitetsteori 
 

Legitimitetsteori baseras på syftet att organisationer agera på ett tillfredställande sätt. Det 

betyder att det krävs att företagen handlar inom gränserna för vad samhället anser vara 

socialt acceptabelt (Martínez-Ferrero m.fl, 2015). Företag kan endast fortleva om deras 

företag agerar utifrån ett värderingssystem som är sammanfallande med samhällets 

(Ahmad & Sulaiman, 2004). Det betyder att principerna om legitimitetsteorin avspeglas 

genom informationsupplysningar (Ahmad & Sulaiman, 2004). Företagens 

kommunikation av information och upplysningar gör det möjligt för intressenterna samt 

andra att se hur företagen arbetar. Kommunikationen ger även information om 

företagsstrategi, åtgärder som vidtas av förtagen samt om deras agerande är inom 

önskvärda gränser. Legitimitetsteorin kan alltså även kopplas till intressentteorin. Många 

forskare som har undersökt om företagens kommunikation av miljöpåverkning har använt 

sig utav legitimitetsteorins ramverk för att förklara själva kommunikationen (Ahmad & 

Sulaiman, 2004).  

 

Legitimitetsteorin uppfattar företaget som ett socialt kontrakt. Det sociala kontraktet 

sammanflätar samhällsintresset med företagens intresse (Martínez-Ferrero m.fl, 2015). 

Legitimitetsteori bygger följaktligen på idén om ett underförstått socialt kontrakt mellan 

företaget och samhället (Ahmad & Sulaiman, 2004). Legitimitetsteorin bygger således på 

mer än endast ekonomiska mål hos företaget. Alla parternas intresse i det sociala 

kontraktet bör bli tillfredsställda. CSR metoder är utvecklade för att bemöta 

förväntningarna från samhället och intressenterna för att försäkra överlevnad och tillväxt 

för organisationen (Martínez-Ferrero m.fl, 2015). Enligt legitimitetsteorin anses CSR-

riktlinjer kunna användas som en strategi av företagen för att erhålla eller bibehålla 
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legitimitet. Alla företag i världen söker legitimitet inom deras organisatoriska fält 

(Hedberg & von Malmborg, 2003). Många företag runt om i världen upprättar någon sorts 

frivillig hållbarhetsrapport för att behålla eller erhålla legitimitet (Hedberg & von 

Malmborg, 2003). Den frivilliga rapporten inkluderar till exempel miljöaspekten som har 

blivit en allt mer trend hos företagen – en trend för att skapa legitimitet. Det bör även 

nämnas att legitimitet kommer utifrån, från utomstående, till företagen, fast företagen kan 

själva styra det (O´Donovan, 2002).  

 

Ahmad och Sulaiman (2004) har forskat om företagens miljökommunikation i Malaysias 

årliga rapporter, från ett legitimitetsteoretiskt perspektiv. Deras forskning visar att i 

Malaysia har samhällets medvetenhet samt oro för miljöpåverkan satt sin prägel på 

samhället. Legitimitetsteorin bidrog till förståelse av att företagen skall ta sig tiden till att 

försäkra sig om att deras metoder är socialt accepterande. Ahmad och Sulaiman (2004) 

föreslår även att företag bör inkludera, i sina årliga rapporter, information om hur de 

arbetar med miljöansvaret för att samhället skall kunna utläsa deras ansträngningar.  

 

O’Donovan (2002) hävdar att en utmaning för företagen när det kommer till att behålla 

och erhålla legitimitet är att identifiera samhällets förväntningar och att vara medvetna 

om att dessa troligtvis kommer att förändras över tid. Legitimitet kan förklaras som en 

relation mellan företagen samt intressenterna företagen är beroende av (O´Donovan, 

2002). O’Donovan (2002) hävdar även att om företagen vill behålla legitimiteten behöver 

de observera, eller kanske till och med förutse, vissa förändringar. O’Donovan (2002) 

menar dock att företag som är associerade som ”bra” företag, det vill säga ett företag som 

agerar ansvarsfullt i samhällets ögon, kommer stöta på större förväntningar från 

allmänheten. Ju bättre företagen är på att möta samhällets förväntningar desto större 

förväntningar kommer att ställas på dem.  

 

Legitimitetsteorins resonemang talar för att legitimitet präglas av det sociala kontraktet. 

Företagen måste anpassa sig efter det sociala kontraktet för att accepteras och därmed 

erhålla legitimitet (Deegan, 2002; Holder-Webb, Cohen, Nath, & Wood, 2009). Om ett 

företag handlar utanför vad som anses acceptabelt inom det sociala kontraktet kan det 

exempelvis leda till att konsumenternas efterfrågan sjunker, mindre arbetskraft och att 

företagens kapital minskar. Detta talar för att företagens legitimitet och företagens 

överlevnad är starkt sammanbundet. Legitimiteten som företagen söker erhålls från en 

referensgrupp, vilket kan identifieras som företagens intressenter (Deegan, 2002). 
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Företagens främsta intressenter, de som antas ha stort inflytande i företaget, utgör 

sannolikt en förutsättning för lönsamhet. Företagen redovisar främst sina CSR-aktiviteter 

för dessa intressenter, för att erhålla legitimitet. Legitimiteten kan sedan leda till 

lönsamhet eftersom ett företag kan genom att redovisa sina CSR-aktiviteter i 

årsredovisningen eller i eventuella hållbarhetsredovisning generera betydelsefulla 

resurser från till exempel leverantörer, personal samt från företagens kunder. CSR-

aktiviteter bidrar till företagens legitimitet som i sin tur kan öka företagens försäljning, 

vilket kan öka företagets resultat.  

 

4.3 Intressentteori 
 

I början på 1980-talet utvecklade Edward Freeman konceptet om intressenter, vilka han 

beskriver i sin bok ”Strategic management: A stakeholder approach” (Freeman, 1984) 

som: 

 

Any identifiable group or individual who can affect the 

achievement of an organization objectives, or its affected 

by the achievement of an organizations objectives 

(Freeman, 1984, s. 91). 

 

Begreppet intressent kan tolkas och definieras olika beroende på vem som frågas. 

Generellt sett är det en bred grupp eller enskilda individer som finner intresse i en viss 

organisation eller ett visst företag. En intressent kan bland annat vara leverantörer, 

anställda och kunder (Clarkson, 1995). Värt att lyfta fram är Freemans indelning av 

intressenter för stora företag. Dessa är: ägare, banker och finansiella institut, 

aktivistgrupper, kunder, konsumenter, fackföreningar, anställda, branschorganisationer, 

konkurrenter, leverantörer, staten och politiska grupper (Freeman, 1984, s. 56). 

 

Intressenterna kan delas in i två grupper, vilka är den primära gruppen och den sekundära 

gruppen. Till den primära gruppen tillhör intressenter som till exempel ägare, investerare, 

leverantörer, kunder, anställda samt tillsammans med de publika intressenterna vilka är 

stat och samhälle. Primära intressenter är avgörande för företagets fortlevnad eftersom 

dessa och själva företaget har en hög grad av ömsesidigt beroende. Ett gott exempel är då 

kunder ställer krav och önskemål på en vara, där företaget skall se till att uppfylla dessa 

för att kunna få in sina intäkter för att kunna fortsätta överleva. Ett annat exempel är att 

de publika intressenterna förser samhället med bland annat lagar och regler, vilka 

företagen är skyldiga att följa och följer företagen inte dessa skadas företagen, bland annat 



Fakhro & Andersson 

 

20 

genom att deras överlevnad kan äventyras. I den sekundära gruppen finns intressenter 

som till exempel media och intressegrupper med specialistintressen. Dessa intressenter är 

inte avgörande för företagens överlevnad men de kan trots allt ha en betydande inverkan 

genom att påverka företagens verksamhet eller att de själv blir påverkade (Clarkson, 

1995). 

 

Intressentteorin kan ses ur tre olika perspektiv: det normativa, det instrumentella och det 

deskriptiva perspektivet (Donaldson & Preston, 1995; Hasnas, 1998). Dessa tre 

dimensioner är kopplade till varandra och förklarar hur företagen bemöter sina 

intressenter. Det normativa perspektivet är kärnan i detta samspel och är av etisk, moralisk 

och filosofisk karaktär (Donaldson & Preston, 1995). Utifrån detta perspektiv skall 

företagen behandla sina intressenter likvärdigt samt att deras krav och önskemål sätts i 

första hand, oberoende av intressentens inverkan i företagens verksamhet (Hasnas, 1998). 

Det instrumentella perspektivet bedömer hur företagen behandlar sina intressenter som 

ett resultat av ett samband mellan orsak och verkan. Donaldson och Preston (1995) lyfter 

bland annat fram hur detta kan framträda genom att exempelvis titta på förhållandet av 

företagens lönsamhet och hur intressenterna hanteras utifrån det. Det deskriptiva 

perspektivet beskriver och förklarar specifika beteenden inom ett företag, samt hur 

företaget behandlar sina intressenter (Donaldson & Preston, 1995). 

 

Som tidigare nämnt har det blivit allt viktigare för företagen att visa intressenterna hur de 

valt att agera, särskilt när det kommer till hållbarhet. Förtegens intressenter kan förvänta 

sig att företagen tar sitt ansvar för sin påverkan och därmed kräver intressenterna 

information om företagens CSR-aktiviteter (Holder-Webb m.fl, 2009). Om företagen 

bidrar med information om sina CSR-aktiviteter i årsredovisningen eller i eventuell 

hållbarhetsredovisning kan det leda till nöjdare intressenter. Nöjdare intressenter kan i sin 

tur bidra till att företagen har större chans att överleva på längre sikt på grund av att 

företagens varor samt tjänster kommer att efterfrågas i större omfattning (Du, 

Bhattacharya, & Sen, 2010). En redovisning av företagens CSR-aktiviteter kan även bidra 

till att företagen lättare kan rekrytera samt att det blir lättare för företaget att behålla  

kompetent personal. Hållbarhetsredovisningen kan även bidra till att företagen bygger 

upp en ansvarsfull bild av företaget samt att det kan stärka relationerna mellan företagen 

och företagens intressenter (Du m.fl, 2010). Intressenterna har likaså en förmåga att vidta 

åtgärder mot företag som anses som goda samhällsmedborgare men även en förmåga att 
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vidta åtgärder mot de som inte anses som sådana (Du m.fl, 2010). Företagen kan förmedla 

hur de arbetar med sina CSR-aktiviteter genom att redovisa dessa aktiviteter i sin 

årsredovisning eller i en eventuell hållbarhetsredovisning som intressenterna får ta del av.  

 

De ökade kraven från intressenter i form av regeringen och marknaden leder till att 

företagen måste lita allt mer på hållbarhetsstrategier (Quisenberry, 2012). Om företagen 

ignorerar kraven samt behovet av hållbarhet kommer det att skapa en konkurrensnackdel 

som således kommer att leda till en minskning av företagens möjligheter att skapa vinster 

(Quisenberry, 2012). Quisenberry (2012) hävdar att argumentet om att företagen måste 

överge sin vinstinriktning i syfte om att agera hållbart är bristfälligt. Han menar att 

hållbarhet är ett måste för att skapa framtida vinster för företagen, således att hållbarhet 

är en bidragande faktor till företagens intäkter. Quisenberry (2012) menar att det finns 

många företag som använt hållbarhetsstrategier för att skapa lönsamhet, till exempel 

British Petroleum, General Electric (GE), med flera. Det finns en hel del studier som 

påvisar att det existerar ett positivt samband mellan ett socialt ansvarstagande, det vill 

säga hållbarhet och lönsamhet (Grafström, Göthberg, & Windell, 2015). Grafström, 

Göthberg och Windell, (2008) skriver att av 128 studier som undersökt sambandet mellan 

hållbarhet och lönsamheten visade 59 % av studierna att det fanns en positiv korrelation 

och endast 14 % av studierna påvisade en negativ korrelation.  

 

4.4 Kapitelsammanfattning, val av teori och hypoteser 
 

Den teoretiska referensramen består av tre teorier: institutionell teori, legitimitetsteorin 

och intressentteorin. Dessa teorier ger förståelse för hur företag agerar när de arbetar och 

inte arbetar med hållbarhetsredovisning samt vad det ger för effekter på företagens 

finansiella lönsamhet och om bransch spelar någon roll. Det ges även motiveringar av val 

av teorierna och avslutningsvis presenteras de formulerade hypoteserna. 

 

Institutionell teori 

 

Institutionell teori grundar sig i att företagen kommer att efterlikna varandra på grund av 

olika faktorer. Teorin talar för att företag tenderar att efterlikna varandra för att skapa 

legitimitet, skapa resurser samt för att skapa överlevnad. Teorin grundar sig på två olika 

element, isomorfism och frikoppling. Isomorfism behandlar att de olika enheterna inom 

populationen tenderar att efterlikna de andra enheterna som sitter i samma sits. 

Isomorfism kan delas in i tre processer, tvingande isomorfism, mimetisk isomorfism och 
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normativ isomorfism. Frikoppling behandlar att det finns en skillnad mellan vad företagen 

visar utåt till det allmänna och vad företagen egentligen gör.  

 

I en tid där hållbarheten är aktuellt och en prioritering som hamnar högre upp på 

företagens agendor hjälper den institutionella teorin till att förstå varför företagen väljer 

att hållbarhetsredovisa. Påtryckningar från samhället har satt press på företagen och det 

blir allt viktigare för företagen att kommunicera om varför de valt att agera hållbart. 

Teorin är även lämplig i denna uppsats eftersom den förklarar omgivningen företagen 

verkar i, till exempel gällande bransch. 

 

Legitimitetsteori 

 

Legitimitetsteorin behandlar att organisationer agerar på ett tillfredsställande sätt inom 

gränserna för vad samhället anser vara socialt acceptabelt. Legitimitetsteorin uppfattas 

som ett socialt kontrakt. Det sociala kontraktet sammanflätar samhällsintressen med 

företagens intresse. Genom att företagen handlar inom det som samhället anser vara 

socialt acceptabelt skapar de tillväxt samt överlevnad.  

 

Legitimitetsteorin är applicerbar på hållbarhetsområdet eftersom att CSRs metoder är 

utvecklade för att möta samhällets förväntningar, vilket innebär att företag som arbetar 

med CSR eller GRI redan bör tillfredsställa samhällets förväntningar. Teorin ger en 

förståelse om varför företagen frivilligt upprättar hållbarhetsredovisning, vad för motiv 

som egentligen ligger bakom samt varför de redovisar på ett visst sätt. 

 

Intressentteori 

 

Kärnan inom intressentteorin är grupper eller individer som kan påverka ett företag, och 

själva bli påverkade av företagets handlingar. Begreppet intressent kan tolkas och 

definieras olika beroende på vem som frågas. Intressenterna kan delas in i en primär och 

en sekundär grupp. Intressentteorin kan även ses ur tre olika perspektiv; det normativa, 

det instrumentella och det deskriptiva perspektivet. Dessa tre aspekter är kopplade till 

varandra och förklarar hur företag bemöter sina intressenter.  

 

Intressentteorin försöker förmedla hur företagen bör agera för att tillfredsställa olika 

intressentgrupper vilket gör den lämplig för hållbarhetsområdet då det är vad en 

hållbarhetsredovisning bygger på – att bland annat påverka intressenterna. 

Hållbarhetsredovisning som utges av företagen används olika beroende på vilken 
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intressentgrupp det är och med hjälp av denna teori förstås hur detta sker ur ett 

användarperspektiv och hur företagen anpassar sig därefter. Om företagen ignorerar 

kraven samt behovet som intressenterna är ute efter, gällande hållbarhet, kommer det 

således att leda till konkurrensnackdelar som påverkar företagens lönsamhet negativt. 

Enligt Quisenberry (2012) är hållbarhet ett måste för företagen för att skapa framtida 

vinster. 

 

Hypotesformulering 

 

Hypotes 1: Det finns ett positivt samband gällande hållbarhetsredovisningens påverkan 

på företagens finansiella lönsamhet. 

 

Hypotes 2: Det finns ett positivt samband gällande företagens bransch och dess påverkan 

på företagens finansiella lönsamhet. 
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KAPITEL 5: EMPIRISK METOD 

 

Kapitlet inleds med operationalisering där begrepp utreds och en kartläggning av 

variabler presenteras, varefter ett avsnitt avseende datainsamlingsmetod och urval av 

företag tillsammans med bortfall följer. Därefter diskuteras studiens tillförlitlighet, 

reliabilitet och validitet och avslutas med att introducera nästa kapitel med ett kort 

avsnitt om regressionsanalys som använts vid framställningen av studiens resultat. 

 

5.1 Operationalisering  
 

Operationalisering innebär att undersökaren försöker översätta det abstrakta till något 

mätbart och konkret (Eliasson, 2013; Körner & Wahlgren, 2015a). Eliasson (2013) menar 

att begrepp som är tänkta att användas i studien bör klargöras innan 

problemformuleringen skall börja redas ut. Görs detta uppstår inga missförstånd som 

påverkar tolkningen av undersökningen – görs det inte riskerar forskaren att ge uttryck 

för sina egna värderingar om begreppen inte definieras (Eliasson, 2013)  

 

5.1.1 Utredning av begrepp 

 

Studien utgår ifrån det företagsekonomiska perspektivet där företagen anses som 

vinstmaximerande. För att mäta vinstmaximeringen har beräkningarna baserats på 

nyckeltalen avkastning på totalt kapital (ROA) och avkastning på eget kapital (ROE). 

Varför dessa två lönsamhetsmått har valts i denna studie är för att de mäter företagens 

vinst, vilket är det som undersöks i huvudsak. Som Quisenberry (2012) menar kommer 

de företag som ignorerar kraven samt behovet av hållbarhet att skapa 

konkurerensnackdelar vilket således kommer att leda til en minskning av företagens 

möjligheter att skapa vinster. Denna studien kommer därför att mäta hur hållbarhet 

påverkar vinsterna genom att mäta företagens finansiella lönsamhet med hjälp av 

lönsamhetsmåtten ROE och ROA. Avkastning definierades som ett lönsamhetsmått som 

visar en tillgångs värdeförändring från en viss tidpunkt till en annan (e-conomic Sverige, 

2016a). ROE är den engelska förkortningen på return on equity, vilket mäter 

avkastningen på eget kapital, med andra ord det kapital som ägarna satt in i företaget. 

Nyckeltalet mäter även hur lönsamt företaget är för dess ägare. Nyckeltalet är användbart 
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för att analysera lönsamheten mellan företag i samma bransch (e-conomic Sverige, 

2016a). När nyckeltalet växer innebär det att bolaget växer, resultatet förbättras och att 

ägarna investerar i företaget, vilket innebär att det egna kapitalet ökar (Aktiekunskap, 

2010). ROE beräknas som vinst efter skatt dividerat med eget kapital (e-conomic Sverige, 

2016a). ROA är den engelska förkortningen på return on assets, vilket innebär att 

nyckeltalet mäter avkastningen på totalt kapital. ROA används för att mäta hur mycket 

företagens resurser har förräntat sig samt visar verksamhetens effektivitet oberoende av 

hur kapitalet är finansierat. ROA tar inte hänsyn till de finansiella kostnaderna vilket leder 

till att resultatet för företag med hög belåning inte blir missvisande (e-conomic Sverige, 

2016a). Nyckeltalet påverkas av bland annat prisförändringar, försäljningar- och 

lagervolymer och verksamhetens kapitalbehov (Ekonomi info: Nyckeln till kompetens, 

2011). ROA beräknas som summan av rörelseresultatet och de finansiella intäkterna 

dividerat med totalt kapital (e-conomic Sverige, 2016a). Avslutningsvis – för att 

nyckeltalen ROE och ROA i det empiriska resultatet skall kunna analyseras, beräknas 

nyckeltalen på nytt för varje bolag som uppsatsen baseras på, istället för att använda 

bolagens egenuträknade nyckeltal. Görs inte detta skulle nyckeltalen inte bli jämförbara 

mellan företagen då det föreligger en osäkerhet beträffande företagens olika sätt att räkna 

ut sina nyckeltal. 

 

5.1.2 Beroende variabler 

 

För att operationalisera syftet behövdes variabler som ingick i studiens modell kartläggas. 

De beroende variablerna för denna uppsats är lönsamhetsmåtten ROE och ROA. 

Lönsamhetsmåtten beräknades för alla företag för år 2014, oavsett om företagen 

hållbarhetsredovisade år 2013 eller inte.  

 

5.1.3 Oberoende variabler 

 

Studiens syfte är att undersöka om upprättande av hållbarhetsredovisning påverkar 

företagens finansiella lönsamhet. CSR antal ord är en oberoende variabel som användes 

i denna uppsatsen för att sätta en siffra på omfattningen av företagens 

hållbarhetsredovisning. Alla ord som berörde hållbarhetsredovisning i företagens 

årsredovisningar och separata hållbarhetsredovisningar togs fram för att räkna antal ord 

som ingick i dem. Oftast kommer dessa rapporter i PDF-format, men för att kunna 
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beräkna antal ord relaterade till hållbarhetsredovisning konverterades PDF-formatet om 

till ett Word-format för att på ett tillförlitligt sätt kunna mäta antal ord med en exakt siffra. 

Syftet var att ta fram alla hållbarhetsrapporter för år 2013 för att sedan undersöka hur 

lönsamheten påverkades efterföljande år. 

 

Branscherna industri och handel är studiens oberoende variabler. Det har visat sig att 

beroende på vilken bransch ett företag befinner sig i så påverkas företagens finansiella 

lönsamhet olika. Branschernas tillväxt förväntas positivt påverka lönsamheten, eftersom 

de ofta speglar ökad efterfrågan (Spanos, Zaralis, & Spyros, 2004). I denna studie delades 

företagen in i branscher, vilka är industribransch och handelsbransch. Företag som föll 

utanför dessa indelningar klassades som övriga. Industribranschen definierades som de 

aktiebolag som tillverkar och producerar produkter medan handelsbranschen definierades 

som aktiebolag som har handel med varor eller tjänster. Skulle företagen delas in i fler än 

tre branscher skulle det inte bli möjligt att analysera branscherna i en regressionsanalys 

eftersom bransch i denna studie ses som en dummy variabel, där företag delas in i 

handelsbransch eller industribransch. De företag som inte platsade in i definitionerna fick 

värdet 0 inom båda dummy variablerna, och därmed hamnade dessa under en egen 

kategori kallad övrigt. 

 

5.1.4 Kontrollvariabler 

 

En kontrollvariabel som kan tänkas påverka lönsamheten är antalet anställda. Anställda 

medarbetare i ett företag är en viktig tillgång och kan påverka företagens finansiella 

lönsamhet (Yee, Yeung, & Cheng, 2008). Vad som gör anställda en viktig tillgång för 

företag är bland annat deras attityd, lojalitet och deras organisatoriska engagemang. 

Anställda medarbetare bidrar med servicekvalitet, produktivitet och tillfredsställda 

kunder vilket har visat sig ha en positiv påverkan på företagens finansiella lönsamhet 

(Yee, Yeung, & Cheng, 2008). Data för denna kontrollvariabel hämtades från Retriever 

Business för år 2013. Syftet är att undersöka om antalet anställda har påverkat 

lönsamheten efterföljande år.  

 

En annan kontrollvariabel som studien använt sig av är företagens ålder. Relationen 

mellan företagens ålder och dess lönsamhet kan vara positiv. Äldre företag har redan 

byggt upp sitt varumärke och skapat sig ett rykte som kan tillåta företagen att ta ut en 

högre marginal vid försäljning (Glancey, 1998). Äldre företag använder således sin 
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erfarenhet för att skapa framgång (Glancey, 1998). En annan syn på företagens ålder kan 

vara att ju äldre företaget är desto föråldrade metoder, det vill säga metoder som inte 

ligger i fas med förändringarna på marknaden. Ålder är inte en vanlig förkommande 

kontrollvariabel, dock har ett signifikant samband påträffats beträffande den svenska 

marknaden (Brisland & Eriksson, 2014). Företagens ålder räknades ut från året företagen 

bildades till år 2013. Valet att använda 2013 års siffor beror på att det är till och med år 

2013 erfarenhet som står till grund för 2014. Det betyder således att erfarenheten företaget 

skaffat fram till slutet av år 2013 ligger till grund för företagens val och motiveringar år 

2014.  

 

En kontrollvariabel som studien använt sig utav är företagens balanslikviditet. 

Balanslikviditet beskriver företagens kortsiktiga betalningsförmåga (e-conomic Sverige, 

2016b) Till skillnad från kassalikviditet tar balanslikviditet hänsyn till företagens 

varulager vilket är relevant för företag inom detaljhandel samt grossisthandel vilket denna 

studie inkluderar. Varför den anses relevant till studien beror på att företagens eventuella 

skulder påverkar företagen lönsamhet. Kortfristiga skulder löper ut inom ett år vilket 

påverkar företagens resultat medan långfristiga skulder betalas av lite åt gången  (e-

conomic Sverige, 2016c). Detta betyder således att företag med låg balanslikviditet har 

många kortsiktiga skulder att betala av under det kommande året och en låg kortsiktig 

betalningsförmåga som följaktligen påverkar företagens finansiella lönsamhet. Goddard, 

Tavakoli och Wilson (2005) hävdar att företag som har en hög likviditet kan täcka 

oförutsedda kostnaderna i högre utsträckning än företag med låg likviditet. Goddard m.fl, 

(2005) menar således att en förmåga hos företagen att inte kunna bemötta oförutsedda 

kostnader påverkar företagens lönsamhet. Tidigare forskning har använt sig av likviditet 

för att förklara lönsamheten, till exempel Majumdar (1997), Adams och Buckle (2003) 

samt Goddard m.fl, (2005). Balanslikviditeten är tagen från 2013 års årsredovisning. 

Valet av att använda 2013 års siffror beror på att de kortfristiga skulderna som finns kvar 

från 2013 ska betalas inom ett år och därmed läggs resurser för att betala av skulderna 

2014 vilket påverkar företagens lönsamhet.  

 

En annan kontrollvariabl är företagens omsättning. Det har visat sig att företagens storlek 

har en positiv inverkan på företagens finansiella lönsamhet där bland annat 

försäljningstillväxten påverkades positivt (Asimakopoulos, Samitas, & Papadogonas, 
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2009). Större företag med större omsättning kan genom sin position förhandla sig till lägre 

priser, vilket reducerar kostnader och såldes ökar lönsamheten. Data för denna 

kontrollvariabel hämtades från Retriever Business för år 2014. Syftet är att undersöka om 

omsättningen har påverkat lönsamheten. Data för företagens omsättning har även i denna 

studie använts för att dela upp företagen i olika storlekar vilka är börsnoterade företag, 

stora företag och medelstora företag. 

 

5.2 Datainsamlingsmetod 
 

Litteratursökningen har bestått av manuell sökning i tryckta kanaler samt i databaser. Den 

manuella sökningen bestod av sökning, i syfte att få intryck och inspiration, som hämtats 

från det aktuella nyhetsflödet i populärpressen kring hållbarhetsämnet. Den främsta 

sökbasen för att nå dessa kanaler var Google. Från Google fanns möjligheten att hämta 

allmän information kring hållbarhet, hållbarhetsredovisning, CSR samt GRI. Böcker som 

använts i uppsatsen ingår dels i examenskursens litteraturförteckning, dels de som 

eftersökts på egen hand. Sökning av böcker har bland annat skett via Malmö 

Stadsbiblioteks bibliotekskatalog Malin, samt även via Högskolan Kristianstads 

bibliotekskatalog Summon. I Summon har studenter på Högskolan Kristianstad även 

tillgång till databaser, bland annat för att söka efter vetenskapliga artiklar och 

bolagsinformation. För att hitta vetenskapliga artiklar skrevs en lista på nyckelord ner, 

vilken sedan användes vid artikelsökningen. Fokus låg främst i början på inhämtning av 

originala vetenskapliga artiklar som utgicks ifrån under uppsatsskrivandet, men allt 

eftersom behövdes det nya artiklar vilket har gjort att antalet vetenskapliga artiklar vuxit. 

För att hitta fler relevanta artiklar beaktades redan inhämtade artiklars referenslistor för 

att hitta användbara artiklar, något som Bryman och Bell (2013) även förespråkat. 

 

5.3 Urval av företag 
 

Studien baserades på svenska aktiebolag. En begränsning som gjorts i studien var att inte 

inkludera små företag, på grund av att en stor del utav de små företagen inte upprättar 

någon hållbarhetsredovisning (Salo, 2015). Det hade resulterat i ett betydelselöst resultat 

då studien baseras på företag, inom samma företagsstorlek, som upprättar 

hållbarhetsredovisning respektive inte upprättar hållbarhetsredovisning. Om studien hade 

inkluderat småföretag hade det resulterat  i företag som till största delen inte 

hållbarhetsredovisar, vilket inte hade tillfört något till undersökningen. Definitionen av 
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små företag, enligt EU, är när antalet anställda understiger 50 personer samt att 

omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro (Tillväxtverket, 

2016).  

 

Sökningen av de svenska aktiebolagen gjordes i databasen Retriever Business, som finns 

tillgänglig i Högskolan Kristianstads bibliotekskatalog Summon. I Retriever Business 

finns information om svenska företag, bland annat bolagsinformation och företagens 

årsredovisningar. För att få fram företagen som ansågs relevanta till studien gjordes 

därmed en utökad sökning i databasen, för att inte inkludera små företag. Vid en utökad 

sökning finns alternativ samt gränser/intervaller som kan väljas för att underlätta 

sökningen. Vid den utökade sökningen valdes endast aktiebolag samt att gränserna 

bestämdes till att företagen minst skulle bestå av 50 anställda samt att företagen skulle ha 

en omsättning på minst 500 miljoner kronor. Gränsen på förtagens omsättning på 500 

miljoner kronor valdes på grund av databasens begränsning. Små företag är i princip alla 

företag med en omsättning som understiger 10 miljoner euro, vilket vid en grov 

omräkning till svensk valuta blir 100 miljoner kronor. I Retriever Business fanns 

alternativen 50 miljoner kronor samt 500 miljoner kronor, och därmed valdes 

500 miljoner kronor på grund av att studien inte skulle inkludera små företag. Databasens 

begränsningar ger även ett bortfall av företag mellan, grov omräkning, 100 miljoner 

kronor och 500 miljoner kronor.  

 

Den utökade sökningen, med begränsningarna på minst 50 anställda och minst en 

omsättning på 500 miljoner kronor, gav ett resultat på 2 392 företag. För att få varierad 

storlek på företagen samt för att få ett slumpmässigt urval valdes följaktligen vart åttonde 

företag på listan, vilket resulterade i 299 företag. Sökningen och sammanställningen av 

företagen utfördes den 26 - 27 april 2016. 

 

5.3.1 Bortfall 

 

Vid sammanställningen av materialet hade fyra aktiebolag inlett konkurs, ett företag 

bildades 2015 och för ett företag fanns inte årsredovisningen för år 2014 tillgängligt, 

vilket ledde till att dessa plockades bort från studien. Två företag vars omsättning 2014 

understiger 500 miljoner kronor plockades även bort. Varför dessa två företag med 

omsättning under 500 miljoner kronor inkluderades i sökningen beror på att resultat-

sökningen baserades på 2015 års siffror och då studien inte sträcker sig längre än 2014 

https://ezproxy.hkr.se/login?url=https://web.retriever-info.com/services/businessinfo.html
https://ezproxy.hkr.se/login?url=https://web.retriever-info.com/services/businessinfo.html
https://ezproxy.hkr.se/login?url=https://web.retriever-info.com/services/businessinfo.html


Fakhro & Andersson 

 

30 

plockades dessa bort. Vid sökning i databasen väljer således Retriever Business att 

presentera en lista på företag efter de senaste inlagda siffrorna för bland annat omsättning 

– vissa företag har senast siffror för 2014 medan vissa har för 2015.  

 

Sex företag plockades bort på grund av ofullständiga resultaträkningar, vilket har lett till 

att Retriever Business har använt sig av ungefärliga värden vad gäller företagens 

omsättning. Varför dessa sex företagen borttogs från studien är på grund av att Retriever 

Business använder sig utav de senaste inkomna siffrorna. Studien baserades endast på 

företagens omsättning från 2014 och därmed borttogs dessa företag på grund av 

ovissheten om de ungefärliga värdena baserades på år 2014 eller år 2015. Även 18 

aktiebolag plockades bort på grund av ofullständiga resultaträkningar som gjorde att 

framställningen av kontrollvariablerna inte kunde göras.  

 

Studien baseras på hur ett enskilt aktiebolag påverkas av den hållbarhetsredovisning 

aktiebolaget ger ut. Under sammanställningen stötte studien på en del aktiebolag som 

ingår i samma koncern. De flesta koncerner ger ut en hållbarhetsredovisning för hela 

koncernen, av den orsaken kändes det betydelselöst att inkludera mer än ett dotterbolag 

eller mer än ett bolag som ingår i samma koncern. Bortfallet blev nio aktiebolag.  

 

Det resulterade i att antalet företag studien baserades på blev 258 aktiebolag, det vill säga 

ett bortfall på totalt 41 aktiebolag. 

 

5.4 Tillförlitlighet, reliabilitet och validitet 
 

Studien baseras på sekundärdata i form av företagens årsredovisningar och 

hållbarhetsredovisningar. Nyckeltalen ROA och ROE beräknas på olika sätt i olika 

företag, vilket skulle göra det svårare att utföra en analys mellan de olika företagen. För 

att kunna göra de två nyckeltalen tillförlitliga samt för att kunna analysera företagen 

konsekvent beräknades nyckeltalen om med samma uträkningsmetod. En omräkning av 

alla nyckeltal leder således till att en analys av företagen kan utföras, vilket ger en mer 

rättvis samt en mer korrekt bild av företagens lönsamhet vid jämförelsen. 

 

Studien undersöker sambandet mellan hållbarhetsredovisningens påverkan på företagens 

finansiella lönsamhet. För att kunna skapa tillförlitlighet i undersökningen baserades 

studien på 258 företag. 258 företag valdes för att skapa större data att analysera och för 

att kunna se om det finns ett samband som inte är en tillfällighet. Denscombe (2016) 

https://ezproxy.hkr.se/login?url=https://web.retriever-info.com/services/businessinfo.html
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hävdar att ju större kvantiteter forskarna använder sig utav när de utför en kvantitativ 

forskning desto större tillförlitlighet ger resultatet. Valen av företagen har slumpmässigt 

valts ut. 

 

Validitet handlar om att den undersökning som utförs verkligen mäter det forskarna vill 

att den skall mäta, medan reliabiliteten handlar om att det som mäts är tillförlitligt. 

Eliasson (2013) menar att validiteten aldrig kan bli bättre än reliabiliteten. Det är viktigt 

att det som mäts är relevant, men lika viktigt att det mäts på ett tillförlitligt sätt (Eliasson, 

2013). För att ge studien validitet har operationalisering utförts samt att begrepp som 

används i uppsatsen har retts ut genom en definiering av dessa. Variablerna har förklarats 

närmare samt en förklaring gällande uppfyllandet av syftet har framförts. För att göra den 

empiriska undersökningen mer reliabel baserades mätningen av företagens finansiella 

lönsamhet på två nyckeltal, ROA och ROE. Dessa nyckeltal ansågs som relevanta för att 

uppfylla uppsatsens syfte och frågeställning. Denscombe (2016) menar att desto större 

mängd data, desto mer sannolikt är det att resultatet blir tillförlitligt. För att ge uppsatsen 

ett tillförlitligt resultat och för att kunna generalisera det resultat empirin frambringar har 

uppsatsen baserats på 276 företag. 

 

5.5 Regressionsanalys  
 

Regressionsanalys är en metod som anpassas till en situation där fokus ligger på att 

studera hur en beroende variabel (y-variabel) påverkas av en eller flera oberoende 

variabler (x-variabler) enligt Djurfeldt & Barmark (2009). Varför denna metod valdes för 

den empiriska resultatframställningen beror på att alla variabler i studien är kvantitativa 

variabler, gentemot till exempel korstabeller som är begränsade och hanterar endast 

kvalitativa variabler (Djurfeldt & Barmark, 2009). Regressionsanalysens styrka ligger i 

att tillförlitligheten i en regressionsmodell kan beskrivas med ett flertalet olika statistiska 

mått. Determinationskoefficienten (R2) är ett sådant mått att den beskriver hur stor del av 

variationen som kan förklaras av regressionsmodellen. (Körner & Wahlgren, 2015b).  

 

För att kunna analysera det insamlade materialet gjordes en multipel regressionsanalys, 

vilken innebär att studien analyserar variationen i en beroende variabel med hjälp av flera 

förklarande variabler. Studiens beroende variabel är den finansiella lönsamheten, vilket 

mäts efter de två nyckeltalen ROE och ROA. De förklarande variablerna är 

industribransch, handelsbransch, omfattningen på hållbarhetsredovisningen som mäts i 



Fakhro & Andersson 

 

32 

antal ord som ingår i sådan rapport, företagens ålder, balanslikviditet och företagens 

omsättning. Fördelarna med en multipel regressionsanalys är att regressionsmodellen blir 

ytterligare förklarande när fler oberoende variabler inkluderas. Nackdelen kan dock vara 

att regressionsmodellen inte blir bättre när fler förklarande variabler inkluderas, vilket 

beror på multikollinearitet som kan ge en motsatt effekt. Multikollinearitet innebär att två 

variabler förklarar ungefär samma sak och är högt korrelerade till varandra, vilket inte 

ger regressionsmodellen rättvisa eftersom det räcker med att bara ha en av dem. I denna 

studie är variablerna omfattningen på hållbarhetsredovisningarna och 

hållbarhetsredovisar och hållarhetsredovisar inte starkt korrelerade till varandra, därav 

behölls variabeln som mätte omfattningen på hållbarhetsredovisningen i 

regressionsmodellen eftersom den mätte omfattningen, vilket inte den andra variabeln 

gjorde då den andra variabeln är en binär variabel.  

 

För att avgöra om regressionen är signifikant granskas regressionens p-värde. Om p-

värdet är lägre än den valda signifikansnivån resulterar det i att regressionen är signifikant 

(Körner & Wahlgren, 2015a). En granskning av p-värdet mot signifikansnivån görs även 

för respektive x-variabel, för att avgöra om x-variablerna bör inkluderas i regressionen 

eller inte. Den valda signifikansnivån för studien är 5 %.  

 

Vid en undersökning av ett eventuellt samband bör studien inkludera relevanta 

kontrollvariabler. Varför kontrollvariabler används är på grund av om inte de relevanta 

kontrollvariablerna tas med i modellen kan det leda till felaktiga slutsatser gällande 

huvudsambandet (Sundell, SPSS-Akuten, 2012). Studien använde sig av 

kontrollvariablerna företagens ålder, balanslikviditet samt omsättning. 
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KAPITEL 6: EMPIRISK ANALYS 
 

Kapitlet syftar till att presentera resultatet som framkommit efter att ha bearbetat 

datainsamlingen och framställt regressionsmodeller på sambandet mellan 

hållbarhetsredovisningens påverkan på företagens finansiella lönsamhet. Inledningsvis 

diskuteras variablernas normalfördelning, därefter följer deskriptiv statistik och sedan 

presenteras korrelationsmatrisen. Kapitlet fortsätter med empirisk analys av 

lönsamhetsmåtten ROE och ROA och vidare med hypotesprövning där även 

kontrollvariablerna diskuteras. 

 

6.1 Normalfördelning 
 

För att avgöra om de beroende variablerna var normalfördelades gjordes två histogram. 

Histogrammen visade att de beroende variablerna ROE och ROA inte var 

normalfördelade och därefter skedde en transformering av variablerna. Vid snedfördelat 

material kan en logaritmering av variablerna göras för att få en mer normalfördelade 

variabler (Sundell, SPSS-akuten, 2010a). De beroende variablerna ROE och ROA 

logaritmerades och därefter gjordes nya histogram. Histogrammen med de 

transformerade ROE och ROA visade nu normalfördelade variabler.  

 

Det gjordes även histogram på alla de oberoende variablerna och kontrollvariablerna 

studien inkluderar utom dummy variablerna. Histogrammen visade att ingen av 

variablerna var normalfördelade, det vill säga att variablerna var skeva och därefter 

skedde en transformering av dessa variabler. Vid användning av regressionsanalys bör de 

variabler som inkluderas i studien vara normalfördelade (Sundell, SPSS-akuten, 2010a). 

Variablerna CSR antal ord, företagens ålder, balanslikviditet och omsättningen 

logaritmerades. Sedan gjordes nya histogram för att ta reda på om transformeringen av 

variablerna hjälpt. Histogrammen visade mer normalfördelade variabler. Således 

användes histogrammen för att avgöra om variablerna ansågs normalfördelade.  

 

Residualanalys gjordes även i form av residualplottning för att se att det inte fanns några 

speciella mönster, till exempel heteroskedasticitet som kan bidra till en försvåring av 
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tolkningarna av en regressionsanalys (Broms, 2013). Residualplottningen gjordes av de 

transformerade variablerna och visade inga speciella mönster.  

 

6.2 Deskriptiv statistik 
 

Studien baserades på 258 aktiebolag. Av dessa aktiebolag upprättade 92 företag en 

hållbarhetsredovisning. Detta resulterar i att ungefär 36 % av aktiebolagen, som studien 

baseras på, upprättar en hållbarhetsredovisning. Tabell 1 visar uppdelningen mellan de 

valda branscherna. Tabellen visar även hur många aktiebolag inom respektive bransch 

som hållbarhetsredovisar.  

 
Tabell 1. Tabell av hur många företag inom respektive bransch som hållbarhetsredovisar. 

 Industribransch Handelsbransch Övrigt Totalt 

Hållbarhetsredovisning 29 39 24 92 

Ej hållbarhetsredovisning 36 92 38 166 

Totalt 65 131 62 258 

 

Figur 1 ger en sammanfattande beskrivning av hur många aktiebolag inom respektive 

bransch samt det totala antalet aktiebolag som upprättar en hållbarhetsredovisning. Vad 

som till exempel kan utläsas är att inom industribranschen hållbarhetsredovisar 29 av 65 

aktiebolag. 

 
Figur 1. Sammanfattning av hur många företag inom respektive bransch som hållbarhetsredovisar 

För att få en bild av hur många företag, efter storlek, som hållbarhetsredovisar gjordes en 

gruppindelning i tre grupper. Storleken i studien mättes efter företagens omsättning. Den 

första gruppen innehåller börslistade företag, den andra gruppen döptes till stora företag 

och den sista gruppen döptes till medelstora företag. Gruppindelningen mellan stora 
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företag och medelstora företag gjordes, exklusive de börsnoterade företagen, genom att 

räkna ut medianen av företagens omsättning och utifrån den framräknade medianen 

delades aktiebolagen in i två grupper. I gruppen stora företag inkluderas företag mellan 

en omsättning på 1 055 810-67 519 000 tusen kronor och i gruppen medelstora företag 

inkluderas företag med en omsättning mellan 1 055 809-500 363 tusen kronor. Tabell 2 

visar uppdelningen mellan dessa grupper. Tabellen visar hur många aktiebolag inom 

respektive storleksgrupp som upprättar en hållbarhetsredovisning.  

 
Tabell 2. Tabell av hur många företag inom grupperna storlek som hållbarhetsredovisar. 

 Börslistade företag Stora företag Medelstora företag Totalt 

Hållbarhetsredovisning 11 43 38 92 

Ej Hållbarhetsredovisning 9 76 81 166 

Totalt 20 119 119 258 

 

 

Figur 2 visar en sammanfattande bild av hur många aktiebolag inom respektive 

storleksgrupp som hållbarhetsredovisar. Till exempel visar figuren att inom gruppen 

börslistade företag hållbarhetsredovisar 9 av 20 aktiebolag.  

 

 

Figur 2. Sammanfattning av hur många företag inom grupperna storlek som hållbarhetsredovisar 

Tabell 3 visar minimum värde, medelvärde, maximum värde samt standardavvikelsen för 

alla studiens variabler. Kontrollvariablerna som presenteras är företagens ålder, 

balanslikviditet och omsättning. Bland de oberoende variablerna presenteras CSR antal 
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ord i tabellen, men branscherna redovisas inte eftersom de är dummy variabler. De 

beroende variablerna vilka är lönsamhetsmåtten ROA och ROE presenteras sist i tabellen. 

 
Tabell 3. Beskrivande statistik för variabler 

 

Minimum 

värde 

Medelvärd

e 

Maximum 

värde 

Standardavvikel

se 

Antal anställda år 2013 2 1 401 94 832 7 215 

Företagens ålder år 

2013 0 34 130 27 

Balanslikviditet 2013 0,0031 41,8 784,5 493,2 

Omsättning (tkr) år 

2014 500 363 4 717 977 283 045 000 20 482 882 

CSR antal ord år 2013 20 2 867 73 076 8 182 

ROA 2014 -0,26 0,1138 1,0013 0,1774 

ROE 2014 -15,8854 -0,0023 3,1033 1,5301 

 

 

6.3 Korrelationsanalys 
 

En korrelationsanalys i form av en korrelationsmatris har även gjorts för att styrka det 

empiriska resultatet, se bilaga C. Korrelationsmatrisen visar om det existerar något linjärt 

samband mellan de olika variablerna (Sundell, SPSS-Akuten, 2010c). 

Korrelationsmatrisen visar även hur starkt det linjära sambandet är.  Korrelationen ligger 

på värden mellan 1 och -1. Där 1 betyder att det finns en stark positiv korrelation mellan 

variablerna samt  -1 talar för att det finns en stark negativ korrelation. Om 

korrelationsmatrisen  visar korrelationsvärdet 0 talar det för att det inte finns någon 

korrelation mellan variablerna. Korrelationsmatrisen visar även om korrelationen är 

signifikant med hjälp av p-värdet (Sundell, SPSS-Akuten, 2010c). Det betyder att om 

korrelationen är signifikant finns det en säker korrelation mellan variablerna. 

Variablernas korrelation samt eventuell signifikans diskuteras närmare under avsnitt 6.6 

Hypotesprövning. 

 

6.3.1 Multikollineritet 

 

För att kontrollera att regressionsanalysen inte stöter på någon multikollineritet används 

även här studiens korrelationsmatris, se bilaga C. Multikollineritet innebär att en eller 

några av de oberoende variablerna i regressionsanalysen är högt korrelerade med 

varandra (Sundell, SPSS-Akuten, 2010b). Hur hög korrelation som anses vara acceptabelt 

finns det inget exakt värde på men en korrelation på över 0,8 börjar bli problematiskt 
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(Sundell, SPSS-Akuten, 2010b). Korrelationsmatrisen för de oberoende variablerna visar 

inget värde över den ungefärliga gränsen på 0,8. Det påvisar att det inte finns någon 

multikollineritet mellan de oberoende variablerna, vilket i sin tur inte försvårar 

tolkningarna av regressionsanalysen. Det högst korrelerade var mellan de oberoende 

variablerna antal anställda och omsättning, med en korrelation på 0,680.  

 

Studien utförde ett test av de högt korrelerade variablerna, antal anställda och omsättning, 

för att ta reda på om den höga korrelationen skapar problematik för regressionen. 

Problematiken innebär att resultatet förstörs, resultatet inte blir rättvist samt att det kan 

ge problem med stora variationer i resultatet (Djurfeldt & Barmark, 2009). Den höga 

korrelationen ställde till svårigheter för studien och därmed gjordes valet att avlägsna 

kontrollvariabeln antal anställda. Variablerna antal anställda och omsättning är högt 

korrelerade på grund av att de i princip mäter samma sak. Variablerna är två olika mått 

som används för att mäta företagens storlek. Valet att avlägsna kontrollvariabeln antal 

anställda grundade sig på att när det kommer till storlek brukar variabeln omsättning 

användas i större utsträckning.  

 

6.4 Avkastning på eget kapital (ROE) 
 

Från tabell 4 utläses determinationskoefficienten. Determinationskoefficienten är 

regressionsanalysens förklaringsgrad. Determinationskoefficienten förklarar således hur 

stor variation i den beroende variabeln som förklaras med hjälp av de förklarande 

variablerna (Körner & Wahlgren, 2015a). I tabellen nämns determinationskoefficienten 

R2. Studiens determinationskoefficient för nyckeltalet ROE uppgick till 0,162 vilket 

således betyder att 16,2 % av variationen i ROE år 2014 förklaras av företagens bransch, 

företagens ålder år 2013, balanslikviditet  år 2013, företagens omsättning (tkr) år 2014 

och omfattningen i företagens hållbarhetsredovisning år 2013. 

 
Tabell 4. Regressionsanalys ROE 2014, Modellsammanfattning. 

Modellsammanfattningb 

R R2 Justerad R2 Residualspridning 

0,402a 0,162 0,075 1,46497 

a. Förklarande: (Konstant), CSR antal ord, Industribransch, Handelsbransch, Omsättning, Företagens 

ålder, Balanslikviditet  

b. Beroende variabel: ROE 

 

Från tabell 5 utläses om regressionen är signifikant. Tabellen visar sambandet mellan den 

beroende variabeln ROE och de förklarande variablerna. För att avgöra om regressionen 
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är signifikant granskas p-värdet som sedan jämförs med den valda signifikansnivån. 

Regressionens p-värde är 0,103, det vill säga 10,3 % och den valda signifikansnivån är 5 

%, vilket betyder att regressionens p-värde är högre än signifikansnivån. Det innebär att 

regressionsmodellen inte är signifikant. Regressionsmodellen är inte signifikant men vad 

som kan vara värt att poängtera är att det förekommer en svag antydan på signifikans.  

 
Tabell 5. Regressionsanalys ROE 21014, ANOVA 

ANOVAa 

Modell Kvadratsumma Frihetsgrader Medelkvadratsumma F 

P-

värde 

 Regression 24,008 6 4,001 1,864 0,103b 

Residual 124,476 58 2,146   

Totalt 148,484 64    

a. Beroende variabel: ROE 

b. Förklarande: (Konstant), CSR antal ord, Industribransch, Handelsbransch, Omsättning, Företagens 

ålder, Balanslikviditet 

 

I tabell 6 utläses signifikansen för de enskilda x-variablerna. Alla variablernas p-värde 

överstiger den valda signifikansnivån, vilket betyder att inga utav x-variablerna är 

signifikanta. Vad som är värt att poängtera är att x-variabeln CSR antal ord har ett p-värde 

på 0,118, det vill säga 11, 8 % vilket även här visar en svag antydan på att det förekommer 

signifikans. Variablernas p-värden och variablernas signifikans diskuteras närmare under 

avsnitt 6.6 Hypotesprövning. 

 
Tabell 6. Regressionsanalys ROE, Koefficienter 

Koefficientera 

Modell 

Ostd. 

koefficienter 

Std. 

koefficienter 

t 

P-

värde 

Kolinjäritet statistik 

B 

Std. 

fel Beta Tolerans VIF 

 (Konstant) -5,812 2,164  -2,686 0,009   

Industribransch -0,586 0,536 -0,189 -1,093 0,279 0,485 2,063 

Handelsbransch 0,438 0,578 0,144 0,758 0,452 0,403 2,482 

Företagens ålder -0,028 0,233 -0,016 -0,121 0,904 0,840 1,191 

Balanslikviditet 0,056 0,161 0,048 0,350 0,727 0,771 1,298 

Omsättning 0,185 0,139 0,167 1,328 0,189 0,908 1,101 

CSR antal ord 0,156 0,098 0,205 1,588 0,118 0,870 1,149 

a. Beroende variabel: ROE 

 

6.5 Avkastning på totalt kapital (ROA) 
 

Från tabell 7 framgår det att determinationskoefficienten (R2) för ROA uppgick till 0,070. 

Det betyder således att 7 % av variationen i ROA år 2014 förklaras med hjälp av de 

oberoende variablerna företagens bransch, företagens ålder år 2013, balanslikviditet år 

2013, omsättning (tkr) år 2014 och omfattningen på hållbarhetsredovisningen år 2013. 
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Tabell 7. Regressionsanalys ROA 2014, Modellsammanfattning 

Modellsammanfattningb 

R R2 Justerad R2 Residualspridning 

0,264a 0,070 -0,015 1,14041 

a. Förklarande: (Konstant), CSR antal ord, Industribransch, Handelsbransch, Omsättning, Företagens 

ålder, Balanslikviditet  

b. Beroende variabel: ROA 

 

Tabell 8 visar sambandet mellan den beroende variabeln ROA och de förklarande 

variablerna företagens bransch, företagens ålder år 2013, företagens balanslikviditet år 

2013, företagens omsättning (tkr) år 2014 samt omfattningen på företagens 

hållbarhetsredovisning år 2013. Regressionens p-värde uppgick till 0,556, det vill säga 

55,6 %. Den valda signifikansnivån är 5 % och p-värdet för regressionsmodellen är 55,6 

%, vilket betyder att regressionen inte är signifikant. Det innebär att det inte finns något 

samband mellan ROA och de förklarande variablerna. 

 
Tabell 8. Regressionsanalys ROA 2014, ANOVA 

ANOVAa 

Modell Kvadratsumma Frihetsgrader Medelkvadratsumma F P-värde 

 Regression 6,420 6 1,070 0,823 0,556b 

Residual 85,835 66 1,301   

Totalt 92,255 72    

a. Beroende variabel: ROA 

b. Förklarande: (Konstant), CSR antal ord, Industribransch, Handelsbransch, Omsättning, Företagens 

ålder, Balanslikviditet 

 

Tabell 9 visar de enskilda x-variablernas signifikans. Ingen av de involverade x-

variablerna visade signifikans, det vill säga att alla x-variablerna hade p-värden som 

översteg signifikansnivån. Vad som emellertid kan poängteras är att p-värdet gällande 

CSR antal ord uppgick till 0,107, det vill säga 10,7 %. Det talar för att det förekommer 

en svag antydan på signifikans. Variablernas p-värden och variablernas signifikans 

diskuteras närmare under avsnitt 6.6 Hypotesprövning. 

 
Tabell 9. Regressionsanalys ROA 2014, Koefficienter 

Koefficientera 

Modell 

Ostd.  

koefficienter 

Std.  

koefficienter 

T P-värde 

Kolinjäritet statistik 

B Std. fel Beta Tolerans VIF 

 (Konstant) -2,808 1,529  -1,837 0,071   

Industribransch 0,056 0,379 0,023 0,147 0,884 0,561 1,783 

Handelsbransch 0,365 0,372 0,161 0,982 0,330 0,523 1,910 

Företagens ålder 0,146 0,165 0,116 0,888 0,378 0,830 1,204 

Balanslikviditet 0,076 0,112 0,088 0,681 0,498 0,848 1,179 

Omsättning -0,087 0,104 -0,105 -0,837 0,406 0,903 1,107 

CSR antal ord 0,112 0,068 0,203 1,635 0,107 0,917 1,090 

a. Beroende variabel: ROA 
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6.6 Hypotesprövning 
 

Avslutningsvis prövas hypoteserna genom att förkastas eller accepteras med 

utgångspunkt i de regressionsmodeller som framställts utifrån studiens datainsamling. 

 

6.6.1 Hypotes 1  

 

Hypotes 1: Det finns ett positivt samband gällande hållbarhetsredovisningens påverkan 

på företagens finansiella lönsamhet. 

 

Det empiriska resultatet talar för att det inte förekommer något positivt samband vad 

gäller omfattningen på hållbarhetsredovisningens påverkan på avkastning på eget kapital 

(ROE). P-värdet för x-variabeln omfattning på hållbarhetsredovisningen uppgick till 

0,118, det vill säga 11,8 % vilket är högre än signifikansnivån 5 %. Det betyder således 

att x-variabeln inte är signifikant. Att variabeln inte är signifikant betyder att variabeln 

inte bör inkluderas i regressionsmodellen med ROE som beroende variabel. Det betyder 

att studiens resultat talar emot omfattningen på hållbarhetsredovisningens påverkan på 

företagens finansiella lönsamhet, ROE. Vad som trots allt bör poängteras är att p-värdet 

endast uppgår till 11,8 % vilket visar på att det förekommer en antydan på svag 

signifikans mellan CSR antal ord som oberoende variabel och ROA som den beroende 

variabeln.   

 

Korrelationsmatrisen visar att det finns en låg positiv korrelation mellan ROE och 

omfattningen på hållbarhetsredovisningen. Korrelationen mellan variablerna uppgår till 

0,161. Korrelationens p-värde uppgick till 0,200 vilket talar för att korrelationen inte är 

signifikant eftersom den överstiger signifikansnivån på 5 %. Det betyder således att 

korrelationen inte är säkert och därmed stödjer den regressionsanalysens resultat.  

 

Det empiriska resultatet angående ROA talar heller inte för något positivt samband mellan 

omfattningen på hållbarhetsredovisningen och dess påverkan ROA. P-värdet uppgick till 

0,107, det vill säga 10,7 % vilket är högre än signifikansnivån 5 %. Ett p-värde som är 

högre än signifikansnivån betyder att x-variabeln inte är signifikant. Det betyder att 

variabeln omfattning på hållbarhetsredovisningen inte bör inkluderas i 

regressionsmodellen med ROA som beroende variabel. Vilket betyder att studiens 

resultat inte talar för att omfattningen på hållbarhetsredovisningen påverkar företagens 

finansiella lönsamhet, ROA. Även här ligger p-värdet relativt nära den valda 
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signifikansnivån, vilket talar för att det förekommer en antydan på svag signifikans 

mellan variablerna CSR antal ord och ROA.   

 

Korrelationsmatrisen visar att mellan variablerna ROA och omfattningen på 

hållbarhetsredovisningen finns en låg positiv korrelation. Korrelationen mellan 

variablerna uppgick till 0,151. Korrelationens p-värde uppgick till 0,202 vilket talar för 

att korrelationen inte är signifikant. Det betyder således att korrelationen inte är säkert 

och därmed stödjer den regressionsanalysens resultat. 

 

Sammanfattningsvis talar studiens resultat för att det inte finns något positivt samband 

vad gäller omfattningen på företagens hållbarhetsredovisning och dess påverkan på 

företagens finansiella lönsamhet, vilket gäller för båda lönsamhetsmåtten. Vilket betyder 

att hypotes 1 förkastas.  

 

6.6.2 Hypotes 2  

 

Hypotes 2: Det finns ett positivt samband gällande företagens bransch och dess påverkan 

på företagens finansiella lönsamhet. 

 

Det empiriska resultatet gällande ROE visade inget samband gällande branschernas 

påverkan på företagens finansiella lönsamhet. P-värdet för industribranschen uppgick till 

0,279, det vill säga 27,9 %, medan p-värdet för handel uppgick till 0,452, det vill säga 

45,2 %. Båda dessa p-värden är högre än den valda signifikansnivån, 5 %, vilket innebär 

att x-variablerna därmed inte är signifikanta. Variablerna skall därmed inte tas med i 

regressionsmodellen. Studiens resultat talar för att företagens bransch inte påverkar 

företagens finansiella lönsamhet, ROE.  

 

Korrelationsmatrisen visar att korrelationen mellan ROE och industribransch  visade en 

svag negativ korrelation. Korrelationen uppgick till -0,029. P-värdet uppgick till 0,687 

vilket överstiger signifikansnivån. Det betyder således att korrelationen mellan ROE och 

industribransch inte är signifikant. Korrelationen mellan ROE och handelsbransch visade 

nästan ingen korrelation alls. Korrelationen uppgick till -0,002. P-värdet för korrelationen 

gällande ROE och handelsbranschen uppgick till 0,980. P-värdet är högre än 

signifikansnivån vilket även här talar för att korrelationen inte är signifikant, vilket stödjer 

regressionsanalysens resultat.  
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Studiens resultat gällande ROA visade inget samband gällande branschernas påverkan på 

företagens finansiella lönsamhet. P-värdet för industribranschen uppgick till 0,884, det 

vill säga 88,4 %, medan p-värdet för handelsbranschen uppgick till 0,330, det vill säga 

33 %. Båda variablernas p-värde är högre än signifikansnivån 5 % och variablerna är 

därmed inte signifikanta. Variablerna skall därmed inte tas med i regressionsmodellen. 

Vilket betyder att variablerna företagens bransch inte påverkar företagens finansiella 

lönsamhet, ROA.  

 

Korrelationsmatrisen talar för att korrelationen mellan ROA och industribransch har en 

svag positiv korrelation. Korrelationen uppgick till 0,029. P-värdet för korrelationen 

uppgick till 0,680 vilket överstiger signifikansnivån. Det höga p-värdet talar för att 

korrelationen inte är signifikant. Korrelationen mellan ROA och handelsbranschen visade 

en svag positiv relation. Korrelationen uppgick till 0,041. P-värdet för korrelationen 

mellan ROA och handelsbranschen uppgick till 0,556. P-värdet överstiger 

signifikansnivån vilket således betyder att korrelationen inte är signifikant. Ingen av 

branscherna visade signifikant gentemot ROA vilket stödjer regressionsanalysens 

resultat.  

 

Sammanfattningsvis talar studiens resultat för att det inte finns något positivt samband 

vad gäller branscherna handel och industri och dess påverkan på företagens finansiella 

lönsamhet, vilket gäller för båda lönsamhetsmåtten. Hypotes 2 förkastas. 

 

6.6.3 Kontrollvariabler  

 

Studiens resultat gällande ROE visade ingen signifikans för någon av studiens 

kontrollvariabler. Alla kontrollvariablers har relativt höga p-värden, se tabell 6. Den valda 

signifikansnivån ligger på 5 % och vad gäller alla kontrollvariabler överstiger dessa 5 %. 

Det betyder att ingen av kontrollvariablerna är signifikanta gällande ROE och bör därmed 

inte inkluderas i modellen. Det betyder således att inga av studiens kontrollvariabler 

påverkar företagens finansiella lönsamhet, ROE.  

 

Korrelationsmatrisen gällande ROE visade att ingen av kontrollvariablernas p-värde 

visade någon signifikans vilket betyder att ingen av korrelationerna är signifikanta, vilket 

stödjer regressionsanalysens resultat, se bilaga C.  
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Vad gäller ROA gav regressionsanalysen ingen signifikans för kontrollvariablerna. Alla 

studiens kontrollvariabler har höga p-värden, se tabell 9. Den valda signifikansnivån 

ligger på 5 % och vad gäller samtliga kontrollvariablers p-värden överstiger dessa 

signifikansnivån. Det betyder att ingen av kontrollvariablerna är signifikanta gällande 

ROA och bör därmed inte inkluderas i modellen. Vilket således betyder att inga av 

kontrollvariablerna påverkar företagens finansiella lönsamhet, ROA. 

 

Korrelationsmatrisen visade gällande korrelationen med ROA att alla kontrollvariabler 

utom balanslikviditet hade p-värden som översteg signifikansnivån, se bilaga C. 

Korrelationen mellan ROA och balanslikviditetens uppgick till 0,151 och p-värde 

uppgick till 0,028 vilket understiger signifikansnivån 5 %. Vilket betyder att det finns ett 

svagt positivt linjärt samband mellan ROA och balanslikviditet. Vilket betyder att företag 

med högre lönsamhet, ROA, har högre balanslikviditet. Korrelationsmatrisen gällande 

korrelationen med ROA talar således för att endast kontrollvariabeln balanslikviditeten 

är positivt korrelerad till ROA.  
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KAPITEL 7: DISKUSSION OCH SLUTSATS 
 

Det sista kapitlet börjar inledningsvis med att diskutera hypoteserna med utgångspunkt 

i den teoretiska referensramen och det empiriska resultatet. Det lyfts även fram ett 

avsnitt om problematiken kring eventuella mätfel, analysfel samt teorifel. Därefter följer 

studiens slutsats som tagits fram med utgångspunkt från analysens resultat. Studiens 

frågeställning besvaras och slutligen läggs förslag på framtida forskning fram.  

 

7.1 Diskussion 
 

I detta avsnitt diskuteras hypoteserna med utgångspunkt i den teoretiska referensramen 

samt det empiriska resultatet.  

 

7.1.1 Diskussion av hypotes 1 

 

Hypotes 1: Det finns ett positivt samband gällande hållbarhetsredovisningens påverkan 

på företagens finansiella lönsamhet. 

 

Kommunikationen från företagen ger intressenterna samt investerarna information om 

hur företagen väljer att agera (Ahmad & Sulaiman, 2004). Hållbarhetsredovisning kan 

ses som ett sätt för företagen att kommunicera med samhället. Företagen som upprättar 

en hållbarhetsredovisning skall, enligt legitimitetsteorin, skapa legitimitet vilket därmed 

kan bidra till lönsamhet i företaget. CSR är utformat för att möta samhällets förväntningar, 

vilket således betyder att enligt teorin bör upprättandet av hållbarhetsredovisning leda till 

förbättrad legitimitet. Mycket talar för att en av anledningarna för att företagen 

hållbarhetsredovisar är för att erhålla legitimitet som sedan kan bidra till förbättrad 

lönsamhet. 

 

Företag kan uppleva upprättande av hållbarhetsredovisning som ett sätt för företag att 

uppnå eller fortsätta erhålla legitimitet, och det kan finnas olika orsaker eller fall till detta. 

Det första fallet kan vara att företag har befunnit sig i en skandal och försöker få tillbaka 

sin legitimitet, och därigenom beslutar sig för att upprätta en hållbarhetsredovisning. Här 

talar legitimitets- och intressentteorin för att försöka få intressenterna nöjda genom att 

företag visar på att de tar ansvar vilket därmed kan ge företagen legitimitet. Det andra 

fallet kan vara att företag som inte på något sätt gjort sina intressenter besvikna på grund 



Fakhro & Andersson 

 

45 

av ett opassande beteende, men har som motiv att fortsätta erhålla sin legitimitet. Det 

tredje fallet kan vara att företag som känner att de inte behöver upprätta en 

hållbarhetsredovisning eftersom de redan har legitimitet. Trovärdigheten kan i de två 

första fallen ifrågasättas. I första fallet behöver inte företaget ha gått igenom en skandal, 

utan det kan räcka med att företagen försöker dölja något bakom sin handling med 

upprättande av hållbarhetsredovisning, eller bara försöker framstå som att de tar ansvar 

för miljö och samhälle. Företag kan överdriva sitt CSR-arbete och därmed uppvisa en 

vilseledande bild av företaget genom bland annat marknadsföring eller 

hållbarhetsredovisning för att uppnå legitimitet. I det andra fallet kan trovärdigheten 

ifrågasättas beroende på hur omfattande hållbarhetsredovisningar företagen väljer att 

publicera. Ger företagen även här en vilseledande bild? Skriver de lite kan det tänkas att 

de inte satsar helhjärtat utan bara gör det för att det ser bra ut, att skriva ett par meningar 

i den traditionella årsredovisningen. Legitimitets- och intressentteorin talar för att om 

företagen tar ansvar och uppfyller intressenternas krav kan detta leda till legitimitet vilket 

i sin tur innebär lönsamhet genom att intressenterna fortsätter att efterfråga varor och 

tjänster i allt större omfattning.  

 

Ur ett långsiktigt perspektiv talar intressentteorin för att upprättande av 

hållbarhetsredovisning bidrar till en finansiell lönsamhet. Quisenberry (2012) menar att 

om företagen inte använder hållbarhetsstrategier leder det till kokurrensnackdelar som 

påverkar företagens lönsamhet, alltså att hållbarhet är ett måste för att kunna skapa 

framtida vinster. Detta kommer då att avspegla sig på företagens vinst efter skatt och 

rörelseresultatet som i sin tur bidrar högre avkastning på eget kapital och avkastning på 

totalt kapital. Intressentteorin talar för att det finns ett positivt samband gällande 

hållbarhetsredovisningens påverkan på företagens finansiella lönsamhet – ett samband 

som denna studie inte påvisade. 

 

Studiens resultat förkastade hypotes 1. Resultat talar emot sambandet mellan upprättade 

hållbarhetsredovisningar och dess påverkan på företagens finansiella lönsamhet, något 

den teoretiska referensramen förespråkar. En anledning som kan vara orsaken bakom 

studiens resultat är att studien granskar företagens upprättandet av hållbarhetsredovisning 

år 2013. Fenomenet hållbarhetsredovisning har spridit sig snabbt på senare år, men år 

2013 var hållbarhetsredovisning inte ett lika aktuellt fenomen som det är idag. Det var 

inte lika många företag som frivilligt upprättade en hållbarhetsredovisning och det var 
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inte lika många intressenter som baserade sina beslut på hur företagen agerade hållbart. 

Det vore intressant att studera detta samband inom en snar framtid då allt fler 

hållbarhetsredovisar, dels på grund av den nya lagen men även för att, som Turcsanyi & 

Sisaye (2013) förespråkar, att fenomenet hållbarhetsredovisning kommer att öka.  

 

Strouhals m.fl, (2015) studie talade emot sambandet gällande omfattningen på företagens 

hållbarhetsredovisning och dess påverkan på företagens finansiella lönsamhet genom att 

bland annat mäta detta med hjälp av lönsamhetsmåttet ROA. De ansåg att deras studie 

var begränsad och svår att generalisera på grund av deras val att endast använda sig utav 

två nyckeltal vilket även kan kopplas till denna studie. Det vore således intressant att 

undersöka sambandet med andra val av lönsamhetsmått. Ett förslag på ett lönsamhetsmått 

som hade kunnat användas är till exempel nyckeltalet rörelsemarginal, eftersom 

nyckeltalet ger verksamhetens resultat utan finansiella poster. Mot bakgrund av att 

rörelsemarginalen är oberoende av hur företaget finansierats hade det varit möjligt att 

utföra lönsamhetsjämförelser. Företag som skiljer sig åt finansiellt inom samma bransch 

hade kunnat jämföras, vilket även leder till beaktande för branschspecifika faktorer. Ju 

högre rörelsemarginalen är, desto mer välmående är företaget.  

 

Enligt intressentteorin och legitimitetseorin ska en upprättade hållbarhtsredovisning leda 

till förbättrad legitimitet samt att fler intressenter investerar samt köper varor från ett 

”bra” företag. Det behöver i sin tur inte leda till högre lönsamhet för företaget. En ökning 

av produktionsvolymen eller en ökning av inköpen leder till förhöjda kostnader. 

Inkomsten som företaget sedan får in från sina försäljningar behöver inte överstiga 

kostnader, vilket i sin tur inte ökar lönsamheten. Det kan vara en av orsakerna bakom att 

hållbarhetsredovisningen inte påverkar företagens finasniella lönsamhet. Vilket även kan 

kopplas till den långsiktiga aspekten, att det är en långsiktig investering för företaget.  

 

Studiens resultat gällande både de beroende variablerna ROE och ROA visade ingen 

singnifikans men regressionerna påvisade att det förekom en svag antydan på signifikans 

vad gäller den oberoende variabeln CSR antal ord. Variabeln CSR antal ord visade ingen 

signifikans men p-värdet låg relativt nära signifikansnivån vilket talade för att det kan 

finns något slags samband. För att göra en ytterligare kontroll av resultatet gjordes nya 

regressioner för både ROE och ROA men med CSR som en dummy variabel, se bilaga 

A. De nya regressionerna innehöll en större mängd företag. CSR dummy variabeln var 

inte signifikant, variablens p-värdet gällande både de beroende variablerna ROE och 
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ROA var relativt högt. Det talar för att det inte förekommer något samband gällande 

hållbarhetsredovisningens påverkan på företagens finansiella lönsamhet, inte ens en svag 

antydan. Detta motsägelsefulla resultat kan bero på att regressionen med variabeln CSR 

antal ord innehåller en liten mängd företag som gör att resultatet inte är rättvisande. Ju 

större kvantiteter forskare använder sig utav desto större tillförlitlighet ger resultatet 

(Denscombe, 2016). En annan anledning kan vara att en del företag som inte 

hållbarhetsredovisar redan har legitimitet och redan har ett lönsamt företag, vilket stödjer 

resultatet gällande CSR som en dummy variabel. Företag som är lönsamma, som har 

många trogna kunder och som har byggt upp en respektabel bild av företaget behöver 

kanske inte lägga mycket tid på att hållbarhetsredovisa. Deras lönsamhet påverkas eller 

rättare sagt styrs inte av en eventuell hållbarhetsredovisning. Studien undersöker om 

hållbarhetsredovisningen påverkar företagens lönsamhet, således att 

hållbarhetsredovisning leder till lönsammare företag. Företag som är lönsamma och 

således inte hållbarhetsredovisar påverkar resultatet vilket kan vara en anledning till 

varför regressionen med CSR som en dummy variabel inte var signifikant. För att undvika 

detta problem hade en studie kunnat göras som undersöker hur hållbarhetsredovisningen 

har påverkat företagens lönsamhet under en längre period. Att göra det under en längre 

period bidrar till en syn på förändringarna hos företagens lönsamhet, det vill säga att det 

bidrar till kunskap om hur hållbarhetsredovisningarna påverkar företagens lönsamhet 

under en längre period. Det ger även kunskap om företags förändring hos de som inte 

hållbarhetsredovisar. Det ger även ett säkrare resultat då informationen erhålls från ett 

flertal år.  

 

Regressionen med variabeln CSR antal ord visade ingen signifikans men den påvisade 

en svag antydan på att det finns något slags samband mellan hållbarhetsredovisning och 

lönsamhet. Regressionen innehåller endast företag som hållbarhetsredovisar. Varför 

regressionen visade en svag antydan kan bero på att företagen använder sig utav 

hållbarhetsredovisning för att förbättra situationen för företaget. Det kan således betyda 

att företagen som inte har ett bra utgångsläge hållbarhetsredovisar för att visa för 

intressenterna att de arbetar för ett mer hållbart sätt vilket de enligt teorin ska bli belönade 

för. Studiens resultat förespråkade en svag antydan på signifikans vilket kan bero på att 

företagen har blivit belönade av att skriva mer hållbart vilket förbättrat deras situation.  
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Studiens syfte är att undersöka hur lönsamheten i företag påverkas utav upprättandet av 

hållbarhetsredovisningar. Detta undersöks som redan känt genom att räkna antal ord i 

företagens hållbarhetsredovisning för att se vad detta ger för utslag på lönsamhetsmåtten 

ROE och ROA, vilket ska spegla den finansiella lönsamheten. Det kanske inte är rättvist 

att räkna antal ord i en hållbarhetsredovisning och det kanske vore felaktigt att påstå att 

ju fler ord företagen har med i sin hållbarhetsredovisning, desto mer lönsamt är företaget, 

vilket även kan antas vara en orsak till att det empiriska resultatet inte visade någon 

signifikans. Det kan vara så att företagen arbetar hållbart men inte väljer att redovisa detta, 

ett exempel på detta kan vara att mindre företag eller familjeföretag som inte vill eller har 

råd att lägga ner tid, pengar och resurser på att upprätta en hållbarhetsredovisning eller 

redovisa sina CSR-aktiviteter. En annan orsak kan även vara att hållbarhet är 

implementerat i affärsstrategierna, något som inte alltid syns utåt om företaget inte själv 

lägger fram det. Ett exempel på detta kan vara att mindre företag, förslagsvis en 

kemtvättfirma, som har miljöpåverkan där hållbarhetsarbetet är att göra inköp av 

miljövänliga medel eller att försöka vara energisnåla. En annan tänkbar orsak till varför 

studien inte visar någon signifikans kan ligga i att förhållandet mellan hållbarhet och 

lönsamhet föreligger på ett annat sätt än just att hållbarhetsredovisningen påverkar 

företagens finansiella lönsamhet. Två tänkbara förhållanden kan vara att det i första 

förhållandet istället är lönsamheten som påverkar hållbarhetsarbetet och i det andra 

förhållandet att lönsamma företag är duktiga på allt, hållbarhetsredovisning inräknat. 

 

Det första förhållandet där lönsamheten påverkar hållbarheten kan tänkas vara att företag 

som blir allt mer lönsamma har råd att upprätta hållbarhetsredovisning och även arbeta 

hållbart, till exempel att använda resurserna på att smartare sätt och genom det uppnå 

ekonomiska fördelar. Dessa företag har även råd att arbeta hållbart och upprätta 

hållbarhetsredovisning, vilket är en tänkbar anledning till att upprätta en 

hållbarhetsredovisning. En annan tänkbar anledning till att lönsamma företag beslutar om 

att upprätta en hållbarhetredovisning är en strävan efter legitimitet. Legitimitetsteorin 

talar för att företag som hållbarhetsredovisar erhåller legitimitet där intressenter har ett 

stort inflytande och det är dessa som bland annat kan utgöra en förutsättning för 

företagens lönsamhet. Intressentteorin förklarar även att intressenter förväntar sig att 

företagen tar ansvar för sin samhälls- och miljöpåverkan, och om företagen upprättar en 

hållbarhetsredovisning och presenterar sina CSR-aktiviteter kan det leda till nöjdare 

intressenter. Intressenterna bidrar bland annat då till att företagen överlever på längre sikt 
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och att deras varor och tjänster kommer att efterfrågas i större omfattning. Motiven bakom 

varför lönsamma företag väljer att hålbarhetsredovisa kan även vara ett strategiskt sätt att 

förbättra sin konkurrenskraft eller bara av en moralisk anledning för att visa att företagen 

har mer ansvar än att bara tjäna pengar åt ägarna. Lönsamma företag kanske också har en 

avsikt att med hjälp av att upprätta en hållbarhetsredovisning bidra till ett starkare 

varumärke.  

 

Det andra förhållandet är att lönsamma företag, oftast de större företagen, är duktiga på 

allt. Dessa företag har oftast befunnit sig länge i branschen, har en hög ålder, hög 

personalomsättning med kompetent personal och en mycket god omsättning. Detta är 

även någonting studien mäter med hjälp av kontrollvariabler. Företag som uppfyller detta 

är duktiga på det dem gör – de är duktiga på att reducera kostnaderna och fokusera på 

intäkter, på att styra sitt företag, på marknadsföring, på strategier och inte minst är de 

även duktiga på att redovisa sina CSR-aktiviteter. Utifrån detta perspektiv kan en orsak 

till att det empiriska resultatet inte visade någon signifikans vara att studien inkluderar 

företag i blandade storlekar, och inte bara de större företagen som är duktiga på att 

hållbarhetsredovisa. Stora företag som ingick i studiens datamaterial är bland annat 

Volvo, ICA Gruppen, KPMG och Electrolux. Dessa företag har goda förutsättningar för 

att göra det lilla extra, till exempel att upprätta frivilliga rapporter som en 

hållbarhetsredovisning. De har även råd att göra fel på grund av större marginaler och kan 

lära sig av sina misstag, eftersom de har bättre förutsättningar att komma tillbaka på banan 

än mindre företag med liten budget. Andra orsaker till varför större företag som ovan 

beskrivits och nämnt oftast är duktiga på hållbarhetsredovisning kan bland annat bero på 

två tänkbara orsaker. Den första orsaken är att större, lönsamma och duktiga företag har 

en större risk för att exponeras i media än de mindre lokala firmorna. Skulle ett stort 

företag inte ta ansvar för sitt miljöutsläpp med skadliga kemikalier för miljön är risken 

stor att det tas upp i media och företagen därmed förlorar sin legitimitet, vilket kan vara 

orsaken till att större företag nästan alltid hållbarhetsredovisar för att slippa skandaler. 

Den andra möjliga orsaken är att det nästan är en norm för större företag att 

hållbarhetsredovisa på grund av att de har en stor krets av intressenter som ställer krav på 

att dessa företag tar ansvar för sina handlingar. Intressentteorin talar för att intressenterna 

har ett stort inflytande och är en förutsättning för företagens överlevnad. Det är även ett 

bra sätt att förbättra och erhålla sin legitimitet och således därigenom stärka varumärket. 
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En brist denna  studie har är att den inte tagit hänsyn till den långsiktiga aspekten. Studien 

hade kunnat utökas genom att undersöka sambandet mellan hållbarhetsredovisningen och 

dess påverkan på företagens finansiella lönsamhet under en längre tidsperiod. Som 

tidigare nämnt är CSR fortfarande ett relarivt nytt fenomoen vilket gör det svårt att 

undersöka detta samband under en längre tidsperiod, vilket även kan ligga i att det 

empiriska resultatet inte påvisade något samband. Quisenberry (2012) nämner att 

hållbarhet är ett måste för att skapa vinster i framtiden vilket även talar för att CSR är en 

långsiktighetsstrategi. Dessutom har forskning visat att långsiktighet, hållbarhet och 

lönsamhet är tydligt kopplade till varandra, därför brister denna studie vad gäller att mäta 

den långsiktiga aspekten (Eccles, Ioannou, & Serafeim, 2012; Eccles m.fl, 2011). 

 

7.1.2 Diskussion av hypotes 2  

 

Hypotes 2: Det finns ett positivt samband gällande företagens bransch och dess påverkan 

på företagens finansiella lönsamhet. 

 

Studiens resultat förkastade hypotes 2. Resultat talar emot sambandet mellan bransch och 

dess påverkan på företagens finansiella lönsamhet. Samtliga variabler visade ingen 

signifikans vilket således betyder att dessa inte skall tas med i modellen. Studien hade 

kunnat utvecklas genom att mäta den finansiella lönsamheten utifrån flera 

lönsamhetsmått, vilket leder till att lönsamheten mäts ur ”olika vinklar”. Ju fler 

lönsamhetsmått som är signifikanta, desto mer säkert hade det kunnat konstateras att 

sambandet talar för ett positivt samband.  

 

Isomorfism talar för att företag inom samma situation, till exempel inom samma 

branscher, tenderar att efterlikna varandra för att säkra det allmännas intresse (Leaptrott, 

2005). Den tvingande isomorfismen ansågs som den mest passande eftersom den 

tvingande isomorfismen talar för att företagen tenderar att efterlikna andra företag på 

grund av påtryckningar från allmänheten (Greenwood & Meyer, 2008). Hållbarheteten, 

som redan nämnts, har blivit ett allt mer aktuellt ämne vilket allt fler intressenter agerar 

efter, vilket i sin tur bidrar till påtryckningar på företagen. Påtryckningarna kan förklara 

varför en så pass stor del av aktiebolagen som studien baserades på frivilligt upprättar en 

hållbarhetsredovisning, vilket är ungefär 36 % av de valda aktiebolagen. 

 

Tvingande isomorfism talar för att branscher där hållbarhetsredovisning blir allt viktigare 

upprättar hållbarhetsredovisning i större utsträckning jämfört med branscher där det inte 
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är lika aktuellt. Företagen inom samma bransch möter liknande omständigheter samt 

liknande förväntningar från samhället vilket även kan vara en orsak bakom företagens 

tendens att efterlikna varandra. Ungefär 45 % av företagen inom industribranschen 

hållbarhetsredovisar, ungefär 30 % inom handelsbranschen hållbarhetsredovisar och 

ungefär 39 % inom gruppen övrigt hållbarhetsredovisar. Företag inom industribranschen 

associeras vanligtvis med stora industriföretag. Stora industriföretag påverkar 

hållbarheten i större utsträckning än till exempel en butik som säljer kläder, eftersom 

industriföretag påverkar miljön mer än handelsföretag, till exempel genom utsläpp, högre 

energi- och elförbrukning samt användning av farliga kemiska produkter. Detta leder till 

att företag inom industrin möter större förväntningar om att agera hållbart. Det kan 

förklaras genom att intressenterna och samhället har större förväntningar på branscherna 

som påverkar samhället i större utsträckning. Det kan vara en av anledningarna till att 

företag inom industribranschen hållbarhetsredovisar i större utsträckning. 

Påtryckningarna inom branscherna leder till att fler företag hållbarhetsredovisar vilket 

således bidrar till företagens finansiella lönsamhet. 

 

Det gjordes även en regressionsanalys inom respektive bransch för att se om det förelåg 

något samband mellan hållbarhetens påverkan på företagens finansiella lönsamhet ur 

respektive bransch. Regressionsmodeller utfördes för var och en av branscherna, det vill 

säga industribranschen, handelsbranschen och för de övriga företagen. Resultatet för 

respektive bransch visade ingen signifikans gällande omfattningen på 

hållbarhetsredovisningen och dess påverkan på företagens finansiella lönsamhet, både 

gällande ROE och ROA. Studiens kontrollvariabler visade heller ingen signifikans. Dessa 

tabeller lyftes inte fram i själva studien, utan placerades som en bilaga längst bak på denna 

uppsats, se bilaga B. Anledningen till att dessa inte framlyftes i den empiriska analysen 

beror på att ingen av dem bidrog till någon ny information gällande hypotes 1 och hypotes 

2. Tabellerna tillförde ingen ny nyttig information, dessutom bidrog ingen av tabellerna 

till en mer utvecklad och förklarande slutsats.  

 

En annan anledning till varför studien inte är signifikant kan bero på att fler variabler 

påverkar företagens finansiella lönsamhet, det vill säga att studien hade kunnat använda 

sig utav flera kontrollvariabler. Determinationskoefficienten (R2) för 

regressionsanalyserna visar att de valda x-variablerna endast förklarar en del av variansen 

i ROE och ROA. Talen talar för att det finns fler förklarande variabler som påverkar 
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företagens finansiella lönsamhet. Denna studie hade kunnat utvecklas ytterligare genom 

att använda fler kontrollvariabler, till exempel investeringar i företaget och 

marknadsandelar. Varför dessa hade kunnat användas som kontrollvariabler är på grund 

av att regressionen blir mer förklarande. Dessa kontrollvariabler har olika effekter på 

lönsamheten, till exempel ju fler marknadsandelar företagen har desto större makt får de 

att påverka sitt företag i rätt riktning, vilket leder till en högre finansiell lönsamhet.  

 

7.2 Problematik 
 

Studien kan ha stött på olika problem som kan ha påverkat studiens resultat. Nedan 

presenteras och diskuteras några problem som kan ha påverkat studiens resultat.  

 

7.2.1 Mätproblematik 

 

Studiens resultat var inte särskilt övertygande vilket skapar en del frågor, till exempel 

frågor kring måttet CSR. Studien använder sig utav måttet ”räkna ord” vilket fokuserar 

på mängden företagen hållbarhetsredovisar. Måttet kan ha skapat svårigheter då 

intressenterna som tar del av företagens årsredovisningar eller eventuella 

hållbarhetsredovisningar kanske inte är intresserade av mängden utan intresserade av 

själva innehållet. Det kan vara relativt enkelt att skriva stora mängder till exempel om 

företagen skriver detaljerat medan att skriva om det som verkligen intresserar kan skapa 

problematik. För att lösa problemet hade studiens mått kunnat baseras på nyckelord, något 

andra forskare använt sig av  när det kommer till hållbarhet. Till exempel forskarna 

Gamerschlag, Möller och Verbeeten (2011) använde sig utav kodord för att beräkna CSR-

nivån, kodorden baserades utifrån GRI:s riktlinjer G3. Det betyder således att måttet 

använder sig utav CSR-nyckelord som sedan jämförs med företagens årsredovisning eller 

hållbarhetsredovisning. Om företages årsredovisning eller hållbarhetsredovisning 

innehöll något eller några av nyckelorden gavs poäng. Måttet lägger mer fokus på själva 

innehållet än måttet denna studie använde sig utav. 

 

Ett ytterligare problem som studien kan ha stött på gällande måttet CSR antal ord är att 

måttet endast involverar eventuell hållbarhetsredovisning respektive årsredovisning. 

Många företag skriver detaljerat hur de arbetar hållbart på deras hemsidor, något studien  

inte tagit hänsyn till. Vissa företag kanske skriver mer på sina hemsidor om hur de arbetar 

hållbart eftersom det kan vara billigare, smidigare och kan göras när det önskas. Om ett 

företag redovisar sina CSR-aktiviteter på sin hemsida kanske företaget inte är så noga 



Fakhro & Andersson 

 

53 

med att redovisa allting i sin hållbarhetsredovisning eller i årsredovisningen eftersom 

intressenterna även tar del utav informationen på deras hemsidor. Detta kan ha påverkat 

studiens resultat då företagen kan ha redovisat mer om sina CSR-aktiviteter än vad studien 

fann och att det påverkat företagens lönsamhet.  

 

Ett annat problem som kan ha skapat problematik för studien gäller själva uträkningen av 

CSR antal ord. Måttet baserades på antal ord företagen skriver i sina 

hållbarhetsredovisningar eller i sina årsredovisningar. För att söka efter företagens 

hållbarhetsredovisningar användes till exempel företagens hemsidor. Vissa var svåra att 

finna vilket kan ha skapat problematik, det vill säga att vissa företag kan ha en 

hållbarhetsredovisning som studien inte fann. Ett annat problem som kan påverkat 

studiens resultat är vid uträkningen av antal ord från årsredovisningen. Databasen 

Retriver Business bidrog med företagens årsredovisningar, årsredovisningarna var 

inskannade och vissa var otydliga. En konvertering av de inskannade årsredovisningarna 

gjordes till Word-dokument som underlättade räknandet av ord. Ett problem som kan ha 

skett är att ord som omfattar hållbarhetsredovisningen missats, att företagen skrivit om 

sina CSR-aktiviteter men som inte var tydligt utmärkt vilket gjort att det inte 

inkluderades. 

 

Ett annat problem studien kan ha stött på gäller uträkningarna av de beroende variablerna 

ROE och ROA. Alla uträkningar gällande ROE och ROA räknades ut för hand på grund 

av att det skapade en mer rättvisande bild. Vad som kan ha skett är att något företag har 

räknats felaktig som sedan påverkar studiens resultat. Ett annat fel som även kan ha 

förekommit är vid inskrivningen av de uträknade nyckeltalen i Excel. Felet kan ha skapats 

genom att vid inskrivningen har siffrorna skrivits in felaktigt. Materialet har noggrant 

granskats både vid uträkningarna och sedan i Excel-filen, men vid ett material på 258 

företag kan ett misstag kanske inte upptäckas som sedan påverkar resultatet. Med andra 

ord kan den mänskliga faktorn ha påverkat data-materialet. 

 

7.2.2 Analysproblematik 

 

Ett annat problem studien kan ha stött på är att regressionerna som innehåller måttet CSR 

antal ord endast innehåller ett stickprov på 65 företag gällande ROE och 73 företag 

gällande ROA. Studien har ett material på 258 företag. Studiens variabler transformerades 

på grund av att de var skeva och inte normalfördelade, variablerna logaritmerades. Efter 
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transformeringen försvann en del företag. En del företag försvann till exempel vid 

transformeringen av CSR antal ord. Vid måttet CSR antal ord har företagen som studien 

inte fann någon hållbarhetsredovisning från fått en 0. De företag med en 0 på CSR antal 

ord försvann under transformeringen. Vilket resulterade i att regressionerna endast 

innehåller en analys på 65 respektive 73 företag som hållbarhetsredovisar. Utföra en 

analys på ett litet stickprov ger inte ett lika säkert resultat. Ju större kvantiteter forskar 

använder sig utav desto större tillförlitlighet ger resultatet (Denscombe, 2016). För att 

lösa problemet gjordes även regressioner med CSR som en dummy-variabel, det vill säga 

alla som hade någon sorts hållbarhetsredovisning fick en 1 och resterande en 0. Det 

resulterade i ett stickprov på 192 företag gällande ROE och 210 företag gällande ROA. 

Även vid denna regression föll några företag bort efter transformeringen.  

 

7.2.3 Teoriproblematik 

 

Teorier som använts i uppsatsen är som redan känt den institutionella teorin, 

intressentteorin och legitimitetsteorin. Problematiken som kan ha uppstått är att andra 

teorier hade behövt styrka studien. Många forskare som undersökt förhållande gentemot 

hållbarhetsredovisning har använt sig utav till exempel agentteorin. Studiens teoretiska 

referensram kan därmed skapat problematik då den kan ha saknat teorier som hade kunnat 

stärka studien. Under studiens arbetsprocess var kontigentteorin medtagen i uppsatsen 

och det diskuterades även om att använda agentteorin. De två teorierna togs inte med 

eftersom det berodde på att teorierna inte gav de effekter som förväntades, det vill säga 

att teorierna för denna uppsats inte bidrog som ett värdefullt verktyg för att kunna förstå 

bakgrund och orsaker till det empiriska resultat som frambringades av data-materialet. 

Kontigentteorin är en organisationsteori som pekar på att organisationer befinner sig i 

olika omständigheter och att det är omständigheterna i varje situation som styr vilken den 

effektivaste organisationsformen är i varje enskilt fall. Agentteorin bygger på ett 

förhållande mellan en principal och en agent, där agenten utför uppgifter åt principalen. 

Studiens syfte är att undersöka sambandet mellan hur hållbarhetsredovisning påverkar 

lönsamhet, vilket varken har med organisationer och dess omständigheter att göra eller 

det förhållande ägarna och dess medarbetare har gentemot varandra. En annan anledning 

till varför kontigentteorin togs bort är på grund av att den på sätt och vis påminner om 

den institutionella teorin samt att liknande studier nästan alltid har använt sig utav den 

insitutionella teorin och få av kontigentteorin. Båda påminner om varandra eftersom 

företag tenderar att efterlikna varandra i den institutionella teorin, men att kontigentteorin 
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istället menar på att varje organisation istället ska anpassa sig till de omständigheter den 

befinner sig i.  

7.3 Slutsats 
 

Studiens syfte var att undersöka om hållbarhetsredovisning påverkar den finansiella 

lönsamheten. För att återkoppla till problematiseringen visade det sig att en del studier 

redan undersökt detta samband där resultatet talade för ett positivt samband, förutom en 

studie som inte påvisade något samband alls. Turcsanyi & Sisaye (2013) framförde i sin 

studie att framtida forskning som undersöker detta samband bör ta hänsyn till 

branschspecifika faktorer, vilket denna studie utgått ifrån. Studiens hypoteser, vilka 

formulerades utifrån den teoretiska referensramen, talade för ett positivt samband 

gällande variabelerna hållbarhetsredovisningens påverkan på den finansiella lönsamheten 

samt branshcernas påverkan på företagens finansiella lönsamhet. Studiens resultatet 

visade på att det inte fanns något samband mellan variablerna. Studiens resultat kan 

förklaras av, som tidigare nämnt, att studien utfördes under en kort period, det vill säga 

hur omfattningen på hållbarhetsredovisningen år 2013 påverkade den finansiella 

lönsamheten år 2014, vilket mättes med hjälp av lönsamhetsmåtten ROE och ROA. 

Vidare förklaras det icke positiva sambandet av att det brister i studien vad gäller 

beaktande av den långsiktiga aspekten. I nuläget vore detta inte möjligt då 

hållbarhetsområdet är ett relativt nytt fenomen. Detta stöds av att 36 % av aktiebolagen i 

stickprovet hållbarhetsredovisade, vilket framgår i datainsamlingen för den empiriska 

analysen. Som nämndes i inledningen kommer det nya lagkravet att börja gälla år 2017 

vilket innebär att en del företag som inte upprättar en hållbarhetsredovisning kommer att 

tvingas upprätta en sådan. Som beskrivet märks det att upprättande av 

hållbarhetsredovisning fortfarande är på väg att börja sprida sig, och som en del studier 

talar för kommer upprättande av hållbarhetsredovisning hos företag att öka, vilket bland 

annat beror på lagändringar avseende hållbarhetsrapportering i länder, bland annat 

Sverige. Företagens intressenter efterfrågar allt mer detaljerad information vilken även 

inkluderar företagens sätt i att arbeta hållbart, något som leder till hållbarhetens ökade 

relevans.  

 

Studiens frågeställning besvaras med att det inte finns något samband mellan upprättande 

av hållbarhetsredovisning och företagens finansiella lönsamhet. Slutsatsen stöds även av 

kontrollvariablerna företagens ålder, delvis balanslikviditet och omsättning som inte 

heller påvisade något samband. Studiens resultat gällande ROE talar för att omfattning på 
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hållbarhetsredovisning, företagens ålder, balanslikviditet och omsättning inte bör 

inkluderas. Studiens resultat gällande ROA talade för att inga av de valda variablerna 

skall inkluderas i modellen. Balanslikviditeten ger dock mixade signaler. 

Balanslikviditeten kan användas eftersom korrelationsmatrisen talar för att det finns ett 

svagt positivt linjärt samband. Trots detta skall studiens resultat tolkas med försiktighet 

eftersom den inte tagit hänsyn till den långsiktiga aspekten då studien analyserade 

sambandet under tidsperioden 2013-2014.  

 

7.4 Förslag till framtida forskning 
 

Förslag till framtida forskning kan vara att undersöka liknande samband och variabler 

som denna studie, men för företag under en femårs period. Varför detta kan anses som 

relevant är för att undersöka om det finns något samband på lång sikt, eftersom denna 

studie inte uppvisade något samband på kort sikt samt brister i den långsiktiga aspekten. 

Problem som kan uppstå är dock att hållbarhetsredovisning är ett relativt nytt fenomen 

och bör därmed väntas med att undersöka detta eventuella samband. Ett annat intressant 

förslag kan även vara att göra om denna studie om ett par år, då hållbarheten varit aktuell 

ett bra tag samt att den nya lagen införts. Ett annat förslag är att undersöka om företagens 

finansiella lönsamhet påverkar företagens hållbarhetsredovisning, det vill säga om företag 

som har en högre finansiell lönsamhet hållbarhetsredovisar i större utsträckning än de 

företag som har en lägre finansiell lönsamhet. 
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Bilaga A: ROE och ROA regressionsanalys och 

histogram 
 

Bilaga A presenterar kompletta regressionsanalyser hämtade från SPSS för både ROE 

och ROA. Två variationer för respektive avkastningsmått presenteras: En med inkluderad 

oberoende variabel som CSR antal ord, och i den andra variationen med en inkluderad 

oberoende variabel som CSR dummy. Den senare tar bara med företag som inte 

redovisar (0 i värde) och företag som redovisar (1 i värde). 

 

a. ROE – AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL 

 

 

ROE – CSR antal ord 

 

 

 
Tabell 10. Regressionsanalys ROE 2014 CSR antal ord, Modellsammanfattning 

Modellsammanfattningb 

R R2 Justerad R2 Residualspridning 

0,402a 0,162 0,075 1,46497 

a. Förklarande: (Konstant), CSR antal ord, Industribransch, Handelsbransch, Omsättning, Företagens ålder, 

Balanslikviditet  

b. Beroende variabel: ROE 

 

 

 
Tabell 11. Regressionsanalys ROE 2014 CSR antal ord, ANOVA 

ANOVAa 

Modell Kvadratsumma Frihetsgrader Medelkvadratsumma F P-värde 

 Regression 24,008 6 4,001 1,864 0,103b 

Residual 124,476 58 2,146   

Totalt 148,484 64    

a. Beroende variabel: ROE 

b. Förklarande: (Konstant), CSR antal ord, Industribransch, Handelsbransch, Omsättning, Företagens ålder, 

Balanslikviditet 

 

 

 
Tabell 12. Regressionsanalys ROE 2014 CSR antal ord, Koefficienter 

Koefficientera 

Modell 

Ostd. koefficienter 

Std. 

Koefficienter 

t 

P-

värde 

Kolinjäritet statistik 

B 

Std. 

fel Beta Tolerans VIF 

 (Konstant) -5,812 2,164  -2,686 0,009   

Industribransch -0,586 0,536 -0,189 -1,093 0,279 0,485 2,063 

Handelsbransch 0,438 0,578 0,144 0,758 0,452 0,403 2,482 

Företagens ålder -0,028 0,233 -0,016 -0,121 0,904 0,840 1,191 

Balanslikviditet 0,056 0,161 0,048 0,350 0,727 0,771 1,298 

Omsättning 0,185 0,139 0,167 1,328 0,189 0,908 1,101 

CSR antal ord 0,156 0,098 0,205 1,588 0,118 0,870 1,149 
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a. Beroende variabel: ROE 

 

 

 
Tabell 13. Regressionsanalys ROE 2014 CSR antal ord, Residual statistik 

Residual statistika 

 Minimum Maximum Medel Std. avvikelse N 

Förväntat värde -3,2555 -0,9765 -2,0045 0,61248 65 

Residual -3,79675 2,43340 0,00000 1,39461 65 

Std. förväntat värde -2,043 1,678 0,000 1,000 65 

Std. residual -2,592 1,661 0,000 0,952 65 

a. Beroende Variabel: ROE 

 

 

 

 
Figur 3. Regressionsanalys ROE 2014 CSR antal ord, Histogram över standardiserade residualer 
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ROE – CSR dummy 

 

 

 
Tabell 14. Regressionsanalys ROE 2014 CSR dummy, Modellsammanfattning 

Modellsammanfattningb 

R R2 Justerad R2 Residualspridning 

0,152a 0,023 -0,008 1,83133 

a. Förklarande: (Konstant), CSR dummy, Industribransch, Handelsbransch, Omsättning, Företagens ålder, 

Balanslikviditet 

b. Beroende Variabel: ROE 

 

 

 
Tabell 15. Regressionsanalys ROE 2014 CSR dummy, ANOVA 

ANOVAa 

Modell Kvadratsumma Frihetsgrader Medelkvadratsumma F P-värde 

 Regression 14,753 6 2,459 0,733 0,624b 

Residual 620,450 185 3,354   
Totalt 635,202 191    
a. Beroende Variabel: ROE 

b. Förklarande: (Konstant), CSR dummy, Industribransch, Handelsbransch, Omsättning, Företagens ålder, 

Balanslikviditet 

 

 

 
Tabell 16. Regressionsanalys ROE 2014 CSR dummy, Koefficienter 

Koefficientera 

Modell 

Ostd. koefficienter 

Std. 

koefficienter 

t P-värde 

Kolinjäritet statistic 

B Std. fel Beta Tolerans VIF 

 (Konstant) -4,133 1,694  -2,440 0,016   

Industribransch -0,386 0,408 -0,094 -0,946 0,345 0,532 1,879 

Handelsbransch -0,199 0,354 -0,055 -0,561 0,575 0,560 1,786 

Företagens ålder 0,137 0,140 0,077 0,975 0,331 0,852 1,174 

Balanslikviditet 0,094 0,079 0,087 1,189 0,236 0,979 1,022 

Omsättning 0,119 0,120 0,075 0,990 0,323 0,925 1,081 

CSR dummy 0,093 0,297 0,024 0,313 0,754 0,883 1,133 

a. Beroende Variabel: ROE 

 

 

 
Tabell 17. Regressionsanalys ROE 2014 CSR dummy, Residual statistik 

Residual statistika 

 Minimum Maximum Medel Std. avvikelse N 

Förväntat värde -3,1548 -1,3068 -2,1210 0,27792 192 

Residual -10,19535 3,06466 0,00000 1,80234 192 

Std. förväntat värde -3,720 2,930 0,000 1,000 192 

Std. residual -5,567 1,673 0,000 0,984 192 

a. Beroende variabel: ROE 
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Figur 4. Regressionsanalys ROE 2014 CSR dummy, Histogram över standardiserade residualer 

 

 

 

b. ROA – AVKASTNING PÅ TOTALT KAPITAL 

 

 

 

ROA – CSR antal ord 

 

 

 
Tabell 18. Regressionsanalys ROA 2014 CSR antal ord, Modellsammanfattning 

Modellsammanfattningb 

R R2 Justerad R2 Residualspridning 

0,264a 0,070 -0,015 1,14041 

a. Förklarande: (Konstant), CSR antal ord, Industribransch, Handelsbransch, Omsättning, Företagens ålder, 

Balanslikviditet  

b. Beroende variabel: ROA 
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Tabell 19. Regressionsanalys ROA 2014 CSR antal ord, ANOVA 

ANOVAa 

Modell Kvadratsumma Frihetsgrader 

Medelkvadratsum

ma F P-värde 

 Regression 6,420 6 1,070 0,823 0,556b 

Residual 85,835 66 1,301   

Totalt 92,255 72    

a. Beroende variabel: ROA 

b. Förklarande: (Konstant), CSR antal ord, Industribransch, Handelsbransch, Omsättning, Företagens ålder, 

Balanslikviditet 

 

 

 
Tabell 20. Regressionsanalys ROA 2014 CSR antal ord, Koefficienter 

Koefficientera 

Modell 

Ostd.  

koefficienter 

Std.  

koefficienter 

T P-värde 

Kolinjäritet statistik 

B Std. fel Beta Tolerans VIF 

 (Konstant) -2,808 1,529  -1,837 0,071   

Industribransch 0,056 0,379 0,023 0,147 0,884 0,561 1,783 

Handelsbransch 0,365 0,372 0,161 0,982 0,330 0,523 1,910 

Företagens ålder 0,146 0,165 0,116 0,888 0,378 0,830 1,204 

Balanslikviditet 0,076 0,112 0,088 0,681 0,498 0,848 1,179 

Omsättning -0,087 0,104 -0,105 -0,837 0,406 0,903 1,107 

CSR antal ord 0,112 0,068 0,203 1,635 0,107 0,917 1,090 

a. Beroende variabel: ROA 

 

 

 
Tabell 21. Regressionsanalys ROA 2014 CSR antal ord, Residual statistik 

Residual statistika 

 Minimum Maximum Medel Std. avvikelse N 

Förväntat värde -3,3761 -1,9121 -2,5156 0,29861 73 

Residual -3,82897 2,16648 0,00000 1,09186 73 

Std. förväntat värde -2,882 2,021 0,000 1,000 73 

Std. residual -3,358 1,900 0,000 0,957 73 

a. Beroende Variabel: ROA 
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Figur 5. Regressionsanalys ROA 2014 CSR antal ord, Histogram över standardiserade residualer 

 

 

ROA – CSR dummy  

 

 

 
Tabell 22.Regressionsanalys ROA 2014 CSR dummy, Modellsammanfattning 

Modellsammanfattningb 

R R2 Justerad R2 Residualspridning 

0,196a 0,038 0,010 1,22395 

a. Förklarande: (Konstant), CSR dummy, Industribransch, Handelsbransch, Omsättning, Företagens ålder, 

Balanslikviditet 

b. Beroende Variabel: ROA 

 

 

 
Tabell 23. Regressionsanalys ROA 2014 CSR dummy, ANOVA 

ANOVAa 

Modell Kvadratsumma Frihetsgrader Medelkvadratsumma F P-värde 

 Regression 12,117 6 2,019 1,348 0,237b 

Residual 304,107 203 1,498   
Totalt 316,224 209    
a. Beroende Variabel: ROA 

b. Förklarande: (Konstant), CSR dummy, Industribransch, Handelsbransch, Omsättning, Företagens ålder, 

Balanslikviditet 
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Tabell 24. Regressionsanalys ROA 2014 CSR dummy, Koefficienter 

Koefficientera 

Modell 

Ostd. koefficienter 

Std. 

koefficienter 

t P-värde 

Kolinjäritet statistic 

B Std. fel Beta Tolerans VIF 

 (Konstant) -2,020 1,120  -1,803 0,073   

Industribransch 0,084 0,255 0,029 0,328 0,743 0,589 1,696 

Handelbransch 0,113 0,216 0,046 0,523 0,602 0,614 1,628 

Företagens ålder 0,122 0,090 0,103 1,360 0,175 0,833 1,200 

Balanslikviditet 0,110 0,056 0,139 1,974 0,050 0,962 1,040 

Omsättning -0,070 0,082 -0,063 -0,860 0,391 0,890 1,124 

CSR dummy -0,012 0,185 -0,005 -0,063 0,950 0,919 1,088 

a. Beroende Variabel: ROA 

 

 

 
Tabell 25. Regressionsanalys ROA 2014 CSR dummy, Residual statistik 

Residual statistika 

 Minimum Maximum Medel Std. avvikelse N 

Förväntat värde -3,4586 -1,6787 -2,5129 0,24078 210 

Residual -4,55596 3,15240 0,00000 1,20626 210 

Std. förväntat värde -3,928 3,465 0,000 1,000 210 

Std. residual -3,722 2,576 0,000 0,986 210 

a. Beroende Variabel: ROA 

 

 

 
Figur 6. Regressionsanalys ROA 2014 CSR dummy, Histogram över standardiserade residualer  
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Bilaga B: Jämförande regressionsanalys 
 

I denna bilaga framgår alla regressionsmodeller för respektive bransch där hänsyn har 

tagits till de beroende samt oberoende variablerna. Inga av de oberoende variablerna 

påvisade någon signifikans. Hållbarhetsredovisningens omfattning visade inget samband 

med företagens lönsamhet.  Oavsett bransch så föreligger, med andra ord, inget samband 

mellan de företag som hållbarhetsredovisar samt företagens finansiella lönsamhet. 

 

a. ROE – AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL 

 

 

 

ROE – Industribransch  

 

 

 
Tabell 26. Regressionsanalys ROE 2014 Industribransch, Modellsammanfattning 

Modellsammanfattningb 

R R2 Justerad R2 Residualspridning 

0,384a 0,148 -0,023 1,64771 

a. Förklarande: (Konstant), CSR antal ord, Balanslikviditet, Omsättning, Företagens ålder 

b. Beroende Variabel: ROE 

 

 

 
Tabell 27. Regressionsanalys ROE 2014 Industribransch, ANOVA 

ANOVAa 

Modell Kvadratsumma Frihetsgrader Medelkvadratsumma F P-värde 

 Regression 9,405 4 2,351 0,866 0,501b 

Residual 54,299 20 2,715   
Totalt 63,704 24    
a. Beroende Variabel: ROE 

b. Förklarande: (Konstant), CSR antal ord, Balanslikviditet, Omsättning, Företagens ålder 

 

 

 
Tabell 28. Regressionsanalys ROE 2014 Industribransch, Koefficienter 

Koefficientera 

Modell 

Ostd. koefficienter  

Std. 

koefficienter 

t P-värde 

Kolinjäritet statistik 

B Std. fel Beta Tolerans VIF 

 (Konstant) -5,237 3,939  -1,330 0,199   

Företagens ålder -0,309 0,392 -0,166 -0,787 0,440 0,953 1,049 

Balanslikviditet 0,043 0,454 0,020 0,094 0,926 0,961 1,040 

Omsättning 0,091 0,234 0,081 0,389 0,701 0,977 1,024 

CSR antal ord 0,310 0,214 0,306 1,446 0,164 0,954 1,049 

a. Beroende Variabel: ROE 
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Tabell 29. Regressionsanalys ROE 2014 Industribransch, Residual statistik 

Residual statistika 

 Minimum Maximum Medel Std. avvikelse N 

Förväntat värde -3,6706 -0,9806 -2,5549 0,62599 25 

Residual -3,72066 2,60430 0,00000 1,50414 25 

Std. förväntat värde -1,782 2,515 0,000 1,000 25 

Std. residual -2,258 1,581 0,000 0,913 25 

a. Beroende variabel: ROE 

 

 

 

ROE – Handelsbransh  

 

 

 
Tabell 30. Regressionsanalys ROE 2014 Handelsbransch, Modellsammanfattning 

Modellsammanfattningb 

R R2 Justerad R2 Residualspridning 

0,305a 0,093 -0,065 1,44181 

a. Förklarande: (Konstant), CSR antal ord, Balanslikviditet, Omsättning, Företagens ålder 

b. Beroende Variabel: ROE 

 

 

 
Tabell 31. Regressionsanalys ROE 2014 Handelsbransch, ANOVA 

ANOVAa 

Modell Kvadratsumma Frihetsgrader Medelkvadratsumma F P-värde 

 Regression 4,889 4 1,222 0,588 0,675b 

Residual 47,813 23 2,079   
Totalt 52,702 27    
a. Beroende Variabel: ROE 

b. Förklarande: (Konstant), CSR antal ord, Balanslikviditet, Omsättning, Företagens ålder 

 

 

 
Tabell 32 Regressionsanalys ROE 2014 Handelsbransch,. Koefficienter 

Koefficientera 

Modell 

Ostd. koefficienter 

Std. 

koefficienter 

t P-värde 

Kolinjäritet statistik 

B Std. fel Beta Tolerans VIF 

 (Konstant) -6,200 3,496  -1,773 0,089   

Företagens ålder 0,264 0,388 0,161 0,680 0,503 0,705 1,419 

Balanslikviditet 0,052 0,216 0,049 0,239 0,813 0,949 1,053 

Omsättning 0,182 0,246 0,168 0,742 0,466 0,772 1,295 

CSR antal ord 0,140 0,138 0,217 1,013 0,322 0,858 1,165 

a. Beroende Variabel: ROE 
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Tabell 33. Regressionsanalys ROE 2014 Handelsbransch, Residual statistik 

Residual statistika 

 Minimum Maximum Medel Std. avvikelse N 

Förväntat värde -2,5609 -0,7023 -1,5506 0,42551 28 

Residual -2,74752 2,25029 0,00000 1,33073 28 

Std. förväntat värde -2,374 1,994 0,000 1,000 28 

Std. residual -1,906 1,561 0,000 0,923 28 

a. Beroende variabel: ROE 

 

 

 

ROE – Övriga företag  

 

 

 
Tabell 34. Regressionsanalys ROE 2014 Övriga företag, Modellsammanfattning  

Modellsammanfattningb 

R R2 Justerad R2 Residualspridning 

0,342a 0,117 -0,388 1,53382 

a. Förklarande: (Konstant), CSR antal ord, Balanslikviditet, Omsättning, Företagens ålder 

b. Beroende Variabel: ROE 

 

 

 
Tabell 35. Regressionsanalys ROE 2014 Övriga företag, ANOVA 

ANOVAa 

Modell Kvadratsumma Frihetsgrader Medelkvadratsumma F P-värde 

 Regression 2,177 4 0,544 0,231 0,912b 

Residual 16,468 7 2,353   
Totalt 18,645 11    
a. Beroende Variabel: ROE 

b. Förklarande: (Konstant), CSR antal ord, Balanslikviditet, Omsättning, Företagens ålder 

 

 

 
Tabell 36. Regressionsanalys ROE 2014 Övriga företag, Koefficienter 

Koefficientera 

Modell 

Ostd. koefficienter 

Std. 

koefficienter 

t P-värde 

Kolinjäritet statistik 

B Std. fel Beta Tolerans VIF 

 (Konstant) -6,256 5,081  -1,231 0,258   

Företagens ålder 0,027 0,683 0,016 0,039 0,970 0,736 1,359 

Balanslikviditet 0,141 0,362 0,166 0,391 0,708 0,696 1,437 

Omsättning 0,250 0,387 0,296 0,646 0,539 0,602 1,662 

CSR antal ord 0,077 0,238 0,130 0,322 0,757 0,770 1,298 

a. Beroende Variabel: ROE 
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Tabell 37. Regressionsanalys ROE 2014 Övriga företag, Residual statistik 

Residual statistika 

 Minimum Maximum Medel Std. avvikelse N 

Förväntat värde -2,7288 -1,2247 -1,9168 0,44488 12 

Residual -2,19791 2,04502 0,00000 1,22356 12 

Std. förväntat värde -1,825 1,556 0,000 1,000 12 

Std. residual -1,433 1,333 0,000 0,798 12 

a. Beroende Variabel: ROE 

 

 

 

b. ROA – AVKASTNING PÅ TOTAL KAPITAL 

 

 

 

ROA – Industribransch  

 

 

 
Tabell 38. Regressionsanalys ROA 2014 Industribransch, Modellsammanfattning  

Modellsammanfattningb 

R R2 Justerad R2 Residualspridning 

0,367a 0,134 -0,048 0,80330 

a. Förklarande: (Konstant), CSR antal ord, Balanslikviditet, Omsättning, Företagens ålder 

b. Beroende Variabel: ROA 

 

 

 
Tabell 39. Regressionsanalys ROA 2014 Industribransch, ANOVA 

ANOVAa 

Modell Kvadratsumma Frihetsgrader Medelkvadratsumma F P-värde 

 Regression 1,903 4 0,476 0,737 0,578b 

Residual 12,261 19 0,645   
Totalt 14,164 23    
a. Beroende Variabel: ROA 

b. Förklarande: (Konstant), CSR antal ord, Balanslikviditet, Omsättning, Företagens ålder 

 

 

 
Tabell 40. Regressionsanalys ROA 2014 Industribransch, Koefficienter 

Koefficientera 

Modell 

Ostd. koefficienter 

Std. 

koefficienter 

t P-värde 

Kolinjäritet statistik 

B Std. fel Beta Tolerans VIF 

 (Konstant) 0,298 1,823  0,163 0,872   

Företagens ålder -0,095 0,186 -0,111 -0,514 0,613 0,973 1,028 

Balanslikviditet -0,192 0,244 -0,171 -0,787 0,441 0,971 1,030 

Omsättning -0,135 0,115 -0,257 -1,170 0,256 0,947 1,056 

CSR antal ord -0,054 0,102 -0,115 -0,525 0,606 0,946 1,057 

a. Beroende Variabel: ROA 
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Tabell 41. Regressionsanalys ROA 2014 Industribransch, Residual statistik 

Residual statistika 

 Minimum Maximum Medel Std. avvikelse N 

Förväntat värde -3,1194 -2,1235 -2,5410 0,28764 24 

Residual -2,54377 1,08297 0,00000 0,73011 24 

Std. förväntat värde -2,011 1,452 0,000 1,000 24 

Std. residual -3,167 1,348 0,000 0,909 24 

a. Beroende Variabel: ROA 

 

 

 

ROA – Handelsbransch  

 

 

 
Tabell 42. Regressionsanalys ROA 2014 Handelsbransch, Modellsammanfattning  

Modellsammanfattningb 

R R2 Justerad R2 Residualspridning 

0,284a 0,080 -0,056 1,22829 

a. Förklarande: (Konstant), CSR antal ord, Balanslikviditet, Omsättning, Företagens ålder 

b. Beroende Variabel: ROA 

 

 

 
Tabell 43. Regressionsanalys ROA 2014 Handelsbransch, ANOVA 

ANOVAa 

Modell Kvadratsumma Frihetsgrader Medelkvadratsumm F P-värde 

 Regression 3,563 4 0,891 0,590 0,673b 

Residual 40,735 27 1,509   
Totalt 44,297 31    
a. Beroende Variabel: ROA 

b. Förklarande: (Konstant), CSR antal ord, Balanslikviditet, Omsättning, Företagens ålder 

 

 

 
Tabell 44. Regressionsanalys ROA 2014 Handelsbransch, Koefficienter 

Koefficientera 

Modell 

Ostd. koefficienter 

Std. 

koefficienter 

t P-värde 

Kolinjäritet statistik 

B Std. fel Beta Tolerans VIF 

 (Konstant) -3,049 2,987  -1,021 0,316   

Företagens ålder 0,353 0,291 0,264 1,216 0,235 0,725 1,380 

Balanslikviditet 0,111 0,171 0,124 0,650 0,521 0,943 1,060 

Omsättning -0,098 0,206 -0,097 -0,479 0,636 0,824 1,213 

CSR antal ord 0,123 0,113 0,219 1,083 0,288 0,833 1,200 

a. Beroende Variabel: ROA 
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Tabell 45. Regressionsanalys ROA 2014 Handelsbransch, Residual statistik 

Residual statistika 

 Minimum Maximum Medel Std. avvikelse N 

Förväntat värde -3,1373 -1,7242 -2,3675 0,33900 32 

Residual -3,96156 1,96831 0,00000 1,14631 32 

Std. förväntat värde -2,271 1,898 0,000 1,000 32 

Std. residual -3,225 1,602 0,000 0,933 32 

a. Beroende Variabel: ROA 

 

 

 

ROA – Övriga företag  

 

 

 
Tabell 46. Regressionsanalys ROA 2014 Övriga företag, Modellsammanfattning 

Modellsammanfattningb 

R R2 Justerad R2 Residualspridning 

0,461a 0,212 -0,051 1,45117 

a. Förklarande: (Konstant), CSR antal ord, Balanslikviditet, Omsättning, Företagens ålder 

b. Beroende Variabel: ROA 

 

 

 
Tabell 47. Regressionsanalys ROA 2014 Övriga företag, ANOVA 

ANOVAa 

Modell Kvadratsumma Frihetsgrader Medelkvadratsumma F P-värde 

 Regression 6,801 4 1,700 0,807 0,544b 

Residual 25,271 12 2,106   
Totalt 32,072 16    
a. Beroende Variabel: ROA 

b. Förklarande: (Konstant), CSR antal ord, Balanslikviditet, Omsättning, Företagens ålder 

 

 

 
Tabell 48. Regressionsanalys ROA 2014 Övriga företag Koefficienter 

Koefficientera 

Modell 

Ostd. Koefficienter 

Std. 

koefficienter 

t P-värde 

Kolinjäritet statistik 

B Std. fel Beta Tolerans VIF 

 (Konstant) -3,869 3,642  -1,062 0,309   

Företagens ålder 0,051 0,522 0,028 0,097 0,924 0,791 1,264 

Balanslikviditet 0,093 0,246 0,104 0,378 0,712 0,874 1,144 

Omsättning -0,081 0,283 -0,088 -0,286 0,779 0,697 1,434 

CSR antal ord 0,285 0,166 0,466 1,719 0,111 0,892 1,122 

a. Beroende Variabel: ROA 
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Tabell 49. Regressionsanalys ROA 2014 Övriga företag, Residual statistik 

Residual statistika 

 Minimum Maximum Medel Std. avvikelse N 

Förväntat värde -3,8785 -2,0083 -2,7586 0,65198 17 

Residual -2,07880 2,08334 0,00000 1,25675 17 

Std. förväntat värde -1,718 1,151 0,000 1,000 17 

Std. residual -1,432 1,436 0,000 0,866 17 

a. Beroende Variabel: ROA 
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Bilaga C: Korrelationsmatris 
 
Tabell 50. Korrelationsmatris 

 

 

ROE 

2014 

ROA 

2014 

Industri- 

bransch 

2013 

Handels- 

bransch 

2013 

CSR 

antal 

ord 

2013 

Antal 

anställda 

2013 

Företagens 

ålder 2013 

Balanslikviditet 

2013 

Omsättning 

2014 

ROE 2014 Korrelation 1         

P-värde (2-

sidig) 
         

N 193         

ROA 2014 Korrelation 0,488** 1        

P-värde (2-

sidig) 
0,000         

N 175 211        

Industri- 

bransch 2013 

Korrelation -0,029 0,029 1       

P-värde (2-

sidig) 
0,687 0,680        

N 193 211 258       

Handels- 

bransch 2013 

Korrelation -0,002 0,041 -0,589** 1      

P-värde (2-

sidig) 
0,980 0,556 0,000       

N 193 211 258 258      

CSR antal ord 

2013 

Korrelation 0,161 0,151 0,192 -0,142 1     

P-värde (2-

sidig) 
0,200 0,202 0,068 0,180      

N 65 73 91 91 91     

Antal anställda 

2013 

Korrelation -0,020 -0,031 0,076 -0,026 0,116 1    

P-värde (2-

sidig) 
0,780 0,653 0,225 0,684 0,274     

N 191 209 256 256 91 256    

Företagens 

ålder 2013 

Korrelation 0,081 0,108 0,208** -0,024 -0,086 0,158* 1   

P-värde (2-

sidig) 
0,265 0,118 0,001 0,703 0,423 0,012    

N 192 210 255 255 89 253 255   

Balanslikviditet 

2013 

Korrelation 0,077 0,151* 0,082 0,016 -0,143 0,025 0,063 1  

P-värde (2-

sidig) 
0,288 0,028 0,191 0,799 0,177 0,688 0,313   

N 193 211 258 258 91 256 255 258  

Omsättning 

2014 

Korrelation 0,089 -0,037 0,032 0,008 0,114 0,680** 0,237** -0,001 1 

P-värde (2-

sidig) 
0,217 0,593 0,604 0,904 0,283 0,000 0,000 0,981  

N 193 211 258 258 91 256 255 258 258 

**. Korrelationen är signifikant på 0.01 nivån (2-sidig). 

*. Korrelationen är signifikant på 0.05 nivån (2-sidig). 

 


