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Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera företagsfaktorer vid redovisning av 

negativa aspekter i hållbarhetsredovisning. Uppsatsen syftar vidare till att belysa hur företag 

rättfärdigar negativa aspekter i hållbarhetsredovisning.  

 

Metod: Innehållsanalys har använts för att mäta negativa aspekter i hållbarhetsrapporter. 

För att vår innehållsanalys ska kunna följas upp och replikeras på ett tillförlitligt sätt har vi utgått från 

en mall med frågeinstrument, checklistor och regler. De fyra oberoende variablerna som studerats var: 

företags storlek, bransch, ålder på tillgångar och marknadsstrategi. 

 

Teoretiska perspektiv: Den teoretiska referensramen baseras på tidigare forskning om faktorer för 

hållbarhetsredovisning. Studien baseras även på Hahn & Lüfs legitimitetsmodell för redovisning av 

negativa aspekter.  

 

Empirisk grund: Vår studie begränsas till årsredovisningar där hållbarhetsredovisning är integrerad 

eller fristående hållbarhetsrapporter från företag som är noterade på Nasdaq Stockholm. 

 

Resultat: Vår studie visar att det finns en korrelation mellan företags storlek och antalet negativa 

aspekter som redovisas i hållbarhetsrapporter. Även företags bransch visar korrelation med antalet 

negativa aspekter i hållbarhetsrapporter. Resultaten pekar också på att antalet negativa aspekter i 

hållbarhetsrapporter kan förklaras av vilka hållbarhetsfrågor företag väljer att redovisa. Studien visar 

vidare att korrektion och proklamation var de mest frekventa legitimitetsstrategierna vid rättfärdigande 

av negativa aspekter i hållbarhetsredovisning.  
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Purpose: The purpose of this study is to describe and analyse corporate determinants of disclosing 

negative aspects in sustainability reports. Further the purpose is to shed light on how negative aspects 

are justified in sustainability reports. 

 

Methodology: Content analysis is used to measure negative aspects in sustainability reports. To 

enable content analysis to be performed in a replicable manner, we used an interrogation instrument, a 

checklist and a list of decision rules. Four independent variables were examined: corporate size, 

industry, asset age and market strategy. 

 

Theoretical perspectives: The framework of this study is based on previous research about 

determinants of sustainability disclosure. Among the theories that have been used to explain how 

negative aspects is justified, Hahn & Lüfs legitimation theory was the most important theory for our 

study. 

 

Empirical foundation: Integrated annual reports including sustainability or stand-alone sustainability 

reports from corporates listed on Nasdaq Stockholm, were selected for this study.  

 

Conclusions: The main findings of this study are that corporate size and industry is found to correlate 

with the number of negative aspects reported in sustainability reports. The results also indicate that 

negative aspects tend to vary between various sustainability topics. Further we find that correction and 

proclamation were the most prominent legitimation strategies when negative aspects were justified.  
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1.	Inledning	
 
I detta inledande kapitel presenteras studiens problemdiskussion. Denna mynnar vidare ut i 

studiens syfte och forskningsfrågor. 

	
1.1	Problematisering	
	
Forskning visar att företag har stora påtryckningar från allmänheten om att ta ett ansvar för 

miljö och sociala frågor (Hahn 2012; Deegan & Gordon 1996). Av denna anledning menar 

Cho & Patten (2007) att företag försöker legitimera sitt handlande genom att 

hållbarhetsrapportera och menar vidare att ju större miljö eller social påverkan ett företag har, 

ju mer omfattande är deras hållbarhetsredovisning.  

I en studie av Holder-Webb et al. (2009) granskades företags årsredovisningar i syfte att 

kartlägga förekomsten av hållbarhetsredovisning. Resultaten visade att 41 procent av 

företagen som granskats på något sätt redovisat ansvarstagande i frågor om hållbarhet. De 

mest förekommande hållbarhetsfrågorna var relaterade till samhälle, hälsa och säkerhet samt 

mångfald och medarbetare.  

  

Enligt Elkington (1994) så kan företags engagemang i miljö och sociala frågor vara 

problematiskt eftersom det ofta utifrån företagets perspektiv är önskvärt att öka 

ansvarstagandet för hållbarhetsfrågor i syfte att stärka företagets positionering gentemot 

konkurrenter. Av denna anledning menar Holder-Webb et al. (2009) att företag tenderar att i 

sin hållbarhetsredovisning ge sken av en ensidigt positiv bild av sin verksamhet och menar 

vidare att företags hållbarhetsrapporter ofta kritiseras för att de anses vara selektiva och för att 

de i alltför hög grad lovordar företagets verksamhet. 

  

Tvingande hållbarhetslagstiftning är enligt Kühn, Stiglbauer & Heel (2014) en växande trend 

i Europa. Trots det menar vissa forskare att tvingande lagstiftning har flera brister som leder 

till att företag utelämnar viktiga hållbarhetsaspekter, vilket resulterar i att intressenternas 

behov av information inte uppfylls (Day & Woodward 2004; Kühn, Stiglbauer & Heel 2014).  

Deegan, Cooper & Shelly (2006) menar dock att brister eller avsaknad av 

hållbarhetslagstiftning kan vägas upp genom de riktlinjer som internationella standardsättare 

tar fram. Ett exempel på detta är de riktlinjer som Global Reporting Initiative rekommenderar, 

där de föreskriver att företag i sin hållbarhetsredovisning ska ge en nyanserad bild av sin 
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verksamhet där både positiva och negativa aspekter tas upp (GRI, 2011b). I syfte att förbättra 

transparensen ytterligare menar vissa forskare att internationella standardsättare bör anpassa 

och specificera policys och rekommendationer efter hur företag väljer att rättfärdiga negativa 

aspekter i hållbarhetsrapporter (Hahn & Lüfs 2014; Cho 2009).  

  

I en studie av Reimsbach & Hahn (2015) undersöktes ökad transparens i 

hållbarhetsredovisning genom att granska företags redovisning av negativa händelser. 

Resultaten visade att företag som redovisar negativa händelser i sin hållbarhetsredovisning 

inte påverkar intressenters värdering av aktier eller beslut om investeringar jämfört med 

företag som enbart redovisat finansiell information i årsredovisningen. 

Hahn & Lüfs (2014) menar att forskning om ökad transparens när det kommer till negativa 

aspekter som redovisas i hållbarhetsrapporter är tämligen outforskad. De menar därför att ett 

sätt att fylla ut luckorna i forskningen kring detta område är att med hjälp av innehållsanalys 

undersöka möjliga faktorer vid redovisning av negativa aspekter i hållbarhetsredovisning.  

Exempel på faktorer som bör testas enligt Hahn & Lüfs (2014) är: storlek på företag, 

branschtillhörighet, vilken typ av negativ aspekt samt eventuella lagar och regleringar. 

  

Vi har valt att undersöka det som Hahn & Lülfs (2014) föreslår för vidare forskning och 

kommer i denna studie beskriva och analysera företagsfaktorer vid redovisning av negativa 

aspekter i hållbarhetsredovisning. Vi kommer även att belysa hur företag rättfärdigar negativa 

aspekter i hållbarhetsredovisning. 

 
1.2	Syfte	
	
Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera företagsfaktorer vid redovisning av 

negativa aspekter i hållbarhetsredovisning. Uppsatsen syftar vidare till att belysa hur företag 

rättfärdigar negativa aspekter i hållbarhetsredovisning.  

 
1.3	Forskningsfrågor	
	
Finns det några företagsfaktorer som påverkar redovisning av negativa aspekter i 

hållbarhetsredovisning?  

  
Hur rättfärdigar företag negativa aspekter i hållbarhetsredovisningen? 
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2.	Teoretisk	referensram	
 
I detta kapitel behandlas de teoretiska perspektiv som ligger till grund för studien. Kapitlet 

inleds med tidigare forskning om faktorer för hållbarhetsredovisning samt transparent 

hållbarhetsredovisning. Därefter presenteras befintliga teorier för rättfärdigande av negativa 

aspekter. Kapitlet avslutas med en presentation av studiens referensram, vilket är de 

teoretiska perspektiv som kommer att tillämpas i studien. 

 
2.1	Faktorer	för	att	hållbarhetsrapportera	
 
2.1.1	Storlek	
 
Många forskare hävdar att storleken på företag är en faktor för om företag 

hållbarhetsrapporterar eller ej och resultat från avhandlingar har visat att ju större ett företag 

är desto större är omfattningen av företagets hållbarhetsredovisning (Adams, Hill och Roberts 

1998; Adams 2002; Strike, Gao & Bansal 2006; Cowen, Ferreri & Parker 1987; Deegan & 

Gordon 1996; Patten 1992; Reverte 2009; Trotman & Bradley 1981; Gallo & Christensen 

2011; Hahn & Kühnen 2013; Brammer, Brooks & Pavelin 2006). De vanligaste sätten att 

definiera storlek är enligt Hahn & Kühnen (2013) genom att studera antal anställda, 

omsättning, värdet av totala tillgångar eller börsvärde.  

 

2.1.2	Branschtillhörighet 
 
Forskning visar också att en annan avgörande faktor för omfattningen av 

hållbarhetsredovisning är vilken bransch företag tillhör (Adams, Hill & Roberts 1998; Adams 

2002; Cochran & Wood 1984; Cowen, Ferreri & Parker 1987; Sweeney & Coughlan 2008; 

Hahn & Kühnen 2013; Hackston & Milne 1996). En förklaring till detta är enligt vissa 

forskare att branscher som har en stor påverkan på miljö eller omgivning 

hållbarhetsrapporterar i högre grad än andra branscher i syfte att legitimera sitt handlande 

(Reverte 2009; Patten 1992; Deegan, Rankin & Voght 2000; Deegan & Gordon 1996; 

Hughes, Anderson & Golden 2001; Cho & Roberts 2010). Adams, Hill & Roberts (1998) 

menar vidare att råvaru- och tillverkningsindustrin hållbarhetsredovisar i högre grad än andra. 

Ett exempel på detta visas i en studie av Patten (1992) där resultaten visade att en 

utsläppsskandal i oljebranschen resulterade i att hållbarhetsredovisningen för företag i samma 

bransch ökade markant. Att oljeindustrin hållbarhetsrapporterar i hög grad bekräftas även av 

Kolk (2003) som i sin studie visade att läkemedelsbranschen, IT-branschen och oljebranschen 
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var de branscher med störst omfattning av hållbarhetsredovisning. 

Något som kan relateras till sambandet mellan branschtillhörighet och hållbarhetredovisning 

är enligt Reverte (2009) den mediabevakning som en bransch utsätts för. Han menar vidare att 

branscher med stor mediabevakning hållbarhetsrapporterar i högre utsträckning än andra 

branscher.  

 
2.1.3	Skillnader	mellan	olika	länder	
	
Flera forskare menar att omfattningen av företags hållbarhetsredovisning kan förklaras av 

vilket land företag är verksamma i (Adams, Hill & Roberts 1998; Adams 2002; Kolk & 

Perego 2010; Kolk 2003; Gjølberg 2009).  

Gjølberg (2009) kom i sin studie fram till att samtliga nordiska länder samt Schweiz hade 

högst omfattning av hållbarhetsredovisning medan USA och Grekland var de två länder som 

hade lägst omfattning av hållbarhetsredovisning. En möjlig förklaring till detta är enligt Kolk 

& Perego (2010) att länder som har fokus på intressenterna likt de nordiska länderna har hög 

grad av hållbarhetsredovisning medan länder som utgår från aktieägarnas perspektiv likt USA 

har en mindre omfattande hållbarhetsrapportering. 

 
2.1.4	Ägarstruktur	
 
Enligt Gallo & Christensen (2011) är företags ägare en faktor som påverkar omfattningen av 

hållbarhetsredovisning. Studien visar vidare att börsnoterade företag hållbarhetsrapporterar i 

högre utsträckning än andra företag. Detta kan enligt författarna till studien förklaras av att 

börsnoterade företags finansiella och icke finansiella information är tillgänglig för 

allmänheten och därmed har de större påtryckningar från både allmänheten och intressenter. 

Enligt Tagesson et al. (2009) hållbarhetsrapporterar även statliga företag i högre utsträckning 

än privata, vilket kan härledas till påtryckningar från staten samt stor mediabevakning. 

 

2.1.5	Marknadsstrategi	
	
Haddock-Fraser & Fraser (2008) menar att omfattningen av hållbarhetsredovisning även kan 

förklaras utifrån vilken marknadsstrategi företag har. Resultaten visade att företag som arbetar 

mot konsumenter har en mer omfattande hållbarhetsredovisning än andra företag. Detta 

bekräftas av Groves et al. (2011) som kom fram till att business-to-business företag redovisar 

ansvarstagande för miljö och sociala frågor i lägre grad än de som arbetar mot konsumenter. 

Författarna till studien menar att detta beror på att konsumentföretag ofta anses vara av större 
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intresse för allmänheten och att det i sin tur leder till att dessa företag lägger större vikt vid 

frågor om hållbarhet. 

 
2.1.6	Ålder	på	tillgångar	
 
Enligt Cochran & Wood (1984) finns det ett samband mellan åldern på företags tillgångar och 

i vilken utsträckning företag hållbarhetsredovisar. Resultaten från studien visade att företag 

med äldre tillgångar hållbarhetsredovisar i mindre utsträckning än företag med nya tillgångar. 

En möjlig förklaring till detta är enligt författarna till studien att äldre företag med äldre 

tillgångar i form av exempelvis fabriker eller maskiner har etablerats vid en tidpunkt med 

mindre sträng miljölagstiftning, vilket skulle kunna innebära att ägares eller intressenters syn 

på hållbarhetsredovisning är mer konservativ.  

 

2.1.7	Lagstiftning	
 
I en avhandling av Kolk, Walhain & van de Wateringen (2001) visade resultaten att länder där 

hållbarhetsredovisning har reglerats i lagtext resulterat i högre frekvens av 

hållbarhetsrapporter. Detta resonemanget stöds av flera andra studier som visat att tvingande 

lagstiftning för hållbarhetsredovisning resulterat i ökat ansvarstagande för miljö och sociala 

frågor i hållbarhetsrapporter (Kühn, Stiglbauer & Heel 2014; Ioannou & Serafeim 2016). 

Enligt vissa forskare har lagar om hållbarhetsredovisning dock begränsad betydelse eftersom 

lagtext sällan behandlar alla hållbarhetsaspekter (Day & Woodward 2004; Kühn, Stiglbauer & 

Heel 2014). Somliga studier kritiserar även hållbarhetslagstiftning, då de menar att enbart de 

största organisationerna som anses ha stor påverkan på miljö eller samhälle berörs (Kolk 

2001; Hess & Dunfee 2007). 

 

2.1.8	Skillnader	mellan	olika	hållbarhetsfrågor	
	
Holder-Webb et al. (2009) visade i sin avhandling att omfattningen av hållbarhetsredovisning 

har ett samband med vilka hållbarhetsfrågor som företag väljer att redovisa. Resultaten visade 

att samhällsfrågor var den mest behandlade hållbarhetsfrågan, därefter kom frågor om hälsa 

och säkerhet samt frågor om mångfald och medarbetare. Först på en fjärde plats behandlades 

miljöfrågor, tätt följt av frågor om mänskliga rättigheter. Den sista och minst redovisade 

hållbarhetsfrågan som studien behandlade var politiska aspekter, vilken förekom i enbart ett 

fåtal hållbarhetsrapporter. Något som dock talar emot dessa resultat visas i en studie av 
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Hackston & Milne (1996). Deras studie visade att den mest frekventa hållbarhetsfrågan i 

hållbarhetsrapporter var frågor om medarbetare medan samhällsfrågor, miljöfrågor samt 

produkt och konsumentfrågor redovisades i måttlig utsträckning. Deras studie visade vidare 

att övriga frågor och energifrågor redovisades mer sällan. 
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2.1.9	Sammanfattning	av	faktorer	för	att	hållbarhetsrapportera	
 
Tabell 1 - Sammanfattning av faktorer för att hållbarhetsrapportera 

Faktor Källa 
Storlek 

a) Omsättning 
 
 
 

 
b) Börsvärde 

 
 

c) Värdet av totala tillgångar 
 
 

d) Antal anställda 

 
a) Adams, Hill och Roberts 1998; 

Adams 2002; Cowen, Ferreri & 
Parker 1987; Deegan & Gordon 
1996; Hahn & Kühnen 2013; Patten 
1992 

b) Hahn & Kühnen 2013; Reverte 
2009; Brammer, Brooks & Pavelin 
2006 

c) Hahn & Kühnen 2013; Strike, Gao 
& Bansal 2006; Trotman & Bradley 
1981 

d) Gallo & Christensen 2011; Hahn & 
Kühnen 2013 

 
Branschtillhörighet 
 
 

Hackston & Milne 1996; Cowen; Ferreri & 
Parker 1987; Adams 2002; 
Adams, Hill & Roberts 1998; 
Sweeney & Coughlan 2008;  
Cochran & Wood 1984 

Skillnader mellan olika länder 
 

Adams, Hill & Roberts 1998; Adams 2002; 
Kolk & Perego 2010; Kolk 2003; Gjølberg 
2009 
 

Ägarstruktur 
a) Börsnoterade bolag 

hållbarhetsrapporterar mer än 
onoterade bolag 

b) Statliga bolag hållbarhetsredovisar 
mer än privata bolag 

 
a)   Gallo & Christensen 2011 

 
 
      b)   Tagesson et al. 2009 
 

Marknadsstrategi Haddock-Fraser & Fraser 2008; Groves et 
al. 2011 
 
 

Ålder på tillgångar Cochran & Wood 1984 
 

Lagstiftning Kolk 2001; Heel, Kühn & Stiglbauer 2014; 
Ioannou & Serafeim 2011 
 

Skillnader mellan olika hållbarhetsfrågor Holder-Webb et al. 2009; Hackston & Milne 
1996 
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2.2	Transparent	hållbarhetsredovisning 

 
Enligt Archambeault, Dezoort & Holt (2008) är transparens i hållbarhetsredovisningen en 

förutsättning för att företag ska kunna vinna omgivningens förtroende. De menar vidare att 

brist på transparens i redovisningen medför en informationsrisk för företags intressenter. I en 

avhandling av Quaak, Aalbers & Goedee (2007) visas att transparens i hållbarhetsredovisning 

är en pågående process, där företag fortfarande befinner sig i ett utvecklingsstadie. Vidare 

menar de att transparensen i organisationers hållbarhetsredovisning utifrån befintlig forskning 

har visat sig låg, den har emellertid förbättrats över tid. 

 

Forskare menar att hållbarhetsredovisning kan förbättras genom tillämpning av olika 

redovisningsstandarder som Global Reporting Initiative och the Institute of Social and Ethical 

AccountaAbility (Adams 2004; Hahn & Lüfs 2014). Att tillämpa Global Reporting Initiative 

och AccountAbilitys rekommendationer är enligt Widiarto Sutantoputra (2009) en växande 

trend bland organisationer i hela världen. Flera forskare hävdar att Global Reporting Initiative 

de facto är den mest använda internationella standard för hållbarhetsredovisning (Fonseca 

2010; Hahn & Kühnen 2013) och Hess & Dunfee (2007) menar att dess betydelse är så stark 

att det borde vara tvingande för företag att följa deras riktlinjer. I rekommendationerna från 

Global Reporting Initiative föreskrivs att organisationer bör redovisa både positiva och 

negativa händelser i hållbarhetsrapporter, detta för att organisationens omgivning ska kunna 

göra en rättvis bedömning av prestationerna som skett under perioden (GRI, 2011b).  

Flera studier har visat att företags tillämpning av rekommendationerna från Global Reporting 

Initiative har bidragit till att företag hållbarhetsredovisar mer och att kvalitén på 

redovisningen har förbättrats (Kolk 2003; Toppinen & Korhonen-Kurki 2013). Dessutom 

bidrar rekommendationerna enligt vissa forskare till ökad harmonisering av redovisningen, 

vilket gör att det blir lättare att jämföra och bedöma hållbarhetsredovisning mellan 

organisationer i olika länder (Fortanier, Kolk & Pinkse 2011; Widiarto Sutantoputra 2009). 
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2.2.1	Positiva	aspekter	i	hållbarhetsredovisning	
	
Forskning har visat att företag tenderar att framställa sin hållbarhetsredovisning med 

övervägande positiva ordalag trots att det finns uppenbara negativa nyheter att rapportera 

(Deegan & Gordon 1996; Deegan & Rankin 1996; Adams 2004; Holder-Webb et al. 2009; 

Cho, Roberts, & Patten 2010; Clatworthy & Jones 2003). Detta bekräftas även av Hackston & 

Milne (1996) vars studie visade att 78 procent av meningarna i de granskade 

hållbarhetsredovisningarna utgjordes av positiva händelser, 16 procent var neutrala och enbart 

6 procent av meningarna beskrev negativa aspekter.  

Cho, Roberts, & Patten (2010) visade i sin avhandling att företag med stor miljöpåverkan, 

mätt i antal böter till följd av miljööverträdelse ofta försöker undanhålla negativa aspekter 

genom att rikta ljuset mot de prestationer som är till företagets fördel. De menar även att 

företag tenderar att använda ett övervägande positivt språk i syfte att göra ett bra intryck på 

intressenterna. Ett exempel på detta visas i en avhandling av Deegan & Rankin (1996) där 

resultaten visade att 18 av 20 företag som blivit åtalade för miljöbrott framställde sin 

efterföljande hållbarhetsredovisning med en ensidigt optimistisk ton. Enbart 2 av de 20 

företag som studerades tog i hållbarhetsredovisningen upp det brott som de blivit åtalade för. 

En förklaring till den optimistiska bild som företag ofta försöker framhålla i sin 

hållbarhetsredovisning är enligt Deegan, Rankin & Tobin (2002) att de önskar att inte dra 

oönskad uppmärksamhet till sig från media.  

 

Enligt vissa forskare är det inte ovanligt att företag försöker påverka sin omgivning genom att 

selektivt presentera positiva aspekter i syfte att dölja negativ miljö eller social påverkan, 

vilket kallas greenwashing (Lyon & Maxwell 2011; Du 2015). Du (2015) kommer i sin 

avhandling fram till att greenwashing påverkar investerares beslut negativt. Detta kan enligt 

författaren till studien förklaras av att investerare genomskådar den ensidigt positiva bild som 

vissa företag försöker framhålla och resultatet blir således att de uppfattas som oärliga. 

 

2.2.2	Negativa	aspekter	i	hållbarhetsredovisning	
 
Resultat från tidigare forskning har visat att företags aktiekurs påverkas negativt vid 

avslöjande av miljöinformation i media som är till företags nackdel (Hamilton 1995; Bansal 

& Clelland 2004; Konar & Cohen 1997). Detta säger dock inget om hur negativ information 

som tas upp i företags hållbarhetsredovisning påverkar företag. I en studie av Reimsbach & 

Hahn (2015) visade resultaten att företag som redovisar negativa händelser i sin 
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hållbarhetsredovisning inte har någon märkbar inverkan på intressenters värdering av 

aktiekurser eller beslut om investeringar. 

Hahn & Lüfs (2014) menar att förekomsten av negativa aspekter i företags 

hållbarhetsredovisning skiljer sig åt mellan olika branscher. Resultaten från deras studie 

visade att företag inom kemibranschen valde att ta upp negativa händelser i störst omfattning. 

De menar vidare att detta kan förklaras av att kemiföretag är mer skadedrabbade än andra 

företag och att de således har en större påverkan på samhället och miljön jämfört med 

exempelvis tjänsteföretag. 

  

Enligt vissa forskare pekar befintlig litteratur inom kriskommunikation på att företag bör 

tillkännage negativa händelser i ett tidigt stadie för att öka trovärdigheten (Allen & Caillouet 

1994; Ullmer & Sellnow 2000). Vidare menar Ullmer & Sellnow (2000) att företag som 

undanhåller negativa aspekter för sin omgivning riskerar att få långtgående negativa 

konsekvenser, exempelvis i de fall whistleblowers eller media avslöjat något som företag 

försökt dölja. 

I en studie av Blacconiere & Patten (1994) visade resultaten att företag som i sin 

hållbarhetsredovisning redogjort för en stor utsläppsskandal, uppfattades av intressenterna 

som mindre negativa än de företag i samma bransch som inte diskuterat utsläppsskandalen i 

sin redovisning. Vidare menar författarna till studien att intressenter ofta uppskattar företag 

som på ett transparent sätt inkluderar negativa aspekter i sin redovisning eftersom det sänder 

signaler till intressenterna som kan mildra den negativa uppfattningen från den negativa 

händelsen. Motsatsvis menar Campbell, Schrives & Bohmbach-Saager (2001) att företag som 

undviker att rapportera negativa händelser i sin redovisning sänder en varningssignal till 

intressenterna. Därför menar de att företag bör välja att rapportera negativa händelser över att 

inte rapportera händelser. Detta resonemanget stöds även av Hahn & Lüfs (2014) som menar 

att företag som inte redovisar negativa aspekter i sin redovisning riskerar att få spekulationer 

och misstänksamhet från omvärlden emot sig. Vidare menar de att redovisning av negativa 

aspekter kan öka trovärdigheten för företags redovisning samt signalera att företag är 

uppriktiga mot sin omgivning. 
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2.3	Teorier 
	
2.3.1	Hahn	&	Lüfs	legitimitetsmodell	för	redovisning	av	negativa	aspekter	
 
Hahn & Lüfs (2014) har tagit fram en legitimitetsmodell för redovisning av negativa aspekter 

i hållbarhetsredovisning i syfte att öka förståelsen för hur företag rättfärdigar negativa 

aspekter. Modellen delas upp i sex olika strategier som följer nedan. 

 
2.3.1.1	Marginalisering	
 
Den första strategin är marginalisering som innebär att företag försöker framhålla att den 

negativa händelsen är av ringa betydelse och oviktig. Ett exempel på marginalisering återfinns 

enligt Hahn & Lüfs (2014, s. 20) i Daimlers årsredovisning från år 2012 där de säger “No 

serious violations of data protection were detected at Daimler locations in Germany in 2011, 

nor were any cases worth mentioning detected at any Group companies abroad” 

 
2.3.1.2	Abstraktion	
 
Den andra strategin är abstraktion och syftar till att företag förklarar den negativa händelsen 

genom att generalisera händelsen eller problemet till att det gäller för hela den branschen som 

företaget är verksamt i.  

 
2.3.1.3	Proklamation	
 
Den tredje strategin är proklamation, vilken innebär att företag återger fakta av den negativa 

aspekten i redovisningen utan närmare förklaring eller motivering. Att återge fakta om en 

negativ händelse utan att företaget försöker rättfärdiga agerandet, är enligt Hahn & Lüfs ett 

sätt för företag att framhålla sig som objektiva och att de inte försöker försköna sanningen. 

 

2.3.1.4	Rationalisering	
 
Den fjärde strategin är rationalisering som innebär att negativa händelser rättfärdigas genom 

att hänvisa till företagets ekonomiska expansion. Ett exempel på det kan vara att ökade 

miljöutsläpp för ett företag uppstått till följd av ökad efterfrågan av en vara, vilket har 

resulterat i nya fabriker som i sin tur har en viss påverkan på miljön.  

 



 12 

2.3.1.5	Auktorisering	
	
Den femte strategin är auktorisering som innebär att negativa händelser rättfärdigas genom att 

hänvisa till myndigheter, lagar etc. Ett företag som rättfärdigar miljöutsläpp i närliggande 

vattendrag genom att hänvisa till att de trots allt håller sig inom myndigheternas riktlinjer för 

hur mycket de får släppa ut är således ett exempel på auktorisering.  

 
2.3.1.6	Korrektion	
	
Den sjätte och sista strategin är korrektion och syftar till att företag rättfärdigar den negativa 

aspekten genom att förklara hur det som inträffat ska kunna åtgärdas eller hur det i framtiden 

ska kunna förebyggas. Denna strategi illustreras enligt Hahn & Lüfs (2014, s. 24) i Cisco 

Systems årsredovisning från 2011, där de skriver “Wastewater discharged from compressors 

exceeded local limits. (…) New filters have been installed in the sewage system, and a 

specialist has been hired to improve the wastewater control system”.  
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2.3.2	Chos	legitimitetsmodell	för	redovisning	av	negativa	aspekter	
 
En annan modell för att rättfärdiga negativa aspekter i hållbarhetsredovisning har tagits fram 

av Cho (2009). Denna modell syftar i första hand till att beskriva hur företag inblandade i 

miljöskandaler legitimerat negativa händelser. Modellen är uppdelad i tre olika strategier, 

vilka följer nedan. 

 

2.3.2.1	Profilering	
 
Den första strategin är profilering som innebär att företag rättfärdigar negativa 

händelser genom att visa att de vidtagit tillräckliga åtgärder för att få bukt med det som 

inträffat. Enligt Cho (2009) är profilering den mest frekventa strategin vid rättfärdigande av 

negativa händelser. 

 

2.3.2.2	Projicering	
 
Den andra strategin är projicering och syftar till att företag försöker flytta fokus från den 

negativa händelsen genom att vältra över ansvaret till externa parter. Ett exempel kan vara att 

företag rättfärdigar en miljöolycka genom att hänvisa till brister hos de tillsynsorgan som 

utfört besiktning och inspektion. 

 

2.3.2.3	Dementi	
 
Den tredje och sista strategin är dementi, vilken innebär att företag förnekar sin inblandning i 

den negativa händelsen. Ett exempel på detta återfinns i årsredovisningen för oljeföretaget 

Total från år 2001 och lyder enligt Cho (2009, s. 51) “Total, as a legal entity, as well as five 

of its employees, has become the subject of a criminal investigation by a Paris criminal court 

of the sinking and the resulting pollution [...] Total believes that the accusations against it and 

its employees are without merit (substance) in both fact and law” 
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2.4	Studiens	referensram	
 
2.4.1	Faktorer	
 
Som sammanfattningen i tabell 1 visar, så finns det ett stort antal faktorer som påverkar 

omfattningen av hållbarhetsredovisning. Det finns dock flera faktorer som inte kommer 

aktualiseras i denna studie. Faktorn om vilket land företaget är verksamt i faller bort med 

hänvisning till att denna studie granskar företag noterade på Nasdaq Stockholm. Faktorn om 

skillnader i ägarstruktur försvinner eftersom studien ej behandlar icke-noterade bolag samt att 

statliga företag förekommer i mycket begränsad omfattning på Nasdaq Stockholm. 

Lagstiftning som är en annan faktor begränsas av det faktum att svensk lag för 

hållbarhetsredovisning inte var implementerad för det räkenskapsår som vi granskat (Prop. 

2015/16:193). 

De faktorer som enligt tabell 1 påvisats i flest antal tidigare studier är företags storlek, samt 

vilken bransch företag tillhör. Även andra faktorer som vilken marknadsstrategi företag har, 

samt skillnader mellan olika hållbarhetsfrågor har i flera studier påvisat samband med 

omfattning av hållbarhetsredovisning. I en enskild studie påvisades att åldern på företags 

tillgångar har ett samband med omfattning av hållbarhetsredovisning. Mot bakgrund av det 

som sagts i detta stycke samt att dessa faktorer de facto är mätbara kommer storlek, bransch, 

marknadsstrategi, skillnader mellan olika hållbarhetsfrågor och ålder på tillgångar att ingå i 

studiens referensram. 

 
2.4.2	Teorier	
 
Det finns ett fåtal teorier som föreskriver hur företag kan rättfärdiga negativa aspekter i 

hållbarhetsredovisning. Hahn & Lüfs (2014) har tagit fram en legitimitetsmodell med sex 

strategier medan Cho (2009) presenterat en legitimitetsmodell med tre strategier. När vi 

jämför de två modellerna med varandra kan vi se att Hahn & Lüfs tar utgångspunkt i hur 

företag generellt redovisar negativa aspekter medan Cho beskriver hur företag som varit 

inblandade i miljöskandaler redovisat negativa aspekter. Det finns dock vissa likheter mellan 

de två modellerna, exempelvis kan Chos första strategi profilering liknas vid Hahn & Lüfs 

strategi korrektion, vilka båda syftar till att rättfärdiga den negativa händelsen genom att 

förklara hur den negativa händelsen ska åtgärdas. Även Chos andra strategi projicering kan 

liknas vid Hahn & Lufs strategier abstraktion, auktorisation och rationalisering, detta eftersom 
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samtliga syftar till att rättfärdiga negativa aspekter genom att vältra över ansvaret till någon 

annan. 

Då Hahn & Lüfs modell för redovisning av negativa aspekter likt vår egen studie tar 

utgångspunkt i hur företag generellt redovisar negativa aspekter samt att den täcker in fler 

aspekter än Chos legitimitetsmodell kommer vi därför att inkludera Hahn & Lüfs modell i 

studiens referensram. 
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3.	Metod	
	
I detta kapitel följer en beskrivning av de metodval som använts i uppsatsen. Kapitlet inleds 

med att behandla studiens urval och datainsamling. Sedan följer en beskrivning av 

forskningsdesign samt studiens beroende och oberoende variabler. I kapitlet diskuteras 

metodvalen utifrån begreppen validitet, reliabilitet och replikerbarhet. 

 
3.1	Urval	och	datainsamling	
 
Vår studie begränsas till årsredovisningar där hållbarhetsredovisning är integrerad eller 

fristående hållbarhetsrapporter från företag noterade på Nasdaq Stockholm. Vi kommer dock 

fortsättningsvis att benämna de årsredovisningar/hållbarhetsrapporter som granskats i denna 

studie som hållbarhetsrapporter. Eftersom studien begränsas till börsnoterade företag kan 

resultaten inte generaliseras till samtliga företag i samhället.  

Vi valde hållbarhetsrapporter från räkenskapsåret 2015. Detta för att säkerställa att alla 

rapporter var tidsaktuella, utgivna samt möjliga att få tag på.  

Hur stort ett urval bör vara i vetenskapliga studier är enligt flera forskare en fråga som inte 

har några entydiga svar (Bryman & Bell, 2013 s. 200; Krippendorff 2004). Storleken på 

urvalet varierar mellan olika avhandlingar inom ämnet för hållbarhetsredovisning, där 

exempelvis Hackston & Milne (1996) granskat 50 årsredovisningar medan Deegan & Gordon 

(1996) granskat 197 årsredovisningar. Med hänsyn till att tidsramen för denna studie är 

begränsad valde vi därför att granska 120 hållbarhetsrapporter, vilka hämtats från företagens 

respektive hemsida.  

  

I syfte att förbättra reliabiliteten har vi studerat tre olika börssegment, där resultaten från 

respektive börssegment jämförts med varandra för att säkerställa att resultaten inte varit av 

slumpmässig art. De tre börssegmenten som vi studerat var: Large Cap som är börsnoterade 

företag som har ett börsvärde över 1 miljard Euro, Mid Cap som är börsnoterade företag med 

ett börsvärde mellan 150 miljoner Euro och 1 miljard Euro och Small Cap som består av 

börsnoterade företag som har ett börsvärde som understiger 150 miljoner Euro 

(Nationalencyklopedin 2017). Således har vi granskat 40 hållbarhetsrapporter från vardera 

segment.  

Ett annat sätt att öka reliabiliteten är enligt Lundahl & Skärvad (1999, s. 152) genom att 

minimera antalet påverkningsfaktorer. Vi har därför valt ut företag och dess 
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hållbarhetsredovisning genom att tillämpa ett obundet slumpmässigt urval. Det slumpmässiga 

urvalet har skett genom att vi använt oss av en slumpgenerator. Numret som slumpats fram 

har motsvarat nummerordningen för företaget som vi granskat i respektive lista av Large Cap, 

Mid Cap och Small Cap. Bryman & Bell (2013, s. 80) menar även att slumpmässiga urval 

ökar den externa validiteten eftersom urvalet blir mer generaliserbart jämfört med icke-

slumpmässiga urval där den externa validiteten kan ifrågasättas. 

 
3.2	Mätning	av	variabler	
 
Då denna studie syftar till att analysera och beskriva företagsfaktorer vid redovisning av 

negativa aspekter i hållbarhetsredovisning samt belysa hur de negativa aspekterna 

rättfärdigas, kommer vi likt andra avhandlingar inom ämnet hållbarhetsredovisning att 

tillämpa en kvantitativ innehållsanalys som forskningsdesign (Deegan & Rankin 1996; 

Deegan & Gordon 1996; Hackston & Milne 1996; Cowen, Ferreri & Parker 1987; Adams, 

Hill och Roberts 1998). Smith (2014) menar att innehållsanalys är ett bra sätt för forskare att 

kunna statistiskt analysera dokument där innehållet ska kopplas samman med specifika teman. 

Vidare menar vissa forskare att innehållsanalys ökar objektiviteten eftersom urval och 

kodningsscheman kan beskrivas på ett enkelt sätt, vilket resulterar i ökad replikerbarhet och 

bättre uppföljningsstudier (Bryman & Bell 2013, s. 316; Hackston & Milne 1996).  

 
3.2.1	Beroende	variabel	
 
Det finns flera metoder för att mäta negativa aspekter i hållbarhetsredovisning. Hackston & 

Milne (1996) studerade antalet positiva, neutrala samt negativa meningar som redovisats 

medan Hahn & Lüfs (2014) enbart studerat antalet negativa meningar i hållbarhetsrapporter. 

Då vår studie primärt behandlar negativa aspekter, samt att studien är begränsad i tid har vi 

därför valt att enbart mäta antalet negativa meningar som redovisas i hållbarhetsrapporter. 

Vidare menar Hackston & Milne (1996) att kvantitativa studier där antal meningar räknas är 

fördelaktigt eftersom de till skillnad från ord säger något om innebörden av det som skrivs. 

De menar även att räkna meningar är ett bättre alternativ än att räkna antal sidor eftersom 

resultaten visar mer detaljerad information.  

  

För att uppnå hög validitet har vi utgått från hur tidigare forskare har utfört sina mätningar. 

Vår innehållsanalys baseras därför på den mall med frågeinstrument, checklistor och regler 

som Hackston & Milne (1996) tagit fram. Flera forskare menar att tillämpning av 



 18 

frågeinstrument, checklistor och regler bidrar till ökad replikerbarhet (Krippendorff 2004; 

Hackston & Milne 1996). Vi ser även att dessa bidrar till att kodningen kan ske på ett mer 

konsekvent sätt och att skillnader vid kodning mellan oss forskare minskar, vilket enligt 

Bryman & Bell (2013, s. 315) innebär ökad interbedömarreliabilitet. Tillämpning av 

frågeinstrument, checklistor och regler garanterar emellertid inte att studien utförs helt utan 

risk för subjektiva bedömningar. Bryman & Bell (2013, s. 319) menar att det är omöjligt att 

utforma en kodningsmanual som inte inrymmer ett visst mått av tolkning från forskarnas sida. 

  

Frågeinstrumentet som ses i tabell 2 nedan är ett sätt för oss att mäta kvantiteten av negativa 

meningar i de olika kategorierna för hållbarhetsfrågor. Resultaten från frågeinstrumentet utgör 

således denna studies beroende variabel. Frågeinstrumentet hjälper oss också att mäta hur de 

negativa aspekterna i hållbarhetsfrågorna rättfärdigas genom att utgå från den 

legitimitetsmodell för redovisning av negativa aspekter som Hahn & Lüfs (2014) tagit fram. 

 
Tabell 2 - Frågeinstrument för hållbarhetsredovisning 

 
 
Checklistan som visas i appendix 1 är en närmare förklaring av hur de sju kategorierna av 

hållbarhetsfrågor som ses i tabell 2 definieras. Appendix 1 är således ett sätt för oss att öka 

begreppsvaliditeten som enligt Bryman & Bell (2013, s. 63) är hur säkert en metod mäter det 
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fenomen som sammanfattats i ett begrepp. I vår studie utgick vi från grundutförandet av 

checklistan från Hackston & Milne (1996). Vi valde dock att ändra vissa definitioner i 

meningar som syftat till positiva åtgärder eftersom vår studie studerat negativa aspekter.   

  

I appendix 2 visas de regler som tillämpas i våra mätningar. Dessa regler finns till för att dra 

en gräns för vad som ska mätas och inte mätas i vår studie. Vi har även här utgått från de 

regler som Hackston & Milne tagit fram men valt att ta bort en regel som utgick från en 

teoretisk referensram som inte var tillämpbar för vår studie.  

 
	3.2.2	Oberoende	variabler	
 
3.2.2.1	Storlek	
 
De vanligaste metoderna för att mäta storlek på företag är enligt Hahn & Kühnen (2013) 

omsättning, antal anställda, värdet av totala tillgångar samt börsvärde. Studier där dessa 

storleksvariabler testats framgångsrikt inom forskning för hållbarhetsredovisning är bland 

annat Patten (1992) där omsättning testades, Gallo & Christensen (2011) som testade antal 

anställda, Strike, Gao & Bansal (2006) där värdet av totala tillgångar testades och Brammer, 

Brooks & Pavelin (2006) som testade företags börsvärde.  

Mot bakgrund av detta har vi testat: omsättning, antal anställda, värdet av totala tillgångar och 

börsvärde. Vid utförande av vår studie har ett värde av antal anställda samt två värden av 

börsvärde inte kunnat fastställas eftersom dessa uppgifter har saknats i respektive företags 

årsredovisning eller hållbarhetsredovisning. 

 
3.2.2.2	Branschtillhörighet	
 
Vår andra oberoende variabel är vilken bransch företag tillhör. Flera forskare har definierat 

bransch genom att dela upp företag i lågprofil eller högprofil branscher (Hackston & Milne 

1996; Roberts 1992; Patten 1991).  

Hackston & Milne (1996) menar att kategorisering av företag som tillhör branscher med hög 

eller låg profil är en subjektiv bedömning. I deras studie delades mediaföretag, 

jordbruksföretag och dryckes- och tobaksföretag in i branschgruppen som kännetecknas av 

hög profil. Enligt Roberts (1992) karaktäriseras branscher som håller hög profil av hög 

exponering mot kunder, hög grad av politisk risk eller hög grad av intensiv konkurrens. Han 

menar vidare att företag med hög profil ofta återfinns i bil-, olje- och flygindustrin. Detta 



 20 

bekräftas av Patten (1991) som även tillägger att företag inom kemi- och skogsindustrin 

tillhör branscher med hög profil.  

Företag som anses ha en låg profil återfinns enligt Roberts (1992) inom sjukvård-, livsmedel- 

och hotellindustrin, även företag som tillverkar eller säljer hushållsprodukter anses ha en låg 

profil.  

Vi har likt de studier som nyss nämnts valt att dela upp företag i två branscher, högprofil eller 

lågprofil. Företagen kategoriserades utifrån information från respektive företags hemsida och 

vi fann även att klädesföretag, banker och vissa bygg- och fastighetsföretag kunde 

kategoriseras som högprofil branscher. 

 

3.2.2.3	Marknadsstrategi	
	
Den tredje oberoende variabeln som testats i denna studie är företags marknadsstrategi. Flera 

forskare har visat att företag med business-to-consumer strategin hållbarhetsredovisar i högre 

grad än företag med business-to-business strategin (Haddock-Fraser & Fraser 2008; Groves et 

al. 2011). I denna studie valde vi därför att kategorisera företag som business-to-consumer 

eller business-to-business. Vidare utgick vi från samma metod som Haddock-Fraser & Fraser 

(2008), där kategoriseringen skett utifrån information från respektive företags årsredovisning 

eller hemsida. I de fall ett företag arbetade med både business-to-consumer och business-to-

business delade vi in företaget i kategorin business-to-consumer. 

 

3.2.2.4	Ålder	på	tillgångar	
	
Den fjärde och sista oberoende variabeln som vi testat i denna studie är åldern på företags 

tillgångar. För att beräkna åldern på tillgångarna har vi använt oss av den metod som Cochran 

& Wood (1994) tillämpat då de visat att åldern på tillgångar och omfattning av 

hållbarhetsredovisning har en negativ korrelation. I deras studie definieras åldern på tillgångar 

som kvoten av net fixed assets dividerat med gross fixed assets. Ju närmare kvoten är värdet 

noll ju äldre är tillgångarna, vilket motsatsvis innebär att ju närmare kvoten är värdet ett desto 

nyare är tillgångarna. Av de 120 hållbarhetsrapporter som vi granskat i denna studie så har 

111 värden av ålder på tillgångar kunnat fastställas. Vid de 9 värden som inte kunnat 

fastställas, så har det inte funnits tillräckliga underlag för korrekta beräkningar.  
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4.	Empiri	
 

I detta kapitel presenteras studiens resultat. Kapitlet inleds med en presentation av resultaten 

från korrelationsanalyserna i Large Cap-, Mid Cap- och Small Cap-segmentet. Därefter 

redovisas deskriptiv statistik för respektive börssegment. 

 
4.1	Korrelationsanalys	
 
Korrelationsanalyserna som följer nedan visar de statistiska samband som kan påvisas mellan 

den beroende- och de oberoende variablerna i respektive börssegment. De samband som visar 

statistisk signifikans redovisas vidare med två olika nivåer av signifikans, 0,05-nivå samt 

0,01-nivå, där den senare är den starkaste korrelationen.  

 
4.1.1	Large	Cap	
 
Korrelationsanalysen från Large Cap-segmentet visar att det finns en positiv korrelation 

mellan antalet negativa meningar i hållbarhetsrapporter och storleksfaktorerna omsättning, 

antal anställda och börsvärde. Sambandet mellan antalet negativa meningar och företags 

omsättning har statistisk signifikans på 0,01-nivå medan antal anställda och börsvärde är 

signifikant på 0,05-nivån. Storleksfaktorn värdet av totala tillgångar visar inga samband med 

antalet negativa meningar i hållbarhetsrapporter.  

Resultaten visar vidare en positiv korrelation på 0,05-nivå mellan antalet negativa meningar 

och åldern på företags tillgångar, vilket innebär att antalet negativa meningar som rapporterats 

ökar ju nyare tillgångarna i företaget är.  

Korrelationsanalysen visar också att företag som är verksamma i branscher som anses hålla en 

hög profil redovisar fler negativa meningar än företag i branscher som har en låg profil, 

sambandet är statistiskt säkerställt på 0,01-nivå.  

Variabeln marknadsstrategi visar inga samband med antalet negativa meningar i 

hållbarhetsrapporter.  
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Tabell 3 - Korrelationsanalys, Large Cap 
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4.1.2	Mid	Cap	
 
Korrelationsanalysen från Mid Cap-segmentet visar likt Large Cap-segmentet att det finns en 

positiv korrelation mellan antalet negativa meningar i hållbarhetsrapporter och 

storleksvariablerna antal anställda, omsättning och börsvärde. Sambandet mellan antalet 

negativa meningar och antal anställda är statistiskt säkerställt på 0,01-nivå. Sambandet mellan 

antalet negativa meningar och storleksvariablerna omsättning och börsvärde visar en 

signifikans på 0,05-nivån.  

Storleksvariabeln värdet av totala tillgångar visar inga samband med antalet negativa 

meningar i hållbarhetsrapporter. Det går heller inte att påvisa något samband mellan antalet 

negativa meningar och de tre resterande oberoende variablerna ålder på tillgångar, bransch 

och marknadsstrategi. 

 
 
Tabell 4 - Korrelationsanalys, Mid Cap 
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4.1.3	Small	Cap	
 
Korrelationsanalysen för Small Cap-segmentet visar tämligen få och inte helt samstämmiga 

samband jämfört med Large Cap- och Mid Cap-segmenten.  

Resultaten visar att det finns en positiv korrelation mellan antalet negativa meningar i 

hållbarhetsrapporter och storleksvariabeln värdet av totala tillgångar. Sambandet är statistiskt 

säkerställt på 0,05-nivå. Vidare visar resultaten att företag som tillhör en bransch som håller 

en hög profil redovisar fler negativa meningar än företag som håller en låg profil, sambandet 

har en signifikansnivå på 0,05-nivån. 

Det går inte påvisa något samband mellan antalet negativa meningar i hållbarhetsrapporter 

och storleksvariablerna omsättning, antal anställda och börsvärde. Inte heller visar resultaten 

något samband mellan antalet negativa meningar och ålder på tillgångar samt 

marknadsstrategi. 

 
 
Tabell 5 - Korrelationsanalys, Small Cap 
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4.1.4	Sammanfattning	korrelationsanalys	
 
Tabell 6 - Sammanfattning korrelationsanalys 

Faktorer Large Cap Mid Cap Small Cap 

Börsvärde X X - 

Omsättning X X - 

Antal anställda X X - 

Värdet av totala 
tillgångar 

- - X 

Bransch X - X 

Ålder på tillgångar X - - 

Marknadsstrategi - - - 

X=Samband mellan antalet negativa meningar och faktor visar statistisk signifikans 
-=Inget samband mellan antalet negativa meningar och faktor har påvisats 
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4.2	Deskriptiv	statistik	
 
Den deskriptiva statistiken som presenteras nedan visar resultaten från den beroende variabeln 

i respektive börssegment. Tabellerna (Deskriptiv statistik) visar antal hållbarhetsrapporter 

som granskats, mini- och maximivärden för antal negativa meningar, summan av antalet 

negativa meningar, medelvärdet samt standardavvikelsen för antalet negativa meningar. 

Tabellerna (Rättfärdigande av negativa aspekter) visar hur företag rättfärdigat de negativa 

meningarna i hållbarhetsrapporter.  

 

4.2.1	Large	Cap	
 
I Large Cap-segmentet där 40 hållbarhetsrapporter granskats, redovisades totalt 312 negativa 

meningar. Miljörelaterade frågor som stod för 90 negativa meningar var den hållbarhetsfråga 

som behandlat flest antal negativa meningar. Därefter följde frågor om medarbetares hälsa 

och säkerhet, samhällsfrågor och frågor kring företags produkter och konsumenter. Övriga 

frågor, energifrågor och övriga frågor om medarbetare var de hållbarhetsfrågor som förekom 

mest sällan vid redovisning av negativa meningar i hållbarhetsrapporter.  

Hennes & Mauritz var det företag som redovisat flest totalt antal negativa meningar i en 

enskild hållbarhetsrapport med 31 redovisade negativa meningar.  

Det företag som redovisat flest antal negativa meningar i en enskild hållbarhetsfråga var 

ABB, där 14 negativa meningar om frågor om medarbetares hälsa och säkerhet redovisats.  

I snitt redovisade varje företag i Large Cap-segmentet 7,8 negativa meningar per 

hållbarhetsrapport, men då standardavvikelsen för totalt antal negativa meningar är hög tyder 

det på att antalet negativa meningar skiljer sig åt i hög grad mellan de olika 

hållbarhetsrapporterna.  
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Tabell 7 - Deskriptiv statistik, Large Cap 

 

Antal 
hållbarhets
rapporter 

Minimivärd
e (antal 
negativa 
meningar) 

Maximivär
de (antal 
negativa 

meningar) 

Totalt 
(antal 

negativa 
meningar) 

Medelvärd
e (antal 
negativa 
meningar) 

Standarda
vvikelse 

Miljö (antal 
negativa 
meningar) 

40 ,0 10,0 90,0 2,250 2,8890 

Energi (antal 
negativa 
meningar) 

40 ,0 3,0 17,0 ,425 ,7121 

Produkter/kons
umenter (antal 
negativa 
meningar) 

40 ,0 12,0 60,0 1,500 2,5217 

Samhälle (antal 
negativa 
meningar) 

40 ,0 10,0 61,0 1,525 2,5819 

Medarbetare 
hälsa och 
säkerhet (antal 
negativa 
meningar) 

40 ,0 14,0 61,0 1,525 2,8283 

Medarbetare 
(Övrigt, antal 
negativa 
meningar) 

40 ,0 4,0 17,0 ,425 ,8738 

Övrigt (antal 
negativa 
meningar) 

40 ,0 2,0 6,0 ,150 ,4830 

Totalt (antal 
negativa 
meningar) 

40 ,0 31,0 312,0 7,800 8,1656 
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Resultaten från Large Cap-segmentet visar att korrektion var den mest redovisade 

legitimitetsstrategin. Korrektion redovisades vid 162 negativa meningarna. Även strategin 

proklamation som redovisats i samband med 100 negativa meningar tillämpades i hög 

utsträckning. De resterande strategierna abstraktion, auktorisation, marginalisering och 

rationalisering visade avsevärt lägre tillämpningsfrekvens, marginalisering och rationalisering 

redovisades enbart i 8 respektive 7 negativa meningar i Large Cap-segmentet.  

 
Tabell 8 - Rättfärdigande av negativa aspekter, Large Cap 
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4.2.2	Mid	Cap	
 
I Mid Cap-segmentet där 40 hållbarhetsrapporter granskats, redovisades totalt 67 negativa 

meningar. Miljöfrågor som redovisades i 33 negativa meningar var den mest frekventa 

hållbarhetsfrågan. Därefter följde frågor om medarbetares hälsa och säkerhet samt frågor om 

produkter och konsumenter. De hållbarhetsfrågor som redovisades mer sällan var övriga 

frågor, energifrågor, samhällsfrågor och övriga frågor om medarbetare.  

Nolato var det företag som med 11 meningar redovisat flest totalt antal negativa meningar i en 

enskild hållbarhetsrapport. Nolato var även det företag som redovisat flest negativa meningar 

i en enskild hållbarhetsfråga, då 9 negativa meningar redovisats om miljöfrågor.  

I snitt rapporterade Mid Cap-segmentet 1,68 negativa meningar per företag och likt Large 

Cap-segmentet pekar standardavvikelsen på att antalet negativa meningar i hög grad varierat 

mellan olika företag. 
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Tabell 9 - Deskriptiv statistik, Mid Cap 

 

Antal    
hållbarhet
srapporter 

Minimivär
de (antal 
negativa 

meningar) 

Maximivär
de (antal 
negativa 

meningar) 

Totalt 
(antal 

negativa 
meningar) 

Medelvärde 
(antal 

negativa 
meningar) 

Standard
avvikels

e 
Miljö (antal 
negativa 
meningar) 

40 ,0 9,0 33,0 ,825 1,7670 

Energi (antal 
negativa 
meningar) 

40 ,0 1,0 2,0 ,050 ,2207 

Produkter/kons
umenter (antal 
negativa 
meningar) 

40 ,0 3,0 11,0 ,275 ,6400 

Samhälle (antal 
negativa 
meningar) 

40 ,0 1,0 4,0 ,100 ,3038 

Medarbetare 
hälsa och 
säkerhet (antal 
negativa 
meningar) 

40 ,0 2,0 13,0 ,325 ,6155 

Medarbetare 
(Övrigt, antal 
negativa 
meningar) 

40 ,0 1,0 4,0 ,100 ,3038 

Övrigt (antal 
negativa 
meningar) 

40 ,0 ,0 ,0 ,000 ,0000 

Totalt (antal 
negativa 
meningar) 

40 ,0 11,0 67,0 1,675 2,5358 
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Resultatet från Mid Cap-segmentet visade att proklamation som redovisats vid 35 tillfällen 

var den mest frekventa legitimitetsstrategin. Strategin korrektion som redovisats vid 21 

tillfällen tillämpades också i hög grad. Likt Large Cap-segmentet förekommer strategierna 

abstraktion, auktorisation, rationalisering samt marginalisering vid ett fåtal tillfällen.  

 
 
Tabell 10 - Rättfärdigande av negativa aspekter, Mid Cap 
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4.2.3	Small	Cap	
 
I Small Cap-segmentet där 40 hållbarhetsrapporter granskats, har totalt 33 negativa meningar 

redovisats. Miljöfrågor var med 15 negativa meningar den mest frekventa hållbarhetsfrågan. 

Frågor om medarbetares hälsa och säkerhet samt övriga frågor om medarbetare redovisades 

också i hög grad. Vidare redovisades frågor om produkter och konsumenter vid ett fåtal 

tillfällen medan negativa meningar om energifrågor, samhällsfrågor och övriga frågor inte 

förekom alls.  

Det företag som redovisat flest totalt antal negativa meningar var MQ Holding som i sin 

hållbarhetsrapport redovisat 7 negativa meningar. 

Arise var det företaget som redovisat flest antal negativa meningar i en enskild 

hållbarhetsfråga, då de redovisat 4 negativa meningar om miljöfrågor.  

I snitt redovisades 0,83 negativa meningar per företag i Small Cap-segmentet och även här 

visar standardavvikelsen att antalet negativa meningar som redovisats varierar mellan olika 

företag. 
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Tabell 11 - Deskriptiv statistik, Small Cap 

 

Antal 
hållbarhet
srapporter 

Minimivärd
e (antal 
negativa 

meningar) 

Maximivärd
e (antal 
negativa 

meningar) 

Totalt 
(antal 

negativa 
meningar) 

Medelvär
de (antal 
negativa 

meningar) 
Standard
avvikelse 

Miljö (antal 
negativa 
meningar) 

40 ,0 4,0 15,0 ,375 ,9524 

Energi (antal 
negativa 
meningar) 

40 ,0 ,0 ,0 ,000 ,0000 

Produkter/kons
umenter (antal 
negativa 
meningar) 

40 ,0 2,0 3,0 ,075 ,3499 

Samhälle (antal 
negativa 
meningar) 

40 ,0 ,0 ,0 ,000 ,0000 

Medarbetare 
hälsa och 
säkerhet (antal 
negativa 
meningar) 

40 ,0 3,0 8,0 ,200 ,6076 

Medarbetare 
(Övrigt, antal 
negativa 
meningar) 

40 ,0 3,0 7,0 ,175 ,5943 

Övrigt (antal 
negativa 
meningar) 

40 ,0 ,0 ,0 ,000 ,0000 

Totalt (antal 
negativa 
meningar) 

40 ,0 7,0 33,0 ,825 1,6312 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 34 

 
I Small Cap-segmentet visade resultaten att den mest redovisade legitimitetsstrategin var 

korrektion, vilken förekommit vid 16 tillfällen. Även strategin proklamation som redovisades 

vid 13 tillfällen tillämpades i hög grad. Strategierna abstraktion och rationalisering 

redovisades vid ett fåtal tillfällen medan auktorisering och marginalisering inte redovisades 

alls. 

 
Tabell 12 - Rättfärdigande av negativa aspekter, Small Cap 
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4.2.4	Sammanfattning	deskriptiv	statistik	
 
Tabell 13 - Sammanfattning deskriptiv statistik 

Beroende Variabel Large Cap Mid Cap Small Cap 

Totalt antal negativa 
meningar 

312 67 33 

Mest frekventa 
hållbarhetsfråga vid 
redovisning av 
negativa meningar 
(antal) 

Miljöfrågor 
(90) 

Miljöfrågor 
(33) 

Miljöfrågor 
(15) 

Mest frekventa 
hållbarhetsfråga i en 
enskild 
hållbarhetsrapport 
(antal) 

Frågor om 
medarbetares hälsa 

och säkerhet 
(14) 

Miljöfrågor 
(9) 

Miljöfrågor 
(4) 

Mest frekventa 
legitimitetsstrategi 
(antal) 

Korrektion 
(162) 

Proklamation 
(35) 

Korrektion 
(16) 
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5.	Analys	
 
I detta kapitel analyseras de resultat som framkommit i studien. Kapitlet inleds med en analys 

av de faktorer som testats i studien. Därefter analyseras hur företag rättfärdigat negativa 

aspekter i hållbarhetsredovisning.  

 
 
5.1	Storlek	
 
Resultaten från denna studie visar att storleksfaktorerna börsvärde, omsättning och antal 

anställda i Large Cap och Mid Cap-segmentet har ett samband med antalet negativa meningar 

som företag redovisar i hållbarhetsrapporter. Ser vi till tidigare forskning inom området så har 

ett stort antal studier visat att det finns ett samband mellan omfattning av 

hållbarhetsredovisning och börsvärde, omsättning och antal anställda (Adams, Hill och 

Roberts 1998; Adams 2002; Cowen, Ferreri & Parker 1987; Deegan & Gordon 1996; Hahn & 

Kühnen 2013; Patten 1992; Hahn & Kühnen 2013; Reverte 2009; Brammer, Brooks & 

Pavelin 2006; Gallo & Christensen 2011; Hahn & Kühnen 2013). Ett fåtal studier har även 

påvisat samband mellan omfattning av hållbarhetsredovisning och värdet av totala tillgångar 

(Hahn & Kühnen 2013; Strike, Gao & Bansal 2006; Trotman & Bradley 1981). 

Mot bakgrund av detta kan vi bekräfta att mycket tyder på att tidigare forskning som påvisat 

samband mellan omfattning av hållbarhetsredovisning och storleksfaktorerna börsvärde, 

omsättning och antal anställda även överensstämmer med studiens resultat som visat att det 

finns ett samband mellan antalet negativa meningar och de nyss nämnda storleksfaktorerna.  

I Small Cap-segmentet påvisades ett enskilt samband mellan antalet negativa meningar och 

värdet av totala tillgångar. Då detta resultat är oförenligt med resultaten från Large Cap- och 

Mid Cap-segmenten, finns det inget större stöd för att sambandet som påvisats är i enlighet 

med tidigare forskning.  

 
5.2	Branschtillhörighet	
 
I Large Cap- och Small Cap-segmentet visade resultaten att företag som tillhör branscher som 

håller en hög profil redovisar fler negativa meningar än företag som håller en låg profil. Mid 

Cap-segmentet visade emellertid inget samband.  Tidigare studier har påvisat ett samband 

mellan omfattning av hållbarhetsredovisning och om företag tillhör en bransch som håller en 

låg eller hög profil (Hackston & Milne 1996; Cowen, Ferreri & Parker 1987). Således kan vi 
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bekräfta att resultaten från Large Cap- och Small Cap-segmentet är i enlighet med tidigare 

forskning, medan resultaten från Mid Cap-segmentet talar emot det tidigare forskare påvisat. 

 
5.3	Ålder	på	tillgångar	
 
Resultaten från Large Cap-segmentet visade att företag med nya tillgångar redovisar fler 

negativa meningar än företag med äldre tillgångar. I en enskild studie av Cochran & Wood 

(1984) påvisades en negativ korrelation mellan åldern på företags tillgångar och omfattning 

av hållbarhetsredovisning. Då vårt resultat enbart kan styrkas i ett av de tre börssegmenten 

kan vi varken bekräfta eller förkasta det som tidigare forskare påvisat. 

 
5.4	Marknadsstrategi	
 
Inga samband kunde påvisas mellan antalet negativa meningar i hållbarhetsrapporter och 

företags marknadsstrategi. Tidigare forskning har visat att business-to-consumer företag 

hållbarhetsredovisar i högre grad än business-to-business företag (Haddock-Fraser & Fraser 

2008; Groves et al. 2011). Då inga samband har påvisats kan vi se att det som tidigare 

forskning visat inte stämmer överens med vår studies resultat.  

 
5.5	Skillnader	mellan	olika	hållbarhetsfrågor	
 
5.5.1	Large	Cap	
 
I Large Cap-segmentet var miljöfrågor den mest frekventa hållbarhetsfrågan vid redovisning 

av negativa meningar. Därefter följde frågor om medarbetare, som vi valt att redovisa som en 

hållbarhetsfråga i analysen för att bättre kunna jämföra resultatet med tidigare forskning (se 

de två separata medarbetarfrågorna i tabell 7, 9 och 11 i empirikapitlet). Samhällsfrågor samt 

frågor om produkter och konsumenter redovisades också i hög grad. Övriga frågor och 

energifrågor var de hållbarhetsfrågor som redovisades mer sällan. Tidigare forskning visar 

ingen enad bild kring vilka hållbarhetsfrågor som är mest frekventa i hållbarhetsrapporter 

(Hackston & Milne 1996; Holder-Webb et al. 2009). Vi kan dock se att vårt resultat till stor 

del är i enlighet med det som Hackston & Milne (1996) påvisat. Deras studie visade 

visserligen att frågor om medarbetare var den mest förekommande hållbarhetsfrågan medan 

vårt resultat visade att miljöfrågor var den mest frekventa hållbarhetsfrågan. Vi kan dock se 

att miljöfrågor, samhällsfrågor och frågor om produkter och konsumenter förekom i måttlig 

grad i studien av Hackston & Milne, vilket pekar på att vårt resultat inte motstrider tidigare 
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forskning. När det kommer till de hållbarhetsfrågor som redovisades mer sällan kan vi 

bekräfta att Hackston & Milnes resultat var helt i enlighet med vår studie. 

 
5.5.2	Mid	Cap	
 
Miljöfrågor var den mest frekventa hållbarhetsfrågan vid redovisning av negativa meningar i 

Mid Cap-segmentet. Även frågor om medarbetare samt frågor om produkter och konsumenter 

redovisades i hög grad. De hållbarhetsfrågor som redovisades mer sällan var övriga frågor, 

energifrågor samt samhällsfrågor. Vi kan därmed se att Mid Cap-segmentet visat i stort sett 

samma resultat som Large Cap-segmentet, med skillnaden att samhällsfrågor redovisades mer 

sällan. Detta innebär att resultatet från Mid Cap-segmentet motsätter sig tidigare forskning 

som visat att samhällsfrågor är en hållbarhetsfråga som redovisas i hög till måttlig 

utsträckning (Hackston & Milne 1996; Holder-Webb et al. 2009). Bortser vi från 

samhällsfrågor, kan vi dock se att resultaten från Mid Cap-segmentet i stor grad stämmer 

överens med det som Hackston & Milne (1996) påvisat. 

 
5.5.3	Small	Cap	
 
Resultaten från Small Cap-segmentet visade att både miljöfrågor och frågor om medarbetare 

var den mest frekventa hållbarhetsfrågan vid redovisning av negativa meningar. Vidare 

redovisades frågor om produkter och konsumenter vid ett fåtal tillfällen medan energifrågor, 

samhällsfrågor och övriga frågor inte redovisades alls. Vi kan därmed se att resultaten från 

Small Cap-segmentet bekräftar det som Hackston & Milne påvisat om att frågor om 

medarbetare är den mest frekventa hållbarhetsfrågan. I övrigt visar Small Cap-segmentet att 

förekomsten av samhällsfrågor motsätter sig tidigare forskningsresultat medan resterande 

resultat i hög grad är i enlighet med Hackston & Milne (1996). 

 
5.6	Rättfärdigande	av	negativa	aspekter	i	hållbarhetsredovisning	
 
Studiens resultat visar att samtliga negativa meningar som redovisats i Large Cap-, Mid Cap- 

och Small Cap-segmentet har kunnat förklaras med hjälp av legitimitetsstrategierna som tagits 

fram av Hahn & Lüfs (2014). Korrektion var den mest redovisade legitimitetsstrategin i Large 

Cap- och Small Cap-segmentet medan proklamation var den mest redovisade 

legitimitetsstrategin i Mid Cap-segmentet. Korrektion och proklamation var också de två 

genomgående mest redovisade strategierna i de olika börssegmenten. De resterande 
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legitimitetsstrategierna abstraktion, auktorisation, marginalisering och rationalisering 

redovisades i begränsad utsträckning. 

Hahn & Lüfs (2014) har inte påvisat i vilken utsträckning de olika legitimitetsstrategierna 

redovisats i hållbarhetsrapporter. Dock har Cho (2009) som utvecklat legitimitetsstrategin 

profilering, vilken är synonym med strategin korrektion, visat att denna strategi var den mest 

tillämpade legitimitetsstrategin vid redovisning av negativa meningar. Vi kan därmed se att 

studiens mest redovisade legitimitetsstrategi korrektion överensstämmer med det som tidigare 

forskning visat. Då det saknas jämförande forskningsunderlag för de fem resterande 

legitimitetsstrategierna kan vi inte med säkerhet säga hur resultaten från dessa förhåller sig till 

tidigare forskning. 
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6.	Slutsats	och	diskussion	
	
I detta avslutande kapitel presenteras först de slutsatser som kan dras utifrån studiens 

resultat och analys. Därefter följer en diskussion kring studiens för- och nackdelar samt olika 

faktorer som kan ha påverkat resultatet. Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning. 

 

6.1	Slutsats	
 
Syftet med vår studie var att beskriva och analysera företagsfaktorer vid redovisning av 

negativa aspekter i hållbarhetsredovisning. Resultaten visar att företags storlek sett till 

börsvärde, omsättning och antal anställda visar en positiv korrelation med antalet negativa 

aspekter som redovisas i hållbarhetsrapporter. Sambandet visade helt samstämmiga resultat i 

både Large Cap- och Mid Cap-segmentet, vilket torde vara ett bevis på att de tre 

storleksfaktorerna de facto påverkar redovisningen av negativa aspekter. Vi kan därmed 

fastslå att studiens resultat stämmer överens med det som tidigare forskning påvisat om dessa 

storleksfaktorer (Adams, Hill och Roberts 1998; Adams 2002; Cowen, Ferreri & Parker 1987; 

Deegan & Gordon 1996; Hahn & Kühnen 2013; Patten 1992; Hahn & Kühnen 2013; Reverte 

2009; Brammer, Brooks & Pavelin 2006; Gallo & Christensen 2011; Hahn & Kühnen 2013).  

I Large Cap- och Small Cap-segmentet påvisades även samband mellan antalet negativa 

aspekter i hållbarhetsrapporter och om företag tillhör en bransch som håller en låg eller hög 

profil. Vi kan därför konstatera att mycket talar för att även bransch är en faktor som påverkar 

redovisningen av negativa aspekter i hållbarhetsredovisning, vilket är i enlighet med tidigare 

forskning (Hackston & Milne 1996; Cowen, Ferreri & Parker 1987).  

Resultaten från vår studie pekar vidare på att vilken typ av hållbarhetsfråga företag väljer att 

redovisa är en faktor som påverkar antalet negativa aspekter i hållbarhetsredovisning. 

Genomgående visade resultaten från de tre börssegmenten att miljöfrågor var den mest 

frekventa hållbarhetsfrågan vid redovisning av negativa aspekter i hållbarhetsredovisning 

medan energifrågor och övriga frågor förekom mest sällan. Vi kan därmed fastställa att 

resultatet till stor del stämmer överens med det som påvisats av Hackstone & Milne (1996).  

  

Vårt syfte var också att belysa hur negativa aspekter rättfärdigas i hållbarhetsredovisning. Vi 

kan konstatera att företag i första hand rättfärdigar negativa aspekter i hållbarhetsredovisning 

genom legitimitetsstrategin korrektion, vilket stämmer överens med det som Cho (2009) 

påvisat. Proklamation redovisades också i hög grad medan de fyra resterande strategierna 
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abstraktion, auktorisation, marginalisering och rationalisering redovisades i begränsad 

utsträckning. Vi kan även fastställa att samtliga rättfärdigande av negativa aspekter i 

hållbarhetsredovisning har kunnat förklaras enligt den legitimitetsmodell som tagits fram av 

Hahn & Lüfs (2014). 

 
6.2	Diskussion	
 
I denna studie påvisades flera samband mellan redovisning av negativa aspekter i 

hållbarhetsredovisning och företagsfaktorn storlek. Storleksvariabeln värdet av totala 

tillgångar visade dock tämligen blygsamma resultat. En fråga som därför bör belysas är vilka 

storleksfaktorer som de facto utgör företags storlek och om de variabler som testats har olika 

betydelse för studiens resultat.  

Det finns skäl att tro att de fyra storleksvariablerna omsättning, antal anställda, börsvärde och 

värdet av totala tillgångar inte alltid hänger samman med varandra. Omsättningen kan 

exempelvis vara låg i ett företag med ett högt värde av tillgångar, även antalet anställda kan 

vara få trots att omsättningen är hög. Börsvärdet behöver heller inte överensstämma med 

företagets nivå av omsättning, antal anställda och värdet av tillgångar. Det finns sannolikt 

inget absolut svar på frågan om vilken storleksvariabel som verkligen visar företags sanna 

storlek. Vi tror dock utifrån resultaten från vår studie att omsättning, börsvärde och antal 

anställda kan vara tre lämpliga storleksmått eftersom Large Cap- och Mid Cap-segmentet 

oberoende av varandra visat att dessa har ett samband med antalet negativa aspekter som 

redovisats i hållbarhetsrapporter.  

  

En viktig fråga som bör diskuteras är om företags omfattning av hållbarhetsredovisning leder 

till att fler negativa aspekter redovisas. I vår studie har antalet negativa aspekter som studerats 

inte jämförts med omfattningen av företags hållbarhetsredovisning. Vi kan dock intyga att 

variationen i omfattning av hållbarhetsredovisning varit stor, då vissa företag haft hundratals 

sidor hållbarhetsredovisning medan andra företag enbart redovisat ett fåtal meningar om 

hållbarhetsfrågor. Vi ser således att kvantiteten av hållbarhetsredovisning troligtvis påverkat 

utfallet i studien på något sätt men vill även poängtera att flera företag med enbart ett fåtal 

sidor hållbarhetsredovisning har redovisat flertalet negativa aspekter.  

Att mäta enbart negativa aspekter var ett medvetet val i denna studie med hänvisning till de 

begränsningar vi haft. Vi ser dock med facit i hand att studiens validitet hade kunnat 
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förbättras ytterligare om våra resultat jämförts med den totala mängden 

hållbarhetsredovisning som företag redovisat.  

 

I denna uppsats valdes företag ut slumpmässigt. Det finns därför en viss risk att tidigare 

negativa händelser som skett i företagen och som inte kartlagts i denna studie kan ha 

påverkat resultaten. Exempelvis är det svårt att sia om Hennes och Mauritz som var det 

företaget som redovisat flest antal negativa aspekter påverkats av den skandal om barnarbete i 

Kambodja som nystats upp år 2015. Även resultatet från företaget ABB som redovisat flest 

antal negativa aspekter om medarbetares hälsa och säkerhet kan ha påverkats av det faktum 

att två medarbetare avlidit i arbetsplatsolyckor under år 2015.  

  

Ser vi till den legitimitetsmodell som vi utgått från i studien kunde vi konstatera att samtliga 

rättfärdigande av negativa aspekter kunde förklaras enligt Hahn & Lüfs modell. Vi tror dock 

att Hahn & Lüfs modell med sex olika strategier, kan förenklas något. Detta eftersom tre av 

strategierna abstraktion, auktorisation, och rationalisering har en snarlik innebörd, nämligen 

att den negativa aspekten rättfärdigas genom att vältra över ansvaret till någon annan. Vi ser 

därför att Hahn & Lüfs legitimitetsmodell skulle kunna omarbetas till en modell med fyra 

strategier där korrektion, proklamation och marginalisering förblir som tidigare medan den 

fjärde och förslagsvis sistnämnda strategin blir projicering, vilken hämtats från Cho (2009) 

och syftar till att företag rättfärdigar negativa aspekter genom att vältra över ansvaret till 

någon annan.  

  

Vi anser att många av de metodval som gjorts i denna studie främjat framtida replikering och 

vidare forskning inom ämnet. Vi kan emellertid se att vissa delar av checklistan som vi 

tillämpat kan behöva viss revidering. Checklistan i appendix 1 som varit vår utgångspunkt för 

hur hållbarhetsredovisning ska definieras hade med fördel kunnat förenklas genom att slå ihop 

de två frågorna om medarbetares hälsa och säkerhet samt övriga frågor om medarbetare till en 

fråga om medarbetare. Detta för att öka jämförbarheten med tidigare forskning som redovisat 

frågor om medarbetare som en enskild hållbarhetsfråga. Det finns även vissa definitioner av 

hållbarhetsfrågorna i appendix 1, där relevansen för denna studie kan diskuteras. Ett exempel 

på detta är den sista punkten i frågor om medarbetares hälsa och säkerhet som föreskriver att 

uttalanden om att tillhandahålla sjukvård till låg kostnad för anställda är en fråga om 

hållbarhet. 
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En annan viktig lärdom från arbetet är att definitionen av vad som utgör negativa aspekter 

skulle behöva tydliggöras. I vårt arbete utgick vi från den metod som Hackston & Milne 

(1996) använt för att studera negativa aspekter. Någon definition av vad som utgör negativa 

aspekter finns därför inte i vår uppsats. För att förbättra objektiviteten samt öka 

replikerbarheten och begreppsvaliditeten tror vi således att ett “appendix 3” med en utförlig 

förklaring av hur negativa aspekter ska definieras skulle kunna lyfta arbetet ytterligare. 

 
6.3	Förslag	till	vidare	forskning	
 
En av studiens oberoende variabler som var vilken marknadsstrategi företag har visade inga 

samband med antalet negativa aspekter som redovisats i hållbarhetsrapporter. Vi vill dock inte 

förringa vikten av denna variabel helt. Detta eftersom sambandet som inte kunnat påvisas i 

vår studie kan ha påverkats av att enbart hållbarhetsrapporter från börsnoterade bolag 

granskats, där behovet av information till intressenter torde vara stort för både business-to-

consumer och business-to-business företag. Mot bakgrund av detta tror vi därför att resultatet 

hade kunnat se annorlunda ut i företag som inte är börsnoterade. 

Vårt förslag till vidare forskning är därför att testa om marknadsstrategi kan vara en faktor vid 

redovisning av negativa aspekter i hållbarhetsrapporter i icke-noterade bolag. 

  

Som nämnts i diskussionen så tror vi att studiens resultat till viss del har påverkats av att 

företags hållbarhetsredovisning är av olika omfattning. Vidare studier inom området bör 

därför testa om negativa aspekter som redovisas i hållbarhetsrapporter visar korrelation med 

den totala mängden hållbarhetsinformation i hållbarhetsrapporter. 

  

I resultaten från vår studie påvisades att korrektion och proklamation var de mest frekventa 

legitimitetsstrategierna vid rättfärdigande av negativa aspekter. De resterande fyra strategierna 

redovisades i begränsad utsträckning. Vi ställer oss därför frågan om de olika 

legitimitetsstrategierna har mer eller mindre positiv inverkan på företags intressenter. Det kan 

exempelvis tänkas att strategin proklamation som syftar till att återge fakta från den negativa 

händelsen är mer förtroendeingivande än strategin marginalisering som innebär att företag 

förklarar att det negativa som inträffat är av ringa betydelse. Även strategin korrektion som 

syftar till att redovisa den negativa händelsen genom att förklara hur den ska kunna förhindras 

i framtiden kan tänkas inge större förtroende än strategierna abstraktion, auktorisation och 

rationalisering som syftar till att vältra över ansvaret för händelsen till någon annan. 
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Vi föreslår därför att framtida studier bör testa om Hahn & Lüfs legitimitetsstrategier har 

olika positiv eller negativ inverkan på intressenter. Detta skulle kunna generera viktiga 

lärdomar i form av instruktioner för hur företag bör redovisa negativa aspekter för att undvika 

att deras förtroende rubbas. 
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Bilagor	
 
Appendix	1:	Checklista,	definitionen	av	hållbarhetsfrågor	
 

Nedan följer en taxonomi av de olika typer av hållbarhetsfrågor som vårt frågeformulär i 

tabell 1 bygger på. Checklistan baseras på grundutförande från Hackston & Milne (1996). Vi 

har dock valt att plocka bort vissa ord i meningar som syftat till positiva åtgärder. Detta 

eftersom vår studie syftar till att mäta negativa aspekter i hållbarhetsredovisning. 

 

Miljö 

(1) Utsläpp 

• Utsläpp till följd av verksamhetens agerande; ekonomiskt, operativa och 

forskningsavdelningars oaktsamhet  

• Uttalande som markerar att förtagets miljöutsläpp eller diskussioner vad som är 

tillåtet enligt lagar och lokala bestämmelser 

• Uttalande som visar att åtgärder för utsläpp  

• Diskussioner om inverkan på miljö, exempelvis återplantera skog etc.  

• Återvinning av naturresurser exempelvis återvinning av glas, metall, olja och 

papper. 

• Använda återvinningsbara material. 

• Diskussioner om slöseri av resurser och material vid tillverkning 

• Återvinningskampanjer 

• Utmärkelser eller anmärkningar av företags miljöarbete eller policy. 

• Diskussioner om nedskräpning 

(2) Estetik 

• Utforma produkter utifrån ett miljötänk 

• Företagets bidrag till miljön i termer av pengar eller konst. 

• Restorering av byggnader 

(3) Övrigt 

• Miljöpåverkan och att kontrollera miljöpåverkan 

• Djurliv 

• Skydda miljön 

 

  Energi 
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• Redovisning av energiåtgång. 

• Hur energi används under tillverkningsprocesser 

• Hur återvinning av material påverkar energiproduktionen. 

• Redovisa energibesparingar genom återvinning 

• Diskutera företagets energikonsumtion 

• Redovisa energieffektivitet 

• Forskning om energieffektivitet 

• Utmärkelser eller anmärkningar av företags energiprogram 

• Diskutera företagets oro över brister kring energi 

• Redovisa företagets energipolicy 

 

 Medarbetare (Hälsa och säkerhet) 

• Diskutera risker, utsläpp och ämnen som kan skada anställda. 

• De anställdas säkerhet och fysiska och mentala hälsa 

• Redovisa olycksstatistik 

• Lagar och standards för hälsa och säkerhet 

• Utmärkelser för företags säkerhetsåtgärder 

• Diskussion om avdelning för säkerhetsåtgärder samt policys 

• Forskning för att öka säkerheten 

• Tillhandahålla sjukvård till låg kostnad för anställda 

   Medarbetare (övrigt) 

(1) Jämlikhet för minoriteter eller kvinnor 

• Rekrytering av personer med olika etnicitet samt rekrytering av kvinnor 

• Redovisning av andel personer med olika etnicitet samt rekrytering av kvinnor 

• Mål för ökad mångfald 

• Program för ökad mångfald 

• Diskussion om andra utsatta grupper som handikappade, före detta dömda 

personer eller före detta alkoholister eller narkomaner. 

• Redovisning av eventuella förbättringar för ökad mångfald 

 

(2) Träning av medarbetare 

• Träna anställda genom internprogram 

• Finansiellt stöd för anställda vid utbildning eller vidareutbildning. 
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• Diskussion om traineecenters 

(3) Stöd till medarbetare 

• Stöd till anställda som ska gå i pension eller som blivit arbetslösa 

• Bostäder till anställda 

• Aktiviteter eller faciliteter för de anställda 

(4) Ersättning till medarbetare  

• Diskussioner om incitamentprogram för anställda, bonus, lön etc.  

• Mål eller policys till incitamentsprogram 

(5) Medarbetares profil 

• Tillhandahålla antalet anställda samt antal medarbetare i varje enhet. 

• Tillhandahålla vilket yrke eller befattning medarbetarna har. 

• Tillhandahålla var medarbetarna är stationerade 

• Tillhandahålla statistik om hur länge medarbetarna har arbetat i företaget, samt 

deras ålder. 

• Tillhandahålla nyckeltal per anställd exempelvis omsättning per anställd etc. 

• Tillhandahålla information om medarbetarnas kvalifikationer. 

(6) Medarbetares Aktieinnehav 

• Tillhandahålla information om medarbetares aktieinnehav, både i form av köp och 

pensionsprogram.  

• Tillhandahålla övriga innehav för anställda. 

(7) Medarbetares moral 

• Tillhandahålla information om företagets relation med medarbetare i syfte att öka 

deras tillfredställelse och motivation på arbetet 

• Tillhandahålla information om företagets behov av arbetskraft i framtiden.  

•  Utmärkelser eller anmärkningar av företagets personalarbete 

• Tillhandahålla information om ledarskapsstil som utövas för att påverka 

medarbetare 

 

(8) Industriella relationer 

• Information om handelspartners och deras medarbetare. 

• Information om strejk och fackförbund 

• Information om industriella frågor som förhandlats. 

(9) Övrigt 
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• Generella arbetsvillkor, både tjänstemän och personal i industri 

• Information om omorganisation som påverkar medarbetarna 

• Information om personalomsättning 

• Information om ledighetsdagar, föräldraledighet etc. 

     Produkter 

(1) Produktutveckling 

• Information om företags produktutveckling exempelvis om paketering av 

produkter kan återvinnas. 

• Information om andelen forskning och utveckling och dess betydelse. 

• Information om hur forskningsprojekt kan utveckla produkter 

(2) Produktsäkerhet 

• Redovisa produkternas säkerhetsstandard 

• Redovisa forskning och utveckling för säkerhetsfrågor 

• Redovisa hur produkter tillverkas 

(3) Produktkvalitet 

• Information om produkternas kvalité 

• Information om olika certifieringar exempelvis ISO 9000 etc.  

 

          Samhällspåverkan 

• Donationer, produkter eller medarbetare som haft inverkan på samhället.  

• Sommarjobb och deltidsanställda studenter 

• Sponsorskap 

• Påverkan på medicinsk forskning 

• Seminarier, konferenser för allmänheten 

• Finansiering till forskningsprojekt 

• Andra aktiviteter för samhället 

• Stöd till andra lokala industrier eller samhällsprogram.  

          Övrigt 

• Mål och Policys relaterade till hållbarhetsredovisning. 

• Andra rapporter som inte riktar sig till aktieägare eller anställda och som 

behandlar miljö eller sociala frågor. 
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Appendix	2:	Regler	för	granskning	av	hållbarhetsredovisning	
		
 

• Diskussioner om styrelseledamöters aktiviteter ska inte anses utgöra hållbarhetsfrågor 

som berör medarbetare. 

• Alla sponsoraktiviteter ska ingå även om detta anses vara marknadsföring 

• Hållbarhetsredovisning måste vara explicit, den kan inte vara underförstådd 

• Om en mening har flera teman enligt Figur 1, ska det tema som anses betonas i högsta 

grad vara det som ingår i mätningen. 

• Nya uppfinningar av produkter eller tjänster ska inte inkluderas i 

hållbarhetsredovisning. 

• Diskussioner om pensions- eller aktieprogram ska betraktas som goda nyheter, 

undantaget är om företaget har slopat pensions- eller aktieprogrammet. 

• Meningar om hållbarhetsredovisning som upprepas, mäts var för sig som en ny 

mening, varje gång de upprepas.  

• Diskussioner om kvalitet på fraktgods och service ska inte ingå i 

hållbarhetsredovisning så länge de inte gäller miljöcertifieringar exempelvis ISO 

9000. 
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Datainsamling	empiri	
	
Tabell 14 - Datainsamling empiri
Företag Miljö	(antal	negativa	meningar)Energi	(antal	negativa	meningar)Produkter/konsumenter	(antal	negativa	meningar)Samhälle	(antal	negativa	meningar)Medarbetare	hälsa	och	säkerhet	(antal	negativa	meningar)Medarbetare	(Övrigt,	antal	negativa	meningar)Övrigt	(antal	negativa	meningar)Totalt	(antal	negativa	meningar)Antal	anställdaOmsättning	(mkr)Värdet	av	totala	tillgångar	(mkr)Börsvärde	(mkr)Bransch (1=låg profil, 2= hög profil)Ålder på tillgångarMarknadsstrategi (1=BTB, 2=B2C)SmC, MCap, LgCap= 1= small cap, 2=Mid Cap, 3= Large Cap
Bravida Holding 5 0 0 0 2 0 0 7 9359 14206 5919 10784 1 0,2837 1 3
Electrolux 6 2 1 3 0 0 0 12 58265 123511 85688 63000 2 0,3658 2 3
ABB 5 0 1 6 14 2 2 30 135800 327642,2 371713 347000 2 -97 1 3
Axis 3 1 0 0 1 0 0 5 2065 6634,7 2999,5 23853 1 0,4737 1 3
AstraZeneca 1 0 0 0 2 0 0 3 -99 212627,2 540403 760320 2 -97 2 3
Elekta 1 1 0 0 0 0 0 2 3677 13821 21184 22382 1 0,4676 1 3
Sagax 1 2 0 0 1 0 0 4 37 1293 17843 13255 1 0,5002 1 3
Nibe Industrier 7 3 4 1 2 4 1 22 10545 13243 18604 31,367 2 0,4555 2 3
Lundin Mining Corp 2 1 0 6 0 0 0 9 3243 15333 60104 17000 2 -97 2 3
JM 2 0 0 0 3 1 0 6 2316 13939 11972 18800 2 0,1956 2 3
Kindred Group 1 0 1 0 0 0 0 2 1038 3996,27 4523 25000 2 0,4293 2 3
NCC 2 0 2 0 4 1 0 9 17872 62495 39402 28518 2 0,4118 2 3
Melker Schörling 0 0 0 0 0 0 0 0 5 15021 58414 64014 1 0,3576 1 3
Lifco 1 0 0 0 0 0 0 1 3369 7901 8058 19300 1 0,2162 1 3
Atrium Ljungberg 0 0 0 0 0 0 0 0 283 377,7 31947 17186 1 0,2777 1 3
Klövern Pref 0 1 0 0 2 0 0 3 214 195 35883 13327 1 0,2608 1 3
ICA Gruppen 7 1 2 0 0 0 0 10 23349 101221 74916 61833 2 0,8246 2 3
Comhem Holding 1 0 5 0 0 0 0 6 1178 5000 18077 983 2 0,2197 2 3
Kinnevik 0 0 0 0 0 0 0 0 880 1129 85256 72680 2 0,486 2 3
Avanza Bank Holding0 0 0 0 0 0 0 0 323 923 88621 10784 2 0,215 2 3
SCA 2 1 0 3 3 0 0 9 44000 115316 152372 173809 2 0,4504 1 3
H&M 9 0 1 10 9 2 0 31 104634 209921 85813 535415 2 0,5887 2 3
Dometic Group 0 0 4 2 0 0 0 6 1926 4479 19959 16000 2 0,3682 2 3
Holmen 8 0 0 4 2 0 0 14 3315 16014 35456 22300 2 0,2676 1 3
Indutrade 0 0 0 0 0 0 0 0 4978 11881 9361 19220 1 0,4247 1 3
Handelsbanken 0 0 12 4 0 0 0 16 11819 40336 2522133 219580 2 0,8185 2 3
Latour 0 1 0 0 0 0 0 1 10 7186 21275 49800 1 0,3256 1 3
Fingerprint Cards 0 0 0 0 0 0 0 0 150 2900,5 1910,1 37374 2 0,3262 1 3
Securitas 0 0 3 3 1 2 0 9 327845 80860 40661,4 45229 2 0,2608 1 3
Peab 10 0 4 4 5 1 0 24 13036 44376 28041 19200 2 0,3934 2 3
Intrum Justitia 0 0 3 0 0 0 0 3 3846 5628 12145 20880 2 0,4196 2 3
Hufvudstaden 2 0 0 0 1 0 0 3 111 1689 32322 26036 1 0,2157 1 3
Ratos 2 0 0 2 3 0 0 7 4631 7698,6 32623 18000 1 0,231 1 3
Collector 0 0 0 0 0 0 0 0 264 1187 10057 12000 1 0,4877 2 3
SAAB 0 1 5 9 0 1 0 16 14685 27186 35088 27969 2 0,3669 1 3
Nobia 1 0 1 0 0 1 0 3 6539 13336 8069 18600 2 0,2836 2 3
Netent 0 1 0 4 0 2 0 7 486 1129 964,7 19800 1 0,3551 1 3
Sandvik 7 0 4 0 6 0 2 19 7729 82533 101242 92887 2 0,4206 1 3
AAK 3 1 7 0 0 0 0 11 2738 20114 13896 26536 2 0,4123 2 3
Castellum 1 0 0 0 0 0 1 2 299 3299 42652 19800 1 0,2448 1 3
Humana 0 0 0 0 1 0 0 1 1986 5593 3838 3746 1 0,7246 2 2
Karo Pharma 0 0 0 0 0 0 0 0 72 69,1 642,5 2785 1 0,0991 2 2
Elanders 0 0 0 0 0 0 0 0 3182 4236 3559 1816 1 0,2495 1 2
Mekonomen 0 0 0 0 0 1 0 1 699 5624 5361 6200 2 0,3154 2 2
Catena 0 1 0 0 0 0 0 1 22 464,2 6947,9 2968 1 0,6153 1 2
Sectra 0 0 1 0 0 0 0 1 587 1073 1102 4153 1 0,2848 1 2
Invisio Communications0 0 0 0 0 0 0 0 40 229,8 141 1447 1 0,062 1 2
Nederman Holding 0 0 0 0 0 0 0 0 1833 3198 2565 2993 2 0,3185 1 2
Lagercrantz Group 0 0 0 0 0 0 0 0 1230 3057 2582 5258 1 0,3686 1 2
Fagerhult 1 0 1 0 0 0 0 2 2451 3909 3739 6000 1 0,2847 1 2
B&B Tools 0 0 0 0 1 0 0 1 2674 7821 5040 4251 1 0,2488 1 2
Concentric 0 0 0 0 0 0 0 0 1088 2306 2006 4406 2 0,1671 1 2
Gränges 1 0 0 0 2 0 0 3 964 5494 4402 5224 1 0,4239 1 2
Oriflame Holding 5 0 2 0 0 0 0 7 6535 11690 6979 7400 2 0,3657 2 2
Eltel 0 0 0 0 2 0 0 2 9568 12105 1097 5300 2 0,4021 2 2
Qliro Group 0 0 0 0 0 0 0 0 1002 5174 2651 1800 2 0,5423 2 2
Capio 1 0 0 0 2 0 0 3 12357 13200 12522 6800 1 0,3455 2 2
Africa Oil 0 0 0 0 1 0 0 1 50 0 9906 7526 2 -97 1 2
Oscar Properties 0 0 0 0 0 0 0 0 80 1197 2853 1763 1 -97 2 2
New Wave Group 0 0 1 0 0 0 0 1 2538 4964 5478 1608 2 0,4985 2 2
East Capital Explorer0 0 0 1 0 0 0 1 4 86,8 2451 1505 1 -97 1 2
Inwido 0 0 0 0 0 0 0 0 3370 5220 5206 6434 1 0,3048 1 2
Bufab 3 0 0 0 0 0 0 3 834 2458 2653 2115 1 0,4285 1 2
Duni 0 0 0 0 0 0 0 0 2082 4200 4178 6700 2 0,3464 2 2
Nolato 9 1 0 0 1 0 0 11 7759 4726 3223 6774 2 0,3176 1 2
BioGaia 1 0 0 0 0 0 0 1 105 483 473 4880 2 0,8029 2 2
Haldex 0 0 0 0 0 0 0 0 2140 4777 2855 3515 2 0,2709 1 2
Diös Fastigheter 1 0 0 0 1 0 0 2 165 1315 13505 4577 1 0,093 2 2
Hiq International 0 0 0 0 0 0 0 0 1415 1507 1034 2750 1 0,5764 1 2
Raysearch Laboratories0 0 0 0 0 0 0 0 157 397 484 -98 1 0,7581 1 2
Bulten 1 0 0 0 0 1 0 2 1199 2693 1944 1669 2 0,5198 1 2
Arcam 0 0 0 0 0 0 0 0 265 576 1139 3808 1 0,4821 1 2
Recipharm 1 0 0 0 0 0 0 1 2019 3389 5696 5472 1 0,5367 1 2
Fenix Outdoor 4 0 3 1 1 1 0 10 2008 4353 2770 5490 2 0,6612 2 2
Cloetta 3 0 1 1 0 0 0 5 2583 5674 9759 7920 2 0,4127 2 2
Lindab International 1 0 0 0 1 0 0 2 5052 7589 7149 4900 1 0,3888 1 2
Probi 0 0 0 0 0 0 0 0 32 215 227 1290 2 0,3367 2 2
Scandic Hotels 0 0 1 1 0 1 0 3 9887 7869 12899 6950 1 0,3466 2 2
Mycronic 0 0 1 0 0 0 0 1 501 1815 1742 8054 1 0,1102 1 2
Fast Partner 1 0 0 0 0 0 0 1 53 384,4 15939 8147 1 0,1544 1 2
Dedicare 0 0 0 0 0 2 0 2 479 573 189,9 290 1 0,5809 1 1
Eniro 0 0 0 0 0 3 0 3 1877 2440 4416 726 2 0,0519 1 1
Profilgruppen 1 0 0 0 0 0 0 1 339 980,2 539,7 284 1 0,3973 1 1
Softronics 0 0 0 0 0 0 0 0 476 615 347,9 399 1 0,1008 1 1
Semcon 0 0 0 0 0 0 0 0 2795 2557,4 1336,2 768 1 -97 1 1
Tradedoubler 0 0 0 0 0 0 0 0 408 1624 1062 235 1 0,2113 1 1
Ework group 0 0 0 0 0 0 0 0 176 6089 1589 1102 1 0,3068 1 1
Knowit 0 0 0 0 0 0 0 0 1769 2205,6 1475 1093 1 0,4962 1 1
Cellavison 1 0 0 0 1 0 0 2 75 239,4 220,4 1664 1 0,4987 1 1
G5 entertainment 1 0 0 0 0 0 0 1 227 383,4 176,5 444 2 -97 2 1
DGC one 4 0 0 0 1 1 0 6 11 617 464,5 1072 1 0,4155 1 1
Poolia 0 0 0 0 0 0 0 0 1353 757 232 1212 1 0,148 1 1
Black Earth Farming1 0 0 0 0 0 0 1 1729 716 1599 -98 1 0,5974 1 1
Active Biotech 0 0 0 0 0 0 0 0 55 16,2 449 1675 1 0,7001 2 1
Rottneros 0 0 0 0 0 0 0 0 32 1795 1386 1250 2 0,3737 1 1
Medcap 0 0 0 0 0 0 0 0 328 816 636 422 1 0,3483 1 1
Christian Berner Tech Trade0 0 0 0 0 0 0 0 126 445,5 174 356 1 0,3621 1 1
Pricer 0 0 0 0 0 0 0 0 82 870 803 1044 1 0,4099 1 1
Sportamore AB 0 0 0 0 0 0 0 0 106 542,3 190 402 2 0,6388 2 1
Mr Green & Co 0 0 0 0 0 0 0 0 158 792 1082 1681 2 0,2834 2 1
Lammhults design Group0 0 0 0 1 0 0 1 352 744,8 646,8 625 2 0,3987 2 1
Precie Biometrics 0 0 0 0 0 0 0 0 22 56,3 98 1123 1 0,1698 1 1
Uniflex 0 0 0 0 2 0 0 2 3474 1288 331 381 1 0,4565 1 1
Bactiguard Holding 0 0 0 0 0 0 0 0 65 131 676 566 1 0,73 1 1
Feelgood svenska 0 0 0 0 0 0 0 0 469 24,1 294 384 1 0,3306 1 1
FormPipe Software 0 0 0 0 0 0 0 0 239 349 617 674 1 0,1569 1 1
Malmbergs elektriska1 0 0 0 0 0 0 1 165 665 434 1248 1 0,3682 1 1
Studsvik 0 0 0 0 0 0 0 0 829 895 298 536 1 0,4642 1 1
Bong Group 0 0 0 0 0 0 0 0 1763 2345 1929 190 1 0,2791 1 1
Odd Molly International0 0 0 0 0 0 0 0 78 344 143 222 2 0,3127 2 1
Intellecta 0 0 0 0 0 0 0 0 560 469 467 156 1 0,1992 1 1
Havsfrun Investment0 0 0 0 0 0 0 0 5 14 287 275 1 -97 1 1
Trention 0 0 0 0 0 0 0 0 98 194 501 270 1 0,3567 1 1
MQ Holding 2 0 1 0 3 1 0 7 802 1681 1806 1245 2 0,144 2 1
Prevas 0 0 0 0 0 0 0 0 562 701 359 139 1 0,4041 1 1
Avega Group 0 0 0 0 0 0 0 0 336 422 92 256 1 0,0813 1 1
Midway 0 0 0 0 0 0 0 0 850 2117 1456 454 1 0,4374 1 1
Proact IT group 0 0 0 0 0 0 0 0 669 2801 1650 1299 1 0,1648 1 1
Midsona 0 0 2 0 0 0 0 2 58 1174 1555 2194 2 0,3615 2 1
Arise 4 0 0 0 0 0 0 4 31 487 2767 518 2 0,74 1 1

  


