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Sammanfattning 

Titel: Hållbarhetsredovisning i kommunala och privata bostadsbolag 

 
Författare: Niklas Bergman och Darsen Umaganthan 

 
Handledare: Linus Axén 

 
Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, Hybrida organisationer, Kommunala bostadsbolag, 

Privata bostadsbolag, Intressentteorin, Legitimitetsteori, Agentteori  

 
Bakgrund: Hållbarhetsredovisning har blivit en viktigare del för de svenska företagen 

vilket visas i den signifikanta ökningen av omfattningen och kvaliteten av 

hållbarhetsredovisningen som har skett den senaste tiden. Ett flertal studier har tidigare 

studerat sambandet mellan hållbarhetsredovisningen och faktorer som storlek, 

branschtillhörighet och synlighet. Det finns däremot en avsaknad på studier av sambandet 

mellan faktorer som ledningens syn på hållbarhetsredovisning, företagskultur, ägarform 

och hållbarhetsredovisningens omfattning. Kommunala och privata bostadsbolag är 

exempel på bolag där ägandeformen skiljer sig åt och en studie med dessa bolag kan 

därmed bidra till forskningsområdet. 

 
Syfte: Studiens syfte är att jämföra privata och kommunala bostadsbolags omfattning av 

hållbarhetsredovisning 

 
Metod: Denna kvantitativa studie utförs genom en deduktiv ansats där hypoteser 

formuleras utifrån befintliga teorier. Genom en innehållsanalys av sekundärdata 

bestående av årsredovisningar och hållbarhetsredovisningar från 30 kommunala och 30 

privata bostadsbolag operationaliseras omfattningen av hållbarhetsrapportering. Datan 

används sedan som underlag till OLS-regression. 

 
Slutsats: Studiens resultat visar att ägandeformen har en påverkan på omfattningen av 

hållbarhetsredovisning i form av ett signifikant positivt samband mellan kommunalt 

ägande av bostadsbolag och omfattningen av hållbarhetsredovisning. Utav måtten storlek, 

lönsamhet, risk och jämlikhet så visar endast storlek ett signifikant samband med 

omfattningen av hållbarhetsredovisning. Det går därmed att konstatera ägandeformen är 

en viktig faktor att ta i beaktande vid undersökningar av hållbarhetsredovisningar. 
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Abstract 

Title: Sustainability reporting in municipally and privately-owned housing companies 

 
Authors: Niklas Bergman & Darsen Umaganthan 

 
Supervisor: Linus Axén 

 
Keywords: Sustainability reporting, Hybrid organizations, Municipally owned housing 

company, Privately owned housing company, Stakeholder theory, Legitimacy theory, 

Agency theory 

 
Introduction: Sustainability reporting has become an important aspect for Swedish 

companies, which has been shown by the significant increase of the magnitude and 

quality sustainability reports as of late. A considerable amount of previous studies has 

examined the relationship between variables such as size, industry affiliation and 

visibility with the extent of sustainability reports. Managerial attitudes, company culture 

and ownership are however factors which are less researched when related to the extent 

of reported sustainability. Studies can thereby be made on municipally and privately-

owned housing companies, seeing as the ownership differs between the two 

organizations, in order to contribute to the field of research.  

 
Purpose: The purpose of this study is to compare the extent of reported sustainability in 

municipally and privately-owned housing companies. 

 
Method: This quantitative study is executed through a deductive approach in which 

hypotheses are formulated through existing theories. The extent of reported sustainability 

is operationalized through a content analysis on secondary data consisting of annual 

reports and sustainability reports collected from 30 municipally and 30 privately owned 

housing companies. The collected data is then analysed with OLS- regression analysis. 

 
Conclusion: The results of the study show a correlation between the variable ownership 

and the extent of reported sustainability in the form of a significant positive correlation 

between municipally owned housing companies and the extent of reported sustainability. 

Out of the measures; size, profitability, risk and equality which were tested in the study, 

only size showed a significant correlation with the extent of reported sustainability. The 

study thereby concludes that ownership is an important variable to take into consideration 

when studying sustainability reports. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Att redovisa sitt hållbarhetsarbete blir en allt viktigare del för de svenska företagen 

(Arvidsson, 2017). I takt med att hållbarhetsredovisandet blivit viktigare har det också 

blivit allt bättre. Mellan åren 2008 och 2015 ökade hållbarhetsredovisningarna i kvalitet 

och mängden information blev större (ibid). Att rapportera sitt hållbarhetsarbete har även 

uppmuntras av organisationen FAR, då de sedan 2003 delat ut ett årligt pris för bästa 

hållbarhetsredovisning (FAR, 2017). Hållbarhetsredovisande har inneburit att företagen 

får en möjlighet att visa upp sitt arbete med hållbar utveckling. Hållbar utveckling är ett 

begrepp som fick internationell spridning år 1987 efter en rapport från 

Världskommissionen för miljö och utveckling (FN, 2012). I rapporten Vår gemensamma 

framtid definierade kommissionen hållbar utveckling som: 

 

 ”...en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan   

att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” 

 (FN, 2012, s.1) 

 

Hållbar utveckling består av tre delar: social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet (FN, 

2012). Arbetet med hållbar utveckling kan sedan utgöra grunden för en 

hållbarhetsrapport. Företag som redovisat sitt arbete med hållbar utveckling i en 

hållbarhetsrapport har dessutom identifierat ett potentiellt värdeskapande (Loh, Yu & 

Thomas, 2017). Det potentiella värdeskapandet visas i ett positivt samband mellan 

hållbarhetsrapportering och företags marknadsvärde. Värdeskapandet består i att 

företagen via hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning kan öka sina intäkter, 

minimera risker och få stärkt förtroende bland sina intressenter (KPMG, 2018). 

 

Bland de företag som hållbarhetsredovisar finns det bolag med olika typer av ägare såsom 

privata, kommunala och statliga. Statliga bolag har sedan 2008 varit tvungna att 

hållbarhetsredovisa medan det varit frivilligt i de privata och kommunala bolagen 

(Sveriges Riksdag, 2008). Fastighetsbranschen inkluderar ägare till hyreslägenheter eller 

så kallade bostadsbolag. Bostadsbolagen finns geografiskt utspridda och består i 



2 

 

huvudsak av bolag med två olika slags ägande, nämligen kommunala och privata 

bostadsbolag. Enligt SABO (2018), branschorganisationen för kommunala bostadsbolag, 

äger de kommunala bostadsbolagen i dagsläget 46% av Sveriges hyresrätter och 

resterande 54% ägs då av privata bostadsbolag eller privatpersoner. Dessa bolag har sedan 

2008 kunnat ta hjälp av SABO:s handbok gällande hållbarhetsredovisning för 

bostadsbolag (SABO, 2008).  

 

De kommunala och de privata bostadsbolagen skiljer sig från varandra på ett antal punkter 

där ägarförhållandena är den tydligaste. Kommunala bostadsbolag styrs av 

aktiebolagslagen (ABL 2005:551), kommunallagen (KL 2017:725) och av lagen om 

allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (AKBL 2010:879) medan privata 

bostadsbolag endast lyder under aktiebolagslagen. De kommunala bostadsbolagen 

benämns även som allmännyttiga vilket innebär att det finns en skillnad kring hur de 

agerar på bostadsmarknaden jämfört med de privata bostadsbolagen. Kommunala, eller 

allmännyttiga, bostadsbolag har krav på sig att både agera som kommunens 

bostadsförsörjare och agera affärsmässigt (AKBL 2010:879). Kommunala bostadsbolag 

måste därmed ta hänsyn till allmänhetens nytta samtidigt som de ska agera utifrån samma 

premisser som privata bostadsbolag (Boverket, 2017). Avvägningen däremellan är dock 

inte tydligt formulerad utan är en tolkningsfråga som de kommunala bostadsbolagen 

själva får avgöra (ibid).  

 

En annan skillnad mellan de kommunala bostadsbolagen och privata bostadsbolag är 

deras geografiska hemvist. Kommunala bostadsbolag är just kommunala och äger således 

endast bostäder inom den kommun de verkar i medan privata bostadsbolag har ett 

geografiskt spritt ägande (Boverket, 2017). Genom att både privata och kommunala 

bostadsbolag dels hyr ut befintliga hyreslägenheter och dels utvecklar fastigheter och 

bygger nya bostäder har de ofta en stor påverkan på miljö och framtida hållbarhet.  
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1.2 Problematisering 

Hahn och Kühnen (2013) påpekar att en hel del tidigare studier har gjorts för att analysera 

sambanden mellan omfattningen av hållbarhetsredovisning och faktorer som 

företagsstorlek, synlighet och branschtillhörighet. Hahn och Kühnen (2013) påvisar även 

att det finns positiva samband mellan dessa faktorer och hållbarhetsredovisning. Det finns 

å andra sidan en avsaknad av studier gjorda som studerar sambandet mellan 

hållbarhetsredovisningar och ägarformen eller andra faktorer som ledningens syn på 

hållbarhetsredovisning och företagskulturen (ibid). En del nyare forskning har därmed 

tagit ansatsen att analysera dessa faktorer istället för att fokusera på företagens storlek, 

synlighet och branschtillhörighet (Adams, 2002; Adams & McNicholas, 2007; Narayanan 

& Adams, 2017). Enligt en studie gjord av Adams (2002) kan skillnader i redovisningen 

också orsakas av avvikelser i den interna rapporteringsprocessen som företagen verkar 

utefter. Adams (2002) förtydligar att företagets kultur kan ha en påverkan på den interna 

rapporteringsprocessen genom graden av delat ansvar för rapporteringen och ökat 

engagemang från företagets olika delar.  Företagets kultur kan därmed leda till en 

variation i redovisningen. Adams (2002) medger dock att motiveringen till framställandet 

av hållbarhetsredovisning främst beror på att företaget vill upprätthålla sitt anseende mot 

dess intressenter. Skillnader i redovisningen kan dessutom bero på skiljaktigheter i vad 

företagets syfte är, om det har ett syfte för att maximera vinsterna för aktieägarna eller 

om det har ett allmännyttigt syfte (Adams & McNicholas, 2007). 

 

Arvidsson (2017) redogör att utöver ökningen av hållbarhetsredovisningens omfattning 

så har hållbarhetsredovisningen samt årsredovisningen gradvis börja lägga mer fokus på 

att relatera delarna i redovisningen till företagens intressenter. Diskussion med 

intressenter uppgick till 80% av hållbarhetsredovisningen (ibid). Den positiva 

utvecklingen av hållbarhetsrapportering beror på att företag delvis ser 

hållbarhetsredovisningen som ett starkt verktyg i marknadsföringssyfte (Morsing, 2003). 

Upprättande av en hållbarhetsrapporteringen är därmed en god kommunikationsmetod 

för att förmedla de goda egenskaperna som företaget innehar till deras intressenter. 

Morsing (2003) påpekar däremot att en för omfattande hållbarhetsrapportering kan 

komma att granskas och ifrågasättas av intressenter och andra utomstående parter. De 

utomstående parterna kan önska att granska företaget för att se om de moraliska målen 

verkligen uppfylls eller inte och detta kan därmed utgöra en risk för företaget (ibid). 
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Förutom att hållbarhetsredovisning skrivs i marknadsföringssyfte så upprättas den 

dessutom för att framkalla en grad av legitimitet till verksamheten genom att förena 

verksamhetens och samhällets värderingar (Deegan, 2002). Legitimiteten påverkar ett 

företags agerande i olika utsträckningar, då företag som är mer synliga och beroende av 

socialt samt politiskt stöd påverkas i större utsträckning (Dowling & Pfeffer, 1975). De 

kommunala bostadsbolagen är starkt beroende av kommunen och landstingen och deras 

allmänintresse för att vara allmännyttiga, öppna och transparenta (SKL, 2006). Orsaken 

till det starka beroendet är att kommunens fullmäktige utses via allmänna val (KL 

2017:725). Dessutom blir kommunala bolag, enligt kommunallagen 10 kap. 3 § tvungna 

att ge allmänheten insyn i bolagets företagande och de avtal som bolaget ingår med 

privata aktörer (KL 2017:725). Kommunala och privata bostadsbolag skiljer sig därmed 

till en viss grad gällandes legitimiteten på grund av skillnader i förhållandet mellan sociala 

och politiska intressenter. 

 

Kommunala bostadsbolag är en slags hybrid organisation då de befinner sig mellan 

privata bolag och statliga myndigheter (Thomasson, 2009). Hybrida organisationer 

kombinerar mål och egenskaper från offentlig sektor och privata företag vilket även 

kommunala bostadsbolag gör (Thomasson, 2009). I och med detta skiljer sig även privata 

och kommunala bolag i vilka intressenter som finns kring bolagen, där de kommunala 

bostadsbolagen har en slags allmän intressentgrupp då de ska skapa värde för kommunens 

medborgare i sin helhet, något de privata bostadsbolagen saknar (SKL, 2006). Vidare har 

hybrida organisationer som kommunala bolag delvis fler intressenter än privata bolag och 

av detta skäl kan det finnas tvetydighet i hur bolaget ska agera för att möta intressenternas 

krav (Thomasson, 2009). Således kan den hybrida organisationsformen påverka 

kommunala bostadsbolags styrning och utformning av hållbarhetsrapportering. 

 

Sammantaget finns det ett forskningsgap i studier gjorda som analyserar andra faktorer 

än företagsstorlek, synlighet och branschtillhörighets påverkan på omfattningen av 

hållbarhetsredovisningen. I och med att hållbarhetsredovisningen har blivit allt mer 

relevant och intressentstyrd, kommer studien att undersöka hur kommunalt och privat 

ägande i bostadsbolag påverkar hållbarhetsredovisningens omfattning. 
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1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att jämföra privata och kommunala bostadsbolags omfattning 

av hållbarhetsredovisning.  
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2 Institutionalia 

2.1 Aktiebolagslagen, kommunallagen och lagen om allmännyttiga 

kommunala bostadsaktiebolag  

I studien kommer två olika typer av bolag studeras, privata och kommunala bostadsbolag. 

Båda typerna av bolag består av aktiebolag vilka behandlas i aktiebolagslagen 

(2005:551). I aktiebolagslagen finns bestämmelser om exempelvis bolagets ledning och 

hur den ska agera (ABL 2005:551).  Ledningen i aktiebolag består av en styrelse och VD 

som tillsammans styr bolaget (ABL 2005:551 8 kap). Styrelsen utses av bolagsstämman, 

det vill säga av bolagets ägare. De privata bostadsbolagen har endast aktiebolagslagen att 

rätta sig efter medan kommunala bostadsaktiebolag har ytterligare lagtext att förhålla sig 

till. Förutom aktiebolagslagen lyder även kommunala bolag under kommunallagen 

(2017:725) som enligt 10 kap. 3 § innebär att kommunen på olika sätt styr bolaget, bland 

annat genom att utse bolagets styrelseledamöter samt att kommunfullmäktige är delaktig 

vid viktiga bolagsbeslut. Kommunens fullmäktige utses var fjärde år via allmänna val 

(KL 2017:725). Kommunala bolag blir också enligt kommunallagen 10 kap. 3 § tvungna 

att ge allmänheten insyn i bolagets företagande och de avtal som bolaget ingår med 

privata aktörer (KL 2017:725).  

 

Kommunallagen gäller kommunen och kommunala bolag generellt men då vår studie 

ämnar undersöka bostadsbolag är även lagen om allmännyttiga kommunala 

bostadsaktiebolag (2010:879) nödvändig att ta hänsyn till. Lagen om allmännyttiga 

kommunala bostadsaktiebolag innebär vissa avsteg från kommunallagen för kommunala 

bostadsbolag. Enligt kommunallagen (2017:725) 2 kap. 7 § gäller att kommuner endast 

får bedriva näringsverksamhet utan vinstsyfte, något lagen om allmännyttiga kommunala 

bostadsaktiebolag (2 §) gör ett avsteg från. Kommunala bostadsaktiebolag ska bedrivas 

efter affärsmässiga principer och därigenom agera som vilket annat bostadsbolag som 

helst, men också ta allmännyttan i beaktande.  
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3 Vetenskaplig metod 

3.1 Forskningsansats, forskningsmetod och forskningsfilosofi 

Utifrån studiens syfte att undersöka och jämföra hållbarhetsredovisning i privata och 

kommunala bostadsbolag används en deduktiv ansats. Den deduktiva metoden innebär 

att vi utvecklar en teoretisk referensram, utifrån den formuleras hypoteser som sedan 

testas (Bryman & Bell, 2011). Den teoretiska referensramen utvecklas från tidigare 

etablerade teorier och tidigare forskning för att empiriskt undersöka vilka faktorer som 

ligger till grund för omfattningen av hållbarhetsredovisning i kommunala och privata 

bostadsbolag. Utifrån vår teoretiska referensram skapades sedan två hypoteser för 

omfattningen av hållbarhetsredovisning i kommunala och privata bostadsbolag som 

testades. Studiens empiriska grund baseras på insamlad sekundärdata i form av 

hållbarhetsredovisningar från kommunala och privata bostadsbolag vilka undersöks i en 

dokumentstudie. En innehållsanalys med jämförande inslag, i vårt fall en jämförelse 

mellan privata och kommunala bostadsbolag, innebär att studien genomförs med en 

tvärsnittsdesign med komparativa inslag (Bryman & Bell, 2011).  

 

För att testa hypoteserna utgår vi från dokumentstudien för att kvantifiera den insamlade 

sekundärdatan och göra en statistisk sammanställning. Denna data utgör grunden i våra 

hypotesprövningar vilka besvaras via en statistik analys. Då studiens deduktiva metod 

kombineras med en kvantitativ ansats i syftet att generera hypoteser och generera 

objektiva svar på dessa hypoteser har studien en positivistisk utgångspunkt (Bryman & 

Bell, 2011).  
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3.2 Teorianvändning 

Studien har med en teoretisk utgångspunkt försökt förklara varför det kan finnas 

skillnader i hållbarhetsrapporteringen mellan bostadsbolag med kommunalt ägande och 

bostadsbolag med privat ägande. Ett eklektiskteoretiskt perspektiv har valts eftersom att 

studien strävat efter en utförligare förklaring för varför hållbarhetsrapportering sker och 

varför den uppvisar skillnader. Teorierna tar huvudsakligen sin utgångspunkt från 

Corporate social responsibility, CSR, där intressentteorin och legitimitetsteorin har valts. 

Intressenteorin anses relevant eftersom teorin anser att företag bör agera för en samling 

intressenter (Freeman, 2010), till skillnad mot akteägarteorin enligt Friedman, som 

bygger på uppfattningen att företag huvudsakligen bör agera för aktieägare (Friedman, 

2007). Som följd av detta används teorierna för att förklara skillnader i omfattningen av 

hela hållbarhetsrapporteringen och dess delar. Legitimitetsteorin används för att förklara 

ett företags agerande utifrån synsättet att ett företags överlevnad är beroende av 

samhällets åsikt om det (Deegan, 2002). Därutöver används teorin som beskriver hybrida 

organisationer för att få en bättre förståelse för hur kommunala bostadsbolag agerar. 

Enligt Haigh & Hoffman (2012) har hybrida organisationer egenskaper som ligger mellan 

vinstdrivande och ideella organisationer och anses därmed tillämplig för uppsatsen. 

Därtill används agentteorin eftersom att det finns olika agent-principalförhållanden i 

kommunala och privata bolag. Teorin kan av detta skäl förklara hur skillnader i 

koncentrationen och spridningen mellan agenter och principaler, som beskrivs i Ross 

(1973), kan leda till skillnader i rapporteringen av hållbarhet. 
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4 Teori 

4.1 Kommunala bostadsbolag som hybrid organisation 

Hybrida organisationer kan vara mycket nära ett helt privat vinstdrivande bolag men även 

mycket nära en statlig myndighet eller befinna sig någonstans mellan dessa ytterligheter 

(Lauesen, 2011). Hybrida organisationer kan därmed sträcka sig mellan kommunala 

bolag (Thomasson, 2009), ideella organisationer, privata bolag (Haigh & Hoffman, 2012) 

och statligt ägda bolag (Alexius & Örnberg, 2015; Grossi & Thomasson, 2015). En hybrid 

organisation förväntas utföra tjänster som i sig är offentliga men på ett kommersiellt sätt 

(Kickert, 2001). Battilana och Dorado (2010) definierade hybrida organisationer som 

organisationer som kombinerar exempelvis sociala och kommersiella riktningar. Två 

typer av riktningar som kombineras i ett kommunalt bostadsbolag är kraven på 

affärsmässiga principer och allmännyttigt syfte, därmed kan kommunala bostadsbolag ses 

som en typ av hybrid organisation. 

 

Haigh och Hoffman (2012) har identifierat skillnader mellan traditionella och hybrida 

organisationers arbete med hållbarhet. Traditionella organisationers fokus ligger på att i 

största möjliga mån öka organisationens egennytta medan hybrida organisationers fokus 

istället ligger i att skapa sociala och miljömässiga förbättringar i samhället genom sina 

produkter och tjänster (Haigh & Hoffman, 2012). Dessa skillnader yttrar sig enligt Haigh 

och Hoffman (2012) på tre sätt. För det första utgår hybrida organisationers 

företagsmodell från att lösa ett socialt eller miljömässigt problem, snarare än att det blir 

ett sekundärt fokus beroende på om det finns tillgängliga resurser. För det andra 

värdesätter hybrida organisationer den ömsesidiga nyttan som kommer utav relationerna 

med leverantörer, anställda och kunder medan traditionella företag fokuserar på 

kostnaderna som kommer utav dessa relationer. För det tredje skapar de hybrida 

organisationerna marknader för hybrida tjänster och varor, vilka tävlar med de mer 

traditionella varorna och tjänsterna. De hybrida organisationerna arbetar därmed för att 

skapa en marknad som inte bara gynnar företagen i sig utan även omgivningen där de 

verkar.   

 

Enligt definitionerna av hybrida organisationer är kommunala bostadsbolag en slags 

hybrid organisation (Erlingsson, Fogelgren, Olsson, Thomasson & Öhrvall, 2014; 



12 

 

Thomasson, 2009). Då kommunala bostadsbolag själva måste bestämma avgränsningen 

mellan allmännytta och marknadsmässighet kan deras fokus som hybrida organisationer 

vara spritt. Gemensamt för kommunala bostadsbolag är dock att de har ett starkt krav på 

sig att agera marknadsmässigt samtidigt som dess grundsyfte är att agera allmännyttigt 

(AKBL 2010:879). Den allmännyttiga inställningen innebär att de kommunala 

bostadsbolagen aktivt ska arbeta för att vara kommunernas främsta bostadsförsörjare. Då 

kommunala bostadsbolag bedrivs som hybrida organisationer och har olika riktningar kan 

den hybrida organisationsformen använda redovisningen som ett sätt för att integrera den 

allmännyttiga och den kommersiella riktningen i bolaget. I hybrida organisationer blir 

därför redovisningen ett verktyg för att kunna kommunicera med organisationens 

intressenter och för att förena organisationens sociala och kommersiella riktningar med 

varandra (Busco, Giovannoni & Riccaboni, 2017).  

 

4.2 Hypotesutveckling 

Kommunala bostadsbolags hybrida organisationsform medför att de har flera intressenter 

som de måste ta hänsyn till (Jansson, 2005; Johansen, Olsen, Solstad & Torsteinsen, 

2015; Schmitz & Glänzel, 2016). Interna och externa intressenter begär olika saker från 

organisationen och med varierande grad av påtryckning (Jay, 2013). Organisationers 

behov av att balansera dessa intressenter beskrivs i intressentteorin (Freeman, 2010). 

Enligt intressentteorin bör organisationer förvaltas så att de tar samtliga intressenter i 

beaktande, inte bara aktieägare. Aktieägarna anses inte vara de enda grupp av individer 

som har ett inflytande på företagens verksamhet i dagens marknad, och på grund av detta 

måste förvaltare av företagen beakta ett större urval av externa intressenter. De externa 

intressenterna består av individer och grupper som kan påverka företaget eller påverkas 

av företaget, exempelvis regeringar, konkurrenter, miljöaktivister, särskilda 

intressegrupper och media. Mitchell et al. (1997) har vidare försökt att smalna av den 

breda definitionen av intressenter, och argumenterar för att bolagsförvaltare endast 

identifierar och prioriterar intressenter utefter graden av makt, legitimitet och betydelse 

för företaget. Mängden intressenter och positionen som hybrida organisationer har, i att 

ligga mellan privata bolag och helt offentliga bolag, gör att de påverkas av ett 

ansvarsutkrävande från en bredare grupp av intressenter (Lauesen, 2011). Persson och 

Vingren (2017) påstår därmed att hållbarhetsrapporteringen är mer omfattande i hybrida 
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organisationer som följd av att de har en större mängd intressenter att ta i beaktande. 

Kopplat till detta visar tidigare studier att ägandet har en påverkan på företags 

hållbarhetsrapportering, då statligt ägda bolag generellt sett redovisar mer 

hållbarhetsinformation än privata bolag (Amran & Haniffa, 2011; Tagesson, Blank, 

Broberg & Collin, 2009). Då kommunala bostadsbolag som en typ av hybrid organisation 

är närmare ett statligt ägande än vad privata bostadsbolag är talar även detta för att 

kommunala bostadsbolag hållbarhetsredovisar mer än privata bostadsbolag. 

 

Vidare argument för att hybrida organisationer hållbarhetsrapporterar mer är att de har ett 

större behov av att framstå som legitima (Gallo & Christensen, 2011; Schmitz & Glänzel, 

2016). Med ett delvis offentligt ägande ligger kommunala bostadsbolag i centrum av 

allmänhetens fokus och behöver därmed agera transparent eftersom att de politiska 

aktörerna är beroende av allmänhetens förtroende (Ghazali, 2007; Said, Zainuddin & 

Haron, 2009). Därtill finns det svårigheter i att mäta prestationer i hybrida organisationer, 

enligt ett flertal studier, (Grossi & Thomasson, 2015; Johansen et al., 2015; Kurunmäki 

& Miller, 2006; Schmitz & Glänzel, 2016) eftersom att de ligger mellan gränserna av att 

vara allmännyttiga och vinstdrivande. Som följd av svårigheten i att mäta prestationen 

kan hybrida organisationer hållbarhetsrapportera mer för att tillfredsställa de olika målen 

som sätts på organisationen. 

 

Publikt noterade bolag kommer endast ta hänsyn till de intressenter som påverkar bolagets 

finansiella prestation, i stället för uppmärksamma alla intressenter ur ett moraliskt 

perspektiv (Berman, Wicks, Kotha & Jones, 1999). Efter att ha undersökt 81 publikt 

noterade företag fann Berman et al (1999) att endast två variabler; anställda och 

säkerhet/kvalitet hade en påverkan på företagets finansiella prestation. Samhälle, 

mångfald och miljön påvisade ingen signifikant effekt på företagets finansiella prestation. 

Av detta skäl kan det argumenteras att hållbarhetsredovisningen kommer vara mer 

omfattande i sin helhet i kommunala bostadsbolag jämfört med privata bostadsbolag, 

eftersom privata bolag kommer att fokusera på en redovisning kopplad till de anställda 

och säkerheten/kvaliteten. 

 

Eftersom hybrida organisationer behöver hantera flera problem samtidigt är det rimligt 

att argumentera för att rapporteringen av hållbarhet är mer omfattande i kommunala 

bostadsbolag. Problemen för hybrida organisationer är att de behöver legitimera sig för 
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allmänheten och verka transparent för de överordnade politiska aktörerna (Gallo & 

Christensen, 2011; Ghazali, 2007; Said, Zainuddin & Haron, 2009; Schmitz & Glänzel, 

2016). Organisationsformen behöver dessutom hantera svårigheter i att mäta och 

förmedla prestationer för att tillfredsställa ansvarsutkrävandet från olika intressenter 

(Grossi & Thomasson, 2015; Johansen et al., 2015; Kurunmäki & Miller, 2006; Schmitz 

& Glänzel, 2016), eftersom organisationsformen kombinerar mål från både den offentliga 

sektorn och privata bolag (Thomasson, 2009). I hybrida organisationer används 

redovisningen som ett sätt att integrera företagets skiftande mål och där kan 

hållbarhetsredovisning vara viktig som ett styrmedel. Kommunala bostadsbolag har även 

fler inblandade intressenter att ta hänsyn till och behöver således dela med sig av mer 

information (Jansson, 2005; Johansen et al., 2015; Schmitz & Glänzel, 2016). Berman et 

al. (1999) visar att privata bolag kommer huvudsakligen vid utformningen av 

hållbarhetsredovisningen värdesätta information om anställda och säkerhet/kvalitet som 

har en direkt finansiell påverkan på företaget. Därav kan det argumenteras för att 

hållbarhetsredovisningen ej blir lika bred i privata bolag. Utifrån ovan nämnda argument 

för att hållbarhetsredovisning skulle vara mer omfattande i kommunala bostadsbolag 

formulerar vi vår första hypotes: 

 

H1a: Det finns ett positivt samband mellan kommunalt ägande i bostadsbolag och 

hållbarhetsredovisningens omfattning. 

 

Fördelen av att befinna sig mellan privat och offentlig sektor kan även vara en nackdel 

för hybrida organisationer. Den privata och offentliga sektorn har olika slags kulturer, 

värderingar och normer och när dessa möts i en hybrid organisation kan konflikter uppstå 

(Kickert, 2001). Konflikterna kan mynna ut i en eventuell problematik i skapandet av ett 

gemensamt fokus i organisationen. Även Haigh och Hoffman (2012) har identifierat 

svårigheter som kan uppstå i hybrida organisationer. De nämner balansgången mellan 

ekonomisk framgång och hållbar utveckling som ett eventuellt problem. Hybrida 

organisationer måste klara av att utföra flera olika uppdrag samtidigt och klara av att välja 

mellan dem när de krockar. Battilana och Dorado (2010) lägger vikt vid denna konflikt 

och påvisar att för att kunna vara hållbara och lösa eventuella konflikter gällande bolagets 

riktning behöver hybrida organisationer klara av att utveckla en gemensam identitet inom 

organisationen. Att utveckla en gemensam identitet är nödvändigt för att undvika att det 

uppkommer små grupper inom organisationen som själva anser att ett av organisationens 
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mål är viktigast och sedan endast arbetar utifrån det målet (Battilana & Dorado, 2010). I 

kommunala bostadsbolag var det först år 2011 som kravet på affärsmässighet faktiskt 

blev lagstadgat och det är egentligen då de kommunala bostadsbolagen kan anses blivit 

sanna hybrida organisationer med två mål, affärsmässighet och allmännytta (Boverket, 

2017).  

 

En ökad efterfrågan på information uppstår när det sker en ökad spridning av ägarskapet 

i ett bolag (Prencipe, 2004). Vidare har ett flertal studier visat ett negativt samband mellan 

rapporteringen av hållbarhet och ägarkoncentrationen (Brammer & Pavelin, 2006; Dam 

& Scholtens, 2013; Oh, Chang & Martynov, 2011). Kommunala bolag har ett mer 

koncentrerat ägande i och med att de ägs och styrs av den kommun bolaget verkar i. Då 

de kommunala bostadsbolagens är helt styrt av kommunen och ägandet “övergår” via 

allmänna val snarare än ekonomiska transaktioner kommer ägandet således fortsätta vara 

koncentrerat till kommunen (Boverket, 2017). Privata bostadsbolag har en större 

spridning av ägandet än kommunala bostadsbolag och således uppstår det en större 

splittring mellan ägandet och kontrollen av bolaget som i sin tur leder till en ökad 

informationsasymmetri. En splittring mellan ägandet och kontrollen, där en part agerar 

för den andra betecknas som ett agent- och principalförhållande enligt agentteorin (Ross, 

1973). Agentteorin gör antagandet att agenten, i detta fall verkställande direktören, inte 

alltid kommer att agera efter principalens bästa intresse (Jensen & Meckling, 1976). 

Agentförhållandet leder till ökade kostnader för principalen för att övervaka och 

kontrollera agenten så att denne handlar efter principalens bästa intresse, dessa kostnader 

betecknas som agentkostnader (Jensen & Meckling, 1976). Att upprätta 

hållbarhetsredovisning kan vara ett sätt för principalen att få den information som 

efterfrågas och samtidigt försöka minska sina agentkostnader. Ett flertal studier visar 

dessutom att en splittring av ägarkoncentrationen ger upphov till flera intressentgrupper 

(Barnea & Ruben, 2010; Graves & Waddock, 1994; Oh et al., 2011). Dessa 

intressegrupper har olika effekter på omfattningen av hållbarhetsrapportering som de 

kräver (ibid). Då privata bostadsbolag upplever en större splittring mellan ägande och 

kontroll av bolaget kan de ha ett större behov av att upprätta hållbarhetsredovisning.   

 

Gelb och Strawser (2001) ger en möjlig förklaring till varför privata bostadsbolag 

hållbarhetsredovisar. De visar att det finns ett samband mellan företags sociala 

ansvarstagande och mängden information de ger ifrån sig via redovisning. Företag som 
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engagerar sig i hållbar utveckling är mer benägna att delge information som visar att de 

engagerar sig. Det sociala ansvarstagandet skänker då en slags legitimitet till företaget 

och är ett sätt att försöka tillgodose intressenters behov för att uppnå bättre 

investerarrelationer. Även Cashore (2002) diskuterar legitimitet och att företags försök 

att uppnå legitimitet är en del i hur företagen styrs. Att branscher skapar eller använder 

sig av icke-statliga marknadsdrivna styrningssystem är ett sätt att försöka uppnå denna 

legitimitet, där hållbarhetsredovisande kan vara ett av dessa styrningssystem. 

Styrningssystemen är skapade för att skapa förtroende hos kärngrupper av intressenter 

kring företagen. Kommunikation med intressenter är ett sätt för företag att skapa så 

kallade sociala kontrakt (Calton & Lad, 1995). Genom att se företaget som ett nätverk för 

intressenter kan skapandet av sociala kontrakt ge företag fördelar såsom ökat 

intressentdeltagande. Genom att ta del av intressenternas åsikter kan företag identifiera 

gemensamma mål med dess intressenter och därmed skaffa sig ökad legitimitet och ökat 

förtroende (Calton & Lad, 1995). Sociala kontrakts betydelse för privata bolag grundar 

sig i tanken om att företag endast är vinstdrivande företag utan ett större intresse för 

omvärlden (Margolis & Walsh, 2003). Den utmaning som företag ställs inför gällande 

legitimitet är att de måste bevisa att företagets verksamhet är legitim, samt att företaget 

är legitimt vid genomförandet av aktiviteten (Suchman, 1995). I sitt allmännyttiga 

uppdrag har kommunala bostadsbolag då redan uppnått en grad av legitimitet då de i 

grunden har ett socialt mål med företagandet. De privata bostadsbolagen saknar detta och 

det kan då argumenteras för att de har ett större behov av att bevisa sin legitimitet som 

bostadsbolag och därför upprättar fler sociala kontrakt med sina intressenter via bland 

annat en mer omfattande hållbarhetsredovisning. 

 

Legitimitet och förtroende kan även skapa ekonomiska fördelar hos företag då det 

minskar risken för opportunism. Opportunism är kostsamt då det kan innebära att en av 

de inblandade parterna i ett kontrakt kan utnyttja ett informationsövertag till att endast 

skapa nytta till sig själv. Jones (1995) insåg att genom att skapa bra relationer till sina 

intressenter kan företag öka förtroendet och samarbetet mellan dem och därigenom 

minska risken för opportunism. Därigenom kan företag som agerar förtroendeingivande 

och samarbetande erhålla konkurrensfördelar via kostnadsbesparingar (Jones, 1995). Som 

Haigh och Hoffman (2012) diskuterar är traditionella bolag mer inriktade på 

kostnadsdrivna frågor än hybrida bolag, alltså är det möjligt att privata bostadsbolag 
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hållbarhetsredovisar som ett sätt för att ingå i bättre kontrakt och därigenom 

kostnadseffektivisera verksamheten.  

 

Genom att hybrida organisationer kan ha problem med interna konflikter som kan uppstå 

på grund av de olika normer, värderingar och kulturer (Kickert, 2001) kan det 

argumenteras för att privata bostadsbolag skulle göra en mer omfattande 

hållbarhetsredovisning. Även det spridda ägandet inom privata bostadsbolag talar för att 

deras hållbarhetsredovisningar skulle vara mer omfattande än kommunala bostadsbolags. 

Det spridda geografiska ägandet medför att privata bostadsbolag måste delge sig av mer 

information till sina ägare för att motarbeta informationsasymmetrin (Prencipe, 2004). Ett 

flertal studier styrker detta genom att visa ett negativ samband mellan 

ägarkoncentrationen och hållbarhetsrapporteringen (Brammer & Pavelin, 2006; Dam & 

Scholtens, 2013; Oh et al., 2011). Slutligen kan privata bostadsbolag försöka uppnå en 

ökad legitimitet genom att upprätta hållbarhetsredovisningar. I ovanstående stycke 

argumenteras det för att privata bolag har ett större behov av att framstå som legitima, på 

grund av att samhället har mindre insyn i de privata bolagen. De privata bolagen kan 

genom rapportering minska kostnader och skapa mer effektiva kontrakt med sina 

intressenter (Calton & Lad, 1995; Cashore, 2002; Gelb & Strawser, 2001; Jones, 1995). 

Utifrån dessa ovan nämnda argument för att hållbarhetsredovisning skulle vara mindre 

omfattande i kommunala bostadsbolag formulerar vi vår andra hypotes: 

 

H1b: Det finns ett negativt samband mellan kommunalt ägande i bostadsbolag och 

hållbarhetsredovisningens omfattning. 
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5 Empirisk metod 

5.1 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen har skett genom att sekundärdata har hämtats in från bostadsbolags års- 

och hållbarhetsredovisningar och universitetets databaser, och en innehållsanalys har 

sedan genomförts för att identifiera ord och meningar kopplade till 

hållbarhetsredovisning. Innehållsanalysen gjordes genom en studie av bostadsbolags 

hållbarhets- och årsredovisningar. Vid studien av varje redovisning inkluderades endast 

hållbarhetsinformation fram till resultaträkningen. Valet att undersöka både 

hållbarhetsredovisningar och årsredovisningar gjordes utifrån risken att vissa 

bostadsbolag endast tillhandahåller årsredovisningar, och att även dessa kan innehålla 

nyttig hållbarhetsinformation. Innehållsanalys kan göras på antingen ett kvantitativt eller 

kvalitativt sätt. Vid genomförandet av studien valdes en kvantitativ innehållsanalys då det 

enligt Bryman och Bell (2011) är ett lämpligt tillvägagångssätt för att kvantitativt, 

systematiskt och objektivt studera befintliga texter.  

 

Vid genomförandet av innehållsanalysen har en kodningsmall använts, som återfinns i 

appendix B, för att kunna bryta ned de olika formerna av redovisning till meningar 

kopplade till hållbarhetsredovisning. Den omarbetade kodningsmallen vi använt har 

tidigare använts i en studie av Hackston och Milne (1996) vilka i sin tur skapade 

kodningsmallen utifrån tidigare studier. Då vår studie undersöker hybrida organisationer 

i form av kommunala bostadsbolag har kodningsmallen redigerats för att inkludera ägare 

som en del av samhället. Eftersom kommunala bostadsbolag ägs av kommunerna vilka 

för privata bostadsbolag ses som samhället har detta varit nödvändigt för att kunna 

använda samma kodningsmall på båda typerna av bostadsbolag. För att säkerställa 

kodningsmallens tillförlitlighet testades den på ett kommunalt bostadsbolag som inte var 

en del av studiens stickprov. Det kommunala bostadsbolag som valdes var Vallonbygden, 

Finspångs kommunala bostadsbolag och där testades kodningsmallen vid analyserandet 

av årsredovisningarna från 2016 och 2017. Under kodningsmallens testande togs beslutet 

att vid behov även använda Hackston & Milnes (1996) mer specifika 

vägledningsappendix. Vägledningsappendixen och kodningsmallen finns inkluderade i 

studien som appendix A och B. Efter att de två testerna utfördes med kodningsmallen och 

vägledningsappendixen hade författarna en klarare bild av vad som i studien räknades 
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som hållbarhetsredovisning (Weber, 1990 i Bryman & Bell, 2011). Efter de två 

testomgångarna delades studiens 60 bostadsbolag upp och författarna genomförde 

innehållsanalysen på 30 bolag vardera. Nedan presenteras fyra exempel på meningar som 

bedömts vara hållbarhetsredovisning enligt vår kodningsmall: 

 

“I våra projekt har vi till exempel som standard att sträva efter miljöklassning Silver 

enligt Sweden Green Building Council.” (Förbo AB, 2016, s.13) 

 

“Utbildningarna inom Willhem Akademin anpassas till kompetensbehovet i företaget 

och totalt har varje medarbetare i snitt ägnat 43 timmar (39) åt extern och intern 

utbildning under året.” (Willhem AB, 2016, s.32) 

 

“Under 2016 har vi medverkat till att över 30 personer har fått sommarjobb samt en 

handfull har fått projektanställningar.” (Ikano Bostad AB, 2016, s.5) 

 

“Under 2016 genomfördes flera initiativ som ska hjälpa oss alla att spara vatten på 

lång sikt, exempelvis vattenbesparande blandare, nya varmvattenväxlare och 

temperaturstyrda ventilationssystem.” (VärmdöBostäder AB, 2016, s.8)  

 

För att hitta privata bostadsbolag och den finansiella informationen för både de 

kommunala och privata bostadsbolagen har databasen Retriever Business använts. 

Finansiella nyckeltal och storlek används som kontrollvariabler och har hämtats från 

databasen Retriever Business. Användandet av databasen har underlättat datainsamlingen 

och kodningen av företagen genom att redan vid sökningen möjliggöra indelning utifrån 

exempelvis storlek och bransch. Den använda databasen har dock endast tillgång till den 

årsredovisning som lämnats in till bolagsverket för det valda året vilket ofta innebär att 

de mer utvecklade årsredovisningar och hållbarhetsredovisningar bolagen gjort inte finns 

att tillgå. Hållbarhetsredovisningar och mer utvecklade årsredovisningar finns däremot 

ofta att tillgå på företagens hemsidor och därför har dessa använts för att få tillgång till 

större mängd hållbarhetsredovisning. Den kodade datan sammanställdes sedan i ett 

Exceldokument för att sedan användas vid statistiska körningar i analysverktyget SPSS. 
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5.2 Urval 

Syftet med studien är att jämföra omfattningen av kommunala och privata bostadsbolags 

hållbarhetsredovisning. Tillvägagångssättet kring vårt urval har kantats av viss 

problematik främst gällande privata bostadsbolag. Dels finns det inte på samma sätt som 

för kommunala bostadsbolag en branschorganisation eller lämpliga sökord. Den 

branschorganisation som finns gällande privata bostadsbolag kallas Fastighetsägarna 

Sverige och innefattar exempelvis även privatpersoner som äger fastigheter, 

kommersiella lokaler eller bostadsrättsföreningar (Fastighetsägarna Sverige, 2018). 

Således har en kombination av idogt sökande i databasen Retriever Business och en lista 

över de största privata fastighetsägarna, hämtad från tidskriften Fastighetsvärlden, utgjort 

urvalets grund (Karström, Wiberg & Engberg, 2017). Därigenom har vi via ett 

bekvämlighetsurval hittat 30 privata bostadsbolag som sedan matchats med kommunala 

bostadsbolag i samma omfattning. Anledningen till urvalets ringa storlek beror på den 

tidigare nämnda problematiken kring privata bostadsbolag. En absolut majoritet av de via 

Retriever Business funna privata bostadsbolagen har helt enkelt inte haft någon tillgänglig 

eller uppdaterad redovisning. Orsaken till detta är oklar men kan förklaras av att många 

av dessa bolag är familjeägda och således inte anser sig ha en tillräckligt vid krets 

intressenter för att utge en uppdaterad variant av årsredovisningen. Ytterligare ett problem 

med urvalet av de privata bostadsbolagen har visat sig vara deras eventuella tillhörande i 

en större företagskoncern. Vissa företag, såsom Stena AB, är aktörer på den privata 

hyresmarknaden men har sin huvudsakliga affärsverksamhet i andra områden och därmed 

har de uteslutits ur studien. Användandet av bekvämlighetsurval motiverades med de 

svårigheter som fanns med att hitta lämpliga privata bostadsbolag eftersom 

bekvämlighetsurval inte kräver samma mängd tid och resurser som slumpmässiga urval 

(Bryman & Bell, 2011) 

 

För att sedan kunna jämföra de valda privata bostadsbolagen har även 30 kommunala 

bostadsbolag undersökts. Tillgången till en lista med landets 313 kommunala 

bostadsbolag möjliggjorde användandet av ett obundet slumpmässigt urval för de 

kommunala bostadsbolagen. Via branschorganisationen för kommunala bostadsbolag 

SABO:s hemsida använde vi oss av ett medlemsregister över alla kommunala 

bostadsbolag (SABO, 2018). För att få bostadsbolag stora nog för att ha någon form av 

hållbarhetsredovisning användes sedan medlemsregistret för att välja ut de 100 största av 
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de totalt 313 kommunala bostadsbolagen. De 100 bostadsbolag slumpades sedan via 

Excels slumpfunktion och sedan valdes de 30 första bostadsbolagen ut. Dessa 30 

kommunala bostadsbolag utgör vårt stickprov och är draget som ett obundet 

slumpmässigt urval.  

 

Sammanfattningsvis består studiens urval av två delar, ett bekvämlighetsurval gällande 

de privata bostadsbolagen bestående av 30 bolag och ett obundet slumpmässigt urval 

gällande de kommunala bostadsbolagen bestående av 30 bolag. Anledningen till att 

urvalsprocessen skiljt sig mellan privata och kommunala bostadsbolag är att det finns en 

tydlig branschlista med det totala numret kommunala bostadsbolag. Bristen på liknande 

register tvingade oss att använda ett bekvämlighetsurval för de privata bostadsbolagen.  

 

5.3 Operationalisering 

5.3.1 Beroende variabel 

Den beroende variabeln, omfattning av hållbarhetsrapportering, har i denna studie 

operationaliserats genom innehållsanalys av antalet sidor och meningar som utgör 

hållbarhetsredovisning. I en innehållsanalys är det enligt Bryman och Bell (2011) vanligt 

att räkna förekomsten av exempelvis ord, sidor eller fraser. Tillvägagångssättet har med 

framgång använts i flera tidigare studier kring hur omfattande redovisningar företag 

upprättar (Deegan & Gordon, 1996; Deegan & Rankin, 1996; Deegan, Rankin & Voght, 

2000; Haniffa & Cooke, 2005; Milne & Adler, 1999; Wilmshurst & Frost, 2000). Det 

finns delade meningar om den optimala metoden för att mäta omfattningen av 

hållbarhetsredovisning men tidigare studier förespråkar till exempel operationalisering 

med hjälp av ord, meningar eller portioner av en sida (Deegan & Rankin, 1996; Gray, 

Kouhy & Lavers, 1995; Milne & Adler, 1999). Måttet portionen av en sida har 

exkluderats i studien på grund av dess bristande precision och objektivitet (Unerman, 

2000). Båda måtten ord och meningar har valts för att fånga in komplexiteten som ligger 

i att operationalisera omfattningen av hållbarhetsredovisningen. Måtten logaritmerades 

för att undvika snedvridning. Ett flertal studier (Deegan & Gordon, 1996; Deegan & 

Rankin, 1996; Wilmshurst & Frost, 2000) har mätt omfattningen av 

hållbarhetsredovisningar genom att räkna ord som är associerade med temat hållbarhet. 
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Wilmshurst och Frost (2000) argumenterar för användningen av ord som mått eftersom 

måttet utgör den minsta enheten för mätning av omfattning, vilket minskar statistiska 

inkonsekvenser i mätningen, något Deegan och Gordon (1996) instämmer med. 

Problemet med att mäta omfattningen med hjälp av ord är att måttet påverkas av 

subjektiviteten av läsaren av rapporterna för hur orden ska kategoriseras, vilket inte 

kommer utgöra ett problem i den här studien då vi endast är intresserade av den totala 

omfattningen (Deegan & Gordon, 1996; Deegan & Rankin, 1996; Wilmshurst & Frost, 

2000). Mätning av meningar som är associerade med hållbarhet är det andra måttet för att 

mäta omfattning av hållbarhetsrapporter som har använts tidigare (Deegan et al., 2000; 

Milne & Adler, 1999). Eftersom hållbarhetsredovisningar till större del utgörs av 

meningar förespråkar Milne och Adler (1999) kodningen och mätningen av meningar. 

Milne & Adler (1999) argumenterar vidare att meningar är ett mer tillförlitligt mått än 

portioner av en sida och att endast mäta ord tappar kontexten som meningar ger. För att 

möjliggöra mätning av hur stor del av bostadsbolagens totala redovisning som är 

hållbarhetsredovisning inkluderas även det relativa måttet antalet meningar 

hållbarhetsredovisning per antalet sidor total redovisning. Likt de tidigare måtten 

logaritmerades även detta för att få den normalfördelad. Deegan et al. (2000) betonar 

svårigheter med att sätta objektiva mått på bilder och diagram i hållbarhetsrapporteringen 

vilket leder till att dessa inte inkluderas i studiens mätning.  

 

5.3.2 Oberoende variabel 

Studiens syfte är att visa huruvida ägande har en påverkan på den omfattning kommunala 

och privata bostadsbolag hållbarhetsredovisar, därmed valdes privat eller kommunalt 

ägande av bostadsbolagen som studiens oberoende variabel. I likhet med hur tidigare 

studier mätt ägarförhållande mättes den oberoende variabeln på ett sätt där bostadsbolaget 

antingen är kommunalt eller privat och operationaliserades som en dummyvariabel med 

1 som kommunalt ägande och 0 som privat ägande (Gallo & Christensen, 2011; Tagesson, 

Blank, Broberg & Collin, 2009).  
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5.3.3 Kontrollvariabler 

I studien inkluderades ett antal kontrollvariabler som i tidigare studier visat sig ha ett 

samband med hållbarhetsredovisningens omfattning. Kontrollvariablerna användes för 

att säkerställa att studien påvisar resultat hänförbara till de två undersökta variablerna 

ägande och hållbarhetsredovisningens omfattning. De i studien undersökta 

kontrollvariablerna är storlek, lönsamhet, risk och könsfördelning i företagens styrelser. 

I likhet med exempelvis Sotorrío och Sánchez (2010) användes databaser för att få 

tillgång till vissa av dessa kontrollvariabler, i vår studies fall användes databasen 

Retriever Business. De kontrollvariabler som hämtades från databasen är måtten för 

storlek, lönsamhet och risk. Måttet för könsfördelning i styrelserna har räknats ut manuellt 

utifrån informationen i årsredovisningarna, eftersom det inte funnits tillgängligt i 

Retriever Business. 

 

Storlek 

Storleken på de undersökta bostadsbolagen är vår första kontrollvariabel. Storlek är en 

variabel där det finns ett identifierat positivt samband mellan hur stora företag är och hur 

mycket de väljer att hållbarhetsredovisa (Amran & Haniffa, 2011; Artiach, Lee, Nelson, 

& Walker, 2010; Cormier & Magnan, 2003; Gallo & Christensen, 2011; Gamerschlag, 

Möller & Verbeeten, 2011; Haniffa & Cooke, 2005; Tagesson et al., 2009). Sambandet 

mellan storlek och hållbarhetsredovisningens omfattning kan förklaras med att större 

företag ofta har en större mängd intressenter och därmed måste delge mer information för 

att tillfredsställa alla intressenter. Storlekens betydelse kan även bero på att större företag 

har fler anställda och därmed kan avvara större mängd anställda för att göra det faktiska 

hållbarhetsredovisandet (Tagesson et al., 2009). Även Artiach et al. (2010) har 

uppmärksammat detta och kopplar större företags hållbarhetsredovisning till att de blir 

mer granskade. Därmed är det viktigt att studien uppmärksammar företagens storlek vid 

insamlingen av data och att det tas hänsyn till det vid analysen. Totala tillgångar är ett 

storleksmått som tidigare använts i flertalet studier med argument om att tillgångarnas 

storlek kan ha en påverkan på den miljömässiga påverkan företaget har (Artiach et al., 

2010; Cormier & Magnan, 2003; Gamerschlag et al., 2011; Haniffa & Cooke, 2005). Då 

bostadsbolag ofta har stora tillgångsposter var det för studien ett lämpligt mått. 

Omsättning är även ett storleksmått som använts vid studier kring hållbarhetsrapportering 
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(Amran & Haniffa, 2011; Gallo & Christensen, 2011; Tagesson et al., 2009). Även 

omsättning används som kontrollvariabel och därmed kontrolleras det för storlek på två 

sätt, totala tillgångar och omsättning. De båda storleksvariablerna totala tillgångar och 

omsättning har logaritmerats som en del av operationaliseringen. Enligt Tagesson et al. 

(2009) är det möjligt att mäta storleken av ett företag genom att mäta företagens antal 

anställda, ett mått som dock inte används i vår studie eftersom bostadsbolag generellt har 

ett fåtal anställda och det därmed är mindre skillnad mellan de stora och de små bolagen.  

 

Lönsamhet 

Lönsamhet är en variabel som tidigare identifierats ha en påverkan på företags 

hållbarhetsredovisning. Det finns ett positivt samband, där mer lönsamma företag 

tenderar att delge mer omfattande hållbarhetsinformation (Haniffa & Cooke, 2005; 

Sotorrío & Sánchez, 2011; Tagesson et al., 2009). Sambandet mellan lönsamhet och 

omfattning av hållbarhetsredovisande kan förklaras med att lönsamma företag är bättre 

rustade att ta de extra kostnaderna en hållbarhetsredovisning kräver, både de praktiska 

kostnaderna och kostnader som kan uppstå vid utgivandet av information som kan vara 

negativ för företaget (Kent & Monem, 2008). Eftersom studiens syfte är att undersöka om 

ägandet påverkar hållbarhetsredovisandet i kommunala och privata bostadsbolag 

kontrollerades det för lönsamhet, då det är möjligt att det annars skulle kunnat påverka 

studiens resultat. Lönsamheten har i tidigare studier främst studerats utifrån tre mått, 

avkastning på totala tillgångar, avkastning på eget kapital eller marknadsavkastningen 

(Hahn & Kühnen, 2013). I studien användes måtten ROE och ROA, det vill säga 

avkastning på eget kapital och avkastning på totala tillgångar.  

 

Risk 

McGuire, Sundgren och Schneeweis (1988) fann ett starkt samband mellan risk och 

rapporteringen av hållbarhet och visade att företag med hög risk inte har råd att spendera 

lika mycket på hållbarhet som företag med lägre risk. I och med detta har kassalikviditet 

och skuldsättningsgrad använts för att beakta risken i företagen. Kassalikviditet är ett mått 

som har använts i tidigare studie av Dam och Scholtens (2013) och har därför använts i 

denna studie för att kontrollera för risk. Tidigare studier har identifierat att företags 

skuldsättningsgrad har en påverkan på hållbarhetsredovisningens omfattning. Sambanden 



26 

 

som identifierats är dock motstridiga, studier har visat ett negativt samband mellan en hög 

skuldsättningsgrad och hållbarhetsredovisningens omfattning (Cormier & Magnan, 2003; 

Sotorrío & Sánchez, 2010). Det negativa sambandet grundar sig i att en hög 

skuldsättningsgrad minskar företags flexibilitet och därmed möjligheten att göra 

omfattande hållbarhetsredovisningar (Hahn & Kühnen, 2011). Även ett positivt samband 

mellan en hög skuldsättningsgrad och hållbarhetsredovisningens omfattning är 

identifierat (Parsa & Kouhy, 2008). Det positiva sambandet grundar sig i att företag som 

till stor del finansieras av utomstående kapital gör omfattande hållbarhetsredovisningar 

för att fortsatt ha möjlighet att tillskansa sig kapital (Parsa & Kouhy, 2008). Klart är att 

skuldsättningsgraden kan ha en påverkan på hållbarhetsredovisningens omfattning och 

därmed inkluderades den som en av studiens kontrollvariabler. 

 

Könsfördelning 

Studien kontrollerar dessutom för könsfördelningen i de kommunala och privata 

bostadsbolagens styrelse. Ett flertal tidigare studier har uppmärksammat att en 

diversifierad styrelse upprättar en mer omfattande hållbarhetsredovisning (Dienes & 

Velte, 2016; Galbreath, 2016; Harjoto, Laksmana & Lee, 2015; Kassinis, Panayiotou, 

Dimou & Katsifaraki, 2016; Li, Zhao, Chen, Jiang, Liu & Shi, 2017). En bredare 

könsfördelning leder till ett större åtagande för att tillgodose ett flertal grupper av 

intressenter, i stället för att endast tillgodose aktieägarna (Galbreath, 2016; Harjoto et al., 

2015). Genom den bredare könsfördelningen introduceras en större uppsättning av 

egenskaper, bland annat riskaversion, rationalitet och starkare etiska attityder som således 

ökar omfattningen i hållbarhetsrapporteringen (Kassinis et al., 2016). Med studiens syfte 

att endast analysera skillnaden i omfattning av hållbarhetsrapporteringen i kommunala 

och privata bostadsbolag valdes det att kontrollera för könsfördelningen. 

Könsfördelningen kontrollerades således genom att skapa en dummyvariabel där 35–65% 

kvinnor i styrelsen kodades som 1 och 0–35% samt 65–100% kvinnor kodades som 0.  

 

För att sammanfatta operationaliseringen och möjliggöra en bättre överblick inkluderas 

tabell 1. Tabellen visar studiens olika variabler och hur de operationaliserats.  
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Tabell 1: Definition av variabler 

Variabelnamn 

Förkortning 

variabel 

Förväntat 

samband Beskrivning 

Beroende    

Meningar MEN  
Antal meningar 

hållbarhetsredovisning 

Ord ORD  Antal ord hållbarhetsredovisning 

Meningar/Sida MSID  

Relativt mått, antal meningar 

hållbarhetsredovisning genom antal 

sidor redovisning 

Oberoende    

Kommunalt 

bostadsbolag 
KOMM +/- 

Dummyvariabel (0, 1) där 1 innebär 

att bostadsbolaget är kommunalt och 

0 att det är privat 

Kontroll    

Storlek TILL + 
Naturliga logaritmen av totala 

tillgångar 

Storlek OMS + Naturliga logaritmen av omsättning 

Lönsamhet ROE + Avkastning på eget kapital 

Lönsamhet ROA + Avkastning på totalt kapital 

Risk KASSL - Kassalikviditet 

Risk SGRAD +/ - Skuldsättningsgrad 

Könsfördelning 

styrelse 
JMLKT + 

Dummyvariabel (0, 1) där 1 innebär 

att företagets styrelse har 35–65% 

andel kvinnor, 0 = 0–35% samt 65–

100%. 
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5.4 Reliabilitet och validitet 

Som tidigare diskuterats i urvalsavsnittet har det funnits problem kopplat till urvalet. 

Användandet av ett bekvämlighetsurval påverkar framför allt studiens externa validitet 

och generaliserbarhet på ett negativt sätt (Bryman & Bell, 2011). Motiveringen till 

användandet av bekvämlighetsurvalet står dock fast då studien ej hade kunnat genomföras 

på ett annat sätt. På grund av den bristande generaliserbarheten har studiens slutsatser 

snarare använts på ett beskrivande sätt och som en introduktion till fortsatta studier av 

hållbarhetsredovisning i hybrida organisationer (ibid). Den interna validiteten och 

begreppsvaliditeten kan dock anses vara hög eftersom studien är utformad utifrån tidigare 

studier som genomfört mätningar av hållbarhetsredovisning med liknande metoder. 

Genom att sätta oss in ämnet och följa den argumentation som funnits kring måtten 

meningar och ord kan det säkerställa att vårt sätt att mäta hållbarhetsredovisning innehar 

begreppsvaliditet (ibid). Eftersom studiens analysdel kontrollerar för variabler som 

tidigare studier visat ha en påverkan på hållbarhetsredovisningens omfattning, har även 

arbete gjorts för att uppnå en intern validitet (ibid).  

 

För säkerställande av studiens reliabilitet har det stora arbetet gjorts med kodningsmallen 

i appendix B, som använts vid innehållsanalysen av de olika redovisningarna. I och med 

de två testomgångar som genomförts med kodningsmallen har både 

interbedömarreliabilitet och intrabedömarreliabilitet uppnåtts. Interbedömarreliabiliteten 

har uppnåtts via test av studiens båda författares uppfattning av hållbarhetsredovisning 

för att säkerställa att kodningen gjorts på samma sätt och med samma innehåll (ibid). 

Intrabedömarreliabiliteten har ökats genom att göra två testomgångar och därmed 

säkerställa att kodningen gjorts på ett konsekvent sätt vid de båda tillfällena (ibid). Trots 

testomgångarna kräver en innehållsanalys tolkning av materialet vilket kan leda till 

subjektiva variationer och påverka studiens reliabilitet. Ett eventuellt problem med 

studiens intrabedömarreliabilitet eller stabilitet kan vara att det från och med 

räkenskapsåret 2017 är obligatoriskt med hållbarhetsredovisning för företag över en viss 

storlek. Detta påverkar inte studiens intrabedömarreliabilitet utifrån kodningsmallens 

relevans utan snarare att de undersökta företagen på ett år kan gå från att ha mycket liten 

till en mycket omfattande hållbarhetsredovisning och att de yttre förutsättningarna för 

studien då är förändrade. 
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5.5 Etik 

Vid humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning har Vetenskapsrådet tagit fram fyra 

huvudkrav på forskningen för att säkerställa dess etiska tillvägagångssätt 

(Vetenskapsrådet, 2002). De fyra huvudkraven består av informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och slutligen nyttjandekravet (ibid). 

Informationskravet säkerställer att de medverkande i studien ska bli informerade om all 

information som kan tänkas påverka deras villighet att delta, såsom villkoren för deras 

deltagande och deras rättighet att avbryta deltagandet (ibid). De övriga kraven säkerställer 

att forskaren får deltagarnas samtycke för deltagandet, behandlar etiskt känsliga uppgifter 

på ett konfidentiellt och säkert sätt samt att de insamlade och lagrade uppgifterna endast 

får användas för studiens syfte (ibid). Eftersom denna studie är byggd på insamlade data 

från bostadsbolags egna hemsidor och således offentliga dokument är dessa fyra krav inte 

problematiska för studien och därmed är studien genomförd på ett etiskt sätt.  
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6 Analys 

Analysen har genomförts via statistikprogrammet SPSS och består av tre delar. Den 

univariata analysen börjar studiens analysavsnitt med beskrivande statistik kring 

respektive variabel. Den bivariata analysen görs i form av Pearsons r och visar på 

variablernas korrelation. Pearsons r används för att studera korrelationer mellan intervall- 

och kvotvariabler och motiveras således som den valda bivariata analysformen utifrån 

studiens undersökta variabler (Bryman & Bell, 2011). Sedan presenteras en 

korrelationsmatris för att tydliggöra och åskådliggöra de undersökta korrelationerna. 

Slutligen genomförs en multivariat analys bestående av en multivariat regressionsanalys 

genom minsta kvadratmetoden eller Ordinary Least Squares, hädanefter kallad OLS-

regression (Djurfeldt & Barmark, 2009). OLS-regression används när den beroende 

variabeln är kontinuerlig och de oberoende variablerna kvantitativa eller dummyvariabler 

(ibid).  Studiens tre beroende variabler är kontinuerliga i form av meningar, ord och 

meningar/sida och de oberoende variablerna kvantitativa och dummyvariabler. OLS-

regressionen används sedan för att testa studiens två hypoteser.  
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6.1 Univariat analys 

Tabell 2: Beskrivande statistik. (nTot=60 nKom=30 nPri=30) 

Variabel Medelvärde Min-värde Max-värde Standardavvikelse 

Beroende     

Meningar (antal)     

Kommunalt 79,430 8,000 252,000 57,302 

Privat 74,200 1,000 296,000 70,745 

     

Ord (antal)     

Kommunalt 1207,700 111,000 4072,000 918,004 

Privat 1150,870 23,000 3777,000 1045,193 

     

Meningar/Sida (antal)     

Kommunalt 1,364 0,330 3,340 0,779 

Privat 0,880 0,010 2,470 0,640 

     

Kontroll     

Tillgångar (tkr)     

Kommunalt 38 455 81, 467 4 108 80, 000  143 383 93, 000 38 792 32, 633 

Privat 165 910 11, 330 9 756 80, 000  926 240 00, 000 242 506 89, 890 

     

Omsättning (tkr)     

Kommunalt 6 540 72, 500 1 145 64, 000 27 604 00, 000 6 160 14, 724 

Privat 19 212 12, 900 492 79, 000 171 050 00, 000 36 448 06, 179 

     

ROE (%)     

Kommunalt 0,109 -0,039 0,559 0,123 

Privat 0,195 0,030 0,652 0,127 

     

ROA (%)     

Kommunalt 0,053 0,013 0,353 0,064 

Privat 0,072 0,018 0,167 0,041 

     

Kassalikviditet (%)     

Kommunalt 0,554 0,000 2,550 0,612 

Privat 0,689 0,030 2,050 0,577 

     

Skuldsättningsgrad 

(ggr) 
    

Kommunalt 3,681 0,570 13,180 2,923 

Privat 3,017 0,630 13,340 2,527 

     

Jämlikhet (%)     

Kommunalt 0,370 0,000 1,000 0,490 

Privat 0,170 0,000 1,000 0,379 
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Den univariata analysen baseras på tabell 2 ovan bestående av deskriptiv statistik utifrån 

studiens 30 privata och 30 kommunala bostadsbolag. Tabell 2 visar att kommunala 

bostadsbolag har ett högre medelvärde hållbarhetsredovisning och de kommunala 

bostadsbolagen redovisar i snitt 79,430 meningar medan de privata bostadsbolagen 

redovisar 74,200 meningar. De kommunala bostadsbolagen har en lägre spridning i den 

genomsnittliga hållbarhetsredovisningen då standardavvikelsen är 57,302 jämfört med de 

privata bostadsbolagens 70,745. En lägre standardavvikelse visar på en lägre spridning 

vilket också syns i bostadsbolagens min- och maxvärde. Det lägsta antalet meningar ett 

kommunalt bostadsbolag hållbarhetsredovisade uppgick till åtta medan det lägsta antalet 

ett privat redovisade var en enda mening. Maxvärdet för kommunala bostadsbolag 

uppgick till 252 och för privata 296.  

 

Även gällande nästa mått på hållbarhetsredovisning, ord, har kommunala bostadsbolag 

ett högre medelvärde än privata. Medelvärdet för kommunala bostadsbolag är 1207,700 

medan det för privata bostadsbolag är 1150,870. Liksom för meningar är spridningen 

lägre för kommunala bostadsbolag med en standardavvikelse på 918,004 jämfört med 

privatas 1045,193. Kommunala bostadsbolag har både ett högre minvärde ord med 111 

och en högre maxvärde ord med 4072. De privata bostadsbolagen redovisar som lägst 23 

ord hållbarhetsredovisning och som högst 3777.  

 

I likhet med de två absoluta måtten på hållbarhetsredovisning visar det relativa måttet 

meningar/sida att kommunala bostadsbolag har ett högre medelvärde 

hållbarhetsredovisning än privata bostadsbolag. Kommunala bostadsbolag ägnar i snitt 

1,364 mening per sida redovisning på hållbarhetsredovisning och motsvarande tal för 

privata bostadsbolag är 0,880. Gällande det relativa måttet finns det en större spridning i 

de kommunala bostadsbolagens hållbarhetsredovisning med en standardavvikelse på 

0,779 jämfört med de privata bolagens 0,640. De kommunala bostadsbolagen har även 

ett avsevärt högre maxvärde med 3,340 meningar/sida jämfört med 2,470 men endast 

något högre minvärde med 0,330 meningar/sida jämfört med 0,010.  

 

Beträffande kontrollvariablerna visar tabell 2 även att de privata bostadsbolagen i 

genomsnitt är större både gällande totala tillgångar och omsättning. Både för de privata 

och kommunala bostadsbolagen är dock storleksspridningen stor och det är stor skillnad 

mellan de observerade min- och maxvärdena. De privata bostadsbolagen har även ett 
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högre medelvärde på lönsamhetsmåtten ROE och ROA. Spridningen är likt storlek även 

stor för lönsamhetsmåtten med exempelvis ett negativt minvärde på ROE och ett 

maxvärde på 0,559 för de kommunala bostadsbolagen.  

 

Kontrollmåtten på risk visar att kommunala bostadsbolag i genomsnitt har en lägre 

kassalikviditet och en högre skuldsättningsgrad. Spridningen är även större hos de 

kommunala bostadsbolagen med en högre standardavvikelse både gällande 

kassalikviditet och skuldsättningsgrad.  

 

Det sista måttet jämställdhet visar på könsfördelningen för bostadsbolagens styrelser. 

Tabell 2 visar att av 30 kommunala bostadsbolag har 37% en diversifierad styrelse och 

av 30 privata bostadsbolag har 17% en diversifierad styrelse.  

 

Med anledning av de höga standardavvikelserna i de beroende variablerna meningar, ord 

och meningar/sida samt kontrollvariablerna totala tillgångar och omsättning undersöktes 

variablernas normalfördelningskurvor i SPSS. Därefter operationaliserades de absoluta 

talen om för varje företag med hjälp av talens naturliga logaritm. I fallet meningar/sida 

behövdes av matematiska skäl kvoten multipliceras med 100 före logaritmeringen, detta 

gjordes för att logaritmering av ett tal under 1 blir negativt och i sådana fall inte kunde 

inkluderats i de följande regressionerna. Logaritmeringen gjordes för att de senare delarna 

av studiens analys kräver normalfördelade variabler och efter omvandling med den 

naturliga logaritmen kan variablerna antas vara approximativt normalfördelade (Djurfeldt 

& Barmark, 2009).  
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6.2 Bivariat analys 

En bivariat analys används för att analysera två variabler åt gången för att bestämma om 

det finns en korrelation mellan de två variablerna. Korrelationen undersöks genom att 

studera om en variation i den ena variabeln sammanfaller med en variation i den andra 

variabeln. För att studera korrelationen mellan studiens variabler användes Pearsons r 

som presenteras i en korrelationsmatris i tabell 3, bestående av studiens 60 kommunala 

och privata bostadsbolag. Pearsons r används för att undersöka förhållandet mellan 

intervall och kvotvariabler, där värdet av koefficienten kommer att ligga mellan 0 och 1. 

Ett koefficientvärde närmare 1 och -1 visar en starkare korrelation mellan variablerna 

medan ett koefficientvärde närmare 0 visar en svagare korrelation mellan variablerna. 

Djurfeldt och Barmark (2009) tillägger att ett koefficientvärde över 0,7–0,8 indikerar 

multikollinearitet, det vill säga samvariation mellan olika oberoende variabler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 



37 

 

I tabell 3 redovisas resultatet av Pearsons r test, där det kan utläsas en signifikant positiv 

korrelation mellan den oberoende variabeln KOMM och den beroende variabeln MSID. 

Det går även att utläsa att korrelationskoefficienten mellan KOMM och MSID är 0,345. 

Däremot går inte att tyda någon korrelation mellan den oberoende variabeln KOMM och 

de beroende variablerna MEN och ORD. Därtill går det att se en signifikant negativ 

korrelation mellan den oberoende variabeln KOMM och kontrollvariablerna TILL och 

ROE, medan positiv korrelation går att uttolkas mellan KOMM och JMLKT. 

 

Storleksvariablerna TILL och OMS korrelerar positivt med de beroende variablerna MEN 

och ORD. Utifrån tabell 3 går det att utläsa att korrelationskoefficienten mellan TILL och 

MEN och ORD är 0,406 respektive 0,443. Korrelationskoefficienterna mellan OMS och 

MEN och ORD är 0,448 respektive 0,474. OMS korrelerar dessutom med den beroende 

variabeln MSID med en korrelationskoefficient av 0,287. KASSL uppvisar dessutom en 

negativ korrelation med de beroende variablerna. 

 

Slutligen uppvisar tabell 3 att det föreligger risk för multikollinearitet mellan lönsamhet 

variablerna ROA och ROE, storlek variablerna OMS och TILL, och de beroende 

variablerna MEN, ORD och MSID, vilket hanteras vidare i den multivariata analysen. 

 

6.3 Multivariat analys 

I tabellerna 4, 5 och 6 presenteras nedan resultatet för studiens multivariata regressioner. 

Utifrån de multivariata regressionerna testas sedan studiens två hypoteser. Tabell 4 

representerar den beroende variabeln meningar. Tabell 5 representerar den beroende 

variabeln ord och tabell 6 visar resultatet för den beroende variabeln meningar/sida. De 

tre tabellerna består av två modeller vardera där modellerna är uppdelade för att visa de 

båda storleksvariablerna omsättning och totala tillgångar. Anledningen till uppdelningen 

kommer ifrån den naturliga relation som finns mellan storleksvariablerna och den 

multikollinearitet som följer om de testas samtidigt. Multikollinearitet föreligger när det 

finns en samverkan mellan regressionsanalysens oberoende variabler och försvårar 

möjligheten att säkerställa att det föreligger statistisk signifikans för en variabel. VIF-

värdena till höger i tabellerna är en indikator på multikollinearitet där höga VIF-värden 

indikerar en hög risk för multikollinearitet. Det kritiska värdet är 2,5 och överstiger VIF-
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värdet det ökar risken för multikollinearitet (Djurfeldt & Barmark, 2009). Om de båda 

storleksvariablerna inkluderas i samma regression är VIF-värdet för totala tillgångar 

11,24 och för omsättning 9,96, vilket kan ses i appendix C. Av samma anledning är endast 

lönsamhetsmåttet ROA inkluderat i de tre tabellerna. Är både ROE och ROA inkluderat 

i modellen är deras VIF-värden 4,25 och 4,70, även det kan uttydas från appendix C. Det 

har gjorts flertal multivariata regressionsanalyser där antingen ROE eller ROA 

inkluderades. Då studiens resultat i övrigt inte visade någon signifikant skillnad mellan 

variablerna, presenteras bara ROA i studiens sex modeller. I de tre tabellerna finns den 

oberoende variabeln KOMM med. I regressionsanalysen tolkas således ett positivt 

samband för KOMM att kommunalt ägande har en positiv påverkan på 

hållbarhetsredovisningens omfattning och vid negativt samband som att privat ägande har 

en positiv påverkan på hållbarhetsredovisningens omfattning. 

 

Tabell 4: Resultat av modell 1a & modell 1b. 

Modell 1a 

𝑀𝐸𝑁(𝑖,𝑡) = 𝛽0 +  𝛽1𝑇𝐼𝐿𝐿(𝑖,𝑡) + 𝛽2𝑅𝑂𝐴(𝑖,𝑡)  + 𝛽3𝐾𝐴𝑆𝑆𝐿(𝑖,𝑡) + 𝛽4𝑆𝐺𝑅𝐴𝐷(𝑖,𝑡)  + 𝛽5𝐽𝑀𝐿𝐾𝑇(𝑖,𝑡)  

+ 𝛽6𝐾𝑂𝑀𝑀(𝑖,𝑡)  + 𝜖(𝑖,𝑡) 

 

Modell 1b 

𝑀𝐸𝑁(𝑖,𝑡) = 𝛽0 +  𝛽1𝑂𝑀𝑆(𝑖,𝑡) + 𝛽2𝑅𝑂𝐴(𝑖,𝑡)  + 𝛽3𝐾𝐴𝑆𝑆𝐿(𝑖,𝑡) + 𝛽4𝑆𝐺𝑅𝐴𝐷(𝑖,𝑡)  + 𝛽5𝐽𝑀𝐿𝐾𝑇(𝑖,𝑡)  

+ 𝛽6𝐾𝑂𝑀𝑀(𝑖,𝑡)  + 𝜖(𝑖,𝑡) 

Beroende: 

MEN 

Modell 1a 

n=60 

Modell 1b 

n=60 

Variabler B-koefficient S.E. VIF B-koefficient S.E. VIF 

OMS - - - 0,466*** 0,127 1,209 

TILL 0,508*** 0,127 1,367 - - - 

ROA 1,255 2,765 1,200 -0,201 2,881 1,253 

KASSL -0,215 0,243 1,093 -0,295 0,244 1,065 

SGRAD 0,042 0,056 1,237 0,027 0,057 1,208 

JMLKT 0,043 0,328 1,128 0,069 0,334 1,125 

KOMM 0,853*** 0,312 1,309 0,479 0,294 1,117 

       

Just. R2 0,231   0,200   

F-värde 3,953   3,466   

Sig. 0,002   0,006   

*** p <0,01 

** p <0,05 

* p <0.10 
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Ur tabell 4 kan det utläsas att modell 1a och 1b är signifikanta på 0,01 nivå. Modell 1a 

visar en justerad förklaringsgrad (Just. R²) 23,1% och modell 1b visar en förklaringsgrad 

på 20,0%. Båda modellerna visar på en positiv korrelation mellan den beroende variabeln 

MEN och kontrollvariablerna OMS och TILL där sambandet är signifikant på 0,01 nivå. 

Modell 1a visar även på en 0,01 signifikansnivå en positiv korrelation mellan den 

oberoende variabeln KOMM och den beroende variabeln MEN. Korrelationen mellan 

KOMM och MEN är inte signifikant i modell 1b. 

 

Tabell 5: Resultat av modell 2a & modell 2b. 

Modell 2a 

𝑂𝑅𝐷(𝑖,𝑡) = 𝛽0 +  𝛽1𝑇𝐼𝐿𝐿(𝑖,𝑡) + 𝛽2𝑅𝑂𝐴(𝑖,𝑡)  + 𝛽3𝐾𝐴𝑆𝑆𝐿(𝑖,𝑡) + 𝛽4𝑆𝐺𝑅𝐴𝐷(𝑖,𝑡)  + 𝛽5𝐽𝑀𝐿𝐾𝑇(𝑖,𝑡)  

+ 𝛽6𝐾𝑂𝑀𝑀(𝑖,𝑡)  + 𝜖(𝑖,𝑡) 

Modell 2b 

𝑂𝑅𝐷(𝑖,𝑡) = 𝛽0 +  𝛽1𝑂𝑀𝑆(𝑖,𝑡) + 𝛽2𝑅𝑂𝐴(𝑖,𝑡)  + 𝛽3𝐾𝐴𝑆𝑆𝐿(𝑖,𝑡) + 𝛽4𝑆𝐺𝑅𝐴𝐷(𝑖,𝑡)  + 𝛽5𝐽𝑀𝐿𝐾𝑇(𝑖,𝑡)  

+ 𝛽6𝐾𝑂𝑀𝑀(𝑖,𝑡)  + 𝜖(𝑖,𝑡) 

Beroende: 

ORD 

Modell 2a 

n=60 

Modell 2b 

n=60 

Variabler B-koefficient S.E. VIF B-koefficient S.E. VIF 

OMS - - - 0,480*** 0,125 1,209 

TILL 0,530*** 0,123 1,367 - - - 

ROA 1,724 2,686 1,200 0,239 2,818 1,253 

KASSL -0,199 0,236 1,093 -0,285 0,239 1,065 

SGRAD 0,054 0,054 1,237 0,037 0,055 1,208 

JMLKT 0,081 0,318 1,128 0,111 0,327 1,125 

KOMM 0,791** 0,303 1,309 0,398 0,288 1,117 

       

Just. R2 0,257   0,216   

F-värde 4,396   3,711   

Sig. 0,001   0,004   

*** p <0,01 

** p <0,05 

* p < 0.10 

 

Ur tabell 5 kan det utläsas att både modell 2a och modell 2b är signifikanta på 0.01 

signifikansnivå.  I modell 2a utläses att den justerade förklaringsgraden (Just. R2) är 0,257 

eller 25,7%, vilket visar att modellen förklarar 25,7% av variationen av den beroende 

variabeln. I modell 2a finns det på 0,01 signifikansnivå en positiv korrelation mellan den 
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beroende variabeln ORD och kontrollvariabeln TILL. I modell 2a finns det även en 

positiv korrelation mellan den beroende variabeln ORD och den oberoende variabeln 

KOMM på 0,05 signifikansnivå. Modell 2b förklarar variationen till 21,6% där 

kontrollvariabeln OMS uppvisar en positiv korrelation med den beroende variabeln på 

0,01 signifikansnivå. Modell 2b visar inte någon korrelation mellan ORD och KOMM. 

 

Tabell 6: Resultat av modell 3a & modell 3b. 

Modell 3a 

𝑀𝑆𝐼𝐷(𝑖,𝑡) = 𝛽0 +  𝛽1𝑇𝐼𝐿𝐿(𝑖,𝑡) + 𝛽2𝑅𝑂𝐴(𝑖,𝑡)  + 𝛽3𝐾𝐴𝑆𝑆𝐿(𝑖,𝑡) + 𝛽4𝑆𝐺𝑅𝐴𝐷(𝑖,𝑡)  + 𝛽5𝐽𝑀𝐿𝐾𝑇(𝑖,𝑡)  

+ 𝛽6𝐾𝑂𝑀𝑀(𝑖,𝑡)  + 𝜖(𝑖,𝑡) 

 

Modell 3b 

𝑀𝑆𝐼𝐷(𝑖,𝑡) = 𝛽0 +  𝛽1𝑂𝑀𝑆(𝑖,𝑡) + 𝛽2𝑅𝑂𝐴(𝑖,𝑡)  + 𝛽3𝐾𝐴𝑆𝑆𝐿(𝑖,𝑡) + 𝛽4𝑆𝐺𝑅𝐴𝐷(𝑖,𝑡)  + 𝛽5𝐽𝑀𝐿𝐾𝑇(𝑖,𝑡)  

+ 𝛽6𝐾𝑂𝑀𝑀(𝑖,𝑡)  + 𝜖(𝑖,𝑡) 

 
Beroende: 

MSID 

Modell 3a 

n=60 

Modell 3b 

n=60 

Variabler B-koefficient S.E. VIF B-koefficient S.E. VIF 

OMS - - - 0,271** 0,108 1,209 

TILL 0,284** 0,109 1,367 - - - 

ROA 2,132 2,380 1,200 1,266 2,440 1,253 

KASSL -0,200 0,209 1,093 -0,242 0,207 1,065 

SGRAD 0,062 0,048 1,237 0,054 0,048 1,208 

JMLKT 0,043 0,282 1,128 0,052 0,283 1,125 

KOMM 0,918*** 0,269 1,309 0,712*** 0,249 1,117 

       

Just. R2 0,191   0,185   

F-värde 3,322   3,232   

Sig. 
0,008 

 
  0,009   

*** p <0,01 

** p <0,05 

* p < 0.10 

 

Ur tabell 6 kan det utläsas att modell 3a och modell 3b är signifikanta på 0,01 

signifikansnivå. Modell 3a har en justerad förklaringsgrad på 19,1% och modell 3b har 

en justerad förklaringsgrad på 18,5%. Båda modellerna visar på två signifikanta 

korrelationer mellan den oberoende variabeln KOMM och den beroende variabeln MSID. 

I både modell 3a och 3b har den beroende variabeln MSID en signifikant korrelation med 
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den oberoende variabeln KOMM på 0,01 signifikansnivå. Modell 3a visar att det på 0,05 

signifikansnivå finns en positiv korrelation mellan kontrollvariabeln TILL och MSID. I 

modell 3b visar kontrollvariabeln OMS en positiv korrelation med MSID på 0,05 

signifikansnivå. 

 

Sammanfattningsvis visar resultaten från studiens OLS-regression att kommunalt ägande 

har en positivt signifikant korrelation med omfattningen av hållbarhetsredovisning i 

studiens a-modeller samt i båda modellerna 3a och 3b. Genomgående visar resultaten från 

OLS-regressionen även att storleksmåttet TILL förklarar variationen av 

hållsbarhetsredovisningens omfattning bättre än storleksmåttet OMS då de tre a-

modellerna alla har högre justerade förklaringsgrader än b-modellerna och storleksmåtten 

är den enda skillnaden dem emellan.  
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7 Slutsats och diskussion 

Syftet med den här studien är att jämföra kommunala och privata bostadsbolags 

omfattning av hållbarhetsrapportering. Studien visar utifrån den teoretiska referensramen 

att omfattningen av hållbarhetsredovisning kan förklaras av intressentteorin, 

legitimitetsteorin, agentteorin och kommunala bostadsbolags tillhörighet av att vara 

hybrida organisationer. Diskussionen berör huvudsakligen hur omfattningen av 

hållbarhetsredovisning påverkas av om bostadsbolagen är kommunala eller privata. 

Utöver det förs en diskussion för kontrollvariablernas påverkan på omfattningen av 

hållbarhetsredovisning. 

 

Studiens resultat visar att det ej är möjligt att förkasta hypotes 1a eftersom det föreligger 

ett positivt samband mellan kommunalt ägande i bostadsbolag och 

hållbarhetsredovisningens omfattning. Omfattningen av hållbarhetsredovisning mätt i 

meningar, ord och andel meningar per sida visar att den är större om bostadsbolaget är 

kommunalt. Därmed visar studien att det finns ett positivt samband mellan kommunalt 

ägande i bostadsbolag och alla studiens beroende variabler. I tabell 6 visar både modell 

3a och 3b att om bostadsbolaget är kommunalt väljer det att ägna mer av sin totala 

redovisning åt hållbarhetsredovisning. I tabell 4 och 5 visar a-modellerna att kommunalt 

ägda bostadsbolag väljer att ha en mer omfattande hållbarhetsredovisning mätt i absoluta 

tal. Således visar studien att kommunala bostadsbolag först och främst ägnar en större del 

av sin totala redovisning åt hållbarhetsredovisning men även att de redovisar mer i 

absoluta tal än privata bostadsbolag. Utöver de identifierade positiva sambanden mellan 

kommunalt ägande och hållbarhetsredovisningens omfattning har den här studien inte 

funnit något signifikant samband mellan privat ägande i bostadsbolag och en mer 

omfattande hållbarhetsredovisning i studiens modeller, därav förkastas hypotes 1b. 

 

Analysens resultat stöder de tidigare presenterade teorierna kring hybrida organisationer. 

Resultatet stödjer intressentteorin, vilket beskriver hur organisationer behöver ta alla 

intressenter i beaktande (Freeman, 2010). Jansson (2005) beskriver hur kommunala 

bostadsbolag som hybrida organisationer har fler intressenter att ta hänsyn till. Den större 

gruppen intressenter som hybrida organisationer behöver ta i beaktande kan rimligen ge 

en förklaring till varför den här studiens resultat visar att hållbarhetsredovisningen är mer 

omfattande i kommunala bostadsbolag än privata bostadsbolag. Vidare kan det positiva 
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samband som den här studien visar mellan kommunala bostadsbolag och omfattningen 

av hållbarhetsredovisning orsakas av bolagets behov av att legitimera sig. Eftersom 

bostadsbolagen är kommunala är det rimligt att anta att de behöver vara mer transparenta 

än privata bostadsbolag, och att de därför hållbarhetsredovisar i högre utsträckning (SKL, 

2006). Således stöder resultatet exempelvis Said et al. (2009) teori om att kommunala 

bolag är mer beroende av allmänhetens förtroende eftersom att organisationen styrs av 

politiska aktörer. Analysen visar även att hållbarhetsredovisning är ett möjligt sätt för 

kommunala bostadsbolag att möjliggöra prestationsmätning utifrån fler än finansiella 

faktorer, vilket ger stöd till exempelvis Kurunmäki och Millers (2006) studie, vilket 

understryker svårigheterna med att mäta prestationer i hybrida organisationer. Genom att 

de kommunala bostadsbolagen hållbarhetsredovisar är det rimligt att anta att de skapar en 

redovisning som redovisar företagets prestationer utifrån både ett allmännyttigt och ett 

vinstdrivande syfte.  

 

Resultatet från Tagesson et al. (2009) visar att statliga bolag hållbarhetsredovisar mer än 

privata, vilket gör denna studies resultat intressant i jämförelse. Kommunala bostadsbolag 

som en typ av hybrid organisation är inte helt statliga bolag men studiens resultat 

indikerar att den tydliga offentliga kopplingen och det allmännyttiga syftet resulterar i en 

ökad omfattning hållbarhetsredovisning.  

 

Hållbarhetsredovisningens omfattning beror dock inte endast på om bostadsbolagen är 

kommunala eller privata, utan även på variabler såsom storlek i form av omsättning och 

totala tillgångar samt skuldsättningsgrad. Genom att genomgående visa positiva samband 

mellan hållbarhetsredovisningens omfattning och bostadsbolagens storlek visar studiens 

resultat samma samband som exempelvis Tagesson et al. (2009) tidigare identifierat. 

Eftersom studien identifierat samma samband mellan storlek och 

hållbarhetsredovisningens omfattning förstärks sambandet ytterligare. Att modellernas 

förklaringsgrad och de identifierade sambanden är starkare i a-modellerna där modellen 

inkluderar tillgångar som storleksvariabel är logiskt, sett till att bostadsbolag ofta har 

mycket stora tillgångsposter i form av fastigheter. Tillgångar kan därför anses vara ett 

lämpligare storleksmått än omsättning vid studier av bostadsbolag. 

 

Studiens övriga kontrollvariabler visar inte på några signifikanta samband. Utifrån 

tidigare studier fanns det tvetydiga resultat för vilken påverkan variablerna 
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skuldsättningsgrad och kassalikviditet har på hållbarhetsredovisningens omfattning 

(Cormier & Magnan, 2003; Dam & Scholtens, 2013; Parsa & Kouhy, 2008; Sotorrío & 

Sánchez, 2010). Tvetydigheten bekräftas i analysen då det inte redovisas några 

signifikanta samband för variablerna. En möjlig förklaring till att variabeln för 

diversifierad styrelse inte visade signifikanta samband för hållbarhetsredovisningens 

omfattning kan vara att kön endast är ett sätt att mäta diversifiering samt att variabelns 

påverkan kan vara styrd av det lands kultur bolaget verkar inom. Det kan resoneras att 

jämställdheten i styrelsen ha en större påverkan på hållbarhetsredovisningens omfattning 

i länder där det i övrigt är mindre jämställt än i Sverige.  

 

7.1 Bidrag 

I breda termer undersöker studien den hybrida organisationens påverkan på 

hållbarhetsredovisningens omfattning och på ett mer specifikt sätt skillnaden mellan 

kommunala och privata bostadsbolag. Studien visar att kommunala bostadsbolag 

upprättar en mer omfattande hållbarhetsredovisning och att de framför allt väljer att ägna 

en större del av sin totala redovisning åt hållbarhet. Kommunala bostadsbolag har som 

hybrida organisationer många intressenter att ta hänsyn till och har i sin själva existens 

ett allmännyttigt syfte. Detta medför att de väljer att hållbarhetsredovisa mer omfattande 

än privata bostadsbolag. Studien visar således att hybrida organisationer väljer att 

använda sig av hållbarhetsredovisning som ett sätt för att dels kombinera 

hållbarhetsaspekter med företagandets vinstsyfte och dels väljer att hållbarhetsredovisa 

för att delge information till den vida krets intressenter som finns kring hybrida 

organisationer. Därmed bidrar studien teoretiskt till forskningen om hybrida 

organisationer genom tillämpningen av intressentteorin, legitimitetsteorin och 

agentteorin på kommunala bostadsbolag. 

 

Utöver detta visar studien att kommunala bostadsbolag i sin nära koppling till det 

offentliga väljer att hållbarhetsredovisa mer än sina privata motsvarigheter, och att de 

därmed på ett tydligare sätt vill visa det ansvar bolagen tar för samhället i övrigt. Enbart 

ett vinstdrivande syfte verkar inte räcka för att hållbarhetsredovisa i en vidare omfattning 

då studien inte påvisar något positivt samband mellan privat ägande och 

hållbarhetsredovisningens omfattning. Studien bidrar därmed till att visa att kommunala 
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bostadsbolags allmännyttiga syfte faktiskt innebär att även om de inte tar ett större socialt 

ansvar än privata bostadsbolag väljer de att i större omfattning kommunicera det ansvar 

de tar. Därmed är det rimligt att anta att kommunala bostadsbolag värdesätter legitimitet 

mer än privata bostadsbolag. Således bidrar studien till att förklara legitimitetsteorin i en 

svensk kontext med stor omfattning kommunägda bolag.  

 

Därutöver bidrar studien praktiskt genom att ha identifierat ägandets påverkan på bolag 

vid hållbarhetsrapportering, en faktor som det finns en brist av gjorda studier på då dessa 

fokuserat på branschers, storlekens och synlighetens påverkan på omfattningen av 

hållbarhetsrapportering. I och med ägandets tydliga påverkan på 

hållbarhetsredovisningens omfattning kan det vara viktigt att ha ägandet i åtanke vid 

utformningen av regler och standarder för hållbarhetsredovisning i Sverige. Statliga bolag 

fick tidigare än privata bolag ett lagstadgat krav om att upprätta hållbarhetsredovisning. 

Enligt vår studie borde det snarare varit tvärtom, kommunala bolag verkar redan nu 

upprätta en mer omfattande hållbarhetsredovisning än privata bolag, trots att de inte är 

tvungna enligt lag att göra det. Därmed kan studiens bidrag användas för att få en djupare 

förståelse för de drivande faktorerna bakom upprättandet av hållbarhetsredovisning i 

Sverige och göra hållbarhetsredovisningen mer jämförbar.  

 

En mindre del av studiens bidrag är även uppmärksammandet av den brist på privata 

bostadsbolag som väljer att delge sina årsredovisningar på hemsidorna. Många relativt 

stora, ofta familjeägda, privata bostadsbolags hemsidor ger intryck av att främst finnas 

till i syfte att attrahera hyresgäster och tillhandahålla en bostadskö snarare än att delge 

redovisning i olika former. Denna del av studiens bidrag skulle kunna indikera att dessa 

familjeägda privata bostadsbolag inte är lika intressentstyrda som större privata eller 

kommunala bostadsbolag. 

 

7.2 Fortsatt forskning 

I den här studien undersöks endast hållbarhetsredovisning som en total omfattning och 

inte på ett djupare plan. Framtida studier skulle kunna ta vid där vår studie slutar och 

ytterligare utforska ämnet hållbarhetsredovisning i privata och kommunala bostadsbolag, 

men i stället fokusera på om det finns några skillnader i vilka delar av 
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hållbarhetsredovisningen bolagen fokuserar på. Därmed skulle forskningen ytterligare 

kunna förklara eventuella skillnader mellan privata och kommunala bolag och nyansera 

bilden av deras hållbarhetsredovisning då det är möjligt att privata bostadsbolag i 

dagsläget lägger mer vikt vid en del av hållbarhetsredovisningen än vad kommunala 

bostadsbolag gör.  

 

En fortsatt studie skulle även kunna genomföra en liknande studie men på ett 

longitudinellt sätt och då främst jämföra hållbarhetsredovisningen före och efter det 

lagstadgade kravet på hållbarhetsredovisning som infördes från och med räkenskapsåret 

2017. Utöver en studie i tid skulle en sådan undersökning dra nytta av den ökade 

omfattning företag som då måste uppföra hållbarhetsredovisning och därmed även kunna 

genomföra en studie med ett större urval och således kunna dra mer generaliserbara 

slutsatser.  

 

Ett möjligt sätt att genomföra en studie inom ämnet hade varit att göra det med ett 

kvalitativt tillvägagångssätt för att i stället för att förklara omfattningen av 

hållbarhetsredovisning förklara de bakomliggande orsakerna till varför bolagen upprättar 

hållbarhetsredovisning. En sådan studie skulle kunna ge svar på andra frågor och 

komplettera bilden med hur det ser ut i dagsläget genom att svara på varför det ser ut som 

det gör. Därmed skulle den studien kunna identifiera vilka faktorer som driver privata och 

kommunala bostadsbolag till att hållbarhetsredovisa.  

 

I denna studie användes främst årsredovisningar och hållbarhetsredovisningar som 

underlag för analys av omfattningen av hållbarhetsredovisningen. Med en modernare 

kommunikation där allt mer information flyttas till internet och läggs ut på företagens 

hemsidor, finns det flera primära källor som kan användas som underlag för att studera 

omfattningen av hållbarhetsredovisning. Förslaget är därför att fortsatt forskning kan 

göras genom insamling från andra källor än de rapporter och officiella redovisningar som 

företagen använder sig av för att förmedla arbetet med hållbarhet. 

 

Slutligen är ett förslag att fortsatta studier skulle kunna basera datainsamling på en 

kodningsmall antingen utformad utifrån GRI:s riktlinjer eller en omarbetad variant av den 

i studien använda Hackston och Milne-varianten (1996). Genom det tillvägagångssättet 

skulle hållbarhet i form av ekonomiska faktorer kunna inkluderas för att bredda synen på 
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hållbarhetsredovisning och eventuellt få andra resultat än de som uppnåddes i den här 

studien. 
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Appendix A - Vägledning av Hackston & Milne (1996) 

Environment  

(1) Environmental pollution  

● pollution control in the conduct of the business operations; capital, operating and 

research and development expenditures for pollution abatement;  

● statements indicating that the company’s operations are non-polluting or that 

they are in compliance with pollution laws and regulations;  

● statements indicating that pollution from operations has been or will be reduced;  

● prevention or repair of damage to the environment resulting from processing or 

natural resources, e.g. land reclamation or reforestation;  

● conservation of natural resources, e.g. recycling glass, metals, oil, water and 

paper;  

● using recycled materials;  

● efficiently using materials resources in the manufacturing process;  

●  supporting anti-litter campaigns;  

● receiving an award relating to the company’s environmental programmes or 

policies;  

● preventing waste.  

 

(2) Aesthetics  

● designing facilities harmonious with the environment;  

● contributions in terms of cash or art/sculptures to beautify the environment;  

● restoring historical buildings/structures.  

 

(3) Other  

● undertaking environmental impact studies to monitor the company’s impact on 

the environment;  

● wildlife conservation;  

● protection of the environment, e.g. pest control.  

 

Energy  

● conservation of energy in the conduct of business operations;  

● using energy more efficiently during the manufacturing process;  

● utilizing waste materials for energy production;  

● disclosing energy savings resulting from product recycling;  

● discussing the company’s efforts to reduce energy consumption;  

● disclosing increased energy efficiency of products;  

● research aimed at improving energy efficiency of products;  

● receiving an award for an energy conservation programme;  

● voicing the company’s concern about the energy shortage;  

● disclosing the company’s energy policies.  
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Employee health and safety  

● reducing or eliminating pollutants, irritants, or hazards in the work environment;  

● promoting employee safety and physical or mental health;  

● disclosing accident statistics;  

● complying with health and safety standards and regulations;  

● receiving a safety award;  

● establishing a safety department/committee/policy;  

● conducting research to improve work safety;  

● providing low cost health care for employees.  

 

Employee other  

(1) Employment of minorities or women  

● recruiting or employing racial minorities and/or women;  

● disclosing percentage or number of minority and/or women employees in the 

workforce and/or in the various managerial levels;  

● establishing goals for minority representation in the workforce;  

● programme for the advancement or minorities in the workplace;  

● employment of other special interest groups, e.g. the handicapped, ex-convicts 

or former drug addicts;  

● disclosures about internal advancement statistics.  

 

(2) Employee training  

● training employees through in-house programmes;  

● giving financial assistance to employees in educational institutions or continuing 

education courses;  

● establishment of trainee centres.  

 

(3) Employee assistance/benefits  

● providing assistance or guidance to employees who are in the process of retiring 

or who have been made redundant;  

● providing staff accommodation/staff home ownership schemes;  

● providing recreational activities/facilities.  

 

(4) Employee remuneration  

● providing amount and/or percentage figures for salaries, wages, PAYE taxes, 

superannuation;  

● any policies/objectives/reasons for the company’s remuneration 

package/schemes.  

 

(5) Employee profiles  

● providing the number of employees in the company and/or at each branch/ 

subsidiary;  

● providing the occupations/managerial levels involved;  

● providing the disposition of staff – where the staff are stationed, and the number 

involved;  
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● providing statistics on the number of staff, the length of service in the company 

and their age groups;  

● providing per employee statistics, e.g. assets per employee and sales per 

employee;  

● providing information on the qualifications of employees recruited.  

 

(6) Employee share purchase schemes  

● providing information on the existence of or amount and value of shares offered 

to employees under a share purchase scheme or pension programme;  

● providing any other profit sharing schemes.  

 

 

(7) Employee morale  

● providing information on the company/management’s relationships with the 

employees in an effort to improve job satisfaction and employee motivation; 

● providing information on the stability of the workers’ jobs and the company’s 

future;  

● providing information on the availability of a separate employee report;  

● providing information about any awards for effective communication with 

employees;  

● providing information about communication with employees on management 

styles and management programmes which may directly affect the employees.  

 

(8) Industrial relations  

● reporting on the company’s relationship with trade unions and/or workers;  

● reporting on any strikes, industrial actions/activities and the resultant losses in 

terms of time and productivity;  

● providing information on how industrial action was reduced/negotiated.  

 

(9) Other  

● improvements to the general working conditions – both in the factories and for 

the office staff;  

● information on the reorganization of the company/discussions/branches which 

affect the staff in any way;  

● the closing down of any part of the organization, the resultant redundancies 

created, and any relocation/retraining efforts made by the company to retain 

staff;  

● information and statistics on employee turnover;  

● information about support for day-care, maternity and paternity leave.  

 

Products  

(1) Product development  

● information on developments related to the company’s products, including its 

packaging, eg. making containers reusable;  
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● the amount/percentage figures of research and development expenditure and/or 

its benefits;  

● information on any research projects set up by the company to improve its 

product in any way.  

 

(2) Product safety  

● disclosing that products meet applicable safety standards;  

● making products safer for consumers;  

● conducting safety research on the company’s products;  

● disclosing improved or more sanitary procedures in the processing and 

preparation of products;  

● information on the safety of the firm’s product.  

 

(3) Product quality  

● information on the quality of the firm’s products as reflected in prizes/awards 

received;  

● verifiable information that the quality of the firm’s product has increased (e.g. 

ISO 9000).  

 

Community involvement  

● donations of cash, products or employee services to support established 

community activities, events, organizations, education and the arts;  

● summer or part-time employment of students;  

● sponsoring public health projects;  

● aiding medical research;  

● sponsoring educational conferences, seminars or art exhibits;  

● funding scholarship programmes or activities;  

● other special community related activities, e.g. opening the company’s facilities 

to the public;  

● supporting national pride/government sponsored campaigns;  

● supporting the development or local industries or community programmes and 

activities.  

 

Others  

(1) Corporate objectives/policies: general disclosure of corporate 

objectives/policies relating to the social responsibility of the company to the 

various segments of society.  

 

(2) Other: disclosing/reporting to groups in society other than shareholders and 

employees, e.g. consumers; any other information that relates to the social 

responsibility of the company.  

 

Decision rules for social disclosures  

● Discussion of directors’ activities are not to be included as a discussion on 

employees.  
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● All sponsorship activity is to be included no matter how much it is advertising.  

● All disclosures must be specifically stated, they cannot be implied.  

● Good/neutral/bad classifications to be determined from perspective of the 

stakeholder group involved.  

● If any sentence has more than one possible classification, the sentence should be 

classified as to the activity most emphasized in the sentence.  

● Tables (monetary and non-monetary) which provide information which is on the 

checklist should be interpreted as one line equals one sentence and classified 

accordingly.  

● Innovations in products or services should not be included unless they are 

beyond what is necessary to compete in the marketplace or attract business.  

● Any discussion of the pension funds or employee share schemes would be 

classified as good news unless it was clearly to the contrary, e.g. that the scheme 

had been scrapped.  

● Any disclosure which is repeated shall be recorded as a CSD sentence each time 

it is discussed.  

● Discussions relating to the quality of goods and services will not be a CSD 

unless it contains notice of a verifiable change in quality, e.g. accreditation to the 

International Standards Organisation ISO 9000 quality series standard. 
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Appendix B - Kodningsmall 

Text redovisning  

Menings kännetecken Miljö Energi 

Produkt & 

Kunder 

Samhälle 

& Ägare Anställda Övriga 

Goda nyheter 
      

Dåliga nyheter 
      

Neutrala nyheter 
      

Positiva / Negativa 

Påståenden 
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Appendix C - Multikollinearitet 

 

Beroende variabel: 

ORD 

 

Modell Appendix C 

𝑂𝑅𝐷(𝑖,𝑡) = 𝛽0 +  𝛽1𝑂𝑀𝑆(𝑖,𝑡) + 𝛽2𝑇𝐼𝐿𝐿(𝑖,𝑡) +  𝛽3𝑅𝑂𝐴(𝑖,𝑡) +  𝛽4𝑅𝑂𝐸(𝑖,𝑡)

+ 𝛽5𝐾𝐴𝑆𝑆𝐿(𝑖,𝑡) + 𝛽6𝑆𝐺𝑅𝐴𝐷(𝑖,𝑡)  + 𝛽7𝐽𝑀𝐿𝐾𝑇(𝑖,𝑡)  

+ 𝛽8𝐾𝑂𝑀𝑀(𝑖,𝑡)  + 𝜖(𝑖,𝑡) 

Variabler B-koefficient S.E. VIF 

OMS -0,080 0,355 9,958 

TILL 0,606* 0,360 11,245 

ROA 2,165 5,416 4,699 

ROE -0,082 2,135 4,250 

KASSL -0,189 0,244 1,127 

SGRAD 0,056 0,059 1,420 

JMLKT 0,084 0,328 1,154 

KOMM 0,839** 0,410 2,304 

    

Just. R2 0,228   

F-värde 3,182   

Sig. 0,005   

*** p <0,01 

** p <0,05 

* p < 0.10 

 

 


