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Abstract 
The use of sustainability reporting has increased dramatically over the last few years and has be-

come an important issue for companies around the world. This literature review takes its aim at 

mapping what the prior literature has concluded to be the driving factors behind sustainability re-

porting. This is done by investigating 15 different scientific articles about the subject sustainability 

reporting and the driving factors behind the reporting. The factors that the articles point out to be 

important to explain why the companies report are categorized into groups of similar factors to fur-

ther investigation concerning the similarities and differences between the factor and the articles. We 

discovered that the size of the company seemed to be the most important driving factor behind sus-

tainability reporting. Also the companies stakeholders turned out to be an important factor that had 

an effect on the companies decision-making about whether to report sustainability or not. 
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1. Inledning 
Under de senaste decennierna har användningen av hållbarhetsredovisning ökat explosionsartat 

(Frostenson, Helin, & Sandström, 2012). I takt med att människor och samhället i stort har blivit 

mer medvetna om miljö och hållbarhet har ämnet fått ett större utrymme i media och är idag en stor 

fråga inom redovisningsområdet. 

Hållbarhetsredovisning handlar om att redovisa hur företag jobbar för att uppnå en mer hållbar 

utveckling (Global Reporting Initiative, u.å.). Det finns många olika begrepp och definitioner på 

hållbarhetsredovisning, exempelvis inom engelskan finns begreppen sustainability reporting, 

environmental reporting, tripel bottom line reporting och corporate social responsibility reporting 

med flera. Innebörden av dessa begrepp och dess definitioner skiljer sig lite åt men bygger i 

grunden på samma principer. Enligt Frostenson et al. (s. 8, 2012) kan hållbarhetsredovisning 

beskrivas som ”en ram för att redovisa ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter av företagets 

verksamhet”. Dessa tre huvudområden kan delas upp i mindre underkategorier som till exempel 

klimatförändringar, mångfald, hälsa, jämlikhet, rättvisa, intäkter och kostnader.  

Det finns spridda svar angående när begreppet hållbar utveckling på allvar började bli aktuellt men 

den allmänna uppfattningen är att det var i slutet av 80-talet, framförallt till följd av två händelser 

knutna till FN:s rekommendationer. Brundtlandsrapporten, Vår gemensamma framtid, 1987, som 

handlar om att lämna jorden i ett sådant skick att nästa generation får samma förutsättningar som 

nuvarande generation. Den andra händelsen är Riokonferensen eller Agenda 21-konferensen 1992 

där 170 länder tillsammans formulerade ett handlingsprogram över miljö och utveckling för det 

tjugoförsta århundrandet.(Frostenson et al., 2012) 

1.1. Problematisering 
De flesta forskare anser idag att människan ligger till grund för den globala uppvärmningen. Många 

forskare hävdar också att förstörandet av ekosfären och den sociala orättvisan runt om i världen är 

ett resultat av drivkraften att maximera den ekonomiska vinsten. I längden blir detta ohållbart; om 

människan orsakar sådana skador på ekosfären till den grad att människan inte längre kan leva på 

jorden finns heller ingen mening med tillväxt.(Unerman, Bebbington, & O’Dwyer, 2007) För att 

exempelvis hantera miljöförstöring, mänskliga rättigheter, arbetslöshet så behövs ett 

helhetsorienterat perspektiv. Eftersom konsumtion och tillverkning idag sträcker sig över olika 

världsdelar blir också kraven från olika intressenter större och ett större fokus läggs på aktörers 

ansvar. Aktörer anses ha ett ansvar på grund av att de har en möjlighet att påverka. Ett sätt att få ett 

större helhetsorienterat perspektiv för företag är genom hållbarhetsredovisning. Även om 

lagstiftning och stora överstatliga organ som EU och FN inte haft möjligheten att skapa tydliga 
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ramverk inom området hållbar utveckling för företag och myndigheter, har kraven ändå ökat från 

många andra håll. Dessa krav har drivit på företag att ta ett större ansvar än vad som lagligen krävs 

av dem, samt att redovisa denna hållbarhetsinformation till allmänheten.(Frostenson et al., 2012)   

Under de senaste 20 åren har det gjorts många vetenskapliga studier inom området 

hållbarhetsredovisning. Studierna har handlat om hållbarhetsredovisningens utveckling, 

tillvägagångssätt och framtid. Även studier om varför företag väljer att upprätta 

hållbarhetsredovisningar har gjorts. Många teorier pekar på att det kan ligga andra motiv än hållbar 

utveckling bakom varför företag väljer att hållbarhetsredovisa.(Higgins, Milne, & Gramberg, 2014) 

Hållbarhetsredovisning kan, genom att identifiera och synliggöra de problemområden företaget 

väljer att fokusera på, användas för att styra handlingar, mål och beslut i den riktning som 

eftersträvas. En annan funktion som enligt Frostenson et al. (2012) är av större betydelse i praktiken 

är att hållbarhetsredovisningen ska öka transparensen gentemot intressenter. Dessa intressenter kan 

vara exempelvis aktieägare, kunder, leverantörer, anställda och myndigheter. Då olika intressenter 

har olika målsättningar kan det skapas motsägelsefullheter i försök att tillgodose allas intressen i 

redovisningen. När dessa oförenligheter uppstår måste företagen välja vilka intressenter de vill rikta 

sig till.(Frostenson et al., 2012) 

Tidigare forskning har gett varierade resultat rörande varför företag hållbarhetsredovisar och har 

även använt olika teorier och mätmetoder i sina undersökningar. Det finns även tidigare 

litteraturstudier som har granskat varför företag hållbarhetsredovisar, till exempel Fifka (2013) som 

har gjort en metaanalys över existerande litteratur inom området. Denna litteraturstudie gör dock 

ingen djupare beskrivning av artiklarna utan fokuserar främst på avgörande faktorer och skillnader 

mellan regioner. Förutsättningarna ser olika ut i olika länder (Ramos, Cecílio, Douglas, & Caeiro, 

2013) och det gör att resultaten kan skifta mellan länder. En annan faktor som kan påverka 

studiernas resultat är att hållbarhetsredovisning har flera olika definitioner. Detta gör att forskare 

kan se på hållbarhetsredovisningen på olika sätt och på det viset också angripa problemet olika. 

Utvecklingen inom hållbarhetsredovisningen och varför företag hållbarhetsredovisar förändras i 

snabb takt och det gör att även forskningen inom området ständigt förnyas. Det här är faktorer som 

kan göra det svårt att få en bild över varför företag hållbarhetsredovisar, vilket gör att vi ser en 

möjlighet och ett behov att kartlägga den nuvarande litteraturen. En litteraturstudie kartlägger den 

nuvarande litteraturen och ger på så sätt en mer samlad bild av faktorerna, utifrån de valda 

artiklarna, som leder till varför företag hållbarhetsredovisar.  

1.2. Syfte 
Syftet med denna studie är att kartlägga vad ett antal olika vetenskapliga artiklar inom den 

akademiska hållbarhetsredovisningslitteraturen har kommit fram till gällande avgörande faktorer 
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som gör att företag hållbarhetsredovisar. Studien avser att göra en djupgående analys av artiklarna 

samt en jämförelse av likheter och skillnader mellan artiklarna.  

1.3. Disposition 
Denna litteraturstudie är upplagt på följande vis:  

Först presenteras den metoden som används i genomförandet av studien, denna beskriver hur de 

vetenskapliga artiklarna har samlats in, vilka avgränsningar som har gjorts och hur de insamlade 

artiklarna har analyserats. Sedan presenteras en genomgång av de vetenskapliga artiklarna som har 

legat till grund för studien. Till sist genomförs en analys och slutdiskussion utifrån de artiklar som 

har använts i studien.  
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2. Metod 

2.1. Forskningsansats 
Bryman & Bell (2013) gör skillnad på kvalitativa och kvantitativa forskningsansatser. De 

kvalitativa kännetecknas av att de utgår mer från ord medan de kvantitativa fokuserar mer på siffror. 

En annan skillnad som Bryman & Bell (2013) påpekar är att kvalitativ forskning utgår i större 

utsträckning från deltagarnas perspektiv och åsikter medan kvantitativ forskning är mer styrd utav 

forskarens synvinkel och uppfattningar. Kvalitativa studier är mer inriktade på beskrivning och 

tolkning av verkligheten vilket är svårt att göra med en helt kvantitativ metod som påverkas mer av 

naturvetenskapliga synsätt baserat på vad som redan är allmänt accepterat.(Bryman & Bell, 2013) 

Denna litteraturstudie fokuserar på vad tidigare forskning har sagt och låter detta styra 

litteraturstudiens genomförande och resultat. Avsikten är inte att kvantifiera den tidigare 

forskningen utan ge en mer tolkande och analyserande bild av den tidigare litteraturen utifrån de 

utvalda artiklarna. Tolkning är i många fall nödvändigt i vår studie eftersom artiklarna i vårt urval 

inte alltid ger en klar och tydlig bild av sitt arbete vilket ger utrymme för tolkningar. Till följd av 

dessa omständigheter är denna litteraturstudie att betrakta som kvalitativ.   

2.2. Datainsamlingsmetod 

2.2.1. Litteraturstudie 
För att i enlighet med vårt syfte att kartlägga vad olika artiklar säger angående de avgörande 

faktorerna som påverkar företag att hållbarhetsredovisa har vi valt att genomföra en 

litteraturturstudie. En litteraturstudie möjliggör att kunna ta in vilka faktorer tidigare forskare har 

kommit fram till är avgörande för varför företag hållbarhetsredovisar och passar således till denna 

studies syfte. Att göra en litteraturstudie är fördelaktigt då forskningen kring varför företag 

hållbarhetsredovisar är spridd.   

2.2.2. Urval artiklar 

Strategi 
Enligt Patton (2002) kännetecknas kvalitativ forskning av tvetydigheter och det finns inga tydliga 

metodologiska regler i ämnet utan olika meningsfulla strategier används istället.  Detta leder till att 

ett antal strategier för insamling av artiklar till studien väljs medan andra strategier väljs bort. Alla 

strategier kan inte användas simultant vilket leder till att ett subjektivt val måste göras. Denna studie 

använder i huvudsak strategin målstyrd insamling, purposeful sampling, för att finna relevanta 

artiklar. Strategin innebär praktiskt att artiklar som är informationsrika väljs ut före artiklar med 

relativt sett mindre relevant information samt att antalet artiklar som väljs ut är en effekt av studiens 

syfte och dess omfattning. Vi har valt att använda denna strategi då den syftar till att generera data 

som passar för djupgående analys.(Patton, 2002) 
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Det finns olika undermetoder till målstyrd ins§amling och vi har valt att använda intensitetsurval, 

vilket är en strategi som innebär att artiklar som beskriver fenomenet på ett intensivt sätt väljs ut 

(Patton, 2002). Vi använder oss av intensitetsurval då det finns artiklar som angränsar till studiens 

ämnesval fast inte är relevanta för studien eftersom de inte innehåller tillräckligt med information 

om ämnet för att en djupgående analys skall kunna göras. Sådana artiklar riskerar att komma med i 

en studie om en annan strategi tillämpas. I denna studie har vi även använt andra undermetoder till 

målstyrd insamling som till exempel snöbollsmetoden, se rubrik ”Litteraturundersökning” under 

”2.2.2. Urval artiklar”, och triangulering, se ”2.4.2 Validitet”, men då inte som huvudstrategi för att 

hitta artiklar till studiens urval.  

Denna litteraturstudie undersöker bara en begränsad mängd av den litteratur som finns och det bör 

därför poängteras att studien inte är heltäckande. 

Avgränsningar 
Vi hade i inledningen av sökningen av artiklar kommit fram till ett antal kriterier som vi ansåg att 

artiklarna skulle uppfylla. En av avgränsningarna vi gjorde var att artiklar som används till grund 

för denna studie ska vara peer reviewed, vilket innebär att artiklarna har granskats av andra forskare 

inom samma kunskapsområde som artikelförfattarna. Detta för att säkerställa att artiklarna har 

tillräckligt hög vetenskaplig standard för att tillåtas publiceras i respektive vetenskaplig 

journal.(Umeå universitetsbibliotek, u.å) Detta är en avgränsning som höjer kvalitén på studien 

genom att luta sig mot att andra oberoende forskare än artikelförfattarna har ansett att artiklarna i 

fråga håller en hög vetenskaplig nivå. 

Vidare har vi endast undersökt artiklar som handlar om hållbarhetsredovisning. Företaget behöver 

inte nödvändigtvis arbeta aktivt med CSR (Corporate Social Responsibility) för att upprätta en 

hållbarhetsredovisning eller motsatsen, de kan arbeta aktivt med CSR men välja att inte upprätta en 

hållbarhetsredovisning (Prado-Lorenzo, Gallego-Alvarez & Garcia-Sanchez, 2009). På grund av 

detta var vi i valet av artiklar noga med att säkerställa att de handlade om själva redovisandet av 

hållbarhet och inte om hållbarhetsarbetet generellt. Detta gjorde vi genom att läsa igenom artiklarna 

för att utifrån kontexten avgöra om de handlade främst om hållbarhetsarbete i sig eller, som vi 

inriktat oss på, om redovisningen av detta arbete. Vi har även avgränsat oss till att använda endast 

empiriska artiklar i vårt litteratururval då vi anser att dessa ger en mer objektiv och 

verklighetstrogen bild.      

Vi avgränsade oss till att bara ta med relativt nya artiklar och i artikelsökarfasen sökte vi därför 

endast efter artiklar som publicerats under det senaste decenniet. Detta slumpade sig så att alla 

artiklar som är med i studien är publicerade från år 2007 och framåt, dock så kan den data som 
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artiklarna bygger på vara insamlad före år 2007. Att artiklarna är relativt nya ger en bra bild över 

hur den samtida forskningen inom området hållbarhetsredovisning ser ut. Ju äldre forskningen är 

desto större är risken att forskningen anses vara föråldrad och då också irrelevant. Dessa två 

omständigheter har gjort att denna avgränsning valts. 

Litteratursökning 
I samband med vår initiala sökgenomgång efter hållbarhetsredovisningsbaserad litteratur fann vi att 

följande engelska begrepp används till att beskriva hållbarhetsredovisning: sustainability reporting, 

CSR och corporate social responsibility. Dessa ord användes för att söka efter artiklar som 

undersöker varför företag hållbarhetsredovisar.  

Sökningen av artiklar började i sökmotorn Summon med de ovanstående sökorden i de sex högst 

rankade redovisningsjournalerna: Accounting, Organizations and Society, Contemporary 

Accounting Research, Journal of Accounting and Economics, Journal of Accounting Research, 

Review of Accounting Studies och The Accounting Review, som Oler, Oler, & Skousen (2010) 

hänvisar till. Dessa sökningar gav inte så många träffar med undantag för journalen Accounting, 

Organizations and Society. Några av dessa träffar var artiklar som hade en viss koppling med vårt 

ämnesval och sparades därför ner för att läsas mer noggrant. Inga av artiklarna visade sig sedan 

svara på varför företag hållbarhetsredovisar eller så innehöll de inte tillräckligt med relevant 

information och ingår därför inte i urvalet av artiklar.  

Eftersom sökningen i de högst rankade journalerna inte gav några artiklar som var relevanta för 

denna undersökning söktes artiklar generellt i sökmotorerna Summon, Abi-inform och Google 

Schoolar, sökorden var de samma som innan. Genom dessa sökningar hittades flera artiklar som 

möjligtvis kunde ge svar på varför företag hållbarhetsredovisar. Även fast dessa artiklar inte är 

publicerade i någon av de sex högst rankade journalerna håller de ändå en hög standard då de är 

peer-reviewed. Artiklarna som hittades gav oss ytterligare sökord genom att artiklarna använde flera 

olika begrepp för hållbarhetsredovisning. De ytterligare sökorden som användes var social 

responsibility reporting, triple bottom line, environmental reporting och corporate responsibility 

reporting. Genom artiklarnas litteraturgenomgång och källhänvisningar styrde några av artiklarna in 

oss på flera andra användbara artiklar. Denna metod för att finna annan litteratur benämns ofta som 

den så kallade snöbollsmetoden (Bryman & Bell, 2013). En review-artikel som gav oss flera andra 

artiklar genom snöbollsmetoden var Fifka (2013) som är en artikel med liknande syfte som denna 

studie men som inte gör någon djupare beskrivning av varje enskild artikel, vilket görs i denna 

studie. Artikeln har däremot ett större urval av artiklar, 186 stycken från åren 1972 till och med 

2011. (Fifka, 2013) Vi valde att begränsa oss till artiklar som sträckte sig från 2007 och framåt då 

de kunde tänkas vara relevanta för vår studie. Tidsavgränsningen gjordes för att få en hanterbar 
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datamängd samt för att vi avgränsat studien till relativt ny forskning. Detta resulterade i ett tjugotal 

artiklar som granskades närmare och ett antal artiklar valdes senare ut till denna litteraturstudies 

urval.  

Litteraturgenomgång och slutgiltigt urval 
När litteratursökningen var gjord hade vi ett hundratal artiklar som kunde tänkas vara relevanta för 

vår studie. Dessa överblickades och undersöktes utifrån huruvida de svarade på varför företag 

hållbarhetsredovisar, samt hur relevant information de innehöll. I frågan om relevansen granskades 

vissa aspekter mer ingående, däribland om artikeln fokuserade på redovisning eller mer CSR i stort. 

Vi ville att artiklarna skulle ha ett tydligt fokus på redovisningen.  

I genomläsningsprocessen sållade vi bort de artiklar som vi ansåg innehålla mindre relevant 

information jämfört med andra och detta genererade i färre och färre artiklar. Denna procedur 

fortgick fram till att vi ansåg oss inneha en rimlig datamängd till att göra en litteraturstudie av den 

karaktär och djupgående analys som vi planerat att göra. Datamängden som vi ansåg var rimlig 

bestod av 15 artiklar och utgör således litteraturstudiens urval av artiklar. 

Patton (2002) nämner att varje undersökning kommer till en punkt där ytterligare insamling av data 

inte är möjlig eller för den delen önskvärd. Han konstaterar att perfektionism föder ofullständighet 

och med detta konstaterande menar han att desto mer grundligt arbetet är utfört desto mer 

motsägelser kommer att visa sig. Detta kommer i förlängningen leda till att gap och olösta 

tvetydigheter kommer att vara en del av den slutgiltiga produkten. Detta är helt normalt och 

reflekterar den verkliga världen.(Patton, 2002) Detta är någonting som vi i vår studie kan relatera 

till, speciellt då vi har en given tidsram att förhålla oss till vilket medför en begränsad möjlighet för 

ytterligare insamling av data för att tydliggöra de motsägelser som har uppstått. Vi ansåg att 15 

artiklar var tillräckligt för att kunna ge en överblick av hur forskare idag ser på varför företag 

hållbarhetsredovisar med utgångspunkt på graden av djupgående analys som vi ville göra, samtidigt 

som det är gångbart utifrån vår begränsade tidsram. 

De 15 artiklarna som urvalet består av är hämtade från sex olika journaler. Hur många artiklar som 

är hämtade från de olika journalerna visas i tabellen nedan. 
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Journal Antal 

Corporate Social Responsibility and 

Environmental management 

4 

Journal of Business Ethics 4 

Journal of Cleaner Production 2 

Business Strategy and the 

environment 

2 

Accounting forum 2 

Asian Review of Accounting 1 

Tabell 1: Journalerna som artiklarna är publicerade i.  

 

Artiklarna i urvalet använder sig av olika företag från olika länder för att undersöka deras 

forskningsfrågor. Detta är viktigt att påpeka då olika länder har olika förutsättningar, till exempel så 

skiljer det sig åt mellan utvecklingsländer och utvecklade länder. Vilka länder som är 

representerade i studien och hur många artiklar som använt sig av företag i dessa länder visas i 

tabellen nedan.   

 

Tabell 2: Artiklarnas fördelning från olika länder.  

0

1

2

Artiklarnas fördelning från olika 
länder 

Antal artiklar
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2.3. Studiens utförande 

2.3.1. Översättning 
I all form av översättning mellan två språk riskerar hela eller delar av ett ords ursprungliga bety-

delse att helt eller delvis försvinna, vilket även är problematiskt i vår studie då alla artiklar i studien 

urval är engelsspråkiga, därför är översättningen från engelska till svenska ett centralt område för 

denna studie. 

Inom vårt undersökningsområde, hållbarhetsredovisning, finns det en bred samling av begrepp som 

syftar på samma eller snarlika fenomen. Detta är påtagligt inom den engelska begreppsapparaten 

som för området hållbarhetsredovisning har en bredare begreppsflora än den svenska. Det finns 

även exempel på det omvända förhållandet mellan svenskan och engelskan där svenskan erbjuder 

fler tolkningar av ett engelskt begrepp. Ett exempel på detta är engelskans accounting vilket på 

svenska både kan betyda ekonomistyrning samt redovisning. I situationer likt denna läggs vikt vid 

att av kontexten utröna hur begreppet ursprungligen var tänkt att användas.  

Vissa begrepp översätts inte från engelska till svenska, till exempel the unit trust sector. Detta då 

svenskan, som argumenterat för tidigare, har en i vissa fall begränsad begreppsapparat och således 

skulle en översättning av det engelska ordet upplevas som stelt och dess innebörd riskera att för-

svinna under översättningsprocessen. En annan orsak kan i vissa fall vara att det engelska or-

det/fenomenet är något som främst är aktuellt i den speciella kontexten som diskuteras och det finns 

därför ingen tydlig svenspråklig motsvarighet. Alla ord som vi inte har översatt från engelska till 

svenska står i kursiv stil, detta för att uppmärksamma läsaren att ingen översättning är gjord.   

2.3.2. Andrahandsreferering  
Då vi har valt att genomföra en litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar kommer källhän-

visning till dessa artiklar att vara nödvändigt. Då studien bygger på andra författares slutsatser är det 

viktigt att kartlägga de utgångspunkter som leder fram till artikelförfattarnas slutsatser. En del av 

detta är att visa på varifrån artikelförfattarna har hämtat sina teoretiska utgångspunkter ifrån. Detta 

sker i vår studie genom så kallad andrahandsreferering vilket innebär att vi, där det är nödvändigt, 

redogör för de källor som artikelförfattaren i fråga har använt. Detta sker genom att källhänvisning-

en först redogör för grundkällan och publiceringsår följt av källhänvisning till artikel (Högskolan i 

Borås,” u.å.). Exempel på hur detta kan se ut är när Quaak et al. (2007) utgår ifrån Elkington (1997) 

diskussion om miljö och källhänvisning ser då ut som följer (Elkington, 1997 se Quaak et al., 

2007). 

2.3.3. Dataanalys 
Patton (2002) framhåller vikten av att redan under fältarbetet, det vill säga under insamlandet av 

data, börja analysera och leta efter möjliga samband i materialet. Redan i början av vår studie, under 
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insamlandet av artiklar, började vissa samband framträda så som att vissa artiklar tog avstamp i 

samma definitioner av hållbarhetsredovisning. Detta tycks i sin tur färga artiklarnas fortsatta 

ställningstaganden. Det är dock inte önskvärt att se dessa samband som någon absolut ”sanning” då 

det riskerar att snedvrida det fortsatta arbetet mot denna ”sanning” och som senare kan visa sig vara 

icke valid. Risken finns dock att om en tanke som väcks under datainsamlingsarbetet inte får 

tillräckligt med uppmärksamhet direkt riskerar den tanken att gå förlorad, det är alltså en 

balansgång mellan att dels ta till vara på de tankar som dyker upp under arbetets gång men 

samtidigt inte fastna så djupt i dessa tankegångar att de riskerar att snedvrida det fortsatta 

arbetet.(Patton, 2002) För att undvika att tankar och idéer skulle glömmas bort var vi noga med att 

göra kontinuerliga anteckningar under hela arbetets gång. Även då tanken inte till synes var 

betydande och förmodligen inte skulle tas med i arbetet antecknades den. När vi sedan började mer 

ingående läsa artiklarna märkte vi vilka idéer som var användbara utifrån innehållet i artiklarna. Vi 

fick även nya idéer på upplägg för dataanalysen i genomläsningen av artiklarna.  

Patton (2002) nämner att grunden för kvalitativ analys är informationsrika beskrivningar. Han 

menar att ju mer detaljrikt, beskrivande och ingående författaren framställer sin kontext desto bättre 

och djupare förståelse får läsaren. Detta är viktigt i kvalitativa studier då det skapar trovärdighet och 

ger läsaren möjlighet att måla upp en bild av fenomenet och genom det dra sina egna slutsatser 

utifrån samma ramar som författaren.(Patton, 2002) Bryman och Bell (2013) menar att det finns en 

viss problematik förknippad med kvalitativt material då det inom den kvalitativa forskningen snabbt 

generaras ett omfattande material som riskerar att bli för stort och således svårt att analysera. Detta 

är någonting som vi upplever som till viss del problematiskt, vilket kan relateras till det faktum att 

vi har valt att göra en litteraturstudie, då en litteraturstudie till sitt väsen är en sammanställning av 

tidigare litteratur. Vårt mål är att ge läsaren utförliga beskrivningar över varje utvald artikel men det 

är samtidigt inte möjligt att ge utförliga beskrivningar och kommentarer till allt som ingår i 

artiklarna. Ifrån den tidigare litteraturen måste relevanta delar väljas ut för att ingå i den färdiga 

litteraturstudien. Läggs fokus på en sak minskar till viss del fokus på en annan och avvägningen 

däremellan är till viss del problematisk. Om en för detaljerad beskrivning ges medför även det att 

det slutgiltiga arbetet blir textmässigt väldigt omfattande vilket kan medföra ett minskat intresse 

från läsaren då arbetet i sådant fall, i stora delar, upplevs som icke relevant och långrandigt. Det är 

alltså en balansgång mellan att ge läsaren en bra och omfattande beskrivning av de olika artiklarna 

samtidigt som att hålla studien informationsnivå koncis och relevant. För att möta denna 

problematik har vi använt oss av ett antal punkter vid beskrivningen av artiklarna, dessa punkter 

redogörs för nedan.  

När vi läste artiklarna som vårt urval består av så utgick vi ifrån några punkter som vi förhöll oss till 
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och försökte svara på. Detta delvis för att möta problematiken som nämns i ovanstående stycke men 

också för att skapa en genomgående struktur över hela artikelgenomgången och för att göra det 

möjligt att uppnå studiens syfte; att kartlägga avgörande faktorer som hållbarhetslitteraturen 

kommit fram till. Vi tittade efter vilket eller vilka begrepp artiklarna använder för det svenska ordet 

hållbarhetsredovisning, men även hur de definierade begreppet. Detta då vi tidigt i arbetet såg att 

många olika begrepp användes och beroende på vilket begrepp och definition på begrepp en artikel 

antog så fick artiklarna något olika perspektiv. Vi anser att det kan bli förvirrande och 

osammanhängande att använda olika beteckningar på hållbarhetsredovisning genom hela 

litteraturgenomgången och vi kommer därför använda oss av begreppet hållbarhetsredovisning. Vi 

är medvetna om att detta är vår egen tolkning och att begreppen inte alltid är synonyma. Till 

exempel har begreppet environmental reporting använts och beskrivits som att fokus enbart legat på 

miljöaspekten i en hållbarhetsredovisning. Miljöaspekten är dock en del av helhetsbegreppet 

hållbarhetsredovisning, vilket inkluderas av ekonomi, miljö och sociala aspekter (Frostenson et al., 

2012) och vi har därför gjort bedömningen att även environmental reporting går att tolka som 

hållbarhetsredovisning. Utöver detta har vi upptäckt att det finns vissa skillnader i hur begreppen 

uppfattas och förklaras av artiklarna och därför har vi i den inledande delen i varje 

artikelgenomgång redogjort för vilket engelskt begrepp som använts och hur vi anser att 

artikelförfattarna ser på detta begrepp.  

En annan punkt som vi utgick ifrån var vilken/vilka forskningsfrågor artikeln undersöker. Vissa av 

artiklarnas forskningsfrågor besvarade inte varför företag hållbarhetsredovisar som denna 

litteraturstudie undersöker och dessa forskningsfrågor valde vi att nämna men inte gå djupare in på 

eller redogöra svaren för då vi inte såg dem som relevanta för vår studie. Några av artiklarna 

innehöll inte någon direkt forskningsfråga men hade hypoteser och/eller ett syfte och då redovisades 

dessa istället. Efter forskningsfrågorna redogörs för vilka faktorer som artikeln undersöker. Det bör 

dock poängteras att det endast är faktorer som rör varför företag hållbarhetsredovisar och vi har 

bortsett från faktorer som till exempel rör hur företag framställer sin hållbarhetsredovisning och vad 

hållbarhetsredovisningen innehåller. 

Vi tittade också efter vilken metod och vilken teori som artiklarna har använt sig av. Detta är viktigt 

då det visar på hur resultaten har framtagits och utifrån vilket perspektiv, det vill säga vilka 

teoretiska glasögon artikelförfattarna har använt sig av vid angripandet av problemet. Till sist så 

tittade vi efter vilka slutsatser som artiklarna drar angående varför företag hållbarhetsredovisar. 

Artikelns slutsatser av avgörande faktorer till att företag hållbarhetsredovisar har vi valt att 

sammanställa i en figur längst ner i slutsatserna. Efter att slutsatserna har redogjorts så presenteras 

en kort sammanfattning över artikeln.  
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De vetenskapliga artiklarna har lästs och sammanställts efter följande punkter: 

Hållbarhetsredovisning 

1. Vilka begrepp för hållbarhetsredovisning används? 

2. Hur definierar artikelförfattarna begreppen? 

3. Likställs begreppen som används med andra begrepp? 

Forskningsfrågor 

1. Har artikeln forskningsfrågor, syfte, hypoteser?  

2. Vilka faktorer undersöker artikeln rörande varför företag hållbarhetsredovisar? 

Teori 

1. Vilken teori använder artikeln? Används någon specifik teori? 

(Om teorin är hämtad från tidigare forskning, från vilken tidigare forskning?)  

Metod 

1. Är studien kvantitativ eller kvalitativ? 

2. Artikelns urval, avgränsningar och urvalsprocessen. 

3. Vilken data studeras och hur studeras den? 

Slutsatser  

1. Vilka är artikelns slutsatser rörande avgörande faktorer till varför företag hållbarhetsredovisar? 

Sammanfattning 

1. Vad undersöks?  

2. Vilka företag undersöks? 

3. Hur genomfördes studien? 

4. Vilka resultat framkommer i artikeln? 

Efter genomgången av artiklarna hade vi ett stort antal avgörande faktorer som var och en av artik-

larna kommit fram till ha betydelse för varför företag hållbarhetsredovisar. För att lättare kunna visa 
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på likheter och skillnader och för att få en hanterbar och överskådlig bild av faktorerna kategorise-

rade vi dessa i ett antal olika samlingsgrupper. Samlingsgrupperna innehöll likartade faktorer som 

vi ansåg kunde kopplas samman till en och samma gemensamma faktor. Detta sammanställdes i en 

tabell. Efter kategoriseringen kunde samlingsgrupperna analyseras vidare. Kategoriseringen gjorde 

det möjligt att göra vissa kvantitativa jämförelser mellan faktorerna, till exempel vilken/vilka fak-

torer som flest artiklar kom fram till ha ett samband med hållbarhetsredovisningen.   

2.4. Studiens trovärdighet 
Vid vetenskapliga studier är trovärdighet centralt. Efter studiens färdigställande är det upp till läsa-

ren att ta till sig innehållet samt bilda sig en uppfattning av studien som helhet. Detta är en process 

som påverkas av studiens trovärdighet. Silverman (2011) framför tre centrala begrepp rörande tro-

värdighet: reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Bryman och Bell (2013) utgår främst ifrån 

validitet och reliabilitet och använder sig bara delvis av generaliserbarhet för att skapa trovärdighet 

inom kvalitativ forskning. 

2.4.1. Reliabilitet 
Reliabilitet kan förklaras som den grad för vilka upptäkterna är frikopplade från slumpmässiga om-

ständigheter och tillfälligheter i undersökningen (Kirk and Miller, 1986 se Silverman, 2011). Denna 

definition är tätt sammankopplad med replikerbarhet, vilket innebär att med samma utgångspunkt 

går det att återskapa samma studie och få samma resultat vid ett senare tillfälle. Silverman (2011) 

menar dock att detta inte är speciellt användbart vid kvalitativ forskning då det i princip är omöjligt 

att återskapa samma förhållanden. Vid kvalitativ forskning behöver således ett annat tillvägagång-

sätt användas för att skapa reliabilitet. Ett sätt att göra detta på är genom att synliggöra forsknings-

processen samt att uppmärksamma den teoretiska transparensen (Moisande och Valtonen, 2006 se 

Silverman, 2011). Vi har i denna studie synliggjort forskningsprocessen genom att i detalj beskriva 

hur vi kom in på ämnet, vilka sökord som använts, vilka problem och problemområden vi stött på, 

hur vi har samlat in data samt hur vi har analyserat den insamlade datan. Att synliggöra studiens 

teoretiska transparens blir något annorlunda i och med det faktum att vi har utfört en litteraturstudie 

och således behandlar en stor mängd olika typer teorier. Vi har försökt att beskriva vilken teoretisk 

utgångspunkt varje artikel har genom att redogöra och beskriva de begrepp och teorier artikeln i 

fråga tar sin utgångspunkt i och på så sätt synliggöra de teorier som ligger till grund för varje arti-

kel.  

2.4.2. Validitet 
Silvermans (2011) definition av validitet är att det som mäts också på ett träffsäkert sätt represente-

rar det fenomen det är tänkt att mäta. Vidare skriver han att validitetsbegrepp har sitt ursprung i den 

kvantitativa forskningen men att begreppet även är relevant inom kvalitativ forskning men att be-
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greppet då får en något annorlunda tillämpning. Inom den kvalitativa forskningen handlar det precis 

som inom den kvantitativa forskningen om att visa att det som påstås mätas också mäts men för att 

påvisa detta inom den kvalitativa forskningen krävs andra metoder än inom den kvantitativa forsk-

ningen. Silverman (2011) nämner olika metoder som kan användas inom kvalitativ forskning för att 

stärka validitet och den metod som vi i vår studie har använt oss av, till följd av vi gör en litteratur-

studie, är så kallad triangulering. Denna metod går ut på att jämföra olika typer av data, teorier och 

metoder tagna från olika typer av kontexter för att få ett så komplett helhetsintryck som möjligt. I 

denna studie har vi använt oss av artiklar från flera olika länder med olika förutsättningar. Artiklar-

na har haft både kvalitativa och kvantitativa inriktningar, varierande metoder och olika typer av 

inriktningar. Enligt Silverman (2011) blir studien mer valid om alla dessa varierande faktorer myn-

nar ut i samma svar på studiens frågeställning.  

2.4.3. Generaliserbarhet 
Det finns två olika strömningar inom den kvalitativa forskningen om generaliserbarhet. Det finns de 

som hävdar att det inte går att göra någon form av generalisering utifrån kvalitativ forskning, till 

exempel Stake (1996, se Silverman, 2011), sedan finns det dem som motsätter sig detta och resone-

rar likt Mason (1996 se Silverman, 2011) som anser att kvalitativa forskare inte endast bör beskriva 

fenomenet som undersöks utan gå lite längre genom att dra slutsatser som kan peka åt viss generali-

serbarhet. Vår studie lutar sig mer åt Masons synsätt på kvalitativ forskning då vi i resultat och slut-

sats vill visa på en viss generalisering, men givet studiens omfattning är dessa naturligtvis vaga ge-

neraliseringar. Det bör dock poängteras att vårt huvudfokus inte är att generalisera utan att kartlägga 

den nuvarande litteraturen och på så sätt ge en bild om varför företag hållbarhetsredovisar. 
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3. Artiklar 

3.1. Amran & Haniffa (2011) Evidence in development of sustainability 
reporting: a case of a developing country 

3.1.1. Hållbarhetsredovisning 
Amran & Haniffa (2011) använder till största del begreppet sustainability reporting för hållbarhets-

redovisning, men även begreppet corporate social and environmental reporting. Sustainability re-

porting definieras som en rapport som beskriver företags ekonomiska, miljömässiga och sociala 

arbete för intressenter (WBCSD, 2002 se Amran & Haniffa, 2011). Artikeln anser att sustainability 

reporting är synonym till och har samma innebörd som begreppen social reporting, environmental 

reporting och corporate social and environmental reporting.  

3.1.2. Forskningsfrågor 
Artikeln har inga forskningsfrågor, utan istället har Amran & Haniffa (2011) utifrån teorin om 

tvingande isomorfism, normativ isomorfism och härmande isomorfism byggt upp 14 hypoteser, 

dessa isomorfier förklaras närmare i teoriavsnittet. Alla hypoteser är uppbyggda så att de påstår att 

om allt annat är lika så finns det ett samband mellan graden av hållbarhetsredovisning och en viss 

faktor.   

Hypoteserna som är kopplade till tvingande isomorfism handlar om att det finns ett samband mellan 

hållbarhetsredovisning och följande variabler: 

H1. Andelen aktier som staten innehar. 

H2. Beroendet av statliga kontrakt. 

H3. Andelen utländska aktieägare. 

H4. Antalet utländska affärsförbindelser. 

Hypoteserna som är kopplade till normativ isomorfism handlar om att det finns ett samband mellan 

hållbarhetsredovisning och följande variabler: 

H5. Vinna NACRA utmärkelsen. (NACRA står för National Annual Corporate Report Awards och 

är en utmärkelse som tilldelas företag i Malaysia utifrån fem kategorier, varav en är för hållbarhets-

redovisning.(Nacra, 2014)) 

H6. Medlemskap i BCSDM. (BCSDM står för Business council for sustainable development in Ma-

laysia och jobbar bland annat för att främja hållbarutveckling i företag.(HATI, u.å.)) 

H7. Företagets ställning som intressebolag eller dotterbolag. 
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H8. Verkställande direktörer som har tidigare arbetslivserfarenhet i utländska företag. 

H9. Verkställande direktör som har utbildat sig utomlands. 

H10. Företag har hållbarhetsmål. 

H11. Företag har separat hållbarhetsredovisning. 

Hypoteserna som är kopplade till härmande isomorfism handlar om att det finns ett samband mellan 

hållbarhetsredovisning och följande variabler: 

H12. Branschmedlemskap.  

H13. Var moderbolaget har sin hemvist. 

H14. Företagets storlek.  

Faktorerna som artikeln undersöker är statliga förbindelser, utländska förbindelser, utmärkelser, 

medlemskap i BCSDM, ställning som intresse/dotterbolag, hållbarhetsmål, separat hållbarhetsredo-

visning, bransch, moderbolagets hemvist och företagsstorlek.  

3.1.3. Teori 
Teorin som används i artikeln är institutionell teori. Enligt artikeln har den institutionell teori sitt 

fokus på organisationen, organisationens olika delar och samspelet mellan dessa delar (Fogarty & 

Rogers, 2004 se Amran & Haniffa, 2011). Artikel nämner att teorin förklarar hur en organisation 

påverkas av sociala förväntningar. Institutionell teori utgörs av två delar; isomorfism som handlar 

om företags anpassning av institutionell praxis och decoupling som handlar om skillnaden mellan 

företags verkliga praxis och den institutionella praxisen.(Dillard et al., 2004, Carruthers, 1995 se 

Amran & Haniffa, 2011) Förändringen av företags institutionella praxis kan ske genom tvingande, 

normativ eller härmande isomorfism (DiMaggio & Powell, 1983 se Amran & Haniffa, 2011). 

Tvingande isomorfism kan uppkomma genom formellt eller informellt tryck från intressenter som 

ett företag är beroende av. Normativ isomorfism handlar om värderingar och normer (DiMaggio & 

Powell, 1983 se Amran & Haniffa, 2011) medan härmande isomorfism handlar om att på grund av 

osäkerhet i omgivningen försöker företag att efterlikna andra företag som uppfattas vara framgångs-

rika och på det sättet säkerställa företagets överlevnad.   

3.1.4. Metod 
Denna artikel är en kvantitativ studie där alla företagen som ingår i studien är börsnoterade företag. 

Urvalet av företaget gjordes genom stratifierat slumpmässigt urval från den Malaysiska börslistan 

KLSE, Kuala Lumpur Stock Exchange. Urvalet har gjorts efter att företag inom the unit trust sector 

har sorterats bort. Börslistan är uppdelad i två delar, main board och second board. Main board 
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innehåller till största del stora företag medan second board innehåller främst mindre företag. Urva-

let totalt sätt består av 201 företag. Av dessa 201 företag återfinns 133 av företagen i main board 

vilket motsvarar 22,77 procent av alla företag i den delen av börslistan. Resterande 68 företagen 

återfinns i second board vilket motsvarar 26,46 procent av alla företag i den delen.  

Amran & Haniffa (2011) har valt att använda företags årsredovisningar för att undersöka hypote-

serna i artikeln. De har valt att avgränsa sig till årsredovisningar och inte titta på fristående rappor-

ter som innehåller hållbarhet. Detta då tidigare forskning har visat att årsredovisningen är den källa 

som främst innehåller information om hållbarhetsfrågor. En årsredovisning från varje företag i urva-

let har används.  

För att mäta vidden av hållbarhetsredovisning i företagens årsredovisningar andvänder Amran & 

Haniffa (2011) innehållsanalys och utvecklar en regressionsmodell. Innehållsanalys är en metod 

som används för att dra slutsatser från text (Weber 1990 se Amran & Haniffa, 2011). Regressions-

modellen innehåller faktorer som exempelvis andelen utländskt ägande, den totala mängden håll-

barhetsredovisning, om företaget är ett industriföretag och om företaget har mål inom hållbarhet. 

För att mäta företagens storlek utgick artikeln ifrån deras totala omsättning. 

3.1.5. Slutsatser 
Statligt aktieinnehav visas i artikeln inte har något signifikant inflytande på omfattningen av före-

tags hållbarhetsredovisningar, ett starkt samband finns men det är inte signifikant. Det fanns en för-

väntan innan att företag som hade en stor andel aktier som tillhörande staten skulle ta efter den ma-

laysiska statens stora satsning på hållbarhet och på så sätt producera hållbarhetsredovisningar i stor 

omfattning. Men andelen aktier som staten innehar visades alltså inte ha något signifikant infly-

tande. Däremot så visar undersökningen att företags beroende av statliga kontrakt, det vill säga sta-

ten som kund till företaget, har ett positivt signifikant inflytande på att företag hållbarhetsredovisar. 

Artikeln menar att högt beroende av statliga kontrakt kan ses som ett tvång att hållbarhetsredovisa, 

då kontrakten kan upphöra om företagen inte följer statens ambitioner om arbetet med hållbarhet.  

Utländska investerare som investerar i företag belägna i utvecklingsländer som Malaysia tittar 

mycket på företags hållbarhetsredovisningar. Att detta skulle leda till att företag skulle producera 

hållbarhetsredovisningar i större omfattning i deras årsredovisningar för att exempelvis locka till sig 

fler investerare visar undersökningen inte vara signifikant.  

En faktor som har ett signifikant samband med företags hållbarhetsredovisningar är NACRA ut-

märkelsen. Det signifikanta sambandet visar på att utmärkelser kan fungera som drivkraft för före-

tag att hållbarhetsredovisa. Detta då utmärkelser kan ge erkännanden som i sin tur kan leda till att 
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intressenter får förtroende för företaget som fått utmärkelsen. Genom utmärkelsen visar företag att 

de tar ett socialt och miljömässigt ansvar och på så sätt stärks företagets image. 

Att interna målsättningar rörande CSR har en påverkan på hur mycket företag är villiga att redovisa 

i sina hållbarhetsredovisningar stämmer enligt artikelns undersökning. Det finns alltså ett signifi-

kant samband mellan företags hållbarhetsmål och omfattningen av hållbarhetsredovisning. 

Artikeln har inte kunnat säkerställa om det finns ett samband mellan omfattningen av företags håll-

barhetsredovisningar och om företagets verkställande direktörer har arbetserfarenhet eller utbild-

ning från utlandet.  

Företagsstorleken har ett starkt och signifikant samband med företags hållbarhetsredovisningar en-

ligt undersökningen. Det finns också ett signifikant samband mellan branschmedlemskap och håll-

barhetsredovisning. Företag i en specifik bransch påverkar varandra och det finns en upplevd press 

genom konkurrens att hållbarhetsredovisa. I Malaysia är det speciellt markant inom plantagen och 

gruvbranschen.     

Utifrån de signifikanta sambanden som undersökningen visar så konstaterar artikeln att tvingande, 

normativ och härmande isomorfism driver företagen till att hållbarhetsredovisa och på så sätt bli 

mer öppna och ta ett större socialt och miljömässigt ansvar.   

Artikeln konstaterar också att den största motivationen för företag att hållbarhetsredovisa är att den 

kan användas som en marknadsföringsstrategi för att vinna konkurrensfördelar.  

Slutsatserna som artikeln kommer fram till har ett starkt eller signifikant samband med varför före-

tag hållbarhetsredovisar sammanställs i figuren nedan. 
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Figur 1: Sammanställning över avgörande faktorer som Amran & Haniffa (2011) kommer fram till 

i sin studie. 

  

3.1.6. Sammanfattning 
I denna artikel undersöker Amran och Haniffa (2011) orsaker till varför företag i Malaysia hållbar-

hetsredovisar. Artikeln undersöker årsredovisningar från 201 börsnoterade företag i Malaysia ge-

nom en regressionsanalys. Artikeln utgår från den institutionella teorin och kommer fram till att 

företags beroende av statliga kontrakt, utmärkelser, interna mål inom hållbarhet, företagets storlek 

och branschmedlemskap har ett signifikant samband med varför företag hållbarhetsredovisar.  

3.2. Farneti & Guthrie (2009) Sustainability reporting by Australian public 
sector organisations: Why they report 

3.2.1. Hållbarhetsredovisning 
Artikeln använder det engelska begreppet sustainability reporting för hållbarhetsredovisning. Arti-

keln menar att sustainability reporting används numera som begrepp för hållbarhetsredovisning 

istället för social and environmental reporting som inte längre används i lika stor omfattning som 

tidigare (Adams & Larrinaga-González, 2007 se Farneti & Guthrie, 2009).    
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3.2.2. Forskningsfrågor 
Farneti & Guthrie (2009) undersöker i denna artikel varför företag i den offentliga sektorn frivilligt 

hållbarhetsredovisar. Artikeln har inga direkta forskningsfrågor men intervjufrågorna som ställs till 

företagen handlar om: 

1. Varför och hur företag utvecklar hållbarhetsredovisningar. 

2. Varför och hur företag använder sig av GRIs riktlinjer. (GRI står för Global Reporting Initiative. 

(Global Reporting Initiative, u.å.))  

3. Vad är motivationen till att ändra hur hållbarhetsredovisningen utförs. 

Artikeln undersöker inga specifika faktorer utan respondenterna får svara relativt fritt i intervjuerna 

som görs, se artikelns metod längre ner.  

3.2.3. Teori 
Farneti & Guthrie (2009) utgår inte ifrån någon speciell teori utan diskuterar endast vad tidigare 

studier har undersökt. 

3.2.4. Metod 
Denna artikel är en kvalitativ studie där sju företag i den offentliga sektorn i Australien undersöktes. 

Urvalet av företagen gjorde Farneti & Guthrie (2009) i samspel med hållbarhetsredovisningskonsul-

ter och tillsammans valde de ut företag i den Australienska offentliga sektorn som följer GRIs rikt-

linjer då de anser att dessa företag följer ”bättre” riktlinjer. 

För att undersöka varför dessa sju företag hållbarhetsredovisar användes semistrukturerade inter-

vjuer. Denna form av intervjuer gjorde att respondenterna kunde uttrycka sig friare och ta upp egna 

frågor som de ansågs vara relevanta för studien. Från dessa sju företag intervjuades totalt elva per-

soner som på något sätt var involverade i upprättandet av företagets hållbarhetsredovisning.  

3.2.5. Slutsatser  
Artikeln drar slutsatser rörande företags användning av GRI, men dessa väljer vi att ni ta med då vår 

studie fokuserar på varför företag hållbarhetsredovisar och inte varför företag använder sig av GRI:s 

riktlinjer.  

Artikeln kommer fram till att företagen hållbarhetsredovisar för att ge sina intressenter information 

om företagets hållbarhetsarbete. Flera av företagen nämnde deras anställda som viktiga intressenter 

och att det var främst för dessa interna intressenter som de hållbarhetsredovisade. Företag nämnde 

till exempel att de genom hållbarhetsredovisningen vill visa på gott ledarskap och göra så att de 

anställda kan använda rapporten för att lösa andra frågor som uppkommer i deras arbete. Det fanns 

också en intern press inom företaget att hållbarhetsredovisa genom en form av planeringsstrategi, 
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prestationsmätningar samt ett krav på lärande om hållbarhet. Artikeln kommer också fram till att 

hållbarhetsinformation internt inte bara sprids genom företagens hållbarhetsredovisningar utan 

också på andra sätt. Ett företag nämnde exempelvis att de producerade dokument som kunde an-

vändas som databaser för internbruk men som aldrig kom ut till externa intressenter.  

En annan slutsats som artikeln drar är att företag i den offentliga sektorn hållbarhetsredovisar för att 

det finns en nyckelperson i företagen, till exempel företagets verkställande direktör, som efterfrågar 

och driver på att företaget ska hållbarhetasredovisa.  

Det ska dock sägas att artikeln uppmärksammar att urvalet av företag i artikeln inte är så stort och 

därför kan generalisering inte säkert göras.   

Slutsatserna som Farneti & Guthrie (2009) drar rörande varför företag hållbarhetsredovisar sam-

manställs i figuren nedan. 

 

Figur 2: Sammanställning över avgörande faktorer som Farneti & Guthrie (2009) kommer fram till 

i sin studie. 

3.2.6. Sammanfattning 
Artikel undersöker varför företag i den offentliga sektorn i Australien hållbarhetsredovisar. Elva 

personer från sju företag inom den offentliga sektorn intervjuas med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer. Alla företagen i artikeln producerar hållbarhetsredovisningar utifrån GRI. Artikeln 

kommer fram till att det som driver företag i den offentliga sektorn att hållbarhetsredovisa är att 
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kunna sprida information om hållbarhet till sina intressenter och då främst sina interna intressenter. 

En annan orsak till att de hållbarhetsredovisar är för att det finns en nyckelperson i företagen som 

efterfrågar och driver på arbetet med hållbarhetsredovisning. 

3.3. Higgins, Milne, & Gramberg (2014) The Uptake of Sustainability Reporting in 
Australia 

3.3.1. Hållbarhetsredovisning 
Sustainability reporting användes till största delen som begrepp för hållbarhetsredovisning. 

Artikelförfattarna är medvetna om områdets vidsträckta terminologi och de ser på begreppet som 

synonymt med triple bottom line reporting, corporate responsibilty reporting, corporate citizenship 

report och community report. 

3.3.2. Forskningsfrågor 
Artikeln anger fyra forskningsfrågor. 

1. Vilka typer av företag väljer att använda sig av hållbarhetsredovisning? 

2. Varför använder företag fristående hållbarhetsredovisningar? Skiljer sig drivkrafterna och de 

förväntade målen sig åt beroende på företagets storlek, miljömässiga påverkan och offentliga 

synlighet? 

3. Vilka fördelar får företag av att hållbarhetsredovisa? Skiljer sig förväntningar, mål och utfall sig 

åt beroende på företagets storlek, miljömässiga påverkan och offentliga synlighet när företaget 

börjar hållbarhetsredovisa? 

4. Vilka läsare riktar företagen sin hållbarhetsredovisning till och vad tror de kommer hända om de 

skulle sluta hållbarhetsredovisa? 

Artikeln undersöker faktorerna: storlek, miljömässig påverkan, offentlig synlighet, tidigt/sent 

inträde med hållbarhetsredovisning, vilka företagen levererar till, bransch, strategi, 

problemhantering, extern press, intern press, konkurrenstryck, myndighetstryck, direktiv från 

moderbolag, leverantörstryck, experiment.  

3.3.3. Teori 
De olika teorierna som användes var: legitimitet-, intressent-, institutionell teori, accountability och 

resource dependency theory. Artikelförfattarna förklarar teorierna utifrån frågorna som använts i 

surveyundersökningen som gavs ut till företagen. Frågor om huruvida företagen känt påtryckningar 

från intressenter i beslutet om hållbarhetsredovisning kan enligt artikeln härledas till intressent- eller 

legitimitetsteorin. Om de däremot känt krav från regeringen eller underleverantörer är det ett 

exempel på resourse dependency theory och utifall företagen påverkats av andra företag som 
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hållbarhetsredovisar i samma bransch kan det tolkas som en form av institutionell teori. Om 

anledningen till hållbarhetsredovisning är för att kunna hantera sociala och miljömässiga problem 

kopplas frågan till accountability-teorin.    

3.3.4. Metod 
Vi tolkar att metoden som använts är huvudsakligen kvantitativ då de sammanfattat och jämfört 

olika faktorer och svar med hjälp av modeller och ekvationer. Dock finns vissa kvalitativa inslag då 

personliga intervjuer gjordes med de responderade företagen och där även öppna frågor ställdes. 

Till en början identifierade artikelförfattarna alla australiensiska företag som tagit fram en 

hållbarhetsredovisning under perioden 1995 till och med 2009 då undersökningen startade. Detta 

gjordes genom att söka på redovisningsregister på nätet, webbsidor från företag som hade 

medverkat i hållbarhetskonferenser och en sökning på Google där olika termer för 

hållbarhetsredovisning användes. Eftersom studien siktade in sig på organisationer som frivilligt 

producerat hållbarhetsredovisningar uteslöts statliga företag/institutioner samt ideella 

organisationer. 126 hållbarhetsrapporterande företag identifierades varav drygt hälften, 64 stycken, 

ställde upp på intervju. Undersökningsmetoden var i form av en surveyundersökning bestående av 

41 frågor i en mix av öppna, slutna, dikotomiska och flervalsfrågor samt olika mätskalor. I 

formuleringen av frågorna användes befintlig litteratur med kopplingar till legitimitet-, intressent-, 

institutionell teori, accountability och resource dependency theory. Telefonintervjuer valdes framför 

mail eller brevkontakt av den anledningen att svarsfrekvensen förväntades vara högre samt fördelen 

i att kunna förklara potentiella missförstånd i frågeformuleringen. Intervjuerna i undersökningen 

gjordes främst med personer med ansvar över hållbarhetsredovisningen och intervjuerna pågick i 

genomsnitt 15 minuter. Vid analysen av data mättes svaren delvis sammantaget men också i 

korstabeller för att få fram om/hur de skilde sig år beroende på företagens egenskaper, till exempel 

storlek. 

3.3.5. Slutsatser 
Majoriteten av de 126 företagen som hållbarhetsredovisade började efter år 2000, 87 procent. De 

gör en uppdelning i tidiga/sena förstagångsanvändare med brytpunkten 2004 då det blir ungefär 

hälften. 

De flesta, 78 procent, framhöll att de hållbarhetsredovisade till följd av en hållbarhetsbaserad 

strategi och 75 procent svarade att det var för att kunna hantera sociala och miljömässiga problem. 

48 procent nämnde att externa intressenter påverkade och 41 procent hållbarhetsredovisade för att 

andra företag gjorde det. De företag som levererade till myndigheter var mer benägna att 

hållbarhetsredovisa för att säkra framtida affärer, till följd av interna krav och påtryckningar från 

distributionskedjan än de som främst fokuserade på privata kunder. Företag med hög grad av 
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synlighet var mer intresserade av att framstå utåt som ”goda” företag och var därför mer benägna att 

hållbarhetsredovisa. 

88 procent av företagen hade som mål att utåt sett signalera att de tog ett socialt och miljömässigt 

ansvar och förväntade sig att därigenom att få ett bättre rykte. 87 procent såg 

hållbarhetsredovisningen som ett medel för kommunikation, både till anställda och kunder. Dock är 

det vanligare att rikta hållbarhetsredovisningen mot de anställda i företag med liten miljömässig 

påverkan. De högpåverkande företagen var mer intresserade av att förmedla information till 

regeringen. De hade också mer press på sig från konkurrenter och företag i samma bransch som 

också producerade hållbarhetsredovisning. Många av företagen hade som målsättning att vinna 

konkurransfördelar och differentiera sig gentemot andra företag och valde därför att 

hållbarhetsredovisa. 

Slutsatserna som Farneti & Guthrie (2009) drar rörande varför företag hållbarhetsredovisar sam-

manställs i figuren nedan. 
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Figur 3: Sammanställning över avgörande faktorer som Higgins et al. (2014) kommer fram till i sin 

studie. 

3.3.6. Sammanfattning 
Artikeln har som målsättning att undersöka varför företag väljer att upprätta en 

hållbarhetsredovisning och om det finns några relevanta skillnader i drivkrafter och motiv utifrån 

företagens egenskaper. De specifika karaktärsdragen som undersöktes var framförallt: storlek, 

miljömässig påverkan och offentlig synlighet. Undersökningen omfattar 64 företag i Australien vars 

gemensamma nämnare är att de frivilligt hållbarhetsredovisar. En surveyundersökning påbörjades 

genom telefonintervjuer med de olika företagen och därefter analyserades resultaten genom 

statistiska tester för att få fram samband och signifikanta förklaringar till frågeställningen. Artikeln 

kommer fram till företag hållbarhetsredovisar föra tt få ett bättre rykte och för att differentiera sig. 
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3.4. Holder-Webb, Cohen, Nath, & Wood (2009) The Supply of Corporate Social 
Responsibility Disclosures Among U.S. Firms 

3.4.1. Hållbarhetsredovisning 
Som begrepp för hållbarhetsredovisning använder denna artikel CSR reporting och CSR disclosu-

res. Artikeln ser inte bara hållbarhetsredovisning som den information som är i enskilda dokument, 

exempelvis information i företagens årsrapporter eller på företagens webbsidor. Artikeln ser istället 

allt som företaget offentliggör som har med hållbarhet att göra som hållbarhetsredovisning, till ex-

empelvis även pressmeddelanden och broschyrer.  

3.4.2. Forskningsfrågor 
Artikeln har två forskningsfrågor och tre hypoteser som den undersöker.  

Forskningsfrågorna är:  

1.  Vad för sorts hållbarhetsinformation tillhandahåller amerikanska företag? 

2.  I vilken rapporteringsform väljer amerikanska företag att producera hållbarhetsavslöjanden?  

De tre hypoteserna som artikeln undersöker är: 

H1. Hållbarhetsredovisningarna i amerikanska företag varierar för olika branscher. 

H2. Hållbarhetsredovisningarna i amerikanska företag påverkas av företagsstorleken. 

H3. Hållbarhetsredovisningen av amerikanska företag är generellt positiv information.   

Även fast forskningsfrågorna inte uttryckligen undersöker varför företag hållbarhetsredovisar, utan 

istället riktar in sig på hur och vad som hållbarhetsredovisas, så ger undersökningen även svar som 

är av värde för denna litteraturstudie. De faktorer som artikeln tar upp är storlek och bransch.  

3.4.3. Teori 
Artikeln använder sig av ett brett teoretiskt ramverk och den första teorin som artikeln tar upp är 

den neoklassiska teorin som visar på att företag bör utföra endast hållbarhetsaktiviteter som ger ett 

positivt nuvärde och på det viset öka aktieägarnas förmögenheter (Bird et al., 2007 se Holder-Webb 

et al., 2009).  

Artikeln tar upp marknadsföringsstrategin som menar att aktiviteterna inom hållbarhet utförs för att 

skapa och öka kundlojalitet och marknadsandelar (Robin & Reidenbach, 1987 se Holder-Webb et 

al., 2009). Om kunder uppfattar ett företags hållbarhetsredovisning som negativ så ger det en nega-

tiv effekt på kundernas beteende och det motsatta vid positiv uppfattning av hållbarhetsredovisning-

en (Brown and Dacin, 1997 se Holder-Webb et al., 2009).  
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Politisk ekonomi är den tredje teorin som artikel tar upp. Denna teori ser företaget som en enhet 

som inte kan skiljas från dess samanhang utan måste få stöd från dess intressenter för att överleva. 

Ett sätt att kommunicera till intressenterna för att få stödet som företaget behöver är genom hållbar-

hetsredovisning (Gray et al., 1995a se Holder-Webb et al., 2009). Politisk ekonomi är en generell 

teori som ofta bygger på intressentteorin och legitimitetsteorin (Clarkson, 1995; Hooghiemstra, 

2000 m.fl. se Holder-Webb et al., 2009). Enligt Dowling and Pfeffer (1975 se Holder-Webb et al., 

2009) kan ett företag på olika sätt skapa och öka företagets legitimitet, företaget kan antingen ändra 

sin verksamhet så att den blir som samhället förväntar sig, förändra samhället så att det passar före-

tagets verksamhet eller kommunicera med hjälp av legitima symboler, värderingar och institut så att 

det främjar företagets legitimitet. En central del i intressentteorin är att ledningen i ett företag ska se 

till alla intressenter och inte endast till aktieägarna (Balmer et al., 2007 se Holder-Webb et al., 

2009). 

En till teori som artikeln tar upp är den institutionella teorin som lyfter fram processer som påverkar 

organisationer att bli mer likformade (Dacin, 1997; DiMaggio & Powell, 1983 se Holder-Webb et 

al., 2009). Teorin menar också att hållbarhetsredovisning kan användas för att lyfta fram positiv 

information och tona ner kontroversiella aktiviter (Elsbach & Sutton, 1992; Meyer & Rowan, 1977 

se Holder-Webb et al., 2009).  

Artikeln går också in på efterfrågan från aktieägarna där informationsbehovet är stort bland aktieä-

gare vilket kan ha lett till en ökad efterfrågan på hållbarhetsredovisning. Artikeln nämner att icke-

finansiella resultatmått kan uppväga finansiella mått vid skapandet av långsiktigt värde för aktieä-

garna (Pricewaterhousecoopers, 2002 se Holder-Webb et al., 2009). 

3.4.4. Metod 
Detta är en kvantitativ studie där Holder-Webb et al. (2009) andvänder sig av stratifierat slump-

mässigt urval för att på det sättet få ett brett urval av företag i sin studie. Alla företag i urvalet är 

börsnoterade amerikanska företag som var med i databasen Compustat under 2004 (“Compustat 

Definition,” n.d.). Företagen som tillhandahåller finansiella tjänster, investeringsfonder och trust 

ingick inte i urvalsramen då de bland annat har annorlunda rapporteringskrav och inte alltid har den 

ekonomiska informationen som behövs för undersökningen.  

De börsnoterade företagen som ingick i urvalsramen kategoriserades i olika branscher med hjälp av 

Standard Industrial Classification (SIC) och North American industry Classification (NAICS). 

Båda SIC och NAICS är verktyg som används för att klassificera företag baserat på dess ekono-

miska verksamhet. Skillnaden mellan verktygen är att SIC använder en fyrsiffrig kod för att katego-

risera företagen medan NAICS använder sig av en sexsiffrig kod. (NAICS, u.å. a; NAICS u.å. b) 
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Kategoriseringen visar att fyra branscher innehöll mer än fem procent av de börsnoterade företagen 

och detta gjorde att de resterande branscherna valdes bort. Tillverkningsbranschen var en av de fyra 

stora branscherna och innehöll 39 procent av alla företag. På grund av att tillverkningsbranschen 

innehöll ett så stort antal företag valde Holder-Webb et al. (2009) att dela upp denna bransch i två 

delar, de som bedriver enklare tillverkning och de som bedriver tillverkning med hög intensitet av 

forskning och utveckling (FoU). Denna uppdelning av tillverkningsbranschen gjorde att urvalsra-

men bestod av fem branscher, enklare tillverkning, tillverkning med hög FoU intensitet, immateri-

ella tillgångar som till exempel företag som producerar programvaror ingår, utvinning av naturtill-

gångar där exempelvis jordbruk och skogsbruk ingår och försäljning.  

Från de fem grupperna i urvalsramen valdes sedan den största gruppen av företag inom varje 

bransch som hade samma fyrsiffriga SIC-kod. De största grupper inom de fem branscherna var till-

verkning av kirurgisk utrustning inom branschen enklare tillverkning, farmaceutisk tillverkning 

inom tillverkningen med hög FoU intensitet, råolja och naturgas utvinning inom utvinningen av 

naturresurser, produktion av programvaror inom immamateriella tillgångar och stormarknader och 

andra speceriaffärer inom försäljning.  

Inom varje grupp av företag rankades företagen utifrån storlek för att kunna få en storleksspridning 

av företagen i urvalet. Två företag från varje storlek valdes sedan slumpmässigt ut från varje grupp 

av företag, dessa företag är undersökningens urval. Storlek i denna artikel mäts utifrån företagens 

tillgångar och försäljning.  Detta gör att urvalet består av totalt 50 amerikanska företag, 10 företag 

från varje grupp.      

Data från företagen i urvalet samlades in genom företagens allmänna webbsidor, de offentliga data-

baserna Edgar och LexisNexis Academic och även från webbsidor som företagen har som riktar sig 

till deras investerare. Totalt så samlades det in 863 publikationer från 2004. Publikationerna är av 

många slag, exempel på data som samlats in är pressmeddelanden, information från hemsidor, års-

redovisningar, hållbarhetsbroschyrer, brev och fristående hållbarhetsredovisningar. 

Holder-Webb et al. (2009) använder sig av innehållsanalys för att koda den data som samlades in. 

Varje publikation analyserades och kodades utifrån variabler från GRIs riktlinjer. Variabeln i sin tur 

kodades utifrån en sjugradig skala för att se hur mycket information om varje variabel som fanns i 

publikationerna.   

Artikelns forskningsfrågor analyseras först generellt, sedan utifrån de två första hypoteserna och till 

sist analyseras den tredje hypotesen. 



35 
 

För att undersöka om företagens hållbarhetsredovisningar innehåller positiv information, används 

en femgradig skala som hållbarhetsredovisningarna bedöms utifrån och då främst för hur informat-

ionen presenteras i hållbarhetsredovisningarna. 

3.4.5. Slutsatser  
Artikeln kommer fram till att 357 av de 863 publikationer, 41 procent som företagen utgett under 

2004 innehåller någon form av hållbarhetsinformation. Sex av företagen i artikelns urval hållbar-

hetsredovisar inte alls. Hållbarhetsinformationen som företagen utgav handlade framförallt om tre 

områden inom den sociala delen av hållbarhetsredovisningen. Dessa områden var: samhällsinriktad 

välgörenhet som exempelvis deltagande i humanitära insatser och att hjälpa kunder med dålig fi-

nansiell situation, hälsa och säkerhet som exempelvis arbete att få kunder nöjda och att skydda per-

sonalens säkerhet och mångfald och personalresurser som exempelvis möjligheten till utveckling, 

utmärkelser och erkännanden från utomstående. En annan slutsats som artikeln drar är att företag 

främst rapporterar hållbarhetsinformation på deras egna webbsidor.  

Enligt artikeln så påverkar branschen som ett företag är verksamt i både hur mycket information 

som företaget utger och i vilken rapportform som företaget väljer att utge hållbarhetsinformationen 

genom.  

Undersökningarna angående om företagens storlek påverkar deras hållbarhetsredovisningar visar att 

de allra största företagen ger ut mycket mer hållbarhetsinformation än de andra företagen. Ingen 

storlekseffekt syns dock för de andra företagen som inte är av största slaget. Det finns alltså en stor-

lekseffekt men bara efter en speciell brytpunkt. Artikeln drar också slutsatsen att storleken påverkar 

vilken rapportform företag väljer att utge hållbarhetsinformation i. Stora företag avslöjar mer håll-

barhetsinformation på deras webbsidor och mindre i obligatoriska dokument än små företag.        

Artikeln hittar också stöd för att hypotes tre stämmer, företagens hållbarhetsredovisningar innehål-

ler till största del positiv information.  

De två slutsatserna som artikeln drar som har koppling till varför företag hållbarhetsredovisar pre-

senteras i figuren nedan.  
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Figur 4: Sammanställning över avgörande faktorer som Holder-Webb et al. (2009) kommer fram 

till i sin studie. 

3.4.6. Sammanfattning 
Denna artikel undersöker vilken information företag väljer att sprida i sina hållbarhetsredovisningar 

och i vilken rapportform de väljer att avslöja hållbarhetsinformation i. Detta undersöker de generellt 

och utifrån faktorerna företagsstorlek och företagsbransch. Artikeln undersöker också om företa-

gens hållbarhetsredovisningar till största del innehåller positiv information. Urvalet i artikeln består 

utav 50 börsnoterade amerikanska företag, 10 stycken från fem olika branscher och från dessa före-

tag samlas en datamängd på 863 publikationer av olika slag in. En av slutsatserna som artikeln drar 

är att företagsbranschen påverkar både hur mycket och i vilken rapportform företag hållbarhetsre-

dovisar. Artikeln visade på en storlekseffekt men endast efter en speciell brytpunkt.   

3.5. Kolk (2008) Sustainability, Accountability and Corporate Governance: 
exploring Multinationals` Reporting Practices 

3.5.1. Hållbarhetsredovisning 
Artikeln utgår ifrån begreppet sustainability reporting vilket de även menar är synonymt med be-

greppen CSR reporting och triple bottom line reporting och att dessa innefattar områdena miljö, 

etik och sociala problem. Artikeln skriver att dessa begrepp är en utveckling av den miljörapporte-

ring som användes tidigare. Artikeln hävdar att hållbarhetsredovisning uppfattas som ett sätt för 

företag att redogöra för sina aktiviteter inom CSR, vilket innefattar att redogöra för företagets eko-

nomiska, etiska, filantropiska och legala ansvarstaganden gentemot samhället och företagets intres-

senter. 

3.5.2. Forskningsfrågor 
Artikeln har ingen tydlig forskningsfråga utan syftar till att undersöka hur företagen går till väga för 

att redovisa frågor inom hållbarhet och bolagsstyrning, i vilken utsträckning de behandlar dessa 

områden och vilka dilemman eller olösta problem som fortfarande existerar.  

Artikelns huvudfokus handlar inte om varför företag hållbarhetsredovisar men den undersöker 

skillnader i hållbarhetsredovisning mellan länder och regioner, vilket indirekt kan kopplas till varför 
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företag hållbarhetsredovisar. Land och region kan därmed betraktas som en faktor artikelförfattaren 

undersöker som kan förklara varför företag hållbarhetsredovisar.  

3.5.3. Teori 
Av artikeln så framgår det på ett tydligt sätt hur studien förhåller sig till den tidigare teorin då stu-

dien tar avstamp i Rossouws (2005, se Kolk, 2008) tidigare forskning som menar att bolagstyrning 

mer och mer utvecklar sig till att även säkerställa att företaget sköter sina affärer på ett bra sätt 

gentemot de olika intressenterna. Artikeln utgår även ifrån Powers (1991 se Kolk, 2008) variant av 

agent teorin som benämns environmental agency theory, som säger att samhället/naturen är att be-

trakta som principalen och det ”förorenande” företaget som agent. Denna modell tydliggör enligt 

Kolk (2008) den svåra situation företagets ledning befinner sig i då de måste tillgodose hela sam-

hällets, alla intressenters, behov.  

3.5.4. Metod 
Denna undersökning sker med hjälp av kvalitativ metod med vissa inslag av kvantitativ metod. Vi 

anser att artikeln är kvalitativ då artikeln går in på enskilda företag och redogör för deras situation. 

Dock så anges vissa kvantitativa resultat i procent och det är många företag som anlyseras vilket gör 

det svårt att göra en enbart kvalitativ studie. 

Företagen i studien identifieras utifrån Fortune Globals 500 lista publicerad den 26 juli 2004 där de 

250 första företagen väljs för att sedan bearbetas på information. Relevant information erhålls ge-

nom att företagens hemsida besöks för att finna den/de senaste rapporterna rörande miljö, socialt 

ansvarstagande och hållbarhetsproblem. Om den första sökningen efter relevant information inte 

gett några resultat kontaktades företagen i fråga, ibland flera gånger, genom både mail och telefon 

för att erhålla den senaste rapporten. Denna information analyserades genom att en innehållsanalys 

som utfördes av artikelförfattaren för att på så sätt få fram relevant hållbarhetsinformation. 

3.5.5. Slutsatser 
Studien fann att 161 av de 250 företagen rapporterade hållbarhet i någon form och av dessa 161 

företagen publicerade 54 procent en separat hållbarhetsredovisning. Företagen i studien var geogra-

fiskt fördelade på följande sätt: 52 procent kom från Europa, cirka 22 procent härstammade från 

USA, cirka 21 procent av rapporterna kom från Japan och resterande 5 procent hade sitt ursprung i 

utvecklingsländer så som Kina, Brasilien och Indien. Studien visar också på att europeiska företag 

hållbarhetsredovisar i störst utsträckning; hela 90 procent av de europeiska företagen i studiens ur-

val, tätt följt av de japanska företagen där 83 procent hållbarhetsredovisar. Av de amerikanska före-

tagen i urvalet hållbarhetsredovisar 35 procent. 

Artikeln kommer fram till att om hållbarhetsredovisningen kompletteras med information om bo-

lagsstyrning kan det tänkas att företagets intressenters informationsbehov i stora drag är täckt.  Stu-
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dien har även funnit intressanta variationer av vad hållbarhetsredovisning innebär emellan olika 

regioner och emellan länder. Artikeln visar också att europeiska och japanska företag lämnar mer 

specifik information om sitt hållbarhetsarbete jämfört med amerikanska och företag i utvecklings-

länderna.  

Nedan presenteras en figur med den faktor som Kolk (2008) kom fram till i sin undersökning på-

verkade företag att hållbarhetsredovisa.  

       

Figur 5: Sammanställning över avgörande faktorer som Kolk (2008) kommer fram till i sin studie. 

3.5.6. Sammanfattning 
Artikeln undersöker hur företagen gör när dem redovisar hållbarhet och bolagsstyrning. Studien 

utförs på världens 250 största företag utifrån Fortunes årliga ranking. Utifrån detta urval har sedan 

information hämtats in ifrån företagens senaste rapporter rörande hållbarhet. Artikelförfattaren gör 

sedan en innehållsanalys som kommer fram till att det existerar skillnader mellan både länder och 

regioner gällande hållbarhetsredovisning. Europeiska och japanska företag hållbarhetsredovisar i 

större utsträckning än vad amerikanska företag gör. 

3.6. Mohamed M. Shamil, Junaid M. Shaikh, Poh-Ling Ho, & Anbalagan Krishnan 
(2014) The influence of board characteristics on sustainability reporting   

3.6.1. Hållbarhetsredovisning 
Artikeln använder främst begreppet sustainability reporting för hållbarhetsredovisning. Även 

begreppet sustainability disclosure används men inte i lika hög grad. Dessa begrepp förklaras som 

ett sätt för företagen att bemöta press från intressenter rörande företagets aktiviteter och att dessa 

utförs i enlighet med samhällets förväntningar (Aguilera, 2005 se Mohamed M. Shamil et al., 

2014). 

3.6.2. Forskningsfråga 
Studiens syfte var att ta reda på om och hur styrelsens egenskaper inverkar på huruvida företaget 

hållbarhetsredovisar eller ej. För att undersöka detta använder artikelförfattarna följande hypoteser: 

Faktorer 

Land & 
region 
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Det finns ett positivt samband mellan (hypotes) och hållbarhetsredovisning. 

Där (hypotes) kan ersättas med variablerna som finns nedan. 

H1.  styrelsens storlek 

H2. styrelsens oberoende 

H3. delat ledarskap 

H4. styrelser med kvinnliga direktörer 

H5.  styrelser med blandat etniskt ursprung 

De olika faktorerna som artikeln undersöker är styrelsens storlek, dess oberoende, delat ledarskap, 

om det finns kvinnor i styrelsen och om styrelsen har medlemmar med olika etniskt ursprung. Samt 

företagets storlek, tillväxt, lönsamhet, ålder, skuldsättningsgrad och bransch. 

3.6.3. Teori 
Artikeln använder agentteorin och legitimitetsteorin. Agentteorin är enligt artikeln den mest 

använda teorin i undersökningar rörande företagsstyrning. Vidare använder författarna teorin för att 

beskriva hur hållbarhetsredovisningen kan vara ett sätt att minimera informationsklyftan mellan 

styrelsen och företagets ägare, det vill säga aktieägarna. Detta för att minska ”agentkostnaderna” 

vilket kan tolkas som kostnaderna för att få styrelsen att agera som ägarna vill. Legitimitetsteorin 

beskrivs utifrån att hållbarhetsredovisning är en strategi som företag använder för att vinna 

legitimitet. Styrelsen är ofta inblandad i företagets val av strategier och är därför lämplig att 

undersöka med hjälp av legitimitetsteorin.   

3.6.4. Metod 
Artikeln använder sig av en kvantitativ metod. 

Studien påbörjades genom att ett urval av företag valdes från CSE:s (Colombo Stock Exchange) 

lista över publika aktiebolag i Sri Lanka. Urvalet skedde slumpvis med förbehållningen att alla 20 

olika branscherna som fanns på listan skulle ingå, dock i varierande grad. Från de 287 företagen på 

listan valdes 148 ut för att ingå i studien. Analysen skedde utifrån analys av årsredovisningar från 

det senaste året vilket var 2012. Vid denna tidpunkt var det frivilligt för företag i Sri Lanka att 

hållbarhetsredovisa. Artikelförfattarna tittade främst på vilka egenskaper styrelsen hade och 

huruvida företagen hade en befintlig hållbarhetsredovisning eller ej. Studiens fem hypoteser 

användes som oberoende variabler och som beroende variabel användes hållbarhetsredovisning. 

Som kontrollvariabler användes faktorerna företagets storlek, ålder, lönsamhet, tillväxt, 

skuldsättningsgrad och bransch. Alla variabler mättes för år 2012 utom lönsamhet som mättes 
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genom ett snitt av de tre senaste årens avkastning på eget kapital. Genom att pröva 

kontrollvariablerna sinsemellan genom olika statistiska tester fann artikelförfattarna samband som 

pekar på att en multivariat analys kan göras på ett trovärdigt sätt. En regressionsanalys utfördes 

slutligen för att få fram vilka resultat som var statistiskt signifikanta. 

3.6.5. Slutsats 
Hälften av företagen hade en hållbarhetsredovisning. Andelen kvinnor i styrelsen utslaget på alla 

148 företag var 7 procent. 38 procent av företagen hade åtminstone en kvinnlig medlem i styrelsen. 

Detta är enligt artikeln en ovanligt låg siffra jämfört med den genomsnittliga andelen företag med 

kvinnliga styrelsemedlemmar baserat på de 1000 största företagen i världen vilket var 75 procent 

(Carter et al, 2003 se Mohamed M. Shamil et al., 2014). Det förväntade utfallet (H4) om att företag 

med kvinnliga medlemmar i styrelsen skulle vara större användare av hållbarhetsredovisning visade 

sig felaktigt. Resultatet pekade istället på det omvända förhållandet, det vill säga sambandet mellan 

kvinnligt medlemskap i styrelsen och hållbarhetsredovisning var negativt. 

Angående styrelsens storlek och delat ledarskap upptäcktes ett positivt samband med 

hållbarhetsredovisning vilket stödjer H1 och H3. 

De återstående hypoteserna H2 och H5 visade sig inte vara signifikanta, det vill säga styrelsens 

oberoende och om styrelsens medlemmar hade blandad etnisk bakgrund visade ingen signifikant 

koppling till huruvida företagen hållbarhetsredovisade. 

Bland kontrollvariablerna visade sig företagets storlek vara en avgörande faktor till att företag 

hållbarhetsredovisar. Företagens ålder visade sig ha ett negativt samband vilket indikerar att yngre 

företag har större benägenhet att hållbarhetsredovisa. 

Nedan presenteras en figur som visar de faktorer som Mohamed M. Shamil et al. (2014) kommer 

fram till påverkar företag att hållbarhetsredovisa. 
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Figur 6: Sammanställning över avgörande faktorer som Mohamed M. Shamil et al. (2014) kommer 

fram till i sin studie. 

3.6.6. Sammanfattning 
Artikeln undersöker vilken betydelse styrelsens egenskaper har på huruvida företagen 

hållbarhetsredovisar eller ej. Studien har genomförts på 148 slumpmässigt valda, börsnoterade 

företag i Sri Lanka. En statistisk regressionsanalys gjordes utifrån information som hittades i 

företagens årsredovisningar från 2012 och undersöknigen kom fram till att styrelsens storlek, yngre 

företag, större företag, växande företag och delat ledarskap hade en positiv inverkan på huruvida 

företagen hållbarhetsredovisade eller ej. Studien fann också ett negativt samband mellan kvinnlig 

medverkan i styrelsen och hållbarhetsredovisning. 

3.7. Patten & Zhao (2014) Standalone CSR reporting by U.S. retail companies 

3.7.1. Hållbarhetsredovisning 
Artikeln använder standalone CSR reporting som begrepp för hållbarhetsredovisning. Artikeln 

framställer hållbarhetsredovisning som ett sätt att minska samhällig oro samt att ge relevant 

information om företagets prestation rörande miljö och socialt engagemang. Artikeln tar sin 

utgångspunkt i följande forskning om hållbarhetsredovisning: Cho et al., (2012 se Patten & Zhao, 

2014) argumenterar för att en fristående hållbarhetsredovisning ger en ökad möjlighet att avkräva 

organisationen i fråga ansvar rörande hållbarhetsfrågor. Andra forskare menar att 

hållbarhetredovisning och erkännande av ansvar för hållbarhetsfrågor innehar potentialen att på ett 

effektivt sätt mäta social-och miljöpåverkan (Dingwerth & Eichinger, 2010; Unerman et al., 2007 se 

Patten & Zhao, 2014). Patten & Zhao (2014) påpekar dock att utgivningen av en fristående 
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hållbarhetsredovisning är helt frivilligt av företag verksamma i USA och att kritiker menar att dess 

enda syfte är att stärka företagets rykte.  

3.7.2. Forskningsfrågor 
Artikeln lyfter fram följande tre forskningsfrågor: 

1. I vilken omfattning engagera sig amerikanska detaljhandelsföretag i fristående 

hållbarhetsredovisning? 

Fokus är inte endast på att mäta om och vilka som har börjat med en fristående 

hållbarhetsredovisning utan huvudfokus ligger på att undersöka om hållbarhetsredovisningen främst 

är ett medium för företag att stärka sitt rykte eller om det är ett sätt för företag att ta ansvar för och i 

hållbarhetsfrågor. 

2. Vilken CSR information framförs i den första hållbarhetsredovisningen bland 

detaljhandelsföretag?  

Patten & Zhao (2014) väljer här att fokusera på möjliga motivationsfaktorer som leder till att 

företag hållbarhetsredovisar. För att praktiskt genomföra detta överväger artikeln tre möjliga 

förklaringar till varför företag hållbarhetsredovisar: attrahera kunder, öka intresset för företaget hos 

etiska investerare och förstärka företagets rykte. 

3. Påverkar införandet av en fristående hållbarhetsredovisning ryktet eller intresset från etiska 

investerare? 

 

De faktorer som artikeln undersöker är: företagets rykte, attrahera kunder, börsnotering, storlek och 

attrahera etiska investerare. 

3.7.3. Teori 
Artikeln utgår inte ifrån några specifika teorier utan tar sin utgångspunkt i tidigare forskning som 

sedan Patten & Zhao (2014) har som grund när de bygger upp sina forskningsfrågor. Artikelförfat-

tarna skriver att flera tidigare studier har visat att hållbarhetsredovisning verkar handla mer om att 

minska exponeringen för social oro än att ge relevant information för utvärdering av företagens 

hållbarhetsarbete. Artikel författarna tar även avstamp i Guthries et al. (2008a; 2008b se Patten & 

Zhao, 2014) som väljer att undersöka en branschspecifik sektor, i deras fall matindustrin, då 

Guthries et al. anser att det leder till en bättre bedömning av hållbarhetsredovisning, än till exempel 

bredare mätmetoder som GRI-riktlinjer.    
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3.7.4. Metod 
Vi anser att studiens metod är i kvantitativ. Studien identifierar sitt urval av företag utifrån 

tidningen Stores rankning av de 100 största företagen i detaljhandeln i USA 2011. Från detta 

register valdes 76 stycken företag och resterande 24 valdes bort då de inte har amerikanska ägare.  

Artikeln väljer att enbart fokusera på information som har förmedlats genom en fristående 

hållbarhetsredovisning, vilket motiveras med att detta är ett ständigt växande medium för företag att 

publicera hållbarhetsinformation igenom. Till exempel så publicerade nästan 80 procent av världens 

250 största företag 2008 en fristående hållbarhetsredovisning och utvecklingen pekar på en 

kontinuerlig ökning (KPMG, 2011 se Patten & Zhao, 2014).  

Gutrie et al. (2008, se Patten & Zhao, 2014) kommer fram till att det är bättre att använda en 

branschspecifik måttstock för att undersöka informationen i hållbarhetsredovisningar än att använda 

en bredare icke specifik måttstock baserad på till exempel GRI. Detta tar Patten & Zhao (2014) 

fasta på och utvecklar en egen måttstock för att mäta och utvärderar sina resultat inom detaljhandeln 

med. 

Artikeln menar sedan att om detaljhandelns anledning till att sammanställa en fristående 

hållbarhetsredovisning är ett sätt för dem att öka sitt ansvar i hållbarhetsfrågor kommer 

hållbarhetsredovisningarna att innehålla en hög grad av specifik data på hur företaget har presterat 

inom hållbarhet under året. Om deras anledning till att sammanställa en fristående 

hållbarhetsredovisning är att försöka förbättra företagets rykte kommer hållbarhetsredovisningen till 

hög grad innehålla diskussion om olika strategier och initiativ inom hållbarhetsfrågor.  

För att mäta företagens rykte inom miljöfrågor har studien utgått ifrån tidningen Newsweeks 

ranking från 2009 av USAs grönaste företag, flera tidigare studier har också använt sig av denna 

ranking.  

För att mäta om utgivandet av en fristående hållbarhetsredovisning påverkar etiska fonders ägande i 

det företag som för första gången ger ut en fristående hållbarhetsredovisning identifierade studien 

16 lämpliga etiska fonder. Studien gick sedan till väga på följande sätt, fondernas ägande innan 

utgivandet av den fristående hållbarhetsredovisningen jämfördes med de etiska fondernas ägande 

efter utgivandet av den fristående hållbarhetsredovisningen. 

3.7.5. Slutsatser 
Studien kommer fram till att 24 av 76 företag hade publicerat åtminstone en fristående 

hållbarhetsredovisning fram till och med slutet av 2012 samt att företagets storlek påverkade om en 

hållbarhetsredovisning hade publicerats; det är mer sannolikt att större företag publicerar en 
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fristående hållbarhetsredovisning än att mindre företag gör det. Studien kommer även fram till att 

det endast är börsnoterade företag i urvalet som har publicerat fristående hållbarhetsredovisningar. 

Studien visar på att en fristående hållbarhetsredovisning generellt sätt förbättrar det redovisande 

företagets rykte inom miljöfrågor, dock så går det inte att svara på om företag tillämpar detta för att 

attrahera etiska investerarare eller om det finns andra anledningar. Studien kommer även fram till 

att företag med en hållbarhetsredovisning erhåller ett högre rykte gällande miljö än företag som inte 

redovisar, detta trots det faktum att de är sämre på hållbarhet än de som inte hållbarhetsredovisar 

inom studiens urval. 

Analysen visar på att de etiska fonderna har ökat sitt innehav i de företag som för första gången ger 

ut en fristående hållbarhetsredovisning, detta ser Patten & Zhao (2014) som en möjlig förklaring till 

varför företag väljer att hållbarhetsredovisa. Dock så är detta resultat inte statistiskt signifikant på 

alla signifikansnivåer.  

Studien finner att detaljhandelsföretag, likt andra företag, väljer att lyfta fram initiativ och olika 

typer av program inom hållbarhet istället för att utvärdera sitt faktiska hållbarhetsarbete i sina 

fristående hållbarhetsredovisningar. Detta tyder enligt artikeln på att företag inte tar ytterligare 

ansvar för hållbarhetsfrågor i publiceringen av sin första hållbarhetsredovisning. Artikeln menar 

dock att en tänkbar utveckling är att när företag blir mer vana med att sammanställa och publicera 

hållbarhetsredovisningar kommer fokus att skifta till att rapportera kring hållbarhetsutvecklingen 

inom företaget. 

Studien kommer även fram till att på grund av bristen på självständiga hållbarhetsredovisningar 

bland icke börsnoterade företag är det inte troligt att företag använder hållbarhetredovisning för att 

attrahera kunder. 

Studien kommer även fram till att företag med en hållbarhetsredovisning erhåller ett högre rykte 

gällande miljö än företag som inte redovisar, detta trots det faktum att de är sämre på hållbarhet än 

de som inte hållbarhetsredovisar inom studiens urval. 

Nedan presenteras en figur över vilka avgörande faktorer Patten & Zhao (2014) kommer fram till 

påverkar företagen att hållbarhetsredovisa.  



45 
 

 

Figur 7: Sammanställning över avgörande faktorer som Patten & Zhao (2014) kommer fram till i 

sin studie. 

3.7.6. Sammanfattning 
Patten & Zhao (2014) undersöker förstagångsanvändandet av fristående hållbarhetsredovisning 

inom den amerikanska detaljhandeln, om hållbarhetsredovisningen påverkar företagets rykte och 

om det leder till ett ökat ägande från etiska fonder. Studiens urval består av 76 stora amerikanska 

detaljhandelsföretag och kommer fram till att fristående hållbarhetsredovisningar i första hand 

används för att stärka företagets rykte samt att en fristående hållbarhetsredovisning ger ett bättre 

rykte. Artikeln visar också på att det finns visst stöd för ett ökat ägande från etiska fonder. 

3.8. Prado-Lorenzo, Gallego-Alvarez, & Garcia-Sanchez (2009) Stakeholder 
engagement and corporate social responsibility reporting: the ownership 
structure effect 

3.8.1. Hållbarhetsredovisning 
Det begrepp som främst används är social disclosure och CSR-reporting. Artikeln beskriver 

begreppet som ett sätt för företag att förmedla information till sina intressenter om sin sociala, 

miljömässiga och etiska påverkan gentemot bland annat samhället i stort, kunder och anställda. 

3.8.2. Forskningsfrågor 
Studiens huvudsyfte är att undersöka vilken betydelse intressenters påverkan och delat ledarskap 

har på beslutet om företaget ska hållbarhetsredovisa eller ej. 

Artikeln ställer upp följande hypoteser: 
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H1. Innehållet och kvalitén på hållbarhetsredovisningen har ett positivt samband med förekomsten 

av finansinstitut i ägarstrukturen. 

H2.  Innehållet och kvalitén på hållbarhetsredovisningen påverkas av förekomsten av en fysisk 

person som kontrollerar företaget. 

H3.  Innehållet och kvalitén på hållbarhetsredovisningen har ett positivt samband med ett större 

antal oberoende styrelsemedlemmar som kontrollerar företagets beslutsfattande. 

De olika faktorerna som undersöks är: finansinstitut i ägarstrukturen, dominant ägarstruktur, 

oberoende styrelse, storlek, bransch, skuldsättningsgrad och lönsamhet. 

3.8.3. Teori 
Artikeln använder sig av intressentteorin och ser på intressenternas makt som en funktion av de 

resurser de kontrollerar och som företaget är beroende av. Genom denna makt kan intressenter 

påverka företags hållbarhetsredovisningar. Studien använder Ullmanns (1985 se Prado-Lorenzo et 

al., 2009) tre-dimensionella modell som är baserad på intressentteorin. Dessa tre dimensioner är 

intressenters makt, strategisk positionering och ekonomisk lönsamhet. I denna modell har 

intressenterna en betydande roll i både företagets strategi och lönsamhet. 

3.8.4. Metod 
Vi ser undersökningen som kvantitativ då den använder olika statistiska analysmetoder för att få 

fram sina resultat. 

Studien inriktade sig på icke-finansiella, spanska företag noterade på börsen. Urvalet som bestod av 

99 företag gjordes från hemsidan för det spanska statliga organet Comisión Nacional del Mercado 

de Valores som ansvarar för den spanska aktiemarkanden (CNMV, u.å.). Därefter gjordes en 

sökning på företagens respektive hemsidor efter hållbarhetsredovisningar avgränsat till fristående 

hållbarhetsredovisningar. Inledningsvis var artikelförfattarna intresserade av att ta reda på tre olika 

saker; huruvida företaget offentliggjorde hållbarhetsinformation eller ej, om denna information 

följde GRI:s mall och till sist om den var granskad och godkänd av en utomstående, oberoende 

aktör. För att se om vissa variabler var lämpliga och om mätmetoden hade en godtagbar signifikans 

gjordes olika mätningar. En principalkomponentanalys gjordes för att göra datan mer överskådlig 

och för att kunna överblicka vikten av varje individuell variabel och sedan jämföra dem gemensamt 

och se vilka som visade på signifikanta egenskaper. Därefter ville artikelförfattarna ta reda på hur 

ovanstående beroende variabler inverkade på ett antal oberoende variabler. Variabeln storlek mättes 

utifrån antalet anställda på företaget och i lönsamhet mättes avkastningen på tillgångar. För att testa 

de oberoende variablerna gjordes en multipel regressionsanalys 
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3.8.5. Slutsatser  
Artikeln drar slutsatser rörande GRI-användning och validering men då dessa inte berör denna 

litteraturstudies undersökningsområde redovisas inte dessa.  

Företagets storlek visade sig vara av signifikant betydelse till huruvida företag 

hållbarhetsredovisade eller ej. Detta tolkar artikelförfattarna som att ju större och därmed politiskt 

synliga företagen är desto mer press från intressenter vilket gör att företaget redovisar mer 

information för att undvika politiska kostnader från bland annat myndigheter i framtiden. De 

konstaterar vidare att staten har ett viktigt ansvar i och med att de har möjlighet att påverka företag 

till att ta ett större ansvar i hållbarhetsfrågor genom att tvinga dem att visa upp sin påverkan på 

miljön och öka transparensen. Resultatet pekade även på att kredit- och långivare hade en stark 

påverkningseffekt på hållbarhetsredovisning men att dessa inte var speciellt intresserade av att 

företagen redovisade hållbarhetsinformation offentligt och är därför inte en betydande faktor som 

påverkar företag att hållbarhetsredovisa. Miljöcertifiering hade en tydligt positiv effekt på 

hållbarhetsredovisning medan skuldsättningsgraden hade en negativ effekt, den var dock ej 

signifikant. Lönsamheten visade på positiva samband med hållbarhetsredovisningen men var heller 

ej signifikant. 

De slutsatser som artikeln drar rörande varför företag hållbarhetsredovisar visas i figuren nedan.  

 

Figur 8: Sammanställning över avgörande faktorer som Prado-Lorenzo et al. (2009) kommer fram 

till i sin studie. 
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3.8.6. Sammanfattning 
Artikeln undersöker hur stort inflytande olika intressenter har på huruvida företag 

hållbarhetsredovisar i spanska, börsnoterade företag där 99 företag analyseras. Datan som 

analyserades var företagens fristående hållbarhetsredovisningar, dessa analyserade genom 

statistiska tester. Resultatet pekar på att intressenter har ett förhållandevis litet inflytande men att 

storlek har betydelse för den hållbarhetsinformation företaget frivilligt ger ut. 

3.9. Quaak, Aalbers, & Goedee (2007) Transparency of corporate social 
responsibility in Dutch breweries 

3.9.1. Hållbarhetsredovisning 
Artikeln använder sustainability reporting som begrepp för hållbarhetsredovisning och de anser att 

den information som ges i företagets hållbarhetsredovisning utgår ifrån det specifika företagets ak-

tiviteter inom CSR. 

3.9.2. Forskningsfrågor 
Artikelns forskningsfråga handlar om hur publiceringen av en hållbarhetsredovisning ökar brygge-

riernas transparens med avseende på CSR.  

Artikelförfattarna skriver att de utgår ifrån följande drivande faktorer i sin undersökning: ledning, 

anställda, kostnader, komplexitet, kunskap, aktieägare, övriga investerare, konsumenter/invånare, 

kunder, leverantörer, fristående organisationer, grannskap, media, staten och konkurrens. Artikeln 

undersöker även företagets storlek som en faktor som kan inverka på hållbarhetsredovisningen, 

även om den inte räknas upp bland de andra 15 faktorerna. 

3.9.3. Teori 
Artikeln tar inte avstamp i någon specifik teori utan utgår ifrån vad tidigare forskning på området 

har kommit fram till. Artikeln skriver att enligt det Nederländska departementet för ekonomi bör 

företag vara öppna med sina olika aktiviteter inom CSR gentemot landetsinvånare (Dutch ministry 

of economic affairs, 2001 se Quaak, Aalbers, & Goedee, 2007). Att var öppen innebär att förse dem 

som vill erhålla information med information (Global Reporting Initiativ se Quaak et al., 2007). 

Vidare menare artikelförfattarna att det finns flera olika sätt för ett företag att förse sina intressenter 

med relevant information men att enligt Nederländska departementet för ekonomi bör invånarna, i 

Nederländerna, förses med information om hållbarhet genom en hållbarhetsredovisning.  

Artikeln utgår ifrån Elkingtons (1997, se Quaak et al., 2007) diskussion rörande miljö, där han 

framför att företag påverkar miljön och samhället i stort och bör således försöka att bidra till en lös-

ning till de problem som uppstår, han menar också att företag faktiskt har medel för att ta itu med 

dessa problem.  
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3.9.4. Metod 
Studien använder av sig kvalitativ metod för att besvara sin forskningsfråga. Artikeln utformar sitt 

urval av företag genom att endast fokusera på bryggerier från Nederländerna med en kommersiell 

produktion på över 10 000 hekto liter per år, vilket nio bryggerier har. Av dessa nio var sju brygge-

rier villiga att delta i studien och samtliga sju ingick i studiens undersökning. Av dessa sju kategori-

seras fyra som stora bryggerier då de har mer än 100 anställda och tre bryggerier kategoriseras som 

små med mindre än 100 anställda. 

För att utröna vilka avgörande faktorer som påverkar nederländska bryggerirer utförde studien 

semi-strukturerade intervjuer med chefer med information om företagets hållbarhet samt med de 

verkställande direktörena för respektive företag. Intervjuerna utfördes på följande sätt, intervjuper-

sonen tilläts berätta fritt men för att säkerställa att intervjun behöll fokus användes en ämnesguide 

som hade samanställts utifrån den tidigare litteraturen definierade faktorer.  

3.9.5. Slutsatser 
Artikeln kommer fram till att företagens storlek är en avgörande faktor för företagen vilja att håll-

barhetsredovisa. Stora bryggerier har intressenter över hela världen och att förse dessa med inform-

ation är ett naturligt steg, små bryggerier har sina intressenter mycket närmare rent geografiskt vil-

ket gör att behovet av att publicera information genom en hållbarhetsredovisning minskar. Små 

bryggerier anser att hållbarhetsredovisning är för dyrt, tar för mycket tid i anspråk och är för kom-

plext samt att pengarna det kostar att upprätta en hållbarhetsredovisning istället borde satsats på 

olika CSR aktiviter. Stora bryggerier anser även de att hållbarhetredovisning är både svårt och 

komplext men att de har en intern nytta av hållbarhetsredovisningen och kan använda den som en 

form av internt styrdokument. Artikeln motsäger Vringers (2005 se Quaak et al., 2007) tidigare 

forskning där han kommer fram till att kunder borde köpa social- och miljöriktiga produkter (på 

basis av information erhållen ifrån hållbarhetsredovisningar). Quaak et al., (2007) kommer fram till 

att det inte finns några indikationer på att kunder handlar på detta sätt. 

De två avgörande faktorerna som Quaak et al. (2007) menar har ett samband med varför företag 

hållbarhetsredovisas är sammanställda i figuren nedan.  
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Figur 9: Sammanställning över avgörande faktorer som Quaak et al. (2007) kommer fram till i sin 

studie. 

3.9.6. Sammanfattning 
Artikeln undersöker vilka faktorer som driver bryggerier i Nederländerna att upprätta en hållbar-

hetsredovisning. Studien undersöker också vilka anledningar bryggerierna har för att hållbarhetsre-

dovisa och avser även att ge en bättre bild av bryggeriernas beteende när det gäller hållbarhet. Arti-

keln identifierar 9 stycken lämpliga bryggerier och av dessa var sju villiga att ingå i studien, dessa 

har sedan intervjuats. Artikeln kommer fram till att storlek är en avgörande faktor till varför företag 

hållbarhetsredovisar. 

3.10. Ramos, Cecílio, Douglas, & Caeiro (2013) Corporate sustainability and the 
relations with evaluation and management frameworks: the Portuguese case   

3.10.1. Hållbarhetsredovisning 
Artikeln utgår ifrån begreppet sustainability reporting och definierar begreppet som ett sätt att 

redogöra för sambandet mellan ekonomi, miljö och sociala frågor. Författarna ser sustainability 

reporting som en utvidgning av environmental reporting. Artikeln menar att hållbarhetsredovisning 

som tidigare främst handlade om miljöaspekter har utvecklats till att även inkludera ekonomiska 

och sociala aspekter och att dessa frågor har en ökad betydelse för företagen.  

3.10.2. Forskningsfrågor/syfte 
Artikeln syftar till att besvara följande tre forskningsfrågor: 

1. Hur ser implementeringen av miljöstyrning och utvärderingsystem av miljöprestation ut inom 

portugisiska företag? 

2. Hur ser en typisk hållbarhetsredovisning ut i Portugal? 

3. Vad brukar företagen i Portugal inkludera i sina hållbarhetsredovisningar?  

Studien undersöker följande faktorer: bransch, transparens, sektorledare, externa intressenter, 

miljöarbete, interna intressenter, aktieägardelaktighet, miljöstyrning, regulatoriska krav, ge nya 

marknadsmöjligheter, tillgodose allmänhetenskrav, svar på politikers tryck, svar på investerares 

frågor. 

3.10.3. Teori 
Artikeln använder inte någon specifik teori utan utgår istället ifrån vad tidigare forskning har 

kommit fram till. Likt Kolk (2005 se Ramos, Cecílio, Douglas, & Caeiro, 2013) menar studien att 

ett centralt problem med hållbarhetsredovisning är om företagen faktiskt implementerar det som 
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dem skriver i sina hållbarhetsredovisningar eller om det bara är tomma ord i 

hållbarhetsredovisningarna. Hughes et al. (2001 se Ramos et al., 2013) fastslår att förmedlingen av 

informationen rörande miljö ofta inte ger en fullständig bild över företagets aktiviteter på området. 

3.10.4. Metod 
Metoden i denna artikel är att betrakta som kvantitativ. Studien identifierade sitt urval genom att 

inkludera alla företag som representerar Portugal vid World Business Council for Sustainable 

Development, vilket är en sammanslutning av olika företag från olika länder och som syftar till att 

skapa en hållbar framtid för både företag, samhälle och miljön i stort (Wbcsd, u.å.). Företagen 

delades sedan in i grupperna stora företag och små/medelstora företag utifrån EU:s definition av 

små/medelstora företag som slår fast att företag med en omsättning på under 50 miljoner euro och 

med mindre än 250 anställda är att betrakta som små/medelstora företag (EU, 2003 se Ramos, 

Cecílio, Douglas, & Caeiro, 2013). För att besvara studiens frågeställning konstruerades en 

enkätundersökning med hjälp av tidigare teori inom ämnet som sedan mejlades ut till de utvalda 

företagen under 2006. Av de totalt 69 företagen i urvalet svarade 41 stycken på studiens enkät och 

ingår således i studien. 85 procent av de 41 företagen i urvalet klassificeras som stora företag och 15 

procent som små/medelstora företag. Enkäten ställer frågor om vad företagen ser som de drivande 

faktorerna till varför de hållbarhetsredovisar. Studien har genomfört ett signifikanstest men 

artikelförfattarna är noga med att understryka att målet med studien inte är att erhålla statistiskt 

säkerställda svar utan att göra en deskriptiv analys av den insamlade datan. 

3.10.5. Slutsatser 
Studien visar på att företag inom bygg- och industribranschen i Portugal i större utsträckning 

använder sig av hållbarhetsredovisning än företag verksamma i andra branscher. Detta beror på att 

dessa branscher ses som mindre miljövänliga och utsätts för ett större regulatoriskt tryck jämfört 

med andra branschen och detta påverkar företag inom bygg- och industribranschen att 

hållbarhetsredovisa. Studien visar också att anledningen till att företag väljer att inte 

hållbarhetsredovisa beror på att företaget i fråga inte påverkar miljön negativt i någon större 

utsträckning. Två andra anledningar till att företag inte hållbarhetsredovisar är att företagen inte 

besitter den rätta kunskapen eller att det saknas ett tryck från externa intressenter. Artikeln visar 

också att ungefär hälften av de stora företagen publicerar en hållbarhetsredovisning medan de 

små/medelstora företagen är inte gör det i lika hög utsträckning. Studien kommer fram till att 

företagen ägnar sig åt hållbarhetsredovisning för att öka transparansen, för att bli branschledande, 

öka stödet ifrån externa intressenter, för att stärka miljöarbetet samt att för öka stödet från interna 

intressenter. 

I figuren nedan visas de faktorer artikeln kommer fram till påverkar företag att hållbarhetsredovisa.  
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Figur 10: Sammanställning över avgörande faktorer som Ramos et al. (2013) kommer fram till i sin 

studie. 

3.10.6. Sammanfattning 
Studien syftar till att undersöka hur hållbarhetsredovisning används i portugisiska företag. 

Författarna genomförde en enkätundersökning på 41 portugisiska företag. Studien kommer fram till 

att det i huvudsak är stora företag som använder sig av en hållbarhetsredovisning. Studien visar 

även att vilken bransch företagen är verksamma inom har en påverkan på om företagen 

hållbarhetsredovisar. 

3.11. Searcy & Buslovich (2014) Corporate Perspectives on the Development and 
Use of Sustainability Reports 

3.11.1. Hållbarhetsredovisning 
Searcy & Buslovich (2014) använder begreppet corporate sustainability reports för 

hållbarhetsredovisning. Artikeln beskriver hållbarhetsredovisning som en rapport där resultat från 

företagsaktiviteter inom hållbarhet redovisas. Enligt artikeln finns det flera olika definitioner på 

hållbarhetsredovisning men det centrala är att en hållbarhetsredovisning innehåller information om 

företagets viktiga hållbarhetsfrågor och projekt som är av intresse för företagets intressenter.  

3.11.2. Forskningsfrågor 
Artikeln har två forskningsfrågor och undersöker även motivationen för hållbarhetsredovisning, 

detta för att skapa ett sammanhang till forskningsfrågorna.  

Forskningsfrågorna är: 

Faktorer 

Bransch 

Företagets 
storlek 

Trans-
parens 

Bli 
bransch-
ledande 

Externa 
intressenter 

Interna 
intressenter 

Stärka 
miljö-
arbetet 



53 
 

1. Hur utvecklas hållbarhetsredovisningar av företag? 

2. Hur används hållbarhetsredovisningar internt inom företag?  

Fråga för kontexten: 

Vad motiverar företag att publicera hållbarhetsredovisningar? 

Searcy & Buslovich (2014) undersöker inte någon specifik faktor som gör att företag 

hållbarhetsredovisar utan har i sin undersökning frågat företag generellt om vad som motiverar dem 

att hållbarhetsredovisa.  

3.11.3. Teori 
Artikeln använder intressentteorin, legitimitetsteorin och den institutionella teorin för att tolka och 

förstå resultaten av vad som motiverar företag att rapportera hållbarhet. Artikelförfattarna använder 

intressentteorin för att förstå varför företag anpassar sina hållbarhetsredovisningar efter intressenters 

önskan (Donaldson & Preson 1995, Freeman et al. se Searcy & Buslovich 2014). Legitimitetsteorin 

däremot förklarar varför företag vill synliggöra att de arbetar med hållbarhetsfrågor genom 

hållbarhetsredovisningarna (Suchman, 1995 se Searcy & Buslovich, 2014). Artikel nämner att 

teorin även visar på hur företags legitimitet kan upprätthållas genom hållbarhetsredovisning. 

Artikeln förklarar den institutionella teorin genom att hänvisa till DiMaggio & Powell (1983 se 

Searcy & Buslovich, 2014) som menar att företag kan hållbarhetsredovisa på grund av olika 

påtryckningar. Det kan finnas en tvingande press i form av exempelvis lagar som gör att företag 

måste hållbarhetsredovisa eller press på att företaget behöver göra som andra företag gör. För att 

förklara varför företag hållbarhetsredovisar använder artikeln även agentteorin i sin analys av 

resultaten. Agentteorin förklarar vissa drivfaktorer till hållbarhetsredovisning som uppkommer på 

grund av att aktieägarna vill minska informationsasymmetrin mellan företagets ledning och sig 

själva och därmed få bättre underlag för riskerna som tillkommer vid investering i företaget. 

3.11.4. Metod 
Artikeln använder kvalitativ metod. Alla företag i studien är kanadensiska företag som har 

publicerat en hållbarhetsredovisning. Urvalet av företag gjordes genom att leta efter potentiella 

företag i tidigare studier och genom sökningar på Google. 109 företag i Kanada hittades och 

inbjudningar om deltagande i studien skickades till dessa företag, 35 av företag ingick sedan i 

undersökning. Searcy & Buslovich (2014) använde sig av semistrukturerade intervjuer, men även 

företagens hållbarhetsredovisningar. En intervju med varje företag gjordes och många av 

intervjupersonerna var högt uppsatta inom företagen, som till exempel chefer. Intervjuerna var 

telefonintervjuer och pågick i 14 till 60 minuter.  
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3.11.5. Slutsatser 
Artikeln innehåller ett stort antal slutsatser som är kopplade till dess forskningsfrågor som för denna 

litteraturstudie inte är relevanta och tas därför inte med nedan.  

Searcy & Buslovich (2014) menar att företags motivationsfaktorer som gör att företag upprättar en 

hållbarhetsredovisning kan delas in i tre kategorier. De tre kategorierna är extern press, intern press 

och att ge en bredare bild av företaget.   

Vid intervjuerna med respondenterna från de olika företagen nämnde många företag enligt Searcy 

& Buslovich (2014) att extern press var en orsak till att de hållbarhetsredovisade. Den externa 

pressen kunde vara juridiska krav som kanadensiska lagar, press att vara ett öppet företag och press 

från aktieägare att få information. Exempelvis behöver de finansiella företagen i Kanada enligt lag 

publicera information om deras hållbarhetsarbete offentligt. Extern press för företagen kunde också 

vara konkurrenstryck; om liknande företag hållbarhetsredovisade så uppstod en press i att företaget 

också behövde göra det.  

Andra orsaker till varför företag hållbarhetsredovisar som framkom i intervjuerna var faktorer 

kopplade till intern press. Att företag hållbarhetsredovisar kan bero på att ledningen vill det eller att 

anställda förväntar sig att företaget ska göra det. Andra faktorer som påverkar är olika riktlinjer som 

företagen har och om företaget generellt behöver utvecklas. Vissa företag använder 

hållbarhetsredovisningen internt för att se vad de har gjort och utifrån det förbättra sig. 

En del av företagen som Searcy & Buslovich (2014) intervjuade svarade att ett motiv till varför de 

hållbarhetsredovisade var på grund av de genom hållbarhetsredovisningen fick möjlighet att berätta 

om företaget på ett sätt som inte alltid går att göra i en finansiell rapport. Genom 

hållbarhetsredovisningen kunde de då skapa en mer trovärdig bild av företaget. 

I nedanstående figur visas de faktorer som Searcy & Buslovich (2014) kommer fram till påverkar 

företag att hållbarhetsredovisa. 
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Figur 11: Sammanställning över avgörande faktorer som Searcy & Buslovich (2014) kommer fram 

till i sin studie. 

3.11.6. Sammanfattning 
I denna artikel undersöker Searcy & Buslovich (2014) hur företag i Kanada utvecklar och använder 

sina hållbarhetsredovisningar internt. De undersöker också vad som motiverar företag att publicera 

hållbarhetsredovisningar. För att undersöka detta intervjuades 35 företag som alla 

hållbarhetsredovisar och som är verksamma i Kanada. Searcy & Buslovich (2014) kommer fram till 

att företag motiveras att hållbarhetsredovisa av extern press, intern press och av att kunna ge en 

bredare bild av företaget. 

3.12. da Silva Monteiro & Aibar-Guzmán (2010) Determinants of environmental 
disclosure in the annual reports of large companies operating in Portugal 

3.12.1. Hållbarhetsredovisning 
De centrala begreppen i artikeln är environmental report och environmental disclosure. Artikelförfat-

tarna beskriver begreppen som företagets sätt att bemöta press från intressenter rörande sina miljöpåverkande 

aktiviteter. Detta menar artikelförfattarna kan göras på lite olika sätt, till exempel kan företag bortse från 

”mindre bra” information för att inte riskera att få ett dåligt rykte och istället välja att trycka på mer miljö-
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gagnande aktiviteter. Artikeln fokuserar på de miljömässiga aspekterna i hållbarhetsredovisningen 

men vi kommer vidare använda begreppet hållbarhetsredovisning som ett samlingsord för ovanstå-

ende begrepp. 

3.12.2. Forskningsfrågor 
Artikeln har som syfte att utröna vilka de avgörande faktorerna är till varför företag 

hållbarhetsredovisar och för att undersöka detta ställer artikeln upp sex hypoteser. Hypoteserna är 

uppbyggda som följer: 

Det finns inte ett positivt samband mellan (hypotes) och förekomsten av hållbarhetsredovisning. 

Där (hypotes) kan ersättas med variablerna som finns nedan. 

H1. storlek 

H2. typ av bransch  

H3. lönsamhet 

H4. faktumet att företaget är börsnoterat 

H5. utländskt ägarskap 

H6. faktumet att företaget har en miljöcertifikation 

Alla hypoteserna har även underhypoteser noterade som Ha1, Ha2 och så vidare. Dessa påstår att ett 

högt värde på variablerna som undersöks gör att dessa företag kommer att ha ett högt EDI-värde 

(Environmental disclosing index), vilket kan tolkas som att de redovisar en hög grad av 

hållbarhetsinformation. Exempelvis Ha1: Stora företag har ett högre EDI-värde än mindre företag. 

De olika faktorerna som mäts är: företagets storlek, bransch, lönsamhet, börsnotering, utländskt 

ägarskap och miljöcertifiering. 

3.12.3. Teori 
Artikeln tar upp två teorier som de menar är de två mest använda inom området 

hållbarhetsredovisning. Dessa teorier är intressent- och legitimitetsteorin. Med utgångspunkt från 

intressentteorin menar Moneva & Llena (2000 se da Silva Monteiro & Aibar-Guzmán, 2010) att 

förutom aktieägare och borgenärer finns det flera andra tänkbara aktörer som har intresse i 

företagets aktiviteter. Dessa aktörer efterfrågar information om bland annat företagets påverkan på 

miljön. 
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Legitimitetsteorin förklaras som att företag utsätts för press från externa aktörer som till exempel 

myndigheter, politiska och kulturella organisationer. Påtryckningarna gör att företag avslöjar 

information om deras miljöpåverkan för att förbättra sin image och undvika framtida problem med 

ryktesspridning och legitimitetsproblem. (Cho & Patten, 2007 se da Silva Monteiro & Aibar-

Guzmán, 2010) 

Det står inte uttryckligen att studien utgår från dessa två teorier men det faktum att artikelförfattarna 

tar upp dem och att de dessutom trycker på att de utgår från tidigare studier som har använt dessa 

teorier, gör att vi drar slutsatsen att teorierna använts i genomförandet av studien. 

3.12.4. Metod 
Vi anser att artikelns upplägg är utifrån en kvantitativ metod då den mäter samband på ett statistiskt 

vis genom regressionsanalyser. Urvalet togs från tidningen Exame, september 2004, som 

publicerade en lista av Portugals 500 största företag. Studien begränsades till stora industriföretag 

med en relativt hög föroreningsgrad vilket resulterade i 162 företag av intresse för studien och av 

dem lyckades man få tag på 109 företags årsredovisningar för åren 2002-2004. Studien har utgått 

ifrån tidigare studiers upptäckter och utifrån dessa sammanfattat en lista över information som kan 

tänkas finnas med i en hållbarhetsredovisning. Därefter har ett eget index konstruerats som de kallar 

EDI (Environmental disclosing index) och som används för att kunna mäta nivån av 

hållbarhetsinformation i årsredovisningarna. Dock togs ingen hänsyn till kvalitén i informationen. 

Artikeln använder sig av innehållsanalys och metoden beskrivs som ett sätt att samla in och avkoda 

kvalitativ data, i deras fall årsredovisningar, för att därefter dela in och kategorisera datan utifrån 

kvantitativa mått.  

Sex stycken hypoteser konstruerades, också dessa baserade på tidigare studiers uttalanden.  

Hypoteserna testades på dikotomiskt vis genom att företagen delades in i ja-och-nej-grupper. Vid 

frågan om storlek kollade artikeln på företagens totala tillgångar och delade upp i stora och mindre 

stora företag. På frågan om branscherna delades studiens urval in i ”kritiska” och ”mindre kritiska” 

branscher utifrån deras generella utsläppsgrad. I frågan om lönsamhet har artikelförfattarna mätt 

företagets avkastning på eget kapital. De ställde hypotesvärdena mot EDI med hjälp av Pearsons 

korrelationstest för att få fram om de hade signifikanta samband och därefter gjordes ytterligare 

statistiska tester för att säkerställa resultaten. 

3.12.5. Slutsatser  
Endast faktorerna storlek och huruvida företaget var börsnoterat eller ej visade sig i testerna ha 

signifikanta samband med förekomsten av hållbarhetsredovisning. Underhypoteserna för 

ovanstående faktorer, Ha1 och Ha4, stöddes av testerna och ansågs signifikanta; stora och 

börsnoterade företag hade ett högre EDI-värde än små och ej börsnoterade företag. Däremot 
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påpekar artikelförfattarna att Ha4 kan vara missvisande eftersom endast sju procent av företagen 

som undersöktes var börsnoterade vilket kunde påverkat resultatet. De ställer sig därför osäkra till 

om någon generaliserbar slutsats kan dras från denna korrelation. 

Artikelförfattarna påpekar att studiens resultat påverkas av förutsättningarna i landet som företagen 

är verksamma i. Den totala andelen av företag som hållbarhetsredovisade i Portugal var lägre än i 

andra länder med likartad ekonomisk struktur och förutsättningar vilket enligt författarna kan bero 

på att hållbarhetsredovisning var frivilligt och att det inte fanns någon vedertagen tradition att 

hållbarhetsredovisa i Portugal vid undersökningstillfället. 

Här nedan visas en figur som sammanfattar de två faktorerna som da Silva Monteiro & Aibar-

Guzmán (2010) kommer fram till påverkar företag att hållbarhetsredovisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12: Sammanställning över avgörande faktorer som da Silva Monteiro & Aibar-Guzmán 

(2010) kommer fram till i sin studie. 

3.12.6. Sammanfattning 
Artikeln undersöker vilka avgörande faktorer som gör att företag frivilligt väljer att upprätta en 

hållbarhetsredovisning i Portugal under åren 2002-2004. Studien innefattar 109 företag och 

genomförs genom statistiska tester baserat på information i företagens respektive årsredovisningar 

för de studerade åren. Resultaten pekade på att företagets storlek och om det var registrerat på 

börsen var avgörande faktorer till varför företag hållbarhetsredovisar. 

3.13. Sotorrío & Sánchez (2010) Corporate Social Reporting for Different 
Audiences: The Case of Multinational Corporations in Spain 

3.13.1. Hållbarhetsredovisning 
Artikeln använder till största del begreppen social reporting och social information men även 

environmental reporting för att uttrycka hållbarhetsredovisning. Social reporting beskrivs som ett 

sätt att kommunicera företagets påverkan på miljön och det sociala som orsakats av ekonomiska 

åtgärder (Gray et al., 1987 se Sotorrío & Sánchez, 2010). Artikeln nämner att social or 
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enviromental reporting är en del av corporate social responsibility. Vi kommer hädanefter benämna 

social reporting och environmental reporting som hållbarhetsredovisning. 

3.13.2. Forskningsfrågor 
Artikeln har en forskningsfråga och sju hypoteser. 

Forskningsfrågan är: 

Är det någon skillnad i hållbarhetsinformationen som rapporteras av multinationella företag för 

olika målgrupper? 

Artikelns hypoteser är uppbyggda som följer:  

… samband med skillnaderna i hållbarhetsredovisningarna för olika målgrupper. 

H1. Företagets ursprungsland eller region har ett… 

H2. Den sociala och miljömässiga påverkan av företagets verksamhet har ett negativt…  

H3. Företagets lönsamhet har ett negativt… 

H4. Företagets skuldsättningsgrad har ett positivt… 

H5. Företagets storlek har ett positivt… 

H6. Företagets mediaexponering har ett negativt… 

H7. Företagets rykte har ett negativt… 

För att förklarar skillnaden i multinationella företags hållbarhetsredovisningar så undersöks 

faktorerna: målpopulation (vilka läsare hållbarhetsredovisningen inriktar sig på), region, graden av 

miljömässig och social påverkan, lönsamhet, skuldsättningsgrad, företagsstorlek, nivå av 

outnyttjade resurser, medieexponering och rykte.   

3.13.3. Teori 
Artikeln använder sig inte av någon speciell teori utan tittar endast på tidigare empiriska studier för 

att komma fram till vilka faktorer som ska undersökas. Flera tidigare studier har visat att några 

faktorer som påverkar företags hållbarhetsredovisningar är vilken sorts verksamhet företaget 

bedriver, företagets synlighet och dess resurser. Artikeln nämner också att studier har pekat på 

institutionella och kulturella skillnader mellan länder och därför vill artikelförfattarna med hjälp av 

tidigare forskares upptäkter pröva om faktorer som har visat sig vara motivationsdrivande för 

hållbarhetsredovisning också gäller för olika typer av intressenter och mottagare av 

hållbarhetsredovisningarna.   
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3.13.4. Metod 
Denna artikel är en kvantitativ studie. Företagen som undersöks i studien är alla multinationella 

icke-spanska företag men som är verksamma i Spanien. Urvalet av företag gjordes från den spanska 

Merco-rankningen som utgår ifrån företagens rykte. Kriterium för urvalet var att alla företag skulle 

ha funnits med på rankingen någon gång under åren 2004-2007. Företagen skulle också ha 

publicerat en hållbarhetrapport på engelska på företagets internationella websida. De företag som 

uppfyllde alla dessa kriterier ingick i studien och detta resulterade i att urvalet bestod av 26 

multinationella företag, varav 17 var från Europa, åtta från USA och ett företag från Japan.  

Artikeln undersöker företagens hållbarhetsredovisningar, både företagens engelskspråkiga rapport 

som riktar sig till en global målgrupp och företagens spanska rapport som riktar sig till en lokal 

målgrupp. Innehållet i företagens hållbarhetsredovisningar mellan åren 2004 och 2007 undersöktes 

mot 39 punkter uppdelade i tre kategorier: anställda, samhälle och miljö. 

Faktorerna som kanske kan förklara skillnaderna i företagens hållbarhetsredovisar undersöks genom 

korrelationsanalys. Inom faktorn region tittar artikeln på om företaget är ett europeiskt företag eller 

från ett land utanför Europa. Som hög grad av miljömässig påverkan räknar artikeln företag som 

verkar inom energi-, kemikalie- och ingenjörsbranschen medan företag inom sjukvård, IT och 

telekommunikation anses ha hög social påverkan. För att kunna undersöka sambandet mellan 

företagens hållbarhetsredovisning och lönsamhet tittar artikeln på företagens rörelsemarginal, 

avkastning på eget kapital och avkastning på tillgångar. Faktorn företagsstorlek undersöks utifrån 

företagens rörelseintäkter, tillgångar och antal anställda. Graden av medieexponering mäts i denna 

artikel genom hur många nyheter med koppling till företaget som finns i de spanska medierna. För 

att mäta företagets rykte så används Merco-rankingen.       

3.13.5. Slutsatser  
Analysen visade på signifikanta skillnader i hållbarhetsredovisningen för olika målgrupper på i stort 

sett alla de 39 punkterna som visade på innehållet i rapporterna, vissa var dock mer signifikanta än 

andra. Jämförelsen mellan företagens globala och lokala rapporter visar att mer information om 

hållbarhet visas i företagens globala än i deras lokala rapporter. 2004 var skillnaden i genomsnitt 

totalt sätt för företagen 61 procent mot 16 procent, det vill säga av de 39 hållbarhetspunkterna som 

studien använde sig av så innehöll de globala rapporterna i genomsnitt 61 procent av dessa och de 

lokala rapporterna innehöll 16 procent av punkterna. Vid 2007 hade skillnaderna minskat lite, 

genomsnittet var 51 procent mot 17 procent. 

Företagets synlighet tas upp som en signifikant faktor till att företag frivilligt framställer 

hållbarhetsredovisningar. Synligheten kopplar artikeln till företagets storlek och rykte då artikeln 

anser att de är nära sammanknutna. Artikeln kommer fram till att företagets rykte i Spanien har ett 
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signifikant samband med graden av hållbarhetsredovisning som företagen producerar till lokala och 

globala målgrupper. Enligt artikel kan företagen, beroende på vilka intressenter de vänder sig till, 

använda sin hållbarhetsredovisning som ett verktyg för att förbättra sitt rykte, vilket kan generera 

intäkter i framtiden. En annan faktor som har ett signifikant samband med företagets olika 

hållbarhetsredovisningar är företagets storlek. De stora företagen hållbarhetsredovisar för den lokala 

målgruppen mer än de små företagen. Faktorn storlek har ett signifikant samband utifrån alla delar 

som undersöks, alltså utifrån både rörelseintäkter, tillgångar och antal anställda.  

De två sista faktorerna som artikeln kommer fram till har ett signifikant samband med företagens 

hållbarhetsredovisning är företagens skuldsättningsgrad och företagens lönsamhet utifrån dess 

rörelsemarginal. Dessa två faktorer har dock ett lägre samband än företagets storlek och rykte.  

Artikelförfattarna kopplar ihop skuldsättningsgrad och lönsamhet med nivån av outnyttjade 

resurser. De menar att en god tillgång på finansiella resurser ger en lägre marginalkostnad för att 

hållbarhetsredovisa.  

I nedanstående figur presenteras en sammanställning över de faktorer som Sotorrío & Sánchez 

(2010) kommer fram till har ett samband med om företag hållbarhetsredovisar. 

 

Figur 13: Sammanställning över avgörande faktorer som Sotorrío & Sánchez (2010) kommer fram 

till i sin studie. 

3.13.6. Sammanfattning 
Denna artikel undersöker om det finns någon skillnad mellan vad multinationella företag 

rapporterar till lokal målgrupp jämfört med global målgrupp och vilka faktorer som kan förklara 

skillnaderna. För att undersöka detta tittar artikeln på hållbarhetsredovisningar från 26 icke-spanska 
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multinationella företag som är verksamma i Spanien. Faktorerna som kan förklara skillnaderna i 

företags hållbarhetsredovisningar undersöks med hjälp av korrelationsanalys. Studien kommer fram 

till att de faktorer som har störst sambandet med företags hållbarhetsredovisningar är företagens 

storlek och deras rykte.     

3.14. Tagesson, Blank, Broberg, & Collin (2009) What explains the extent and 
content of social and environmental disclosures on corporate websites: a study 
of social and environmental reporting in Swedish listed corporations 

3.14.1. Hållbarhetsredovisning 
Det begreppet som främst används som benämning för hållbarhetsredovisning är social disclosure 

vilket författarna förklarar som synliggörande av information rörande miljömässiga-, etiska- och 

personalfrågor.  

3.14.2. Forskningsfrågor 
Artikelförfattarna använder sig av hypoteser för att på så vis besvara det övergripande syftet; att 

utreda vad som får företag att ge ut hållbarhetsinformation på sina webbsidor. 

H1: Det finns ett positivt samband mellan ett företags storlek och hållbarhetsinformationen på deras 

webbsidor. 

H2: Det finns ett samband mellan företagets branschtillhörighet och hållbarhetsinformationen på 

deras webbsidor. 

H3: Det finns ett positivt samband mellan ett företags lönsamhet och hållbarhetsinformationen på 

deras webbsidor. 

H4: Det finns ett negativt samband mellan ett företags ägarkoncentration och 

hållbarhetsinformationen på deras webbsidor. 

H5: Statligt ägda företag hållbarhetsredovisar mindre på deras webbsidor än andra företag. 

De faktorer som studien undersöker är storlek, lönsamhet, branschtillhörighet, ägarstruktur och 

ägaridentitet (privat eller statligt). 

3.14.3. Teori 
Artikeln tar upp legitimitets-, intressent- och institutionell teori som de främst använda teorierna 

inom området hållbarhetsredovisning och utöver dessa nämns ytterligare ett antal teorier som har 

använts till att förklara frivillig informationsutgivning bland företag. Artikeln menar att dessa 

teorier inte enskilt kan förklara en så komplex fråga som varför företag hållbarhetsredovisar utan 

har därför valt en eklektisk infallsvinkel på sitt teoribyggande där de använder olika element från 
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flera olika teorier. Artikeln går däremot inte närmare in på vilka teorier de använt sig av och på 

vilket sätt de kan kopplas till studiens inriktning. 

3.14.4. Metod 
Denna artikel använder sig av en kvantitativ metod då den har använt sig av olika statistiska tester 

för att få fram sitt resultat. 

Studien har använt sig av alla företag noterade på Stockholmsbörsen förutom några investmenbolag 

samt alla statligt ägda företag i Sverige och detta genererade ett urval på 267 företag. Datan 

samlades in från företagens webbsidor under våren 2007 samt från årsredovisningar från året 2006. 

Faktorn storlek mättes på två olika sätt; omsättning och antalet anställda i företaget. Branscher 

delades in i sju grupper, dessa var: energi, råmaterial, förbrukningsvaror, sjukvård, finans, IT och 

telekommunikation. Storlek mättes utifrån omsättning och antalet anställda i företaget. Lönsamhet 

utgick från avkastning på eget kapital, ägarstruktur andelen röster för de fem största ägarna och 

ägaridentitet huruvida företaget var statligt eller privatägt. Den beroende variabeln 

hållbarhetsredovisning delades in i tre underkategorier, nämligen: miljö, etik och personalfrågor. 

För att testa de oberoende variablerna mot den beroende variabeln hållbarhetsredovisning gjordes 

statistiska tester såsom Pearson chi-två-test och multipel regression. 

3.14.5. Slutsatser  
Utav de 267 undersökta företagen var det 169 som rapporterade någon hållbarhetsinformation på 

sina webbsidor. Studien kommer fram till att stora företag och företag med hög lönsamhet hade en 

signifikant större sannolikhet att rapportera hållbarhet. En jämförelse mellan information som 

hittades på webbsidor och information som hittades i årsredovisningar visade att informationen på 

webbsidor var mer omfattande. Ägaridentitet visade sig ha ett signifikant samband men motsatt från 

vad som förväntades, det vill säga; statligt ägda företag hållbarhetsredovisade mer än privata. 

Författarna tolkar detta som en kulturföreteelse som tyder på att svenska statliga företag har mer 

press på sig att föregå med gott exempel än många andra länder vilka undersökts i andra studier. 

Som förutspåtts visade sig branschtillhörigheten ha betydelse för hållbarhetsredovisningen. 

Råmatrialbranschen redovisade mest hållbarhetsinformation medan IT och finans redovisade minst. 

Företagen som inriktade sig på konsumtionsvaror hållbarhetsredovisade signifikant mer etisk 

hållbarhetsinformation än de andra grupperna.  

De slutsatser som Tagesson et al. (2009) drar rörande faktorer som påverkar företag att 

hållbarhetsredovisa presenteras i figuren nedan. 
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Figur 14: Sammanställning över avgörande faktorer som Tagesson et al. (2009) kommer fram till i 

sin studie. 

3.14.6. Sammanfattning 
Artikeln undersöker vad som får företag att redovisa hållbarhetsinformation på sina webbsidor. 

Detta görs genom statistiska tester baserat på information från 267 svenska företag. Resultaten visar 

att storlek är en viktig faktor. Även faktorerna lönsamhet och statligt ägande har ett positivt 

samband med webbaserad hållbarhetsredovisning. 

3.15. Zeng, Xu, Dong, & Tam (2010) Towards corporate environmental 
information disclosure: an empirical study in China 

3.15.1. Hållbarhetsredovisning 
Artikeln utgår ifrån begreppet enviromental information disclosure vilket definieras som informat-

ionsgivandet av miljö, miljöskydd och användningen av resurser. Den utgår även ifrån Jenkins och 

Yakovlevas (2006 se Zeng et al., 2010) som säger att environmental information disclosure har fyra 

olika syften: att bedöma företagets sociala och miljömässiga påverkan, att mäta effektiviteten i före-

tagets olika handlingsplaner rörande samhälle och miljö, att rapportera företagets sociala och mil-

jömässiga åtaganden och att möjliggöra för externa och interna informationssystem att utvärdera 

användningen av företagets samtliga resurser. Vidare kommer vi att använda begreppet hållbarhets-

redovisning istället för environmental information disclosure då författarna både avser sociala och 

miljömässiga aspekter i begreppet. 
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3.15.2. Forskningsfrågor 
Studien har ingen forskningsfråga men det går att utläsa att syftet med studien är att mäta företagens 

hållbarhetsredovisning rörande miljö för att sedan jämföra resultaten emellan företagen och utifrån 

detta dra relevanta slutsatser. 

Artikeln undersöker dessa fyra faktorer: storlek, bransch, ägarstruktur och graden av marknadsan-

passning. 

3.15.3. Teori 
Artikelförfattarna utgår inte ifrån några specifika teorier utan genomför istället en litteraturgenom-

gång över vad tidigare forskning har kommit fram till. Clarkson et al. (2008, se Zeng et al., 2010) 

kommer i sin artikel fram till att det existerar ett positivt samband mellan praktisk miljöaktiviteter 

och graden av information som företagen ger ut. Artikeln använder även Liu och Anbomozis (2009, 

se  Zeng et al., 2010) forskning som visar att företag i ekonomiskt utvecklade regioner i Kina har 

högre sannolikhet att redovisa hållbarhet i form av utsläppsdata jämfört med företag verksamma i 

områden karakteriserade av lägre ekonomisk utveckling, samt att lönsamma företag är mer frikos-

tiga med att  redovisa hållbarhetsinformation.  

3.15.4. Metod 
Studien är kvantitativ och undersöker 2361 tillverkande företag i Kina som samtliga är listade på 

Shanghaibörsen eller Shenzenbörsen. Studien begränsas sedan ytterligare genom att bara företag 

som tillhandahåller hållbarhetsinformation och har positiva nettotillgångar undersöks, detta ger ett 

slutgiltigt urval på 871 företag.  

Hållbarhetsinformationen är hämtad ifrån företagens årsredovisningar mellan åren 2005 och 2008 

och ifrån CSMAR databasen. CSMAR som är en omfattande databas om företagen på de kinesiska 

börserna (Wu, n.d.). 

Undersökningen är utformad utifrån den litteraturgenomgång som artikeln genomfört utifrån detta 

utformas en modell som syftar till att mäta hållbarhetsredovisning. Modellen mäter följande fyra 

aspekter av den hållbarhetsinformation som har samlats in: företagens medvetenhet och ansvarsta-

gande inom miljö, investeringar inom miljöstyrning, användning av teknologi i miljöarbetet och 

övrig miljörelaterad information. Dessa fyra aspekter mäts genom att företagen erhåller poäng för 

graden av information inom varje aspekt och vidare görs en sammanställning av alla fyra perspekti-

ven som visar graden av hållbarhetsinformation. Företagens storlek mäts genom nettotillgångarna. 

3.15.5. Slutsatser 
Företag verksamma inom branscher som generellt sätt anses ha en negativ miljöpåverkan så som 

pappersindustrin och gruvbranschen redovisar i större utsträckning hållbarhet än andra företag. Stu-
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dien visar även att det är troligare att stora företag generellt sätt redovisar information inom hållbar-

hetsområdet än små företag, vilket enligt författarna möjligen kan förklaras av att stora företag ut-

sätts för ett högre tryck på att presentera information om hållbarhet än andra företag. Studien visar 

också på att företag med högt utländskt ägande och företag med högt statligt ägande ger jämförelse-

vis ut mer information om hållbarhet. Artikeln påvisar även att till desto högre grad företagen i Kina 

är marknadsanpassade desto mindre hållbarhetsinformation kommunicerar de. Författarna skriver 

att detta kan tänkas bero på att provinser i Kina som kännetecknas av hög grad av marknadsanpass-

ning har börjat begränsa eller förbjuda företag som har en starkt negativ påverkan på miljön, vilket 

leder till att de företag som hållbarhetsredovisar begränsas eller förbjuds. 

I figuren nedan presenteras en sammanfattning av vilka faktorer som Zeng et al. (2010) kommer 

fram till påverkar företag att hållbarhetsredovisa. 

 

Figur 15: Sammanställning över avgörande faktorer som Zeng et al. (2010) kommer fram till i sin 

studie. 

3.15.6. Sammanfattning 
Artikeln har som syfte att undersöka företagens informationsgivande rörande miljö i tillverkande 

företag i Kina. Studien undersöker 871 företag noterade på de kinesiska börserna och analyserat 

hållbarhetsinformation ifrån företagens årsredovisningar samt information ifrån en databas. Studien 

kommer fram till att det finns samband mellan hållbarhetsredovisning och företagets bransch, stor-

lek och ägande. 
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4. Analys 

4.1. Avgörande faktorer 
Här nedan presenteras faktorerna som artiklarna påvisar ha ett samband med att företag 

hållbarhetsredovisar. Först kategoriseras faktorerna i samlingsgrupper och sedan presenteras vilka 

artiklar som påvisar vilken faktor samt hur många som påvisar varje faktor. Till sist så beskrivs 

varje faktor mer ingående.  

4.1.1. Kategorisering av faktorer  
Utifrån de faktorer som artiklarna har kommit fram till påverkar företag att hållbarhetsredovisa har 

vi kategoriserat dessa i olika samlingsgrupper, vilket presenteras i tabellen nedan. Kolumnen till 

vänster i tabellen visar de samlingsgrupper som konstruerats och som använts till att kategorisera 

faktorerna. I den högra kolumnen står de faktorer som vi presenterade i artiklarnas slutsatser. Flera 

faktorer som hör till samma samlingsgrupp kan komma från en och samma artikel och om flera ar-

tiklar har samma faktor nämns faktorn endast en gång i tabellen. Hädanefter kommer vi syfta till 

samlingsgrupperna när vi pratar om faktorer.    
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Samlingsgrupp: Faktorer: 

Land/ Region Land & region 

Rykte Utmärkelser, Rykte, Förbättra rykte, Ge en trovärdig bild, Företagets 

synlighet 

Företagets ålder Företagets ålder 

Bransch Branschmedlemskap, Bransch  

Börsnotering Börsnotering 

Interna intressenter Statligt aktieinnehav, Informationsgivande, Drivande nyckelperson, 

Internt styrdokument, Interna intressenter, Press från aktieägare, Led-

ningens vilja, Anställdas förväntningar, Utveckling, Olika målgrupper, 

Statligt ägande, Utländskt ägande, Kommunikation, Krav på lärande, 

Ingen kvinnlig medlem i styrelsen, Styrelsens storlek, Delat ledarskap 

Marknadsanpassning Marknadsanpassning 

Miljöarbete Interna målsättningar, Hantera sociala/miljömässiga problem, Miljöcer-

tifiering, Stärka miljöarbetet, Riktlinjer 

Finansiella faktorer Skuldsättningsgrad, Lönsamhet 

Strategi Bli branschledande, Vinna konkurrensfördelar, Planeringsstrategi, Pre-

stationsmätningar, Differentiering 

Transparens Transparens, Press att bli ett öppet företag 

Storlek  Företagets storlek 

Externa intressenter  Statliga kontrakt, Informationsgivning, Externa intressenter, Myndighet 

som kund, Kommunikation, Öka etiska fonders aktieinnehav, Staten, 

Juridiska krav, Olika målgrupper 

Konkurrenstryck Konkurrenstryck, Andra företag gör det 

Tabell 3: Kategorisering av faktorer. 

4.1.2. Artiklarnas faktorer 
Nedan visas en tabell över vilka artiklar som påvisar de olika faktorerna som påverkar företag att 

hållbarhetsredovisa. I denna figur kan det utläsas att vissa artiklar har kommit fram till fler faktorer 

än vad andra har gjort. Detta kan bero på att artiklarna undersöker olika många faktorer men också 

att de använder olika tillvägagångssätt.  
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I tabellen nedan är de artiklar som använt kvalitativ metod rödmarkerade och de artiklar som använt 

kvantitativ metod står i svart. Vi kommer under rubrik ”4.2.3. Metodval” gå närmare in på detta.   

 Land Rykte Ålder Bransch Börsnot. Int. 

intr. 

Markn.- 

anp. 

Miljö- 

arbete 

Fin.  

fakt. 

Strategi Transp. Storlek Ext. 

intr. 

Konk.- 

tryck 

Amran & 

Haniffa 

(2011) 

  

X 

  

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

  

X 

  

X 

 

X 

 

Farneti & 

Guthrie, 

(2009) 

      

X 

    

X 

   

X 

 

Higgins et 

al. (2014) 

 X  X  X  X  X   X X 

Holder-

Webb et al. 

(2009) 

    

X 

        

X 

  

Kolk (2008) X              

Mohamed 

M. Shamil 

et al. (2014) 

   

X 

   

X 

      

X 

  

Patten & 

Zhao (2014) 

 X   X       X X  

Prado-

Lorenzo et 

al. (2009) 

        

X 

 

X 

   

X 

 

X 

 

Quaak et al. 

(2007) 

     X      X   

Ramos et al. 

(2013) 

   X  X  X  X X X X  

Searcy & 

Buslovich 

(2014) 

  

X 

    

X 

  

X 

   

X 

  

X 

 

X 

da Silva 

Monteiro & 

Aibar-

Guzmán 

(2010) 

     

 

X 

       

 

X 

  

Sotorrío & 

Sánchez 

(2010) 

  

X 

    

X 

   

X 

   

X 

 

X 

 

Tagesson et 

al. (2009) 

   X  X   X   X   

Zeng et al. 

(2010) 

   X  X X     X   

Tabell 4: Artiklarna och vilka faktorer som de påvisar som viktiga. 

 

En sammanställning av antalet artiklar som påvisar varje faktor visas i stapeldiagramet nedan. Detta 

för att tydligare visa hur många artiklar som påvisat samma faktor. Antalet artiklar stämmer ej över-

rens med antalet artiklar i vårt urval, detta då vissa artiklar påvisat flera faktorer.               
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Tabell 5: Antalet artiklar fördelat på faktorerna.  

4.1.3. Faktorpresentation 
Här nedan presenteras mer ingående de olika faktorerna som artiklarna kommit fram till påverkar 

om företag hållbarhetsredovisar eller inte, samt vilka likheter och skillnader det finns mellan 

artiklarna och deras resultat. 

Land/region 
Kolk (2008) kom i sin undersökning fram till att land och region hade betydelse för 

hållbarhetsredovisningen. Detta var också den enda artikeln i vårt urval som undersökte flera länder. 

Rykte 
Av de 15 undersökta artiklarna är det totalt fem av dem som kommer fram till att rykte påverkar 

hållbarhetsredovisning. Amran och Haniffa (2011) kommer i sin studie fram till att utmärkelser kan 

fungera som en drivkraft för företag att hållbarhetsredovisa då utmärkelser skapar förtroende för 

företaget, vilket i sin tur leder till ett bättre rykte. Higgins, Milne, & Gramberg (2014) kommer till 

slutsatsen att företag genom att hållbarhetsredovisa visar ett socialt och miljömässigt ansvar och 

förväntar sig då att få ett bättre rykte. Denna artikel kommer också fram till att företag som är mer 

synliga vill framstå som ”goda” företag och hållbarhetsredovisade därför. I Patten och Zhao (2014) 

presenteras slutsatsen att företag som hållbarhetsredovisar får ett högre rykte än företag som inte 

gör det. En annan anledning till att företag väljer att hållbarhetsredovisa kommer fram i Searcy och 

Buslovich (2014) som menar att företag hållbarhetsredovisar för att skapa en trovärdig bild av före-

taget, vilket leder till högre rykte. Sotorrío och Sánchez (2010) kommer i sin artikel fram till att 

företag kan använda hållbarhetsredovisning som ett verktyg för att förbättra företagets rykte och att 

detta kan leda till ökade intäkter i framtiden.  Dessa olika artiklar med olika utgångspunkt och olika 
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kontext kommer samtliga fram till att en önskan att erhålla ett högre rykte är en av orsakerna till 

varför företag väljer att hållbarhetsredovisa. 

Företagets ålder 
En artikel, Mohamed M. Shamil et al. (2014) kommer fram till att företagets ålder har en påverkan 

på om företag hållbarhetsredovisar. Artikeln visar ett negativt samband mellan ålder och 

hållbarhetsredovisning, vilket de menar indikerar på att företag som är yngre har en större 

sannolikhet att hållbarhetsredovisa.  

Bransch 
Flera artiklar kommer fram till att det finns ett samband mellan vilken bransch företag är verk-

samma i och företags hållbarhetsredovisningar. 

Några av artiklarna tar upp orsaker som gör att bransch påverkar företag att hållbarhetsredovisa. 

Amran & Haniffa (2011) och Higgins et al. (2014) kommer fram till att företag inom en bransch 

kan hållbarhetsredovisa för att konkurrenstryck har skapas inom branschen, Higgins et al. (2014) tar 

också upp att vissa branscher är mer intresserade av att bistå regeringen med information. Ramos et 

al. (2013) och Zeng et al. (2010) tar upp att företag hållbarhetsredovisar för att de anses ha en mer 

negativ miljöpåverkan och Ramos et al. (2013) kommer också fram till att på grund av att vissa 

branscher anses ha negativ miljöpåverkan utsätts de för ett större regulatoriskt tryck att hållbarhets-

redovisa och hållbarhetsredovisar på grund av det.  

De finns artiklar som kommer fram till vilka branscher inom deras urval som främst 

hållbarhetsredovisar. Amran & Haniffa (2011) drar slutsatsen att i Malaysia så är sambandet mellan 

bransch och företagens hållbarhetsredovisningar främst markant för företag verksamma inom 

plantagen och gruvbranschen. Zeng et al. (2010) kommer också fram till att företag inom 

gruvbranschen i större utsträckning hållbarhetsredovisar men även att pappersindustrin i Kina 

hållbarhetsredovisar i stor utsträckning. Ramos et al. (2013) drar slutsatsen att företag inom 

byggbranschen och företag inom industribranschen i Portugal hållbarhetsredovisar mest och 

Tagesson et al. (2009) kommer fram till att svenska företag inom branschen för råmaterial redovisar 

mest hållbarhetsredovisning medan IT- och finansbranschen redovisar minst. 

Börsnotering 
Patten & Zhao (2014) kommer fram till att börsnotering är en viktig faktor eftersom det endast var 

dessa företag i deras urval som publicerade en (fristående) hållbarhetsredovisning. Även da Silva 

Monteiro & Aibar-Guzmán (2010) fick fram resultat som indikerade att börsnoterade företag hade 

ett positivt samband med om företaget hållbarhetsredovisade och mängden hållbarhetsredovisning 

de producerade. De påpekar däremot att resultatet inte är så säkert eftersom andelen börsnoterade 

företag i urvalet var förhållandevis litet. Det var inga andra artiklar än Patten & Zhao (2014) och da 
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Silva Monteiro & Aibar-Guzmán (2010) som undersökte om börsnotering hade inverkan på 

hållbarhetsredovisning. 

Interna intressenter 
Flera av artiklarna kommer fram till att hållbarhetsredovisningen påverkas av interna intressenter. 

Dessa interna intressenter är av skiftande typ och kan delas upp i flera undergrupper men har 

gemensamt att de på ett eller annat sätt har en nära anslutning och ett egenintresse i företaget.  

Amran och Haniffa (2011), Tagesson et al. (2009) och Zeng et al. (2010) kommer alla till slutsatsen 

att graden av statligt ägande påverkar hur mycket hållbarhetsinformation företagen ger ut. Statligt 

ägande företag hållbarhetsredovisar mer än privatägda företag. Vidare kommer Zeng et al. (2010) 

även fram till att andelen utländskt ägande har en positiv effekt på hur mycket 

hållbarhetsinformation företagen publicerar. Ägarnas påverkan har också betydelse i Searcy & 

Buslovich (2014) studie som kommer fram till att aktieägare kan påverka företag att 

hållbarhetsredovisa.  

Farneti & Guthrie (2009) kommer fram till att företagen hållbarhetsredovisar för att ge anställda 

information som de sedan kan använda för att lösa frågor inom sitt arbete. Quaak et al. (2007) drar 

en liknande slutsats när de kommer fram till att företag hållbarhetsredovisar för att de kan använda 

hållbarhetsredovisningen som ett internt styrdokument. Higgins et al. (2014) kommer också fram 

till att företag hållbarhetsredovisar för ge de anställda information och för att företag ser 

hållbarhetsredovisningen som ett kommunikationsverktyg mellan företaget och den anställde. Även 

det omvända förhållandet finns; att de anställda efterfrågar hållbarhetsredovisningen. Searcy och 

Buslovich (2014) kommer till slutsatsen att en av anledningarna till att företag hållbarhetsredovisar 

är för att de anställda förväntar sig att företaget ska göra det.  

Det är inte enbart de anställda som påverkar företaget att hållbarhetsredovisa. Searcy & Buslovich 

(2014) visar att en anledning till hållbarhetsredovisning är att företagens ledning vill 

hållbarhetsredovisa men också för att företaget generellt sätt behöver utvecklas. Mohamed M. 

Shamil et al. (2014) kommer också fram till slutsatser som rör företagets ledning och styrelse när de 

visar att företag med kvinnor i styrelsen hållbarhetsredovisar i lägre grad än företag utan kvinnor i 

styrelsen. Artikelförfattarna kommer även fram till att styrelsens storlek och om företaget har ett 

delat ledarskap visar på samband med varför företag hållbarhetsredovisar. Farneti & Guthrie (2009) 

visar att företag i offentlig sektor påverkas av att nyckelspersoner inom företaget efterfrågar och 

driver på för att hållbarhetsredovisa. En annan slutsats som Farneti & Guthrie (2009) kommer fram 

till visar att företag hållbarhetsredovisar för att det finns en intern press på krav på lärande om 

hållbarhet inom företag.  
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Sotorrío och Sánchez (2010) kommer fram till att företag redovisar mer för en global målgrupp än 

för lokal målgrupp, detta tolkar vi gäller för både interna och externa intressenter. 

Ramos, Cecílio, Douglas, och Caeiro (2013) kommer fram till den mer generella slutsatsen att en 

faktor som påverkar hållbarhetsredovisningen är interna intressenter.  

Alla dessa olika fynd visar på att interna intressenter både påverkar företagen och ses som en grupp 

företagen vill förse med information rörande hållbarhetsfrågor. 

Marknadsanpassning 
Endast en artikel, Zeng et al. (2010) har dragit slutsatsen att graden av marknadsanpassning hos 

företag påverkar om de hållbarhetsredovisar, detta kanske då endast en artikel har undersökt denna 

faktor. Artikeln drar slutsatsen att desto högre grad av marknadsanpassning ett företag har desto 

mindre hållbarhetsredovisar de. Att marknadsanpassningen har denna påverkan på företags 

hållbarhetsredovisningar kan påverkas av undersökningens kontext, Zeng et al. (2010) skriver att 

vissa provinser i Kina som till stor del är marknadsanpassade förbjuder/begränsar företag som har 

en starkt negativ miljöpåverkan. 

Miljöarbete 
Amran & Haniffa (2011) har dragit slutsatsen att om företaget har tydligt uppsatta hållbarhetsmål så 

är det också större sannorlikhet att de hållbarhetsredovisar. Higgins et al. (2014) visar att många av 

de företag som de intervjuade ser hållbarhetsredovisningen som ett sätt att hantera sociala och 

miljömässiga problem. Prado-Lorenzo et al. (2009) upptäckte ett signifikant samband mellan 

miljöcertifiering och hållbarhetsredovisning. Ramos et al. (2013) säger att de hållbarhetsredovisar 

för att stärka sitt miljöarbete. Searcy & Buslovich (2014) menar att hållbarhetsredovisningen är ett 

sätt att få en överblick av vad som gjorts och utifrån det förbättra sitt hållbarhetsarbete. Samma 

artikel anger också företagets riktlinjer som betydande för hållbarhetsredovisningen. 

Finansiella faktorer 
Tre olika artiklar kom fram till att finansiella faktorer påverkade företag att hållbarhetsredovisa. 

Alla tre artiklarna kommer fram till att företags lönsamhet har ett samband med hållbarhetsredovis-

ning; om företag har hög lönsamhet hållbarhetsredovisar de mer. Prado-Lorenzo et al. (2009) un-

dersöker lönsamhet utifrån företagens avkastning på tillgångar och det resulterar i att slutsatser dras 

om att det finns ett samband mellan lönsamhet och hållbarhetsredovisning men att det inte är ett 

signifikant samband. Sotorrío & Sánchez (2010) mäter lönsamhet genom företagens rörelsemargi-

nal, avkastning på eget kapital och avkastning på tillgångar. Denna artikel kommer fram till att det 

endast finns ett signifikant samband mellan lönsamhet och hållbarhetsredovisning gällande företa-

gens rörelsemarginal och inte gällande företagens ankastning på eget kapital eller tillgångar. Tages-

son et al. (2009) undersöker lönsamhet utifrån avkastning på eget kapital och visar ett signifikant 
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samband mellan lönsamheten och hållbarhetsredovisning. Dessa tre artiklar kommer alltså fram till 

att lönsamhet har ett samband med hållbarhetsredovisning men på lite olika sätt och vissa artiklars 

slutsatser motsäger också varandra.      

Två av artiklarna (Prado-Lorenzo et al., 2009; Sotorrío & Sánchez, 2010) undersöker också den 

finansiella faktorn skuldsättningsgrad. Båda artiklarna visar på ett samband mellan skuldsättnings-

grad och om företag hållbarhetsredovisar, dock visar inte Prado-Lorenzo et al. (2009) på ett signifi-

kant samband som Sotorrío & Sánchez (2010) däremot gör i sin studie. Sambandet visar på att om 

företag har hög skuldsättningsgrad hållbarhetsredovisar de mindre.   

Strategi 
Ramos et al. (2013) kommer fram till att företagen hållbarhetsredovisar för att bli branschledande. 

En likande slutsats kommer även Amran & Haniffa (2011) fram till då de drar slutsatsen att företag 

vill vinna konkurransfördelar genom att hållbarhetsredovisa. I sin forskning kommer Farneti & 

Guthrie (2009) fram till att företag använder hållbarhetsredovisningen som en planeringsstrategi 

samt använder den till prestationsmätning. Higgins et al. (2014) visar på att företetagens vilja att 

differentiera sig samt att de har en hållbarhetsbaserad strategi är faktorer som påverkar företag att 

hållbarhetsredovisa.  

Transparens 
Två artiklar drar slutsatser om att transparens kan påverka företag att hållbarhetsredovisa. Ramos et 

al. (2013) kommer fram till att vissa företag hållbarhetsredovisar för att öka företagets transparens 

och resultat av Searcy & Buslovich (2014) visar att extern press i form av press att vara ett öppet 

företag påverkar företag att hållbarhetsredovisa.  

Företagets storlek 
De allra flesta, 11 av 15 artiklar, angav storlek som en viktig faktor. Denna faktor mättes på lite 

olika sätt i artiklarna och en del hade dessutom flera olika mätmetoder för storlek. Da Silva 

Monteiro & Aibar-Guzmán (2010), Holder-Webb et al. (2009), Mohamed M. Shamil et al. (2014), 

Sotorrío & Sánchez (2010) och Zeng et al. (2010) mäter storlek genom företagets tillgångar. Sex 

artiklar mäter storlek utifrån företagets omsättning (Amran & Haniffa, 2011; Holder-Webb et al., 

2009; Patten & Zhao, 2014; Ramos et al., 2013; Sotorrío & Sánchez, 2010; Tagesson et al., 2009). 

Artiklarna Prado-Lorenzo et al. (2009), Quaak et al. (2007), Sotorrío & Sánchez (2010) och 

Tagesson et al. (2009) mäter storlek som antalet anställda på företaget. Alla som mätte storlek som 

en specifik faktor för hållbarhetsredovisning har också kommit fram till att det är en betydande 

faktor till hållbarhetsredovisning. 
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Externa intressenter 
Flera artiklar drar slutsatser om att externa intressenter påverkar företag att hållbarhetsredovisa, 

detta görs dock utifrån lite olika aspekter.  

Amran & Haniffa (2011) och Higgins et al. (2014) kommer fram till att företag som har staten/ 

myndigheten som kund har större benägenhet att hållbarhetsredovisa då företagen vill säkra fram-

tida affärer med myndigheten. Även Prado-Lorenzo et al. (2009) drar slutsatsen att staten påverkar 

företag att hållbarhetsredovisa, men då genom att tvinga företag generellt att visa upp sin påverkan 

på miljön och öka dess transparens. Searcy & Buslovich (2014) påpekar att juridiska krav kan vara 

en drivande faktor till varför företag hållbarhetsredovisar.  

Två artiklar kommer fram till att vissa företag hållbarhetsredovisar för att kommunicera information 

till externa intressenter. Amran & Haniffa (2011) drar slutsatsen att företag hållbarhetsredovisar för 

att ge företagets intressenter information om dess hållbarhetsarbete. Patten & Zhao (2014) kommer 

fram till att de använder hållbarhetsredovisningen för att kommunicera information till kunder.      

Resultaten av Higgins et al. (2014) visar att många företag anser att externa intressenter påverkar 

dem att hållbarhetsredovisa. Ramos et al. (2013) kommer fram till att företag inte hållbarhetsredovi-

sar när det saknas ett tryck från externa intressenter, vilket vi tolkar som att om det finns ett tryck 

från externa intressenter så påverkar det företag att hållbarhetsredovisa. Artikeln visar också att fö-

retag kan hållbarhetsredovisa för att öka stödet från de externa intressenterna.      

Sotorrío & Sánchez (2010) kommer fram till att företag som vänder sig till en global målgrupp håll-

barhetsredovisar mer än om de vänder sig till en lokal målgrupp. Företag hållbarhetsredovisar alltså 

olika mycket beroende på vilken målgrupp den vänder sig till, detta gäller både externa och interna 

intressenter.   

Enligt Patten & Zhao (2014) kan en anledning till att företag hållbarhetsredovisar vara att locka till 

sig etiska investerare då de ser en ökning av etiska investerare efter att företag gett ut en fristående 

hållbarhetsredovisning för första gången. Resultatet av att etiska investerare ökar är dock inte signi-

fikant. 

Konkurranstryck 
Några artiklar tar upp konkurrenstryck som en viktig faktor som påverkar företag att 

hållbarhetsredovisa. Higgins et al. (2014) kommer fram till att företag hållbarhetsredovisar på grund 

av att andra företag gör det och vår tolkning är att det beror på konkurranstryck. Searcy & 

Buslovich (2014) menar att företag kan hållbarhetsredovisa på grund av konkurrenstryck, vilket 

även Amran och Haniffa (2011) och Higgins et al. (2014) kommer fram till men då kopplat till 

bransch.  
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4.2. Angreppssätt 
Här nedan kommer artiklarnas begrepps-, teori- och metodval att presenteras och kopplas samman 

med resultatet av faktorerna. Likheter och skillnader mellan artiklarnas olika angreppssätt 

poängteras och en lättare analys om hur detta kan ha påverkat artiklarnas resultat redovisas. 

4.2.1. Begreppsval 
Artiklarna i urvalet använder 10 olika begrepp när de syftar till hållbarhetsredovisning, detta kan 

utläsas i diagrammet nedan. Begreppen i diagrammet är de begrepp som artiklarna främst använder, 

de kan använda andra begrepp också men på grund av att dessa inte används lika frekvent så har vi 

bortsett från dessa i denna sammanställning. I diagrammet visas fler artiklar än som finns med i vårt 

urval och detta beror på att vissa artiklar använder två begrepp ungefär lika mycket, vi har då med 

båda dessa begrepp. Även om artiklarna använder olika begrepp för hållbarhetsredovisning nämner 

några av dem också att flera av begreppen är synonymer (Farneti & Guthrie, 2009; Higgins et al., 

2014; Kolk, 2008). Sustainability reporting är det begrepp för hållbarhetsredovisning som används 

av flest artiklar. Detta kan tänkas tyda på en viss harmonisering av begreppsapparaten, detta stöds 

också av Farneti & Guthrie (2009) som menar att organisationer numera i högre grad benämner 

hållbarhetsredovisning som sustainability reporing.    

 

Tabell 6: Antal artiklar som använder samma begrepp. 

4.2.2. Teorival 
Sex stycken av artiklarna i urvalet använder sig inte av någon specifik teori i sin studie (Farneti & 

Guthrie, 2009; Patten & Zhao, 2014; Quaak et al., 2007; Ramos et al., 2013; Sotorrío & Sánchez, 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Begreppsvariation 

Antal artiklar



77 
 

2010; Zeng et al., 2010). De resterande elva artiklarna utgår ifrån en eller flera teorier vid 

undersökningen av viktiga faktorer till varför företag hållbarhetsredovisar. De teorier som främst 

används är intressentteorin (da Silva Monteiro & Aibar-Guzmán, 2010; Higgins et al., 2014; 

Holder-Webb et al., 2009; Prado-Lorenzo et al., 2009; Searcy & Buslovich, 2014; Tagesson et al., 

2009), institutionell teori (Amran & Haniffa, 2011; Higgins et al., 2014; Holder-Webb et al., 2009; 

Searcy & Buslovich, 2014; Tagesson et al., 2009) och legitimitetsteorin (da Silva Monteiro & 

Aibar-Guzmán, 2010; Higgins et al., 2014; Holder-Webb et al., 2009; Searcy & Buslovich, 2014; 

Tagesson et al., 2009). Vissa andra teorier används också, men då endast av en enskild artikel och 

vi väljer därför att inte ta upp dem i analysen. Spridningen av teorier i våra olika artiklar tyder på att 

det inte tycks finnas någon given teori i litteraturen om varför företag hållbarhetsredovisar. Detta 

kan också ge en förklaring till varför sex av artiklarna inte utgick från någon given teori i sina 

undersökningar utan istället hänvisade till tidigare forskning. Tagesson et al. (2009) beskriver en 

liknande problematik när de skriver att hållbarhetsredovisningen är en komplex fråga där inte en 

enskild teori kan förklara de olika aspekterna i frågan.  

4.2.3. Metodval 
Artiklarna i urvalet hade lite olika val av metod, vissa var kvalitativa, andra var kvantitativa och 

några hade inslag av båda metoderna. Nedan visas en sammanställning av artiklarnas metodval. 

 Kvalitativ Kvantitativ 

Amran & Haniffa (2011)  X 

Farneti & Guthrie, (2009) X  

Higgins et al. (2014)  X (med kvalitativa inslag) 

Holder-Webb et al. (2009)  X 

Kolk (2008) X (med kvantitativa inslag)  

Mohamed M. Shamil et al. 

(2014) 

 X 

Patten & Zhao (2014)  X 

Prado-Lorenzo et al. (2009)  X 

Quaak et al. (2007) X  

Ramos et al. (2013)  X 

Searcy & Buslovich (2014) X  

da Silva Monteiro & Aibar-

Guzmán (2010) 

 X 

Sotorrío & Sánchez (2010)  X 

Tagesson et al. (2009)  X 

Zeng et al. (2010)  X 

Tabell 7: Artiklarnas metodval. 

 

För att ge en överblick över vilka faktorer som artiklarna med kvalitativ metod och artiklarna med 

kvantitativ metod har kommit fram till så har detta sammanställts i tabellen nedan. För att få en 

djupare inblick i vilka kvalitativa respektive kvantitativa artiklar som påvisar vilken faktor se tabell 



78 
 

4 under rubriken ”4.1.2 Artiklarnas faktorer”. I tabellen nedan är de faktorer som endast de 

kvalitativa artiklarna eller de kvantitativa artiklarna påvisat markerade röda.  

 Kvalitativa artiklar Kvantitativa artiklar 

Land/ Region X  

Rykte X X 

Företagets ålder  X 

Bransch  X 

Börsnotering  X 

Interna intressenter X X 

Marknadsanpassning  X 

Miljöarbete X X 

Finansiella faktorer  X 

Strategi X X 

Transparens X X 

Storlek  X X 

Externa intressenter  X X 

Konkurrenstryck X X 

Tabell 8: Faktorerna artiklarna kommit fram till med hänsyn till metodval.  

Genom att titta på skillnaderna mellan vilka faktorer som de kvalitativt utformade artiklarna kom-

mer fram till och vilka faktorer som de kvantitativt utformade artiklarna kommer fram till träder 

följande mönster fram: de avgörande faktorerna som de kvalitativa artiklarna kommer fram till, 

kommer även de kvantitativa artiklarna fram till. Undantaget ifrån detta är Kolk (2008) som kom-

mer fram till att land/region är en betydande faktor. Det går även att utläsa att de kvantitativa artik-

larna kommer fram till vissa avgörande faktorer som inte de kvalitativa artiklarna kommer fram till, 

dessa är: ålder, bransch, börsnotering, marknadsanpassning och finansiella faktorer. Alla dessa fak-

torer kan ses som ”yttre” faktorer som går att utläsa utifrån ett utomstående perspektiv och det be-

hövs därför ingen närmare insyn i företagets verksamhet för att göra en bedömning. Bryman & Bell 

(2013) beskriver hur kvantitativa studier ofta behandlar fasta och entydliga data som kan bedömmas 

objektivt. Detta kan ge en förklaring till varför de kvantitativa studierna har undersökt och kommit 

fram till dessa avgörande faktorer till varför företag hållbarhetsredovisar medan de kvalitativa artik-

larna inte har gjort det.     
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5. Slutdiskussion 
Utifrån analysen kan det konstanteras att det finns en stor spridning inom vårt urval av hållbarhets-

redovisningslitteratur på många olika plan. Val av begrepp, teori och metod skiljer sig åt mellan 

artiklarna i urvalet och denna spridning tyder på att det inte finns någon given utformning i forsk-

ningen, utan frågan om varför företag hållbarhetsredovisar kan angripas på olika sätt. Vilka faktorer 

artiklarna kommer fram till är avgörande för varför företag hållbarhetsredovisar skiljer sig också åt. 

Den faktorn som flest artiklar kommer fram till påverkar företag att hållbarhetsredovisar är företa-

gets storlek. Många av artiklarna har undersökt storlek och mätt faktorn på olika sätt men har ändå 

kommit fram till samma sak; att storlek är en avgörande faktor. Detta gör att vi drar slutsatsen att 

företagets storlek är den mest avgörande faktorn till varför företag hållbarhetsredovisar. De mindre 

företagen känner kanske inte samma behov att redovisa och/eller har inte möjligheten att göra det 

på grund av ekonomiska skäl eller brist på personalresurser, vilket även Quaak et al. (2007) kom-

mer fram till. Storlek skulle kunna kopplas samman med faktorn rykte som flera artiklar kom fram 

till hade ett samband med företags hållbarhetsredovisning. Större företag syns mer och kan då också 

vara mer beroende av att visa att de är företag som tar ansvar, denna koppling mellan storlek och 

synlighet gör även Sotorrío & Sánchez (2010).  

Många artiklar i vårt urval pekar på att intressenter har ett inflytande på varför företag hållbarhets-

redovisar, både när det gäller interna och externa intressenter. Flera artiklar utgår också, i sina defi-

nitioner av begreppet, ifrån att hållbarhetsredovisning är för intressenter och det blir då ett naturligt 

steg för artikelförfattarna att undersöka om detta stämmer. Intressenterna som undersöks varierar 

mellan artiklarna, både inom interna och externa intressenter. En majoritet av artiklarna angav in-

tressenter som en viktig faktor och utifrån detta kommer vi till slutsatsen att externa och interna 

intressenter påverkar företag att hållbarhetsredovisa.   

Frostenson et al. (2012) tillsammans med flera av artiklarna i urvalet menar att hållbarhetsredovis-

ning är ett sätt att redovisa företagets sociala och miljömässiga arbete, men trots detta är det inte så 

många artiklar som pekar på att miljöarbete är en avgörande faktor. Detta kan tolkas som att syftet 

med hållbarhetsredovisning har gått från att vara inriktad på att förbättra hållbarhetsarbetet, till att 

för många företag fylla andra funktioner. Patten & Zhao (2014) ger liknande indikationer när de 

beskriver att kritiker menar att hållbarhetsredovisningens har ett enda syfte; att stärka företagets 

rykte.  

Flera av artiklarna påpekar att vissa branscher hållbarhetsredovisar mer än andra och att bransch-

medlemskap därmed är en avgörande faktor. Detta kan kopplas till att vissa branscher har en större 

påverkan på miljön än andra och att pressen att hållbarhetsredovisa därför är större i de högpåver-
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kande branscherna än i de lågpåverkande. Många av artiklarna som angav miljöarbete som en viktig 

faktor angav även bransch, vilket gör att vi ser en koppling mellan dessa två faktorer. 

Frågan om varför företag hållbarhetsredovisar är komplex och kan ge många olika svar beroende på 

hur frågan angrips. Svaret på frågan behöver inte heller vara entydigt då ett företag kan ha flera fak-

torer som samverkar och påverkar dem att hållbarhetsredovisa. Artiklarna har även kommit fram till 

andra avgörande faktorer till varför företag hållbarhetsredovisar än de ovanstående, dock inte i lika 

stor omfattning som de ovanstående faktorerna. Alla faktorer tillsammans gör att slutsatsen om att 

det finns en spridning av svar i vårt urval av litteratur träder fram.  
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