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Sammanfattning 

Hållbarhetsarbete är något som idag är väldigt viktigt för företag att tänka på. Att arbeta med 

och redovisa hållbarhet kan leda till ökad lönsamhet för många företag som granskas hårt av 

omvärlden och media. När de hållbarhetsarbetar anses de från omvärlden vara mer legitima 

och trovärdiga. Denna tankegång är den vanligaste inom forskningen, alltså att 

hållbarhetsarbete leder till positiv lönsamhet. År 2016 lämnade Sveriges regering en 

proposition in till riksdagen. Den lagändring som föreslogs skulle innebära att över tusen 

företag i Sverige skulle behöva börja hållbarhetsredovisa och därmed arbeta mer intensivt 

med hållbarhet. Denna proposition skulle gå igenom och företag med räkenskapsår som 

började efter 31:a december 2016 omfattas av lagen. En bransch som påverkades mycket av 

denna lagändring var IT-branschen. Syftet med denna studie är då att förklara om det finns ett 

kausalt samband mellan hållbarhetsarbete och lönsamhet inom IT-branschen efter 

lagändringen 2016. Studien definierar lönsamhet efter tre redovisningsmått; ROA1, ROA2 

och ROE. Datan kommer att insamlas från årsredovisningar och en kvantitativ metod 

kommer tillämpas. Analysen av empirin görs genom “difference in differences”-metoden, där 

effekten av lagändringen isoleras. Denna studie finner ett negativt kausalt samband mellan 

lönsamheten och effekten av lagändringen. Slutsatsen av studien blir då att lönsamheten hos 

företag inom IT-branschen påverkas negativt av hållbarhetsarbete på kort sikt.  
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Abstract 

Sustainability in today’s world is something momentous for enterprises to consider. Working 

with and presenting sustainability can lead to increased profitability for enterprises under 

pressure from society and media. When enterprises report their sustainability, they are 

perceived as more legitimate and trustworthy. This way of thought is the most common one 

in this field of research, that sustainability lead to increased profitability. In the year of 2016 

the Swedish government submitted a proposition to the parliament. The suggested changes 

would mean that over a thousand enterprises would have to start reporting their sustainability, 

and therefore work more extensively with it. The proposition would come to pass and 

enterprises with a financial year that started after the 31st of December are included in these 

changes. An industry heavily affected by these changes were the IT-industry. The purpose of 

this study is to explain if there exists a causal connection between sustainability and 

profitability in the IT-industry after the change in 2016. This study defines profitability after 

three accounting measurements; ROA1, ROA2 and ROE. The data is collected through 

annual reports and a quantitative method is enforced. The analysis of the empirical data is 

done through the “difference in differences”-method, where the effect of the changes in the 

law is isolated. This study discovers a negative causal connection between profitability and 

the effect of the changes. The conclusion of this study is therefore that profitability in 

enterprises within the IT-industry is impacted negatively by sustainability in the short term. 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Idag blir det allt viktigare för organisationer att tänka på hur deras handlingar påverkar miljön 

och den sociala välfärden. Anställda, kunder, investerare, långivare och statliga 

organisationer är några exempel på intressenter som ställer krav på att företagen agerar på ett 

socialt ansvarsfullt sätt. Visserligen är det ansvarsfullt och berömligt att företagen tar hänsyn 

till de sociala kraven, men trots det kan företagen inte bara bortse från sina vinstmaximerande 

intressen. När företag tar samhällsansvarsrelaterade beslut sker det inte i ett vakuum, utan det 

sker med en uppfattning och förståelse för de fördelar samt kostnader som följer av att 

verkställa besluten i fråga. Det innebär alltså att företagen behöver bedöma och fundera över 

dessa beslut med hänsyn till vad dem, men även andra, får ut av och får ge upp om dessa 

beslut verkställs (Sprinkle & Maines 2010). 

 

År 2000 började Förenta nationerna (FN) arbeta med millenniemålen som hade sitt fokus på 

att ge understöd till fattigare länder med målet att utrota fattigdom och minska 

barnadödligheten. Dessa mål skulle uppfyllas efter 15 år. Redan 2012 på en FN-konferens i 

Rio de Janeiro beslutades det att nya mål skulle konstrueras fram för att ersätta 

millenniemålen. De kommande tre åren arbetades de fram och resulterade i 17 mål och 169 

delmål om hållbar utveckling som formades av det civila samhället, forskare, akademiker och 

företag, för att bli den agenda som idag är Agenda 2030. Agenda 2030 grundades för att 

världens alla länder skulle arbeta mot samma hållbara mål. Målen fokuserar på att inte ta 

världen och dess naturresurser för givet, utan att bruka det som behövs och inte äventyra 

framtida generationers behov. Dessa mål är framtagna utifrån de sociala, miljömässiga och 

ekonomiska dimensionerna i begreppet hållbar utveckling (FN u.å.). 

 

Efter Agenda 2030 offentliggjorde Europeiska kommissionen ett direktiv som innefattade de 

redovisningskrav som en icke-finansiell rapportering ska innehålla och vilka som ska 

implementera den (Meddelande 2017/C 215/01, OJ C 215, 5-7-2017, ss. 1-20). Detta 

meddelande från Europeiska kommissionen grundades på Direktivet 2014/95/EU, OJ L 330, 

15-11-2014, ss. 1-9 som diskuterar varför en icke-finansiell rapportering behövs, och vad den 

skulle göra för nytta. Direktivet gäller stora företag med fler än 500 anställda. För mindre 

företag kan kraven komma att bli mer som en börda jämfört med den nytta som kan komma 

att genereras.  
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Detta direktiv skulle den svenska regeringen komma att utveckla, och den 16:e juni 2016 

lämnades en ny proposition in till riksdagen. Propositionen utformades med syftet att alla 

företag med en viss storlek ska börja upprätta en hållbarhetsredovisning, vilken ska innehålla 

specifika upplysningar om hur företagen arbetar med hållbarhet. De upplysningar som skall 

redovisas definieras i propositionen som: miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för 

mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Företag som påverkas av denna 

lagändring måste under vart och ett av de senaste två räkenskapsåren uppfylla minst två av tre 

av de följande kriterierna: en nettoomsättning till mer än 350 miljoner kronor, en 

balansomslutning till mer än 175 miljoner kronor och antalet anställda ska ha överstigit 250. 

Denna proposition föreslog att de ändringar som krävdes för att uppfylla propositionens syfte 

skulle träda i kraft den första december 2016, vilket innebar att de räkenskapsår som 

påbörjades efter den 31:a december 2016 skulle börja tillämpa denna lag 

(Justitiedepartementet 2016). Svenskt Näringsliv (2015) påstår att över 1000 svenska företag 

skulle påverkas av denna lagändring. 

 

En bransch som påverkats mycket av lagändringen är IT-branschen. IT-branschen, även 

kallad informationsteknikbranschen, är en bransch som producerar data- och 

kommunikationsprodukter. Branschen inkluderar även telekommunikationsindustrin, 

datakonsult- och dataserviceverksamhet samt handel med dator- och 

kommunikationsprodukter (Jörnmark u.å.). IT-branschen kan anses vara en egen sektor, som 

tillsammans med andra sektorer såsom basindustri och jordbruksindustrin, är med och skapar 

arbetstillfällen och exportintäkter. Branschen är också speciell på det sättet att den har en 

betydelsefull roll för alla övriga sektorer och på så sätt för hela näringslivets framtid. Den 

expanderar även i stabil takt och det finns en väldigt stor efterfrågan på kompetens 

(IT&Telekomföretagen u.å.b). 

 

Organisationen IT&Telekomföretagen (u.å.a) beskriver vidare att informationsteknik har en 

betydelsefull roll vid skapandet av ett mer hållbart samhälle. Vidare förklarar Advania (u.å.) 

utifrån en hållbarhetssynvinkel att IT-branschen under lång tid har haft en unik position på så 

sätt att den både varit och är en del av problemet, men samtidigt också en del av lösningen. 

Branschen medför en betydelsefull inverkan på såväl miljön som människan i och med att 

den förbrukar stora mängder energi och material, men även på grund av de negativa och 

återkommande rapporter som uppmärksammar de dåliga arbetsvillkor som förekommer hos 
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de anställda som producerar produkterna. Utöver det har IT-produkter i västvärlden kommit 

att bli mer av en konsumtionsvara med kortare livslängd, och därmed också kommit att bli en 

orsak till att mycket elektronikskrot skapas. Branschens komplexitet gällande 

hållbarhetsarbete kan därför angripas på flera olika sätt. 

 

Ett sätt för företag att arbeta med hållbarhet är genom Corporate Social Responsibility. 

Corporate Social Responsibility, även förkortat CSR, är ett mycket omtalat begrepp. Carrol 

(1999) kartlägger CSR’s historiska framkomst och antyder att det tog fart under 1950-talet, 

men definitionen av CSR blev mer specifik under 1970-talet. Under 1980-talet och framåt 

bytte forskare fokus och studerade mer om hur mätning av CSR skulle göras istället för vad 

den faktiska definitionen av det var. Som Carrol skriver finns det många tolkningar av CSR 

genom historien, men Europakommissionen (u.å.) tolkar och definierar CSR idag som: 

“företagens ansvar för deras påverkan på samhället”. CSR och hållbar utveckling används 

ofta som synonymer. När Westermark (2013) beskriver skillnaden mellan dessa två begrepp 

uttrycker han att hållbar utveckling handlar mer om globala frågor och ett fokus på att föra 

världen vidare till nästkommande generationer, medan CSR är kopplat till företagsnivå och 

hur dessa företag tar ansvar för sin påverkan på samhället. 

 

För att på företagsnivå kunna uttrycka sitt ansvarstagande har Enamul Hoque (2017) 

undersökt och funnit att hållbarhet och transparens är två viktiga frågor som har utvecklats 

och kommit att bli en större del av företags rapportering. Chaudhri och Wang (2007) skriver 

också att det är allmänt välkänt vilka krav det finns på och vilka fördelar som följer av 

proaktiv och transparent kommunikation när det kommer till CSR. En möjlighet för en 

organisation att redovisa sitt hållbarhetsarbete är genom en hållbarhetsrapport. En 

hållbarhetsrapport är en rapport som organisationer väljer att integrera i sin årsredovisning 

och i vissa fall till och med är tvungna till (GRI u.å.). Innehållet i rapporten speglar 

organisationens vardagliga aktiviteter som påverkar samhället ur ett miljömässigt, 

ekonomiskt och socialt perspektiv. För att sedan kunna redovisa dessa aktiviteter behöver ett 

företag implementera ett redovisningssystem för att generera och organisera information, 

vilket möjliggör en extern hållbarhetsrapportering. Syftet med den icke-finansiella rapporten 

är att både upprättaren och läsaren av rapporten konkret ska kunna mäta, hantera och 

övervaka organisationens resultat och dess påverkan på samhället. Med hjälp av denna 

information kommer intressenterna sedan kunna jämföra företagen sinsemellan, och en 

utvecklad och positiv hållbarhetsrapport är något som därmed kan komma att bli en 
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konkurrensfördel för specifika företag (Joshi & Li 2016). Mer specifikt kan en stark 

hållbarhetsrapport leda till skapandet av legitimitet. Legitimitet är kortfattat hur omvärlden 

ser på företaget. Om omvärlden ser på företaget ur en positiv synvinkel betyder detta att 

företaget är legitimt (Suchman 1995). Hållbarhetsrapportering är ett sätt för företag att väga 

upp för sina eventuella brister, speciellt om de hamnat under en mediegranskning på senare 

tid. Deegan (2002) argumenterar för att företagens sociala och miljömässiga rapportering 

motiveras av en vilja, av ledningen, att legitimera olika aspekter av deras respektive 

organisationer.  

 

Processen för att upprätta en hållbarhetsrapport kommer inte utan komplikationer och 

kostnader. Svenskt Näringsliv (2015) estimerar att den årliga kostnaden för att upprätta ett 

system för insamling och redovisning av relevant information kring ett företags 

hållbarhetsarbete uppgår till mellan 1-2 miljoner kronor, om företaget tidigare inte upprättat 

en hållbarhetsredovisning eller om de redovisat i ytterst begränsad grad. Denna summa 

inkluderar inte de engångskostnader som uppstår vid uppbyggnaden av de interna 

rapporterings- och kontrollsystem som krävs för att ens kunna upprätta en hållbarhetsrapport. 

Kostnaden för den nya uppbyggnaden kan också uppgå till ett betydande belopp.  

 

1.2 Problemdiskussion  

En digitaliserad värld är en förutsättning för att skapa ett resurseffektivt samhälle, vilket kan 

ge alla nuvarande och framtida människor ett fullgott liv. Den rådande digitaliseringen är 

således en ”viktig komponent i lösningen på hållbarhetsutmaningarna som många andra 

branscher står inför, men den kan också bidra till att minska påverkan på samhället avsevärt 

mer än den negativa effekt som IT-branschen åstadkommer” (Advania u.å.). I podcasten 

Avanzapodden berättar Andersson och Kull (2019) att digitaliseringen är en viktig faktor för 

alla branscher och nu går det knappt att urskilja vilka bolag som ingår i IT-branschen och 

vilka bolag som inte gör det. Alla bolag kommer mer eller mindre att närma sig IT-

branschen. I och med att världen blir allt mer digital gynnar det även de företag som verkar 

inom branschen och de fem största företagen i världen, sett till marknadsvärde, är just IT-

bolag (Lans 2019). Men även i Sverige har den globala digitaliseringen varit aktuell då IT-

branschen var en stor bidragande faktor till Sveriges BNP-tillväxt 2018 och kan anses vara en 

av Sveriges största tillväxtbranscher (Lindström 2019). Tillväxtbranscher verkar för 

morgondagens innovationer. Detta gör det då intressant att studera en ständigt aktuell och 
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dynamisk bransch i Sverige. Det börsnoterade bolaget Dustin Group AB’s hållbarhetschef 

Henrik Lampa citeras i en artikel från Dagens Industri, där han uttrycker att ansvaret ligger 

både hos dem som IT-bolag, men samtidigt behövs det ett samspel med konsumenterna för 

att bli mer hållbara och avslutar intervjun med att “faktumet är att 90 procent av it hos företag 

går att återanvändas” (Vivo 2019). Utöver konsumenterna och företagen så spelar regeringen 

en viktig roll för integreringen av den icke-finansiella rapporten och den 

hållbarhetsutveckling som landet i fråga strävar efter (Habek & Wolniak 2013). Regeringen 

har makten att påverka genom att exempelvis reglera på vilket sätt en organisation ska 

hållbarhetsarbeta och redovisa.  

 

Regleringen i detta fall medför att fler företag behöver arbeta med hållbarhet, vilket medför 

att det uppstår nya kostnader för företagen, både för själva arbetet med hållbarhet och för de 

administrativa uppgifter som medföljer. Frågan är om dessa kostnader kommer att leda till 

lönsamhet. Bodhanwala och Bodhanwala (2018) jämför i sin artikel lönsamheten mellan 

företag med högt ESG-betyg och företag med lågt ESG-betyg. ESG är kortfattat ett mått för 

hållbarhet och hur omfattande företag arbetar med det (Nordea u.å.). I artikeln kommer 

Bodhanwala och Bodhanwala (2018) fram till att det finns en positiv relation mellan 

hållbarhet och lönsamhet. De definierar lönsamhet i form av fyra olika nyckeltal: avkastning 

på totalt kapital, avkastning på eget kapital, avkastning på investerat kapital och vinst per 

aktie. Företag med högre ESG-betyg visade på bättre lönsamhet än de som visade på sämre 

värden. Detta resultat att ett omfattande arbete med hållbarhet leder till lönsamhet återfinns i 

mycket tidigare forskning, bland annat i Sneirsons (2009) studie där hon finner att hållbart 

företagande kan leda till lönsamhet på grund av förändringen av marknadskrafterna. 

Marknaden ser nu hållbarhetsarbete och CSR som något positivt hos företag, och arbetet som 

görs inom dessa områden går jämnt upp eller till och med är lönsamt. I Chen och Zhangs 

(2017) studie undersöker de ekologisk prestation och de finansiella valens påverkan på den 

hållbara finansiella utvecklingen i kinesiska miljöskyddsföretag. I artikeln utgår de ifrån 

intressentteori i deras kvantitativa ansats där de samlat in data från 65 kinesiska företag som 

är specialiserade inom miljöskydd. Syftet med studien är kortfattat att förklara om det finns 

positiva samband mellan långsiktigt hållbarhetsarbete och lönsamhet med utgångspunkt i 

kortsiktiga lån kontra långsiktiga lån. Det resultat de presenterar är att hållbarhetsarbete på 

kort sikt är en börda på den finansiella lönsamheten, men genom subventioner, 

skattereduktioner och ett ökat förtroende från intressenterna så påverkas lönsamheten positivt 

på lång sikt. Vidare har flera andra forskare också beskrivit de positiva finansiella effekterna 
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av hållbarhet (Galdeano-Gómez, Perez-Mesa & Piedra-Muñoz 2016; Burkhard Von Der 

Osten, Kirley & Miller 2017; Deanna Wang 2010).  

 

Däremot finns det ingen generell konsensus gällande förhållandet mellan hållbarhet och 

lönsamhet. Christmann (2000) undersöker i sin artikel förhållandet mellan hållbart arbete och 

avkastning på tillgångar och finner att oberoende av den omfattning som företagen arbetar 

med hållbarhet uppstår det inte någon kostnadsfördel (“cost advantage”) för de studerade 

företagen. I studien argumenterar författaren i hypotesbildningen att reducerandet av utsläpp 

på sikt skulle leda till effektivare produktion i form av mindre restprodukter och svinn, något 

som dock inte kunde bekräftas. Vidare påvisar en studie av Hassel, Nilsson och Nyqvist 

(2005) ett negativt samband mellan företags marknadsvärde och hållbarhetsprestation. 

Författarna finner att investerare ser hållbarhetsredovisning som något ytligt utan värde, 

vilket endast medför kostnader för företaget. Detta gör att dessa företag inte blir åtråvärda av 

investerare.  

 

Hur viktigt är det då för IT-företag att arbeta med hållbarhet? En studie utförd av Jung, Nam, 

Yang och Kim (2018), vilken fokuserade på informations- och kommunikationsbranschen i 

Korea, fann att ett företags Corporate Sustainability Performance (CSP) är positivt förknippat 

med företagets finansiella prestation. Denna association var extra stark inom informations- 

och teknologibranschen jämfört med företag verksamma i andra branscher. Vidare är CSP 

och CSR två begrepp som är relaterade till varandra. Weber (2012) skriver att CSR-frågan 

har blivit en aktuell och betydelsefull fråga för företag verksamma på en global marknad. 

Han menar vidare att IT-branschen har en global karaktär och att tillämpningen av CSR är en 

flerdimensionell och etisk process som är av särskild betydelse för företag verksamma inom 

denna bransch.  

 

Av tidigare forskning som vi uppmärksammat, har studier som funnit positiva samband 

mellan hållbarhet och lönsamhet varit i majoritet, men de studier som påvisar negativa 

samband mellan hållbarhet och lönsamhet måste också beaktas för att kunna förklara det 

resultat vår studie finner. Dessa olika resultat mellan forskare skapar ett intresse att fortsätta 

utforska huruvida arbete med hållbarhet faktiskt är lönsamt för företag eller om det ur ett 

finansiellt perspektiv endast leder till onödiga kostnader. Det som skiljer sig mellan denna 

studie och tidigare forskning är fenomenen som studeras. Wang (2010) studerar till exempel 

hur företagets varumärke kopplat till CSR påverkar den finansiella aspekten. Vår studie 
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kommer även skilja sig genom det valda urvalet i den specifika branschen och genom att vi 

använder oss av “difference in differences”-metoden. Denna metod används för att förklara 

om det existerar kausala samband mellan variabler genom att jämföra utvecklingstrenden hos 

den undersökta variabeln före och efter en specifik händelse. En mer utförlig beskrivning av 

metoden ges under metodavsnittet. Vi har inte uppmärksammat någon tidigare forskning som 

använt sig av denna metod inom detta forskningsfält. Utöver det nämnda var Sveriges 

regering den första regering någonsin att lämna in en skrivelse till riksdagen om hållbart 

företagande (Damberg & Johansson 2016), vilket gör studien mer olikartad gentemot den 

tidigare forskning som vi uppmärksammat. Denna kombination, en metod som vanligtvis inte 

används och ett nytt relativt unikt fenomen inom en allt mer växande bransch, gör denna 

studie speciellt intressant. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att förklara om det finns ett kausalt samband mellan 

hållbarhetsarbete och lönsamhet inom IT-branschen efter lagändringen 2016. 

 

1.4 Forskningsfråga 

Utifrån syftet har nedanstående forskningsfråga formulerats och det är denna som studien 

således ämnar besvara: 

● Hur påverkade lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) 

lönsamheten hos företag inom IT-branschen? 
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 1.5 Disposition 

 

Figur 1. Dispositionsmodell 

•Det andra kapitlet 
identifierar och förklarar 
begrepp med hjälp av 
tidigare forskning. Kapitlet 
används i uppsatsen för att 
skilja viktiga begrepp från 
teori.

Kapitel 2 
Empiriska Fenomen

•I kapitel 3 sammanfattas 
legitimitetsteorin och en 
utformning av studiens 
teorimodell och hypoteser görs. Kapitel 3

Teori

•Kapitel 4 inleds med att förklara hur 
undersökningen är upplagd och 
fortsätter med hur vi får fram vårt 
urval. Vidare kommer 
analysmodellen presenteras och 
kapitlet avslutas med att redogöra 
för strategier för att hantera och öka 
studiens trovärdighet.

Kapitel 4
Metod

•I det femte kapitlet kommer den 
insamlade datan från företagen i urvalet 
att presenteras och denna kommer ligga 
till grund för undersökningen.Kapitel 5

Empiri

•I kapitel 6 analyseras resultatet av den 
insamlade datan med hjälp av empiriska 
fenomen och den teoretiska referensramen. 

Kapitel 6
Analys

•Det sjunde och sista kapitlet presenterar de 
slutsatser som studiens författare har kommit fram 
till.

Kapitel 
7

Slutsats
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2. Studiens empiriska fenomen 

2.1 Lönsamhet 

Denna studie kommer undersöka företags lönsamhet genom att analysera deras 

årsredovisningar. Begreppet lönsamhet är i sig problematiskt, då det inte finns någon exakt 

metod för att mäta lönsamhet då det kan definieras på olika sätt. Exempelvis mäter 

Bodhanwala & Bodhanwala (2018) lönsamhet genom fyra nyckeltal, nämligen: avkastning på 

totalt kapital, avkastning på eget kapital, avkastning på investerat kapital och vinst per aktie. 

Däremot mäter Guss (2013) lönsamhet genom rörelseresultatet. En bedömning behövs då 

göras av författarna om hur de tänker definiera lönsamhet i studien. Denna studie kommer att 

identifiera och analysera två nyckeltal som lönsamhetsmått: avkastning på totalt kapital och 

avkastning på eget kapital, varav avkastning på totalt kapital kommer undersökas på två olika 

sätt. Dessa mått är bland de vanligaste måtten när räntabilitet ska mätas. Varför det är 

intressant att studera båda måtten och inte bara ett av dem är för att det ger en säkrare bild 

över hur räntabiliteten fastställs (PwC 2018). Nedan kommer dessa mått att definieras mer 

utförligt. 

 

2.1.1 ROA 

Ordboken “A Dictionary of Finance and Banking” definierar ROA (return on assets) som: 

“An accounting ratio expressing the amount of profit for a financial year as a percentage of 

the assets of a company” (Law 2018). Detta redovisningsnyckeltal är för företag det 

viktigaste prestationsmåttet. ROA visar hur företagets resurser används och dess effektivitet. 

Vidare kan nyckeltalet ge en bild av företagets konkurrenskraft och hur känslig företaget är 

gällande konjunktursvängningar (Carlson & Ingelse 2004). Eftersom denna studie kommer 

analysera företags årsredovisningar och deras lönsamhet blir ROA relevant i och med detta 

måtts förmåga att beakta konkurrens och konjunktursvängningar, då dessa två faktorer kan 

medföra ett tvivelaktigt resultat. När ROA mäts finns det olika sätt att mäta det på. 

Exempelvis kan mätningen utgå från rörelseresultatet adderat med finansiella intäkter eller 

nettoresultatet och sedan dividera respektive med totalt kapital. Denna studie kommer att 

använda sig av två mått för ROA, där det ena alltså utgår från nettoresultatet och det andra 

utgår från rörelseresultatet adderat med finansiella intäkter (Björn Lundén 2019b). Vi väljer 

att mäta ROA på två sätt för att se eventuella skillnader mellan måtten. I tidigare studier av 

Bodhanwala och Bodhanwala (2018) samt Christmann (2000) har ROA definierats som 

nettoresultat dividerat med totalt kapital. Vi har däremot inte funnit några studier där ROA 
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definieras som rörelseresultat adderat med finansiella intäkter och sedan dividerat med totalt 

kapital, men då många svenska källor, bland annat redovisningsföretaget Björn Lundén 

(2019b) och studentlitteratur skriven av Greve (2014), definierar ROA på detta vis väljer 

författarna även att nyttja denna definition i studien. Eftersom det verkar vara vanligt att 

ROA mäts på detta sätt i Sverige, förs resonemanget att detta mått blir extra relevant då 

denna studie undersöker en bransch i Sverige.  

 

ROA1 = nettoresultat/totalt kapital 

 

ROA2 = (rörelseresultat + finansiella intäkter)/totalt kapital 

 

2.1.2 ROE 

“A Dictionary of Finance and Banking” definierar ROE (return on equity), som: “The net 

income of an organization expressed as a percentage of its equity capital” (Law 2018). ROE, 

likt ROA, är enligt Kennon (2019) ett av de viktigaste måtten för lönsamhet. ROE visar hur 

effektivt ett företag hanterar sitt monetära kapital. Kennon argumenterar även att företag som 

redovisar högt ROE troligtvis är kapabla att generera vinst. Detta nyckeltal är även relevant 

för vår studie, då det förutom att vara ett mått på lönsamhet har en påverkan på intressenter, 

mer specifikt aktieägarna. Aktieägarna besitter den större delen av det bundna egna kapitalet 

och om hållbarhetsarbetet påverkar lönsamheten inom företaget påverkar det även 

investerarnas beslutsfattande. Tidigare studier såsom Bodhanwala och Bodhanwala (2018) 

definierar ROE som nettovinst dividerat med eget kapital. Denna studie kommer istället för 

att endast ta hänsyn till det egna kapitalet även justera för obeskattade reserver. Anledning till 

detta är för att likt ROA definierar svenska källor ROE på detta sätt (Björn Lundén 2019a; 

Greve 2014). 

 

ROE = nettoresultat/justerat eget kapital 

 

2.2 Hållbarhetsredovisning 

Detta avsnitt ämnar redogöra och skapa en förståelse för vad en hållbarhetsrapport är och 

vilka delar den består av. Hållbarhetsredovisning är den redovisning som uppkommer i och 

med företagets vardagliga aktiviteter utifrån ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt 

perspektiv (Frostenson & Helin 2018). Tidigare forskning och användning av de olika 
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perspektiven började upplysas under olika tillfällen. Det ekonomiska perspektivet kan 

kopplas till den finansiella delen av redovisningen och räkenskaper från 3000 år f.Kr har 

hittats (Gustafson, Lundh & Seger 2016). Under 1970-talet började den sociala aspekten av 

redovisningen studeras och belysas, men den miljömässiga aspekten började forskare 

intressera sig för först under 1990-talet (Frostenson & Helin 2018). 

 

I en artikel om framväxten av företags hållbarhetsrapportering i Schweiz skriver Daub (2007) 

om viktiga anledningar som har lett till att företag börjar hållbarhetsrapportera. En orsak 

beskriver Daub som att intressenter börjar kräva mer information och uttalanden från företag 

om hur de arbetar med sociala och miljömässiga problem. Hållbarhetsredovisningen kommer 

inte per se generera några monetära intäkter, men som tidigare nämnt visar det företagets 

ansvarstagande och det är en faktor vilken kan påverka de monetära intäkterna. Detta 

övervägande utgör även utgångspunkten för publicering av hållbarhetsrapporten. Den borde 

ses som ett svar från företag för att öka kommunikationen mellan företaget och olika 

intressenter inom samhället för att legitimera företagets handlingar. Ju större ett företag är 

och ju mer det uppmärksammas desto större påverkan kommer deras handlingar att ha. Detta 

gör det viktigare för större företag att agera utefter de krav som ställs på dem. 

 

Likt Enamul Hoque (2017) nämner även Daub (2007) att det är viktigt att vara transparent 

och visa sitt ansvarstagande gentemot samhället för att förbättra allmänhetens uppfattning om 

företagets miljöaktiviteter och i sin tur för att öka företagets konkurrenskraft. Ett erkännande 

om ett aktivt miljöarbete som framgår av hållbarhetsrapporten och det medvetna antagandet 

om socialt ansvar kommer att stärka ett företags sociala legitimitet. 

 

Vidare myntade Elkington och Rowlands (1999) begreppet the triple-bottom-line, vilket är en 

tillbyggnad från att redovisa det ekonomiska perspektivet till att också addera det 

miljömässiga respektive sociala perspektivet. Tanken bakom the triple-bottom-line är att 

företag ska bli mer transparenta och arbeta med alla tre delar, eftersom Elkington och 

Rowlands antyder att perspektiven har en stark koppling sinsemellan. Blir det någon konflikt 

mellan två av dessa perspektiv så uppstår det ett hållbarhetsproblem. Till exempel om 

ekonomi och miljö krockar skulle det kunna belasta företaget med kostnader eftersom det 

minskar sina utsläpp och då skulle den potentiella vinsten alltså minska. I och med att CSR 

har blivit allt mer aktuellt så har hållbarhetsredovisningen varit ett sätt att konkret synliggöra 

hur ansvarstagande företagen är. Många använder hållbarhetsredovisningen som 
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beslutsunderlag, men syftet med den är att visa hur företagets påverkan på samhället ser ut 

och att redovisa de utmaningar som företaget står inför (Frostenson & Helin 2018). I följande 

del av avsnittet kommer de tre olika perspektiven delas upp och introduceras var för sig för 

att skapa en förståelse för hållbarhetsrapportens respektive delar. 

 

2.2.1 Ekonomiskt perspektiv 

Första perspektivet som presenteras är det ekonomiska perspektivet. Under 2000-talet har 

globaliseringen blivit allt mer aktuell. Detta kan visualiseras genom att den amerikanska 

produkten Coca-Cola kan hittas i de mest avlägsna byarna i Afrika. När företag började 

sprida ut sig globalt insåg de lönsamheten i globaliseringen, vilket har bidragit till varför det 

ekonomiska perspektivet har blivit en central del av hållbar utveckling (Crane, Matten, 

Glozer & Spence 2019). 

 

Det ekonomiska perspektivet har en stark koppling till den finansiella redovisningen men 

svagare koppling till hållbarhetsredovisningen samtidigt som det är en del av hållbar 

utveckling (Frostenson & Helin 2018). Den ekonomiska delen av hållbarhetsredovisningen 

handlar mer om hur företaget påverkar andra intressenter och tar det samhälleliga ansvar som 

de förväntas ta. Ett företag borde därmed redovisa de kapitalflöden som är både till och från 

intressenter samt deras ekonomiska påverkan på samhället. Några av de faktorer som 

påverkar samhället är ersättning till anställda, samhällsinvesteringar samt betalningar till den 

offentliga sektorn och finansiärer samtidigt som de ska precisera var någonstans aktionen 

sker och vad ändamålet är (Frostenson & Helin 2018). 

 

2.2.2 Miljömässigt perspektiv 

Det andra perspektivet är det miljömässiga och är en del av hållbar utveckling vilket började 

implementeras i redovisningen under 1990-talet (Frostenson & Helin 2018). Redan 1998 kan 

det utläsas att 35 procent av de 500 företag med störst intäktsströmmar rapporterade om det 

miljömässiga perspektivet (Daub 2007). Miljö är ett brett begrepp och innefattar allt från 

makroekonomiska perspektiv som klimatförändring ner till den mikroekonomiska delen som 

kan vara ett företags avfall (Frostenson & Helin 2018). 

 

Daub (2007) argumenterar att företag har ett stort ansvar för miljön då den största skadan 

uppkommer som ett resultat av ekonomiska aktiviteter. Miljömässig påverkan är en central 
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del i hållbarhetsredovisningen och handlar om hur företaget påverkar bland annat den 

biologiska mångfalden, hur det uppstår miljökostnader och olika processer inom företaget 

såsom transporter (Frostenson & Helin 2018). I ett första anseende kan miljö tänkas vara ett 

abstrakt begrepp och det är inte helt uppenbart hur det går att mäta det mer konkret. GRI är 

en global organisation som förser världens företag med ramverk för hållbar redovisning. I 

dessa ramverk visar GRI olika parametrar som kan användas för att mäta företags 

miljöpåverkan genom att exempelvis mäta hur mycket utsläpp det specifika företaget har eller 

dess energiförbrukning. Även abstrakta parametrar mäts, exempelvis genom att beskriva hur 

de arbetar med biologisk mångfald (Frostenson & Helin 2018).  

 

2.2.3 Socialt perspektiv 

Den sista delen av hållbar utveckling som inte introducerats än är det sociala perspektivet. 

Forskning om företagets sociala påverkan fick fart under 1970-talet och blev en del av 

hållbarhetsredovisningen under 1990-talet. Med företagets sociala påverkan menas bland 

annat frågor om hur företaget arbetar med jämställdhet, mångfald och mänskliga rättigheter 

(Frostenson & Helin 2018). 

 

Likt de två tidigare nämnda perspektiven finns det ett offentligt påtryck även i detta 

perspektiv, vilket tvingar företag att ta itu med deras ansvar gentemot samhället och i 

synnerhet deras intressenter. Specifika förväntningar kan variera starkt från intressentgrupp 

till intressentgrupp, och de anställdas krav på en god arbetsmiljö gör det allt viktigare för 

företag att sträva efter att förbättra mänskliga rättigheter. I utbyte mot intressenternas krav 

kommer företag bli mer socialt legitima (Daub 2007). 

 

Detta kapitels två huvudsakliga begrepp, lönsamhet och hållbarhetsredovisning, kommer 

först och främst användas för att genomföra studien. Utan en tydlig kvantifiering av 

lönsamhet går det ej att samla in relevant data och någon typ av kvantitativ analys går ej att 

göra då. Vidare kommer dessa begrepp användas för att utforma och förklara den teoretiska 

modell som presenteras under avsnitt 3.2. Både lönsamhet och hållbarhetsredovisning är 

viktiga delar i modellens uppbyggnad tillsammans med nästkommande avsnitt.  
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Legitimitetsteori 

Begreppet legitimitet brukas ofta utan någon tydlig beskrivning, och även här beskrivs 

legitimitet oftare än vad det definieras. Suchman (1995) definierar begreppet som ett brett 

och inkluderande perspektiv som integrerar utvärderande och kognitiva dimensioner som 

finns inom den tidigare litteraturen samt erkänner rollen av den sociala publiken inom 

legitimitetsdynamiken. En tydligare definition är: 

 

Legitimacy is a generalized perception or assumption that the actions 

of an entity are desirable, proper, or appropriate within some socially 

constructed system of norms, values, beliefs, and definitions.                                 

(Suchman 1995, s.574) 

 

Vidare förklarar Suchman (1995) att ett företag kan behålla legitimitet trots att de börjar 

avvika från de sociala normer som existerar. Legitimitet är i sin grund ett antagande eller en 

uppfattning, då det representerar observatörernas reaktion på företagen utifrån hur de själva 

ser dessa. Legitimitet är alltså något som innehas objektivt, men skapas subjektivt. Suchman 

fortsätter och förklarar att företag kan avvika rejält från de sociala normer som existerar, men 

ändå behålla sin legitimitet för att avvikningen går obemärkt förbi. Liknande kan företag 

avvika från en individuell persons ideal och ändå behålla legitimitet eftersom avvikelsen inte 

drar till sig negativitet från omvärlden.  

 

O’Donovan (2002) beskriver att det inom forskningsfältet: “varför företag avslöjar 

miljömässig information i sina årsredovisningar” finns många studier som visar att 

legitimitetsteorin är en av de mer rimliga förklaringarna till det ökade miljöavslöjandet bland 

företag sedan tidigt 1980-tal. Han argumenterar vidare att kärnan med legitimitetsteorin 

handlar om att företag behöver verka inom samhällets socialt konstruerade ramar för vad som 

anses vara ett socialt accepterat beteende om företagen vill vara och fortsätta vara 

framgångsrika.  

 

Då lagändringen 2016 infördes behövde fler företag i Sverige börja tänka på sitt 

hållbarhetsarbete och hur det skulle redovisas. Frågan är hur dessa företag valt att redovisa 

sitt arbete och hur de tänkt angående legitimitet. Som tidigare nämnt kan ett företag behålla 
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en hög legitimitet utan att nödvändigtvis arbeta särskilt hårt med hållbarhet (Suchman 1995). 

Företagen i denna studie är inte de största företagen inom sin bransch och har därmed färre 

strålkastare på sig från omvärlden och är möjligen av den anledningen inte lika angelägna att 

prioritera ett hållbarhetsarbete. Denna studie kommer tillämpa legitimitetsteorin när 

hypoteser och teoretisk modell utformas. Teorins syfte är att kunna analysera den insamlade 

empiriska datan. Med hjälp av teorin kommer vi alltså kunna förklara varför vårt resultat ser 

ut som det gör, utifrån ett legitimitetsperspektiv. Om vi exempelvis ser att lönsamheten 

påverkas positivt av hållbarhetsarbete kan vi med hjälp av teorin förklara att företagens 

lönsamhet har ökat till följd av att deras legitimitet har ökat. 

  

3.2 Modell och hypotesbildning 

 

Figur 2 - teoretisk modell  

 

Lagstiftningen medförde att fler svenska företag nu aktivt behöver arbeta med hållbarhet och 

redovisa sitt arbete. De krav som lagen medför gör att företag nu behöver ta hänsyn till “the 

tripple-bottom-line”-perspektiven, alltså det ekonomiska, sociala respektive miljömässiga 

perspektivet (Elkington & Rowlands 1999). Anledningen till varför dessa tre perspektiv är 

viktiga är för att dessa perspektiv utgör den hållbara utvecklingen, vilket är en viktig faktor 

för företagens intressenter. För att företagen ska uppnå legitimitet måste de uppfylla de krav 

som ställs från intressenterna och det innefattar alltså alla tre perspektiv. För att sedan kunna 

få nytta av den erhållna legitimiteten kan legitimitet tolkas som en resurs, vilken kan 

användas för att generera andra resurser (Frostenson 2015).  

 



    16 

Intressenterna i modellen har som tidigare nämnt förväntningar på företagen. Kuznetsov, 

Kuznetsova och Warren (2009) förklarar att framgångsrika företag enligt legitimitetsteorin 

antas ta hänsyn till vad samhället anser vara ett ansvarsfullt företagsbeteende. De förklarar 

vidare att teorin förutsätter att företag kommer göra rationella vägval och strategiskt agera 

utefter de förväntningar som ställs på dem, i syfte att upprätthålla en social överensstämmelse 

med samhället. Vi resonerar då att hållbarhetsarbetet inte enbart kommer få påtryckning 

genom juridisk reglering utan även genom intressenternas ställda krav och deras 

förväntningar på vad företagen ska arbeta med och redovisa avseende hållbarhet. Utöver det 

nämnda antas intressenterna bestämma vad som anses vara legitimt och vad som inte anses 

vara det och därmed eventuellt “ge” legitimitet till företagen. Av den orsaken blir därför 

intressenter en modererande variabel i vår modell. Angående detta skriver Kuznetsov, 

Kuznetsova och Warren (2009) också att uppfattningen om legitimitet i sig inte är ett statiskt 

fenomen bestående av några bestämda normer, utan att det är något som utvecklas och 

förändras över tid beroende på vad majoriteten av människor anser vara lämpligt. Det innebär 

alltså att likaväl som intressenterna kan komma att förändras, kan även intressenternas 

förväntningar på företagen samt normerna i samhället förändras, vilket kommer ha en 

inverkan på om, och i vilken utsträckning, företagen i fråga anses vara legitima i nutiden. Att 

ett företag anses vara legitimt idag behöver alltså inte nödvändigtvis innebära att företaget 

betraktas som legitimt om exempelvis ett år.  

 

Sammanfattningsvis kan ett företag öka sin legitimitet genom att agera utefter de normer och 

regleringar som intressenter anser vara viktiga. Ett sätt att visa upp företagens 

hållbarhetsarbete är genom en hållbarhetsredovisning. Vi tänker oss att det hållbarhetsarbete 

som företagen redovisar i sina respektive hållbarhetsrapporter kommer påverka den 

legitimitet som erhålls från omvärlden. Utifrån detta tankesätt finns det inget incitament för 

företag att inte redovisa sitt hållbarhetsarbete i en hållbarhetsrapport, om de faktiskt arbetar 

hållbart, och därmed gå miste om den potentiella legitimitet som skulle kunna genereras. Med 

andra ord, om ett företag inte upprättar någon hållbarhetsrapport arbetar de inte heller 

hållbart. Vidare, ju mer ett företag arbetar hållbart desto mer legitima kommer de att anses 

vara, så länge det finns ett behov utifrån intressenternas värderingar. När ett företag får högre 

legitimitet bör även deras lönsamhet öka. Eftersom företagen i denna studie börjar 

hållbarhetsredovisa i och med lagens ikraftträdande bör de alltså få ökad legitimitet och 

därmed ökad lönsamhet. Med utgångspunkt i det som presenterats i kapitel 2 “Studiens 
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empiriska fenomen” och kapitel 3 “Teoretisk referensram” formuleras då följande tre 

hypoteser: 

 

H1: Hållbarhetsarbete för företag inom IT-branschen påverkar ROA1 positivt. 

 

H2: Hållbarhetsarbete för företag inom IT-branschen påverkar ROA2 positivt. 

 

H3: Hållbarhetsarbete för företag inom IT-branschen påverkar ROE positivt. 

 

4. Metod och metodologiska överväganden 

4.1 “Difference in differences”-metoden 

För att kunna besvara hypoteserna krävs en analysmetod. Tanken med denna studie är att 

jämföra två typer av företagsgrupper inom samma bransch för att se hur lagändringen 

påverkade lönsamheten bland dessa företag. Dessa två grupper definieras som en 

behandlingsgrupp och en kontrollgrupp, där behandlingsgruppen består av de företag som 

började upprätta en hållbarhetsrapport efter lagändringen och kontrollgruppen är de företag 

som inte upprättat någon hållbarhetsrapport. När analysen ska utföras räcker det inte med att 

bara kolla på lönsamheten före och efter lagändringen. Anledning till detta är att det 

eventuellt finns andra faktorer utöver lagändringen som kan ha påverkat lönsamheten. Det 

kan till exempel ha förekommit konjunkturförändringar eller branschrelaterade anledningar 

till varför lönsamheten har förändrats (Tan, Tang & Lin 2018). Med detta i åtanke kommer 

författarna i studie då att använda sig av “difference in differences”-metoden när analys av 

data görs. “Difference in differences”-metoden kan definieras som:  

 

A method of estimation of the causal effect of a treatment, or a policy 

intervention, using panel data. The estimation is based on the 

calculation of the difference between the average changes over time in 

the variable of interest, or the treatment outcome, for two samples: 

those who did receive the treatment and those who did not. If the 

treatment is exogenous to the sample, the causal effect is identified. 

(Hashimzade, Myles & Black 2017) 

 

https://www-oxfordreference-com.db.ub.oru.se/view/10.1093/acref/9780198759430.001.0001/acref-9780198759430-e-2265
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Denna metod löser problemet med de potentiella andra påverkande faktorerna på 

lönsamheten då metoden kan eliminera effekterna av skillnaderna mellan 

behandlingsgruppen och kontrollgruppen både före och efter lagens ikraftträdande. 

“Difference in differences”-metoden är en metod som kan visa på kausala effekter när till 

exempel lagändringar görs eller en ny medicin testas. Genom metoden isoleras alltså effekten 

av förändringen, vilket möjliggör en observation där det går att utläsa värdet på estimatorn, i 

vår studies fall effekten av lagändringen (Tan, Tang & Lin 2018).  

 

“Difference in differences”-metoden går att sammanfatta enligt följande formel: 

 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝐺𝑖 + 𝛿𝐷𝑡 + 𝑦(𝐺𝑖 ′𝐷𝑡) + 휀𝑖𝑡  

 

, där 𝐺𝑖och 𝐷𝑡 är dummyvariabler. En dummyvariabel är en variabel som visar om en viss 

egenskap närvarar eller ej. Med andra ord kan en dummyvariabel endast anta värdena 0 och 

1. Dessa värden går att utläsa som ja/nej eller på/av (Frisk 2018). Ifall𝐺𝑖i vår studie antar 

värdet 1 kommer observationen tillhöra behandlingsgruppen och antar den värdet 0 tillhör 

observationen kontrollgruppen. 𝐷𝑡antar värdet 1 om observationen befinner sig inom 

tidsramen 2017-2018 och antar värdet 0 om observationen befinner sig inom tidsramen 2014-

2016. Variabeln y uttrycker värdet på effekten av lagförändringen, den så kallade “did-

estimatorn”. Det är alltså värdet på denna variabel som är intressant att undersöka (Tan, Tang 

& Lin 2018). 

 

För att tydligare förklara hur “difference in differences”-metoden används mer praktiskt 

presenteras här ett exempel. I exemplet undersöks det genomsnittliga skolresultatet i 

gymnasieskolor mellan två städer i Sverige, Stockholm och Göteborg. I början av 2017 så 

startades ett program i Göteborg vilket innebar att alla gymnasieskolor i Göteborg var 

tvungna att införa en strikt skoluniformspolicy. Syftet med denna policy var att förbättra 

disciplinen hos eleverna, vilket i sin tur skulle leda till bättre prestation i skolorna. 

Skolresultaten år 2016 var för Stockholm 40 samt för Göteborg 50, och skolresultaten år 

2017 var för Stockholm 50 och för Göteborg 70. Ett diagram över detta ser ut som följande: 
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Diagram 1. Från Excel  

 

I diagrammet utläses att lutningen för Göteborg är brantare än vad den är för Stockholm, 

vilket innebär att skolresultatet har ökat mer hos de skolor som infört skoluniform än för de 

som inte har gjort det. Eftersom skolorna är lika varandra på många sätt, till exempel land, 

lagstiftning, kultur etcetera går det att utifrån en “difference in differences”-metod anta att 

Göteborg bör ha följt samma utvecklingstrend som Stockholm om de inte hade infört 

skoluniform. Göteborgs utveckling om de inte hade infört skoluniform representeras av den 

streckade linjen “Trend”. Det är skillnaden mellan den heldragna linjen för Göteborg och den 

streckade linjen Trend som är effekten av den nya policyn, alltså “did” effekten. I detta fall är 

värdet på estimatorn 10. Med andra ord går det att säga att införandet av skoluniform ökade 

skolresultaten med 10 enheter. Alla andra utomstående faktorer är eliminerade, då allt annat 

är lika mellan Stockholm och Göteborg. Detta är självklart ett väldigt förenklat exempel, men 

syftet med exemplet är att på ett pedagogiskt sätt förklara hur “difference in differences”-

metoden kan tillämpas för att identifiera kausala samband. 

 

4.2 Undersökningens upplägg  

Syftet med denna studie är att förklara om det finns något kausalt samband mellan 

hållbarhetsarbete och lönsamhet inom IT-branschen efter lagändringen år 2016. Som 

ovannämnt tar studien sin utgångspunkt i två grupper: en behandlingsgrupp och en 

kontrollgrupp. Behandlingsgruppen består av de företag som har upprättat en 

hållbarhetsrapport 2017-2018, eftersom de har tvingats till detta i och med att de uppfyllde 

lagens kriterier. Dessa företag har inte upprättat någon hållbarhetsrapport år 2014-2016. 
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Kontrollgruppen består istället av de företag som inte har upprättat någon hållbarhetsrapport 

under åren 2014-2018. Dessa företag uppfyllde alltså inte lagens kriterier för att behöva 

hållbarhetsredovisa 2017-2018. En vidare specificering av företagen inom kontrollgruppen är 

att de också är verksamma inom IT-branschen samt att de nästan uppfyller kriterierna för 

kravet på hållbarhetsredovisning år 2017-2018. Eftersom de nästan uppfyller kriterierna så 

blir dessa företag på så sätt så lika de kan bli i storlek avseende variablerna: omsättning, antal 

anställda och balansomslutning, vilket gör jämförelsen mellan behandlingsgruppen och 

kontrollgruppen mer rättvisande. Kontrollgruppen används då för att se om eventuella 

lönsamhetsförändringar i behandlingsgruppen faktiskt beror på arbetet med hållbarhet eller 

om det kan vara andra utomstående faktorer som spelar in, såsom branschförändringar eller 

konjunktursvängningar. Dessa eventuella utomstående faktorer påverkar ju företagen inom 

båda grupperna.  

 

För att samla in data finns det två stycken områden att samla in ifrån, nämligen sekundärdata 

och primärdata. Primärdata är den nya data som samlas in genom exempelvis observationer, 

intervjuer eller enkäter, vars syfte är att användas för ett specifikt område (Saunders, Lewis & 

Thornhill 2016). I vårt fall är primärdata den data som samlats in från företagens 

årsredovisningar. För att hitta de företag som studien avser att analysera har databasen 

“Retriever Business” använts. I databasen har sökfiltret ställts in efter de kriterier som 

företagen behöver uppfylla för att behöva hållbarhetsredovisa och på så sätt fann vi 

årsredovisningarna för de relevanta företagen. Vidare har datainsamlingen skett genom att 

hämta den data från årsredovisningarna som krävts för att kunna identifiera 

kontrollvariablerna: antal anställda, balansomslutning och omsättning samt den data som 

krävs för att beräkna ROA1, ROA2 och ROE för respektive år (2014-2018) för respektive 

företag. Sedan gjordes först en korrelationsanalys för att se om variablerna är signifikanta 

med varandra och därefter gjordes regressionsanalyser på våra lönsamhetsmått. Dessa 

analyser har gjorts med programvaran STATA. 

 

Utöver primärdata har även sekundärdata samlats in. Saunders, Lewis och Thornhill (2016) 

beskriver sekundärdata som tidigare insamlad information inom ett område för något annat 

syfte. Informationen kan sedan analyseras för att förse ny vetenskap, tolkningar eller 

slutsatser. I denna studie har främst vetenskapliga artiklar och böcker använts som 

sekundärdata. Dessa har vi sökt efter i olika databaser, såsom Primo och Google Scholar. 

Vikt har lagts på att artiklarna är “peer-reviewed”, då dessa artiklar har granskats och 
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godkänts av flertalet forskare inom det specifika forskningsfältet. Detta leder till högre 

kvalité på artiklarna som i sin tur leder till en starkare analys. Relevanta sökord som har 

använts är till exempel: “profitability”, “sustainability” och “information technology 

industry”. 

 

Denna studie ska med andra ord förklara hur ett fenomen (lönsamhet) eventuellt förändras 

över tid för ett urval, och sedan generalisera resultatet till en population (IT-branschen i 

Sverige). Eftersom studien ämnar generalisera resultatet krävs det att många enheter 

undersöks. I och med att många enheter undersöks passar en kvantitativ ansats bra. Jacobsen 

(2017) stärker detta val då han skriver att en kvantitativ ansats bör användas när det finns god 

kunskap om fenomenet som undersöks, när hypoteser ska prövas och när generalisering vill 

uppnås.  

 

Vidare gör en kvantitativ ansats det möjligt att studera ett stort antal enheter till en 

jämförelsevis låg kostnad (Jacobsen 2017). Det finns förstås också nackdelar med valet av en 

kvantitativ ansats och det är exempelvis att studiens resultat möjligtvis inte ger en djupare 

förståelse för det studerade fenomenet, vilket troligtvis en kvalitativ ansats hade gjort. Men 

eftersom denna studie inte strävar efter att uppnå detta, utan snarare att kunna generalisera, är 

en kvantitativ ansats den ansett mest passande enligt författarna.  

 

4.3 Undersökningsobjekt 

I denna studie har totalt 59 företag undersökts. Undersökningen kommer inte baseras på hela 

populationen utan istället på ett urval då det med hänsyn till tidsplanen skulle vara för 

tidskrävande och det skulle resultera i att för mycket material hade behövt bearbetas. 

Jacobsen (2017) skriver att ifall generalisering utifrån ett urval eftersträvas måste det finnas 

ett urval som är representativt, vilket innebär att urvalet ska vara tillräckligt lik populationen 

beträffande relevanta drag. Exempelvis tillhör alla företag i denna studie IT-branschen, de är 

registrerade i Sverige, de verkar under samma lagar och direktiv etcetera. Jacobsen (2017) 

nämner också att urvalet ska vara tillräckligt stort, för annars går det inte att generalisera 

resultatet till hela populationen.  

 

Då denna studie har en del krav på hur behandlingsgruppen har valts ut har det skett en del 

bortfall från potentiella företag som kunde ha inkluderats i behandlingsgruppen. Exempel på 
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typer av företag som uteslutits är företag som redovisar hållbarhet trots att de inte når upp till 

lagens kriterier, företag som antingen saknar årsredovisningar eller inte har varit verksamma 

för perioden 2014-2018 och företag som uppfyller kriterierna men hållbarhetsredovisar innan 

2017.  

 

För att avgränsa studien fokuserar författarna på en bransch, nämligen IT-branschen. 

Anledningen till valet av denna bransch är främst den påverkan branschen har i nuläget och 

den påverkan branschen kan medföra i framtiden. Som tidigare nämnt kan IT-branschen 

dessutom anses vara den största tillväxtbranschen i Sverige (Lindström 2019). Utöver det 

nämnda är branschen högt representerad inom gruppen av företag som påverkades av 

lagändringen 2016, vilket innebär att urvalet möjligen blir större än vad det skulle bli inom en 

annan bransch. 

 

4.4 Trovärdighet 

Enligt Jacobsen (2017) ska studiens insamlade empiri, oberoende av vilken typ av empiri det 

handlar om, uppfylla kraven på validitet och reliabilitet. Reliabilitet avser tillförlitlighet och 

trovärdighet, och med detta åsyftas att det ska gå att lita på studien. Vidare handlar validitet 

om giltighet och relevans, mer specifikt att den insamlade empirin ska ge svar på de ställda 

frågorna. Begreppet validitet brukar delas upp i en intern och extern komponent. Intern 

validitet förklarar om studien verkligen mäter det som den avser att mäta, medan extern 

validitet (överförbarhet) förklarar om ett resultat från ett specifikt område kan överföras och 

vara tillämpligt i andra sammanhang. Med andra ord förklarar den externa giltigheten i vilken 

utsträckning ett resultat kan generaliseras och vara giltigt i andra kontexter. Både reliabilitet 

och validitet behöver alltså beaktas vid utformningen av denna studie.  

 

4.4.1 Validitet 

En aspekt avseende den interna validiteten avser det orsakssamband som visar sig. Är det 

verkligen hållbarhetsarbetet som orsakar eventuella förändringar i lönsamheten? Eller är det 

interna faktorer, till exempel effektiviseringar av verksamheten och/eller externa faktorer 

såsom branschförändringar, omvärldsfaktorer, förändringar i konsumtionsmönster och 

konjunkturförändringar som orsakar eventuella förändringar? Det finns alltså mycket annat 

som också kan ge förklaringar till förändringar av lönsamheten och det är därför viktigt att 

lokalisera just hållbarhetsarbetets eventuella effekt på lönsamheten för att verkligen få svar på 
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forskningsfrågan och för att empirin ska uppfylla kravet på validitet. För att då lokalisera just 

lagändringens påverkan på lönsamheten har vi som tidigare nämnt valt att använda oss av 

“difference in differences”-metoden, vilken eliminerar effekten av andra eventuella interna 

och/eller externa faktorer som kan uppkomma. För att ytterligare förbättra validiteten har vi 

valt att ta med och studera en kontrollgrupp, i vilken ska ingå företag inom IT-branschen i 

Sverige som nästan når upp till lagkravet för att behöva hållbarhetsrapportera. Alltså ska 

företagen i kontrollgruppen vara så lika företagen i behandlingsgruppen som möjligt, bortsett 

från uppfyllandet av kravet på hållbarhetsredovisning.  

 

En viktig aspekt, vilken tidigare argumenterats för är antagandet att de företag som inte 

hållbarhetsredovisar inte heller arbetar med hållbarhet. Denna tankegång förutsätts i denna 

studie. Problemet med detta antagande är att det inte nödvändigtvis är så att företag som inte 

hållbarhetsredovisar inte heller arbetar med hållbarhet. Antagandet grundas i att företag som 

arbetar med hållbarhet har incitament att också hållbarhetsredovisa, då det kan leda till 

konkurrensfördelar (Daub 2007; Joshi & Li 2016). Det är inte rationellt för företag att arbeta 

mycket med hållbarhet och sedan inte försöka kapitalisera på den konkurrensfördelen. Vidare 

kan företag som hållbarhetsredovisar få legitimitet från omvärlden, vilket också kan leda till 

ökad lönsamhet (Suchman 1995).  

 

När det kommer till den externa validiteten går det att resonera för att överförbarheten och 

möjligheten att generalisera resultatet minskas av att urvalet enbart består av 59 företag (295 

observationer). Jacobsen (2017) argumenterar nämligen att det som en tumregel i alla fall 

erfordras 400-600 observationer för att uppnå ett representativt resultat. Däremot, en annan 

tumregel angående valet av antal observationer är att färre än 100 observationer försvårar en 

meningsfull analys och medför väldigt stora felmarginaler. Vår studie förhåller sig alltså över 

den senare tumregeln. Med detta i åtanke och med strävan efter att hitta en balans mellan 

tidsplanen och urvalsstorleken anser författarna att det slutgiltiga urvalet är rimligt. En annan 

aspekt värd att framföra är att undersökningen enbart baseras på större företag inom 

branschen. Av den orsaken blir det svårare att generalisera och applicera på de mindre och 

nystartade företagen i branschen. För att förebygga detta problem kommer vi introducera 

kontrollvariablerna Omsättning, Balansomslutning och Anställda för att ta hänsyn till 

skillnader i storlek. 
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4.4.2 Reliabilitet  

En aspekt avseende denna studies reliabilitet handlar om siffrornas trovärdighet i företagens 

årsredovisningar och om regressionsanalysen då bygger på korrekta siffror. För att bemöta 

detta i denna studie uppfyller samtliga företag som ingår i urvalet också kriterierna för att 

behöva ha en revisor. Vidare är revisorns uppgift att granska företagens redovisning, men 

även upprätta en revisionsberättelse och kontrollera hur vd:n samt styrelsen har skött 

företaget. Utöver detta så är det revisorns plikt att anmäla eventuella brott som uppdagas i 

och med granskningen. Revisorn granskar alltså företagen i fråga (Bolagsverket u.å.) och det 

innebär att deras redovisade finansiella information blir mer pålitlig och vår analys blir 

därmed mer reliabel.  

 

4.5 Operationalisering variabler 

Innan studiens insamlade empiri presenteras kommer en operationalisering av de definierade 

variablerna att göras inför nästkommande kapitel. Tidigare har några av dessa nämnts och 

detta avsnitt ämnar ge en tydlig förklaring av varje begrepps innebörd för empirin och 

analysen. 

 

Anställda: Värdet på variabeln är lika med medelantalet anställda i företaget vid 

observationens tidpunkt. 

 

Omsättning: Värdet på variabeln är lika med företagets nettoomsättning adderat med övriga 

intäkter vid observationens tidpunkt. 

 

Balansomslutning: Värdet på variabeln är lika med balansomslutningen/totalt kapital vid 

observationens tidpunkt. 

 

ROA1: Ett mått på lönsamhet som räknas genom att nettoresultatet divideras med det totala 

kapitalet (balansomslutningen). 

 

ROA2: Ett mått på lönsamhet som uträknas genom att rörelseresultatet adderas med de 

finansiella intäkterna och sedan divideras med det totala kapitalet (balansomslutningen). 
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ROE: Ett mått på lönsamhet som uträknas genom att nettoresultatet divideras med det 

justerade egna kapitalet. 

 

lag: En dummyvariabel som visar om företaget tillhör behandlingsgruppen eller 

kontrollgruppen. Om värdet på lag = 1 tillhör företaget behandlingsgruppen och om lag = 0 

tillhör företaget kontrollgruppen. 

 

tid: En dummyvariabel som visar vilken tidsperiod observationen tillhör. Om tid = 1 ligger 

observationen mellan 2017-2018 och om tid = 0 ligger observationen mellan 2014-2016. 

 

did: En dummyvariabel som visar om företaget både tillhör behandlingsgruppen och om 

observationen ligger mellan 2017-2018. Om lag = 1 och tid = 1 är did = 1. 

 

5. Empiri 

5.1 Inledande del 

Detta kapitel presenterar det empiriska resultat som erhållits i och med studiens 

datainsamling. Det resultat som erhållits från årsredovisningarna behandlas i ett antal 

analyser. Först görs en korrelationsanalys för att se om det ens finns något samband till att 

börja med. Efter det görs sex regressionsanalyser på ovanstående variabler. Först görs 

regressionerna utan kontrollvariabler för att sedan göras med dem. 

 

5.1.1 Observationer 

 

Tabell 1. Från STATA 

 

Tabell 1 visar antalet observationer som denna studie har undersökt. Eftersom vi undersökt 

företags årsredovisningar år 2014, 2015, 2016, 2017 och 2018 bidrar varje företag med fem 

observationer vardera. Utifrån tabellen utläses då att totalt 295 observationer (59 företag) har 
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undersökts. Det går även att utläsa 150 observationer, eller 30 företag, som inte 

hållbarhetsredovisar under något av åren och 145 observationer, samt 29 företag, som började 

hållbarhetsredovisa 2017. Värt att lägga märke till redan nu är antalet observationer som 

började hållbarhetsredovisa från och med 2017 (lag = 1 och tid = 1), alltså 58 observationer. 

Dessa observationer är våra “difference in differences”-observationer (“did”-observationer) 

och dessa observationer är vad denna studie avser att undersöka, alltså om dessa 

observationer påvisar signifikanta skillnader jämfört med observationerna där lag = 0. 

 

5.1.2 Medelvärden och standardavvikelser 

 

Tabell 2. Från STATA 

 

Tabell 2 visar de olika variablernas medelvärde, standardavvikelse och deras min- och 

maxvärde. För ROA1 och ROA2 är deras medelvärden betydligt olika, där medelvärdet hos 

ROA2 är 93,65 procent större än för ROA1. Detta betyder att rörelseresultatet adderat med 

finansiella intäkter i genomsnitt är större än vad nettoresultatet är, vilket är rimligt. 

Standardavvikelsen för ROA2 är även här större än för ROA1, men standardavvikelsen i 

förhållande till medelvärdet är större för ROA1, där förhållandet är 121,86 procent, medan 

förhållandet mellan standardavvikelsen och medelvärdet för ROA2 är 83,49 procent.  

 

Vidare ser vi en stor standardavvikelse för ROE i förhållande till medelvärdet, nämligen 

162,17 procent. Vi ser även en stor skillnad mellan minvärdet och maxvärdet. Denna stora 

skillnad beror främst på storleken på det egna kapitalet hos företagen. Storleken på företagens 

egna kapital varierar ibland väsentligt under åren för företagen. Detta beror oftast på att de ett 

år gör en stor förlust, vilket det året ger ett stort negativt värde på ROE, för att sedan nästa år 

göra en stor vinst. Eftersom det egna kapitalet året innan vinsten minskade väsentligt på 

grund av det negativa resultatet blir ROE för vinståret väldigt mycket större än vad det hade 

varit om företaget inte hade gjort den stora negativa förlusten året innan. Författarna 
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accepterar denna variation då det oftast inträffar ett år av fem, och då det inte är möjligt att 

endast ta bort en enda observation för ett företag, utan hela företaget måste tas bort i det fallet 

och därför har alltså bedömningen gjorts att dessa företag fortfarande är relevanta. 

 

5.2 Korrelationsanalys 

För att börja analysera denna studies data görs först en korrelationsanalys. Analysen görs i 

syfte att kunna kartlägga om det finns någon typ av relation mellan studiens variabler. En 

korrelationsanalys är ett bra sätt för oss att tidigt se om det kommer gå att använda den data 

som har införskaffats. Om det inte finns några korrelationer mellan variablerna är det 

sannolikt att det inte kommer existera några samband mellan det studien ämnar utforska, 

nämligen lönsamheten i företag som börjar hållbarhetsredovisa efter lagändringen jämfört 

med de företag som inte hållbarhetsredovisar. Om det däremot existerar många korrelationer 

mellan variablerna är den sannolikt att det kan existera något eller några samband. 

 

5.2.1 Korrelationstabell 

 
Tabell 3. Från STATA 

* = p<0,05  

 

I Tabell 3 ingår alla studiens variabler som det samlats data på förutom de tre 

dummyvariablerna “lag”, “tid” och “did”. I denna tabell går det att utläsa de olika 

korrelationskoefficienterna för samtliga variabler. Det representeras av den övre siffran, till 

exempel 0,6267 för Anställda och Omsättning. Ju närmre korrelationskoefficienten är 1 eller 
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-1 desto starkare är korrelationen. Vidare går det även att utläsa om de olika korrelationerna 

är statistiskt signifikanta. Detta utläses genom den markerade stjärnan som finns bredvid 

korrelationskoefficienten. Är koefficienten markerad med en stjärna betyder detta att 

korrelationen är statistisk signifikant i ett 95-procentigt konfidensintervall. Det undre talet är 

p-värdet för korrelationen. Tar vi samma exempel som tidigare är 0,0000 p-värdet för 

korrelationen mellan Anställda och Omsättning. Denna korrelation är alltså 0,6267 och är 

också statistiskt signifikant, vilket är rimligt då antalet anställda oftast brukar öka i takt med 

att omsättningen ökar. Korrelationstabellen anses vara pålitlig och därför kommer följande 

analyser att utgå från denna. 

 

Utifrån Tabell 3 och det som tidigare nämnts kan vi då se att nästan varje korrelation är 

statistisk signifikant. De två korrelationer som inte är signifikanta är mellan Anställda och 

ROA2 samt mellan Anställda och ROE. Detta betyder att antalet anställda inte verkar ha 

någon relation med ROA2 och ROE, något som stämmer överens med det vi observerat 

under datainsamlingen då det inte verkade som att antalet anställda hade någon större 

påverkan på företagens finansiella prestation. Intressant att notera är att förhållandet mellan 

Anställda och ROA1 är statistiskt signifikant, alltså verkar detta specifika lönsamhetsmått 

korrelera med antalet anställda. Däremot är det en relativt svag korrelation, då koefficienten 

endast antar värdet -0,1394. En annan aspekt att notera är att denna korrelation har en negativ 

koefficient, alltså kommer värdet på ROA1 minska ju fler anställda företaget har.  

 

Genom alla korrelationer kan vi observera något av en spridning när det kommer till 

korrelationskoefficienterna. En tredjedel av korrelationerna har en styrka på över 0,5 eller 

under -0,5, medan två tredjedelar ligger mellan -0,5 och 0,5. Det finns alltså några 

korrelationer som är starka, till exempel tidigare nämnda Anställda och Omsättning. Den 

starkaste korrelationen är mellan ROA1 och ROE, och denna har en korrelationskoefficient 

som antar värdet 0,7934. Det är dock inte konstigt, då täljaren i båda formlerna utgår ifrån 

nettoresultatet, därav den starka korrelationen. Detta skiljer sig från ROA2, vilken utgår ifrån 

rörelseresultat adderat med finansiella intäkter, något som reflekteras i 

korrelationskoefficienten mellan ROA2 och ROE som antar värdet 0,6957. Detta är 

fortfarande en stark korrelation, men inte lika stark som korrelationen mellan ROA1 och 

ROE. 
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En slutlig kommentar på korrelationsanalysen är att då nästan alla korrelationer bland 

studiens variabler är statistiskt signifikanta betyder det att det finns en möjlighet att det 

existerar något typ av samband. Denna signifikans gör det möjligt att gå djupare i analysen av 

data för att studera om det existerar något eller några samband och hur dessa i sådana fall ser 

ut. 

 

5.3 Regressionsanalyser 

Under avsnittet 3.2 “Modell och hypotesbildning” presenteras tre hypoteser om samband, 

vilka vi tror existerar. Detta avsnitt ämnar skapa ett underlag för att antingen bekräfta eller 

förkasta våra formulerade hypoteser. I denna studie kommer data analyseras genom sex 

regressionsanalyser, där de tre första regressionerna testar de tre lönsamhetsmåtten ROA1, 

ROA2 och ROE mot våra tre dummyvariabler “lag”, “tid” och “did”. Eftersom vi vill 

genomföra ett “difference in differences”-test kommer resultaten i regressionsanalyserna 

tolkas på ett annat sätt. I våra regressionsanalyser är vi endast intresserade av att fokusera på 

variabeln “did”. Det är denna variabel som faktiskt visar effekten av lagändringen 2016 och 

hur de olika lönsamhetsmåtten påverkades efter att företagen ifråga tvingades börja arbeta 

med hållbarhet. För variabeln “did” är det främst två aspekter i regressionsanalyserna som är 

väsentliga: värdet på koefficienten för “did” och p-värdet. Värdet på koefficienten visar hur 

mycket lagändringen påverkade det undersökta lönsamhetsmåttet. Detta värde är alltså endast 

den isolerade effekten och innefattar inte hur trenden inom branschen ser ut. En annan del av 

koefficienten som är viktigare än koefficientens storlek är om den är positiv eller negativ. Är 

koefficienten för “did” positiv betyder detta att lagändringen påverkade det undersökta 

lönsamhetsmåttet positivt och om koefficienten för “did” negativ betyder det att lagändringen 

påverkade lönsamhetsmåttet negativt. 

 

Den andra aspekten i regressionanalyserna är p-värdet, vilket visar om “did”-variabeln 

faktiskt är statistisk signifikant. Koefficienten på “did” spelar egentligen ingen roll om den 

inte är statistisk signifikant och därför är det väsentligt att kolla på p-värdet. För denna studie 

kommer vi främst undersöka “did” på ett 95-procentigt konfidensintervall, alltså om p<0,05 

så accepteras hypotesen. Vi är dock villiga att acceptera hypotesen på ett 90-procentigt 

konfidensintervall om p-värdet är tillräckligt nära det 95-procentiga konfidensintervallet. 

 



    30 

I de första tre regressionsanalyserna kommer ROA1, ROA2 och ROE undersökas enskilt mot 

de tre dummyvariablerna “lag”, “tid” och “did”. Detta görs för att få en första inblick om det 

finns något samband mellan den isolerade effekten “did” och respektive lönsamhetsmått. 

Därefter kommer tre till regressionsanalyser göras där det kontrolleras för storlek. Då det 

krävs att två av tre av kriterierna: anställda, omsättning och balansomslutning uppfylls för att 

påverkas av lagändringen kommer dessa tre variabler vara de kontrollerande variablerna.  

 

5.3.1 Regressionsanalys - ROA1 

 

Tabell 4. Från STATA 

 

I tabell 4 går det att utläsa en negativ koefficient på variabeln “did” med ett värde på -

2,645113. Detta tyder på att ROA1 påverkades negativt i företag som började 

hållbarhetsredovisa efter 2016 med i genomsnitt cirka 2,65 procentenheter. Det går även att 

utläsa p-värdet för variabeln “did”, vilket är 0,141. Då 0,141>0,05 är sambanden mellan 

ROA1 och “did” inte signifikant. Utifrån begreppet “R-squared” kan vi se att 3,27 procent av 

variationen för den beroende variabeln ROA1 förklaras av de oberoende variablerna “tid”, 

“lag” och “did”. 
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5.3.2 Regressionsanalys - ROA2 

 

Tabell 5. Från STATA 

 

I tabell 5 utläses det för den beroende variabeln ROA2 en negativ koefficient på variabeln 

“did” med ett värde på -4,652697. ROA2 påverkades då också negativt hos företag som 

började hållbarhetsredovisa efter 2016 med i genomsnitt ungefär 4,65 procentenheter. P-

värdet för variabeln “did” är i detta fall 0,056. Till skillnad från ROA1 finns det en statistisk 

signifikans mellan ROA2 och “did”. Utifrån tidigare motivering anser författarna att detta p-

värde är tillräckligt nära det 95-procentiga konfidensintervallet för att accepteras. Utifrån 

begreppet “R-squared” kan vi se att 1,24 procent av variationen för den beroende variabeln 

ROA2 förklaras av de oberoende variablerna “tid”, “lag” och “did”. 

 

5.3.3 Regressionsanalys - ROE 

 

Tabell 6. Från STATA 
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I tabell 6 utläses här, som för de tidigare två lönsamhetsmåtten, en negativ koefficient för 

variabeln “did” med ett värde på -12,37868. Detta betyder att för företag som började 

hållbarhetsredovisa efter 2016 påverkades ROE negativt med i genomsnitt ungefär 12,38 

procentenheter. För detta lönsamhetsmått har “did” ett p-värde på 0,021. Detta innebär att 

sambandet mellan “did” och ROE är statistiskt signifikant på ett 95-procentigt 

konfidensintervall, då 0,021<0,05. Faktum är att p-värdet är närmare ett 99-procentigt 

konfidensintervall än det 95-procentiga. Den statistiska signifikansen för sambandet mellan 

“did” och ROE är väldigt starkt i förhållande till de andra två lönsamhetsmåtten. Utifrån 

begreppet “R-squared” kan vi se att 3,25 procent av variationen för den beroende variabeln 

ROE förklaras av de oberoende variablerna “tid”, “lag” och “did”. 

 

5.3.4 Regressionsanalys - ROA1 med kontrollvariabler 

 

Tabell 7. Från STATA  

 

I denna regressionsanalys är kontrollvariablerna Anställda, Omsättning och 

Balansomslutning inkluderade i regressionen. Även när dessa kontrollvariabler är med utläses 

fortfarande en negativ koefficient på “did” för variabeln ROA1. Värdet på koefficienten har 

däremot ökat från -2,645113 till -2,53478, vilket innebär att med kontrollvariablerna 

inräknade är värdet på “did”-koefficienten större (-2,53478>-2,645113). Den negativa 

påverkan är alltså mindre. P-värdet för variabeln “did” har däremot ökat till 0,155, vilket 

innebär att sambandet mellan ROA1 och “did” är ännu mindre signifikant med 
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kontrollvariablerna inkluderade. Utifrån begreppet “R-squared” kan vi se att 6,86 procent av 

variationen för den beroende variabeln ROA1 förklaras av de oberoende variablerna 

Anställda, Omsättning, Balansomslutning, “tid”, “lag” och “did”.  

 

5.3.5 Regressionsanalys - ROA2 med kontrollvariabler 

 

Tabell 8. Från STATA 

 

Som för ROA2 är kontrollvariablerna Anställda, Omsättning och Balansomslutning 

inkluderade i denna regressionsanalys. Med dessa inkluderade är koefficienten på “did”-

variabeln för ROA2 fortfarande negativ. Likt i analysen ovan har värdet på “did”-

koefficienten blivit större med kontrollvariablerna inkluderade, då värdet har ökat från -

4,652697 till -4,503172 (-4,503172>-4,652697). Med andra ord är den negativa effekten på 

lönsamhetsmåttet mindre. Något som är intressant är att till skillnad från förra analysen har p-

värdet för variabeln “did” minskat när kontrollvariablerna inkluderades. Storleken på 

företagen hjälper alltså till att förklara sambandet mellan ROA2 och “did”. Utifrån begreppet 

“R-squared” kan vi se att 9,01 procent av variationen för den beroende variabeln ROA2 

förklaras av de oberoende variablerna Anställda, Omsättning, Balansomslutning, “tid”, “lag” 

och “did”.  
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5.3.6 Regressionsanalys - ROE med kontrollvariabler 

 

Tabell 9. Från STATA 

 

Slutligen görs en sista regressionsanalys på lönsamhetsmåttet ROE med kontrollvariablerna 

Anställda, Omsättning och Balansomslutning. Koefficienten för “did”-variabeln för ROE är 

fortsatt negativ, och likt de andra två analyserna har värdet på koefficienten blivit större, då 

det ökat från -12,37868 till -11,76866 (-11,76866>-12,37868). Med andra ord är den negativa 

effekten på detta lönsamhetsmått mindre med kontrollvariablerna inkluderade. Utifrån 

begreppet “R-squared” kan vi se att 5,62 procent av variationen för den beroende variabeln 

ROE förklaras av de oberoende variablerna Anställda, Omsättning, Balansomslutning, “tid”, 

“lag” och “did”.  

 

6. Analys 

6.1 Inledande diskussion 

I nuläget är arbete med hållbarhet något som är väldigt omtalat. Omvärlden ställer fler och 

fler krav på att företag arbetar med hållbarhet (Sprinkle & Maines 2010). Det är nästan 

självklart för konsumenter att företag arbetar med hållbarhet. Ändå har vi kunnat se att många 

företag inte har gjort det innan lagändringen och att det finns företag utanför lagramen som 

inte hållbarhetsredovisar. Den fråga som uppstår då är om det nu är så viktigt för företagens 

intressenter att det arbetas med hållbarhet, varför gör de flesta företag ändå inte det? Den 

slutatsen som kan dras är att företagen främst fokuserar på det finansiella resultatet och anser 

att arbeta med hållbarhet endast leder till kostnader som inte genererar intäkter för företaget. 
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Diskussionen om hållbarhetsarbete faktiskt leder till lönsamhet är fortfarande mycket 

omtvistad. Det finns forskning som tyder på att hållbarhetsarbete leder till positiv lönsamhet 

(Bodhanwala & Bodhanwala 2018; Galdeano-Gómez, Perez-Mesa & Piedra-Muñoz 2016; 

Burkhard Von Der Osten, Kirley & Miller 2017; Deanna Wang 2010; Sneirson 2009; Chen & 

Zhang 2017), men forskning som visar ett negativt samband mellan hållbart arbete och 

lönsamhet existerar också (Christmann 2000; Hassel, Nilsson & Nyqvist 2005; Chen & 

Zhang 2017). Efter att denna studie har samlat in data har vi kunnat se samband som kommer 

bidra till denna omfattande diskussion. Analyserna på resultaten från empirin redovisas 

nedan. 

 

6.2 ROA1 

I denna studie har det inte kunnat fastställas något signifikant samband mellan variabeln 

ROA1 och effekten av hållbarhetsarbete, alltså “did”-variabeln. Därför förkastas hypotesen 

om att hållbarhetsarbete inom IT-branschen påverkar ROA1 positivt (H1). För denna variabel 

går det inte att förkasta nollhypotesen, att hållbarhetsarbete inom IT-branschen inte påverkar 

ROA1 alls, då inget signifikant samband kunde identifieras. Detta är något som inte går i 

linje med de tidigare studier vi kunnat identifiera som relevanta för vårt forskningsområde 

(Bodhanwala & Bodhanwala 2018; Galdeano-Gómez, Perez-Mesa & Piedra-Muñoz 2016; 

Burkhard Von Der Osten, Kirley & Miller 2017; Deanna Wang 2010; Sneirson 2009; 

Christmann 2000; Hassel, Nilsson & Nyqvist 2005; Chen & Zhang 2017; Jung et al. 2018). 

En förklaring till skillnaden mellan vår studie och ovannämnda studier skulle kunna vara 

denna studies specifika bransch och land där företagen är verksamma under andra 

förhållanden och där intressenternas värderingar skiljer sig. En annan rimlig förklaring på 

varför vi inte kunde urskilja något signifikant samband är själva måttet. ROA1 har vi 

definierat som nettoreultat/balansomslutning, vilket vi upptäckte var problematiskt under 

insamlingen av datan. I och med att de studerade företagen var stora företag och ofta tillhörde 

koncerner, innebar det i många fall att de erhöll eller gav bort koncernbidrag. Dessa 

koncernbidrag är bokslutsdispositioner och belastar alltså nettoresultatet. Problemet med 

dessa bidrag är att de är interna transaktioner inom koncernen som påverkar avkastningen på 

det totala kapitalet, alltså visar måttet inte längre på det individuella företagets förmåga att 

generera vinst i förhållande till det totala kapitalet (Björn Lundén 2019). Ett annat problem 

med koncernbidragen är att det försvårar jämförelsen mellan koncernföretag och icke-

koncernföretag, då dessa bidrag kan medföra skillnader i de nettoresultat som redovisas.  
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6.3 ROA2 

Till skillnad från ROA1 kunde vi finna ett signifikant samband mellan ROA2 och effekten av 

hållbarhetsarbete. Detta samband visade sig dock vara negativt, vilket innebär att hypotesen 

att hållbarhetsarbete inom IT-branschen påverkar ROA2 positivt (H2) förkastas. 

Nollhypotesen, att hållbarhetsarbete inom IT-branschen inte påverkar ROA2 alls, förkastas i 

detta fall då ett signifikant samband kunde identifieras. Detta förvånade oss då majoriteten av 

den tidigare forskningen visade på positiva samband mellan hållbarhetsarbete och lönsamhet 

(Bodhanwala & Bodhanwala 2018; Galdeano-Gómez, Perez-Mesa & Piedra-Muñoz 2016; 

Burkhard Von Der Osten, Kirley & Miller 2017; Deanna Wang 2010; Sneirson 2009; Chen & 

Zhang 2017; Jung et al. 2018). Utifrån vår analys tolkar vi resultatet som att avkastningen på 

det totala kapitalet påverkades negativt i behandlingsgruppen, alltså var effekten av 

hållbarhetsarbetet negativt. En anledning till detta är att de kostnader det innebär för 

företagen att arbeta hållbart inte genererar tillräckligt med intäkter för att täcka kostnaderna. I 

detta fall väger med andra ord kostnaden för att arbeta med hållbarhet tyngre än nyttan av det. 

Detta ligger i linje med Direktivet 2014/95/EU, OJ L 330, 15-11-2014, ss. 1-9, där 

Europeiska kommissionen hävdar att för företag som inte uppfyller kommissionens kriterier 

för att börja hållbarhetsredovisa kan kravet att börja med detta komma att bli mer av en börda 

jämfört med den nytta som kan komma att genereras. Trots detta valde Sveriges riksdag att 

sänka kriterierna, vilket medförde att fler mindre företag inkluderades i lagändringen. Detta 

kan alltså vara en bidragande faktor till denna studies negativa resultat. 

 

En annan potentiell förklaring till det negativa resultatet är att behandlingsgruppen inte fått 

tillräckligt med legitimitet av hållbarhetsredovisningen. Legitimitet är som tidigare nämnt 

något som innehas objektivt, men skapas subjektivt (Suchman 1995). Trots att dessa företag 

börjat hållbarhetsredovisa, vilket tordes ha ökat legitimiteten, verkar företagens legitimitet 

inte ha ökat eller ökat ytterst lite. Potentiella förklaringar till detta fenomen är många. 

Observatörerna, alltså företagens intressenter, kanske inte anser dessa 

hållbarhetsredovisningar som något genuint arbete för en bättre värld, utan endast något de 

tvingats göra. Resonemang kan föras att om företagen genuint brytt sig om hållbar utveckling 

hade de redan arbetat med det innan lagändringen. För intressenterna betraktas 

hållbarhetsredovisningen endast som en extra kostnad för företaget och ingen legitimitet 

skapas. Denna argumentation stämmer överens med Hassel, Nilsson & Nyqvists (2005) 

forskning. En annan förklaring är möjligtvis att företagens årsredovisningar inte blir lästa av 
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intressenterna. Om ingen läser hållbarhetsrapporten och ser det arbetet som företagen har lagt 

ner kommer ingen legitimitet att skapas. Även långsiktigheten i legitimitetsskapandet 

behöver beaktas. Eftersom behandlingsgruppen endast har hållbarhetsarbetat i två år är det 

möjligt att denna tidsaspekt inte är tillräcklig för att företagen ska kunna erhålla legitimitet 

och de positiva effekter som legitimiteten kan ha på det finansiella resultatet. Att den 

finansiella lönsamheten på kort sikt kan påverkas negativt stämmer överens med Chen och 

Zhangs (2017) studie. 

 

6.4 ROE 

För avkastningen på det egna kapitalet fann vi ett signifikant samband mellan ROE och 

effekten av hållbarhetsarbete. Likt ROA2 var denna effekt också negativ, vilket innebär att 

hypotesen att hållbarhetsarbete inom IT-branschen påverkar ROE positivt förkastas (H3). För 

ROE förkastas även nollhypotesen, att hålllbarhetsarbete inom IT-branschen inte påverkar 

ROE alls, då ett signifikant samband identifierats. Att ROE påverkas negativt av 

hållbarhetsarbete är inte något som stöds av majoriteten av den forskning som vi 

uppmärksammat (Bodhanwala & Bodhanwala 2018; Galdeano-Gómez, Perez-Mesa & 

Piedra-Muñoz 2016; Burkhard Von Der Osten, Kirley & Miller 2017; Deanna Wang 2010; 

Sneirson 2009; Chen & Zhang 2017; Jung et al. 2018). Vi är även här förvånade över 

resultatet, framför allt över p-värdet på 0,0277. Utefter samma argumentation som gjordes för 

ROA1 om koncernbidrag antog vi att samma variation skulle framkomma i resultatet. Istället 

blev ROE det mest signifikanta måttet i denna studie. Tolkningen av resultatet är att 

avkastningen på det egna kapitalet hos behandlingsgruppen påverkades negativt av att 

hållbarhetsarbeta. De tänkbara anledningar till detta resultat är snarlikt det som 

argumenterades för ROA2; det genererades inte tillräckligt med intäkter för att täcka de 

kostnader som hållbarhetsarbetet innebar. Samma argumentation kring legitimitet gäller även 

här, att det förmodligen inte har skapats någon legitimitet bland de företag som tvingades 

hållbarhetsredovisa 2017 (Suchman 1995).  

 

6.5 IT-branschen 

Ett fokus på företagens ansvarstagande har under de senaste åren varit högst aktuellt. Företag 

måste tänka på och agera utefter de normer och krav som samhället ställer på dem 

(Frostenson & Helin 2018). Under lång tid med hållbart ansvarstagande bör företag finna 

legitimitet i samhällets ögon. IT-branschens arbete med alla tre perspektiven av hållbar 



    38 

utveckling associeras positivt med finansiell lönsamhet (Jung et al. 2018). I denna studie ser 

vi istället ett negativt samband mellan hållbarhetsarbete och två av de studerade 

lönsamhetsmåtten. Då vår studie och studien av Jung et al. (2018) studerar liknande storlek 

på företag borde även företagen i vår studie ha gynnats monetärt av att arbeta hållbart. Att det 

ändå inte visade sig vara så skulle kunna bero på att urvalsgruppen enbart arbetat med 

hållbarhet i två år och inte hunnit få den sökta legitimiteten som krävs för att arbetet ska börja 

generera finansiella intäkter. Vidare upptäckte vi under studiens gång även att storleken på 

företagen hade betydelse för vilka företag det var som faktiskt arbetade med hållbarhet innan 

lagförändringen och att de företag som precis påverkades av lagen inte tidigare aktivt 

arbetade med hållbarhet. Med tanke på att IT-branschen är en stark pelare bland 

tillväxtbranscher blev vi också förvånade över att majoriteten av de som arbetade med 

hållbarhet var de absolut största företagen i branschen. Med en andra tanke på uttalandet av 

Dustin Group’s vd, i artikeln skriven av Vivo (2019), att det finns så stora möjligheter att 

arbeta hållbart för företag i IT-branschen, trodde vi att det skulle vara betydligt fler som 

tillämpade och implementerade sitt hållbarhetsarbete. 

 

6.6 Avslutade analys 

Utifrån resultaten som genererats av de olika analyserna konstaterar vi att lönsamheten hos 

behandlingsgruppen har påverkats negativt. Detta för att både ROE och ROA2 visar negativa 

samband mellan lönsamhet och den isolerade effekten “did”. Varje mått i sig säger inte 

mycket om lönsamheten, men när båda lönsamhetsmåtten påvisar samma typ av samband går 

det att på ett trovärdigt sätt påstå detta. Detta var inte ett resultat vi hade räknat med, tvärtom 

var vår grundläggande hypotes, grundad i tidigare forskning, att lönsamheten skulle påverkas 

positivt då företagen skulle få en större legitimitet av hållbarhetsrapporterna. Då detta inte är 

fallet går det även att konstatera att hållbarhetsarbetet inte har skapat någon legitimitet hos 

dessa företag. Tidigare forskning och teori påvisar att legitimitet bör leda till ökad lönsamhet, 

och eftersom lönsamheten bland företagen i denna studie inte har ökat förklarar 

legitimitetsteorin detta som att företagen inte har lyckats skapa ny legitimitet genom deras 

hållbarhetsrapporter. Vi kan på ett trovärdigt sätt påstå detta eftersom vi genom “difference in 

differences”-metoden isolerat effekten av lagändringen, vilket innebär att det inte existerar 

några skillnader mellan företagen i analysen. Dessutom stärks denna analys då vi även tagit 

hänsyn till företagens storlek genom kontrollvariablerna. Resultaten från empirin påverkades 

då inte när de tre oberoende variablerna: anställda, omsättning och balansomslutning 
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introducerades, vilket innebär att företagens storlek inte hade någon inverkan på hur 

lönsamheten påverkades. Genom detta kan vi dra mer generaliserade slutsatser på hela 

populationen gällande vårt resultat, alltså att lönsamheten påverkas negativt i hela IT-

branschen av att arbeta med hållbarhet, i alla fall kortsiktigt. Enligt legitimitetsteorin är 

förklaringen till detta alltså att det inte skapats någon legitimitet hos företagen. 

 

Däremot är det svårare att förklara varför det inte skapats någon legitimitet. Under tidigare 

avsnitt har det argumenterats för potentiella anledningar till varför det ej skapats någon 

legitimitet. Ett exempel är att hållbarhetsarbetet inte betraktas som genuint för intressenterna, 

utan endast ses som kostnader, och att det därför inte skapas någon legitimitet. Detta är ett av 

de starkaste argumenten då det finns stöd om detta i tidigare forskning (Hassel, Nilsson & 

Nyqvists 2005). En annan trovärdig anledning till det negativa sambandet är tidsspannet som 

studerats. Eftersom lagändringen skedde nyligen går det inte att i nuläget studera hur 

lönsamheten påverkas långsiktigt. Denna studie kan alltså endast uttala sig om ett kortsiktigt 

tidsintervall. På lång sikt bör företagens lönsamhet påverkas positivt enligt studierna av Jung 

et al. (2018) och Chen & Zhang (2017).  

 

När det gäller IT-branschen i helhet blev vi som tidigare nämnt förvånade över hur få företag 

som faktiskt arbetar med hållbarhet bland de medelstora företagen. Då majoriteten av tidigare 

forskning visar på att hållbarhetsarbete påverkar lönsamheten hos företag positivt, i synnerhet 

IT-branschen enligt Jung et al. (2018), är det ett rimligt antagande att de flesta av de stora och 

medelstora företagen bör implementera någon typ av hållbarhetsarbete som sedan mynnar ut i 

en hållbarhetsrapport. Den tydligaste anledningen till varför detta inte sker är att företagen 

möjligtvis har en negativ syn på hållbarhetsredovisning utifrån ett lönsamhetsperspektiv. 

Kanske kan det även vara så att de på förhand med hjälp av interna kostnadskalkyler redan 

vet att hållbarhetsarbete påverkar deras lönsamhet negativt. Även här är det viktigt att beakta 

det korta tidsspannet på två år. Det är mycket möjligt att hållbarhetsarbetet kommer bli 

lönsamt i framtiden och de företag som börjat arbeta med hållbarhet 2017 kommer se en 

positiv utveckling på deras lönsamhet. Detta kan då även observeras och tas efter av de 

företag som inte arbetar med hållbarhet i nuläget, vilket slutligen kan leda till att fler företag 

börjar arbeta hållbart. 
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7. Slutsatser 

Syftet med denna studie var att förklara om det finns något kausalt samband mellan 

hållbarhetsarbete och lönsamhet. Är det lönsamt att arbeta med hållbarhet? I denna studie 

valde vi att definiera lönsamhet utefter tre lönsamhetsmått; ROA1, ROA2 och ROE. Dessa 

tre tillsammans visar om ett företag är lönsamt eller inte, men var för sig går det inte att dra 

några trovärdiga slutsatser. För att kunna besvara studiens syfte valde vi att använda oss av en 

kvantitativ metod där vi samlade in data från relevanta företags årsredovisningar. Denna data 

sammanställdes för att sedan analyseras genom “difference in differences”-metoden och på så 

sätt påvisa om det existerar något kausalt samband mellan hållbarhetsarbete och lönsamhet. 

Med hjälp av analyserna kunde vi förkasta eller bekräfta våra hypoteser och därefter besvara 

forskningsfrågan. 

 

Resultatet från studien påvisar att lönsamheten hos företag inom IT-branschen påverkas 

negativt av hållbarhetsarbete på kort sikt. Både ROA2 och ROE var statistiskt signifikanta 

med ett negativt värde på “did”-koefficienten, vilket innebär att det existerar ett negativt 

kausalt samband mellan lönsamhetsmåtten ROA2 respektive ROE och effekten av 

hållbarhetsarbetet. Detta samband existerade även när företagens storlek inkluderades i 

beräkningen. Med andra ord har företagens olika storlekar ingen större påverkan på det 

kausala sambandet. Vi kan därför generalisera detta resultat till hela populationen, alltså IT-

branschen i Sverige. Viktigt att påpeka är trots att resultatet som påvisar ett negativt samband 

går det inte att uttala sig om detta samband kommer vara negativt för alltid eller om det i 

framtiden kommer vända, vilket har uppmärksammats i tidigare studier (Chen & Zhang 

2017). Vi kan alltså enbart uttala oss om att lönsamheten påverkas negativt på kort sikt. 

 

7.1 Begränsningar  

I denna studie är författarna medvetna om ett antal begränsningar som kan försvaga studiens 

slutsatser. En av dessa begränsningar är att studien endast samlat in primärdata från en 

databas och inte samlat in på annat sätt, till exempel enkätundersökningar. Databaser är bra 

källor att hämta information ifrån, men det finns även en risk att informationen i databaser 

inte är komplett (Saunders, Lewis & Thornhill 2016). I vårt fall skulle det betyda att det 

skulle kunna finnas företag som inte är med i Retriever Business men som borde varit med i 

behandlingsgruppen. Detta skulle kunna påverka resultatet i empirin. 
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En annan potentiell begränsning är urvalsstorleken. Jacobsen (2017) påstår att det i regel 

krävs mellan 400-600 observationer för att kunna få ett bra resultat vid en kvantitativ ansats. 

Denna studie har dock 295 observationer, vilket alltså är mindre än vad Jacobsen 

rekommenderar. Men då det fanns ett begränsat antal företag som uppfyllde kriterierna för 

att kunna tillhöra behandlingsgruppen var det inte möjligt att nå det rekommenderade antalet 

observationer utan att rubba balansen mellan storleken på behandlingsgruppen och 

kontrollgruppen. Vidare var tidsplanen även en faktor som hade påverkan på urvalsstorleken.  

 

7.2 Kunskapsbidrag 

Denna studies resultat kan möjligtvis skapa en bättre förståelse för företag inom IT-branschen 

huruvida det på kort sikt är lönsamt eller inte för de att arbeta med hållbarhet. Studien finner 

att det i alla fall på kort sikt är olönsamt, då kostnaden för hållbarhetsarbetet överstiger dess 

nytta (intäkt). Vidare bidrar denna studie även med att stärka argumenten kring 

legitimitetsteori, då vårt resultat har kunnat förklaras med hjälp av legitimitetsteorin. Vår 

studie kan användas som stöd vid fortsatt forskning avseende företags lönsamhet på kort sikt 

ur ett legitimitetsperspektiv. 

 

7.3 Förslag till framtida forskning  

I denna studie kommer vi fram till att samtliga lönsamhetsmått som undersöktes påverkades 

negativt av hållbarhetsarbetet. Det hade varit intressant att problematisera fenomenet genom 

att studera omfattningen på hållbarhetsarbetet och om denna har någon effekt på 

lönsamhetsförändringen. Med andra ord: finns det något samband mellan omfattningen på 

hållbarhetsrapporten och lönsamheten?  

  

Det hade även varit intressant att undersöka detta fenomen över ett längre tidsintervall, 

eftersom det möjligtvis hade gett ett annat resultat. Som tidigare nämnt kan det möjligtvis ta 

fler än två år av hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning för ett företag att erhålla 

legitimitet från sina intressenter och därmed de positiva följder som detta för med sig. Är 

hållbarhetsarbete en långsiktig investering? 
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