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Sammanfattning 

Titel     Sambandet mellan ägaridentitet och hållbarhetsrevision 

Författare     Linnea Bellis och Karolina Jishammar 

Handledare  Professor Torbjörn Tagesson 

Nyckelord    Ägaridentitet, kommunala bolag, hållbarhetsrevision, PAT, IT 

Bakgrund Från och med räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2016 är det 

obligatoriskt för stora svenska aktiebolag att upprätta en hållbarhetsrapport. 

Lagstiftaren har dock inte krävt att hållbarhetsrapporten ska granskas av en 

revisor. Både publika och kommunala bolag omfattas av den nya lagstiftningen. 

Utifrån positiv redovisningsteori (PAT) och institutionell teori (IT) kan det tänkas 

att bolagens olika ägaridentiteter påverkar deras behov av hållbarhetsrevision. 

Syfte Syftet med studien är att förklara sambandet mellan ägaridentitet och 

hållbarhetsrevision i svenska aktiebolag. Vidare ska vi analysera vilka faktorer 

som påverkar kommunala aktiebolags beslut att antingen välja eller avstå från 

hållbarhetsrevision.   

Metod Denna kvantitativa studie har ett deduktivt angreppssätt. Utifrån PAT och IT har 

tre hypoteser formulerats. En tvärsnittsdesign har använts och sekundärdata i form 

av årsredovisningar från företagens hemsidor har analyserats med logistisk 

regression. Dessutom har en kompletterande analys i form av fyra 

semistrukturerade intervjuer genomförts med representanter från kommunala 

aktiebolag. 

Slutsats Ägaridentitet var inte statistiskt signifikant, men resultatet bör beaktas med viss 

försiktighet, eftersom endast tre kommunala bolag valde hållbarhetsrevision. 

Resultaten från de semistrukturerade intervjuerna visar visst stöd för både PAT 

och IT. Slutligen visar studiens resultat ett signifikant samband mellan 

hållbarhetsrevision och kontrollvariablerna storlek och bransch. 

  



 
 
 

Abstract 

Title The relationship between ownership identity and sustainability reporting 

assurance 

Authors       Linnea Bellis and Karolina Jishammar 

Supervisor    Professor Torbjörn Tagesson 

Key words     Ownership identity, municipal corporations, sustainability reporting assurance, 

PAT, IT 

Introduction Since the 31th of December 2016, sustainability reporting has been mandatory 

for big companies in Sweden. The legislation is based on soft regulation, which 

means that it is not mandatory for companies to apply sustainability reporting 

assurance (SRA). Both listed and municipal corporations are affected by the new 

legislation. Based on positive accounting theory (PAT) and institutional theory 

(IT), it is possible that their different ownership identities will affect their choice 

of  applying SRA. 

Purpose The purpose this study is to explain the relationship between ownership identity 

and SRA for Swedish companies. In addition, we will analyse factors that 

influence municipal corporations’ choice to apply or not to apply SRA.  

Method This quantitative study is based on a deductive approach. Based on PAT and IT, 

three hypothesis have been developed. A cross-sectional design has been used 

together with secondary data from companies’ annual reports in a logistic 

regression. Finally, we have developed our results from the logistic regression 

through four semi-structured interviews with employees from municipal 

corporations that are affected by the new legislation. 

Conclusion Ownership identity was not statistically significant in the logistic regression. 

However, our results should be read with some caution, since only three municipal 

corporations chose SRA. The results from the semi-structured interviews gave us 

some support for both PAT and IT. Moreover, our findings show a positive 

relationship between SRA and the control variables firm size and industry 

belonging.   
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1. Inledning 

Det inledande kapitlet ger en bakgrund till uppsatsens ämne, följt av en problematisering som 

i sin tur mynnar ut i uppsatsens syfte. 

 

1.1 Bakgrund 

  

“Någon hade kanske önskat sig krav även angående bestyrkande av hållbarhetsrapporterna. 

Men ibland är det bättre om efterfrågan får styra.” (Halling, 2016a s.9) 

Den 26 oktober 2016 beslutade Sveriges Riksdag att anta regeringens proposition om 

hållbarhets- och mångfaldsredovisning (Sveriges Riksdag, 2018). Syftet med lagstiftningen är 

att göra information om företags hållbarhetsarbeten mer öppen och jämförbar 

(Justitiedepartementet, 2015). Lagstiftningen träder i kraft för räkenskapsår som påbörjas efter 

31 december 2016 och implementeras främst genom förändringar i Årsredovisningslagen 

(ÅRL) (SFS 1995:1 554). Den nya lagstiftningen omfattar cirka 1600 svenska aktiebolag och 

bland dem återfinns både publika, privata och kommunala företag (Lennartsson, 2016a). 

Hållbarhetsredovisningen ska enligt 6 kap. 12 § ÅRL innehålla upplysningar om frågor som rör 

miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av 

korruption. Enligt förändringarna är företagets styrelse ytterst ansvarig för upprättandet av 

hållbarhetsrapporten (Justitiedepartementet, 2015). Även om lagstiftningen är obligatorisk 

tillåts företag att åsidosätta specifika frågor, om de öppet upplyser om avvikelsen och förklarar 

varför de väljer att avvika från dem (ibid.). Denna typ av lagstiftning kallas på engelska för soft 

regulation (Tagesson & Collin, 2015).  

Som en följd av att lagstiftningen baseras på soft regulation finns det inga krav på att en 

utomstående part ska granska företagets hållbarhetsrapport (Justitiedepartementet, 2015). 

Revisorn kontrollerar endast att en hållbarhetsrapport har upprättats (ibid.). Regeringens beslut 

om att inte lagstadga om hållbarhetsrevision har gett upphov till diskussioner inom revision- 

och redovisningsbranschen. Torbjörn Westman, affärsområdeschef på KPMG och ordförande 

i FAR:s specialistgrupp för hållbarhetsredovisning, råder sina klienter att låta granska 

hållbarhetsrapporten trots att lagstiftaren inte kräver det (Lennartsson, 2016b). Han tycker att 

det ger ett mervärde, både i form av en extern kvalitetsstämpel men också som ett internt kvitto 

på att företaget har fungerande system för att ta fram rätt beslutsunderlag (ibid.). Yvonne 
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Johansson, redovisningsspecialist och kvalitetskontrollant på FAR, säger att hållbarhetsrevision 

ökar trovärdigheten och transparensen (Halling, 2016b). Hon tror att antalet företag som väljer 

hållbarhetsrevision kommer att öka vilket leder till en automatisk efterfrågan på revision. 

Johansson anser att det är bättre om behovet av revision växer fram än att det lagstadgas (ibid.). 

Regeringen motiverar sitt beslut om att inte lagstadga om hållbarhetsrevision utifrån att det ger 

upphov till kostnader för företagen (Justitiedepartementet, 2015). Regeringen skriver att 

företagen själva bör kunna avgöra när det är motiverat att ta dessa kostnader (ibid.).  

Innan lagstiftningen trädde i kraft valde ett sjuttiotal svenska företag hållbarhetsrevision 

(Lennartsson, 2016c). Merparten av dessa företag var statliga och hade inget val eftersom 

ägardirektivet ställer krav på hållbarhetsrevision (Regeringskansliet, 2018). Därutöver var det 

ett tjugotal publika bolag och ett dussintal privata bolag som valde hållbarhetsrevision 

(Lennartsson, 2016c). Enligt Lennartsson (2016c) återfinns inga kommunala aktiebolag bland 

de företag som valde hållbarhetsrevision. Denna information väcker två frågor hos oss. Den 

första frågan handlar om huruvida lagstiftningen kommer leda till att fler företag väljer 

hållbarhetsrevision. Den andra frågan handlar om huruvida ägaridentitet kan förklara företags 

beslut att välja eller avstå från hållbarhetsrevision.  

 

1.2 Problemformulering 

Tidigare studier (Castelo Branco et al., 2014; De Beelde & Tuybens, 2015; Angelstig & 

Gustavsson, 2016; Martínez-Ferrero et al., 2017) argumenterar att ägaridentitet är faktor som 

skulle kunna påverka ett företags beslut att välja eller avstå från hållbarhetsrevision. Det har sin 

grund i att ägaridentitet influerar synen på redovisning och revision (Zimmerman, 1977). 

Utifrån ett agentteorietiskt perspektiv uppstår behovet av revision när principalen lämnar över 

beslutsfattandet till en agent (Jensen & Meckling, 1976). Behovet av revision uppstår eftersom 

principalen inte tror att agenten kommer att redovisa sanningsenlig information på egen hand 

(Deegan, 2013). I ett publikt aktiebolag uppstår en tydlig agent- och principalrelation mellan 

aktieägarna och företagsledningen (Hart, 1995). I ett kommunalt aktiebolag är agent- och 

principalrelationen mer komplex (Collin et al., 2009). Kommuninvånarna utgör den yttersta 

principalen till de kommunala bolagen (Zimmerman, 1977). Kommuninvånare kan indirekt 

påverka de kommunala aktiebolagen genom de allmänna valen vart fjärde år då representanter 

till kommunfullmäktige röstas fram (Meyer & Mårtensson, 2009). Enligt Kommunallagen (KL) 

(SFS: 2017:725) har kommunfullmäktige det yttersta ägaransvaret för aktiebolagen. Vidare har 
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kommunstyrelsen, som utses av kommunfullmäktige, en uppsiktsplikt över de kommunala 

aktiebolagen enligt 6 kap. 1 § 2st KL. Kommunstyrelsen testar årligen enligt 6 kap. 9 § KL om 

bolaget bedrivit verksamhet i linje med det fastställda kommunala ändamålet. 

Kommunstyrelsen har i sin tur redovisningsskyldighet gentemot kommunfullmäktige 

(Kastberg, 2015). Vanligtvis utgörs de tre kommunala organen av politiker från samma partier, 

vilket innebär att de i praktiken granskar sig själva (ibid.). Jensen & Meckling (1976) 

argumenterar att det inte uppstår något agentproblem om agent och principal utgörs av samma 

personer. Behovet av revision i kommunala aktiebolag kan därför ifrågasättas, eftersom det 

sällan uppstår informationsasymmetri mellan aktiebolagets styrelse, kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsen (Kastberg, 2015).   

Utöver olika agent- och principalrelationer, skiljer sig kommunala och publika aktiebolags 

syften åt (Erlingsson et al., 2014). Publika bolag förutsätts bedriva verksamhet med ett 

vinstsyfte (Meyer & Mårtensson, 2009). Målet är därmed att ge ägarna avkastning på satsat 

kapital samt att generera medel för att kunna driva verksamheten vidare (Zimmerman, 1977). 

De kommunala bolagen får generellt sett inte bedriva verksamhet med vinstsyfte utan ska 

tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt kommuninvånarna (Kastberg, 2015). 

Målet är att genom finansiella medel bedriva verksamhet, vilket kallas för omvänd matchning 

(RKR, 2011). Det finns dock vissa verksamheter som undantas från denna regel (Erlingsson et 

al., 2014). Dessa utgörs av kommunala bostads- och energibolag som ska bedrivas utifrån 

affärsmässig princip samt affärsmässig grund (Lindquist et al., 2016). Till skillnad från annan 

kommunal verksamhet ska kommunala bostads- och energibolag bedrivas med ett uttalat 

vinstsyfte (ibid.) 

Det finns endast ett fåtal studier som har undersökt om ägaridentitet påverkar företags beslut 

att välja eller avstå från hållbarhetsrevision (Castelo Branco et al., 2014; Angelstig och 

Gustavsson, 2016). Vi har inte hittat några tidigare studier som har inkluderat kommunala 

aktiebolag. Avsaknaden av studier om kommunala aktiebolag kan bero på att den mesta av 

forskningen utförs i en anglo-amerikansk kontext där kommunalt ägarskap av företag är 

ovanligt (Tagesson et al., 2009). Till skillnad från den anglo-amerikanska kontexten är 

kommuner betydande bolagsägare i Sverige (Collin et al., 2017). Sveriges kommuner äger runt 

1500 aktiebolag (SCB, 2018a). Under 2016 omsatte kommunala aktiebolag närmare 195 

miljarder kronor och redovisade tillsammans ett resultat på 14,2 miljarder kronor (SCB, 2018b). 

De kommunala aktiebolagen står därmed för en stor del av Sveriges ekonomiska aktivitet och 

påverkar både miljön och samhället i stort (Ball & Grubnic, 2007). Guthrie et al. (2010) samt 
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Ball & Grubnic (2007) argumenterar att forskare har förbisett offentliga företags 

hållbarhetsredovisning. Genom att inkludera kommunala aktiebolag i denna studie finns det 

därmed en möjlighet att ytterligare förklara offentlig sektors hållbarhetsredovisning.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att förklara sambandet mellan ägaridentitet och hållbarhetsrevision i 

svenska aktiebolag. Vidare ska vi analysera vilka faktorer som påverkar kommunala 

aktiebolags beslut att antingen välja eller avstå från hållbarhetsrevision.  
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2. Vetenskaplig metod 

Denna del presenterar uppsatsens vetenskapliga ansats och teoretiska utgångspunkt som 

används för att besvara studiens syfte. 

 

2.1 Vetenskaplig ansats 

Syftet med studien är att förklara sambandet mellan ägaridentitet och hållbarhetsrevision i 

svenska aktiebolag. Vidare ska vi analysera vilka faktorer som påverkar kommunala 

aktiebolags beslut att antingen välja eller avstå från hållbarhetsrevision. Vi har endast 

identifierat två tidigare studier om hållbarhetsrevision som använt ägaridentitet som en 

förklarande variabel (Castelo Branco et al., 2014; Angelstig & Gustavsson, 2016). Således 

bygger studien vidare på tidigare forskning om hållbarhetsrevision genom att addera 

kommunala aktiebolag. 

Eftersom det finns befintlig forskning och teori om företags beslut att välja eller avstå från 

hållbarhetsrevision är det fördelaktigt att anta en deduktiv ansats (Bryman & Bell, 2013). Den 

deduktiva ansatsen låter erkända och etablerade teorier styra både insamlingen av 

datamaterialet samt tolkningen av det (ibid.). Arbetssättet motverkar att resultatet av studien 

beror på forskarens subjektiva bedömningar (Davidson & Patel, 2003). Nackdelen är att 

ansatsen tar gamla antaganden om verkligheten som korrekta vilket innebär en risk att nya 

upptäckter uteblir (ibid.). I och med att denna studie utgår från ett eklektiskt perspektiv, minskar 

dock den risken. 

 

2.2 Teoretisk utgångspunkt 

Denna studie utgår ifrån positiv redovisningsteori (PAT) och institutionell teori (IT), två vanligt 

förekommande teorier när det kommer till redovisningsval (Falkman & Tagesson, 2008; Collin 

et al., 2009). Denna studie antar, som tidigare nämnt, ett eklektiskt perspektiv. Ett eklektiskt 

perspektiv handlar om att se teorier som kompletterande istället för konkurrerande (DiMaggio, 

1995; Collin et al., 2009; Tagesson et al., 2013). PAT och IT utmynnar i stor grad till samma 

hypoteser trots olika argumentationer och bakomliggande antaganden (Collin et al., 2009). PAT 

fokuserar på resursfördelningen mellan agenten och principalen (Zimmerman, 1977) medan IT 

fokuserar på företaget och dess problem associerat med osäkerhet, legitimitet och tilldelade 
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resurser (DiMaggio & Powell, 1983). Ett eklektiskt perspektiv har blivit alltmer accepterat och 

vanligt när det kommer till studier inom offentlig sektor (Tagesson, 2014). IT bidrar till PAT 

genom att addera normativ press från institutionella och sociala relationer, vilket minskar 

företags val att fatta rationella beslut (Collin et al., 2009). 

Larrinaga-González (2007) argumenterar att IT lämpar sig för longitudinella studier som ämnar 

förklara varför företeelser blir institutionaliserade. Vi kommer inte att kunna mäta 

institutionalisering, dels på grund av studiens tvärsnittsdesign men också på grund av att 

ändringarna i ÅRL nyligen implementerades. Både kraven på upprättande och kontroll av 

hållbarhetsrapporten är nya och det saknas både praktisk erfarenhet och någon etablerad praxis 

(FAR, 2017). Vi har ändå valt att inkludera IT eftersom den bidragit med viktiga infallsvinklar 

i andra tvärsnittsstudier om kommunal redovisning (Tagesson et al., 2009; Tagesson et al., 

2013) och kommunala aktiebolag (Collin et al., 2009). Dessutom anser vi att IT lämpar sig för 

jämförande studier som denna eftersom kommunala och publika bolag kan antas verka i olika 

institutionella miljöer. Som en följd av detta kan det tänkas att de upplever olika nivåer av 

institutionell press som leder till att de omedvetet gör olika redovisningsval. 
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3. Institutionalia 

I detta avsnitt presenteras förändringarna i ÅRL. 

 

3.1 Förändringar i ÅRL 

Enligt 6 kap. 10 § ÅRL ska förvaltningsberättelsen för ett företag innehålla en 

hållbarhetsrapport om företaget uppfyller mer än ett av följande villkor: 

- medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 

uppgått till mer än 250, 

- företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 175 miljoner kronor, 

- företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 350 miljoner kronor. 

Hållbarhetsrapporten ska enligt 6 kap. 12 § ÅRL innehålla upplysningar om miljö, sociala 

förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Det 

finns krav på att företagets revisor ska kontrollera huruvida en hållbarhetsrapport har upprättats 

eller inte (Justitiedepartementet, 2015). Om rapporten har upprättats separat, ska revisorns 

slutsatser redovisas i ett särskilt yttrande. Det finns dock inget krav på att en utomstående part 

ska granska hållbarhetsrapporten utöver kontrollen. Anledningen till detta är att granskning är 

förknippad med stora kostnader för företagen (Justitiedepartementet, 2015). Enligt regeringens 

bedömning talar övervägande skäl för att företagen själva bör kunna avgöra när det är motiverat 

att ta dessa kostnader och bestämma vilken nivå en granskning ska ha (ibid.).  

 

 3.2 Hållbarhetsrapportering för koncerner 

ÅRL har specifika regler för både publika och icke publika företag som är organiserade i en 

koncern. I detta avsnitt diskuteras reglerna kring koncerner som inte är publika. I vår mening 

är lagtexten för dessa koncerner inte lätt att tolka och därför har vi valt att visa en figur för att 

underlätta för läsaren. 
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Figur 1. Hållbarhetsrapportering för koncerner som inte är publika 

Det framgår av lagtexten att upprättandet av hållbarhetsrapporten bestäms utifrån om 

moderbolaget uppfyller kraven i ÅRL eller inte. Är moderbolaget ett stort bolag i lagens mening 

måste det upprätta en hållbarhetsrapport för koncernen som helhet enligt 7 kap. 31 a § ÅRL. 

Denna bestämmelse gäller dock inte för stora moderbolag som i sin tur är dotterföretag till 

överordnade moderföretag enligt 7 kap. 31 a 2st ÅRL. Ett stort moderbolag som också är ett 

dotterföretag behöver inte upprätta någon hållbarhetsrapport om företaget och dess samtliga 

dotterföretag omfattas av en rapport för koncernen, som upprättats av ett överordnat 

moderföretag (Justitiedepartementet, 2015). 

Om moderbolaget inte uppfyller kriterierna i ÅRL kan modern välja att inte upprätta en 

gemensam hållbarhetsrapport, vilket också framgår av 7 kap. 31 a § ÅRL. I de fall koncernen 

innefattar stora dotterbolag (6 kap. 10 § ÅRL) måste de upprätta egna hållbarhetsrapporter. 

Väljer moderbolaget att upprätta en gemensam hållbarhetsrapport behöver de stora 

dotterbolagen inte upprätta egna rapporter (Justitiedepartementet, 2015).  
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3.3 Särskilda regler för publika aktiebolags koncernredovisning 

När det kommer till publika aktiebolag tillämpas gränsvärdena i ÅRL på koncernnivå (ÅRL 7 

kap 31 a §). Det betyder att om en koncern som helhet uppfyller minst två av gränsvärdena 

måste den hållbarhetsrapportera på koncernnivå (Justitiedepartementet, 2015). Även om 

moderbolaget inte uppfyller kriterierna i ÅRL gällande storlek måste det upprätta en 

hållbarhetsrapport för koncernen (ÅRL 7 kap 31 a §). 
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4. Teori 

I teoriavsnittet kommer det att läggas fram argument till varför vi tror att ägaridentitet 

påverkar beslutet att välja hållbarhetsrevision. Kapitlet inleds med en redogörelse för 

ägaridentitet i publika aktiebolag. Efter det beskrivs ägaridentitet i kommunala aktiebolag. 

Därefter beskrivs utmärkande drag för kommunala bostads- och energibolag och hur det kan 

påverka beslutet kring hållbarhetsrevision. Kapitlet innehåller tre hypotesformuleringar som 

utformas med hjälp av faktorn ägaridentitet och valda teorier. 

 

4.1 Ägaridentitet i publika aktiebolag 

Aktieägare i publika bolag satsar pengar och förväntar sig att verksamheten bedrivs på ett sådant 

sätt att innehavet ökar i värde (Styf, 2011). Ägarna är företagets residualrisktagare, i och med 

att det är de som i första hand riskerar att förlora sitt insatta kapital om företaget skulle gå med 

förlust (Fama & Jensen, 1983). Aktieägarnas residualrätt är överlåtningsbar då den kan köpas 

och säljas på aktiemarknaden (ibid.). I publika bolag är ägarna normalt inte inblandade i den 

operativa driften, istället har beslutsfattandet delegerats till företagsledningen (Fama & Jensen, 

1983; Hart, 1995). Under perioden mellan årsstämmorna, som är ägarnas forum att utöva sitt 

inflytande, har de i regel ingen insyn i företagets verksamhet (Sevenius, 2007). Förhållandet 

mellan aktieägare och företagsledningen i ett publikt aktiebolag är en klassisk agent- och 

principalrelation (Jensen & Murphy, 1990; Hart, 1995). Aktieägarna känner sällan till vilka val 

företagsledningen har i olika frågor och vilket beslut som genererar det högsta aktieägarvärdet 

(Jensen & Murphy, 1990). 

Aktieägarnas låga insyn i verksamheten leder till informationsasymmetri mellan dem och 

företagsledningen (Jensen & Meckling, 1976). Det innebär att företagsledningen som sköter 

verksamheten har ett informationsövertag gentemot aktieägarna (Carrington, 2014). Grundidén 

inom PAT och det agentteoriteoretiska perspektivet är att alla individer drivs av egenintresse 

och är nyttomaximerande (Watts & Zimmerman, 1986). Enligt PAT kommer företagsledningen 

i egenskap av agent utnyttja informationsövertaget på bekostnad av aktieägarna (ibid.). Enligt 

teorin förutspår aktieägarna risken som följer av att överlåta beslutsfattandet till 

företagsledningen (ibid.). När aktieägarna försöker kontrollera företagsledningen uppstår 

agentkostnader (Deegan, 2013). Om det råder tuff konkurrens på arbetsmarknaden kan 

aktieägare minimera risken för agentkostnader genom att sänka företagsledningens arvode 
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(Dickins & Skantz, 2010). Agentkostnader leder till att företagsledningen har incitament att 

tillhandahålla aktieägare med information eftersom den vill bli rätt kompenserad för sitt arbete 

(Carrington, 2014). För att redovisningen ska minimera agentkostnader behöver den granskas 

av en utomstående part (Watts & Zimmerman, 1986). Detta har sin grund i att principalen inte 

tror att agenten kan redovisa sanningsenligt på egen hand (Deegan, 2013). Även Sevenius 

(2007) påpekar att tillgången till tillförlitlig information är en förutsättning för att investerare 

ska kunna köpa aktier i ett publikt företag. När informationsasymmetrin är hög mellan 

företagsledningen och aktieägarna har företagsledningen alltså incitament att välja revision för 

att öka trovärdigheten i den rapporterade informationen (Peters & Romi, 2015). Revisionen 

bidrar till försäkran och reducerar informationsasymmetrin som föreligger mellan agenten och 

principalen (Carrington, 2014).   

Ovanstående diskussion om agent- och principalrelationer och behovet av revision i publika 

företag kan tillämpas på hållbarhetsrevision. Företagsledningen har ett informationsövertag 

gentemot aktieägare när det kommer till företagets insatser för miljön (Brown-Liburd & 

Zamora, 2015). Hållbarhetsrevision kan användas för öka aktieägarnas förtroende för företagets 

sociala insatser (ibid.). Det finns flera empiriska bevis på att hållsbarhetsrevision ökar 

trovärdigheten i den rapporterade informationen (Hodge et al., 2009; Simnett et al., 2009; 

Cheng et al., 2010; Pflugrath et al., 2011). Tidigare forskning visar också att hållbarhetsrevision 

minskar kostnaden för eget kapital (Dhaliwal et al., 2011; Casey & Grenier, 2015; Martínez-

Ferrero & García-Sánchez, 2017) och bidrar till lägre prognosfel från aktieanalytiker (Casey & 

Grenier., 2015; Cuadrado-Ballesteros et al., 2017). 

Kolk och Perego (2010) skriver att företagsledningens beslut kring hållbarhetsrevision kan 

kopplas till utomstående press från olika intressenter. Utomstående press uppstår som en följd 

av att den sociala kontexten ständigt förändras och att allmänheten blir alltmer medveten om de 

miljöproblem som föreligger (ibid.). Detta bekräftas av KPMG international (2017) som visar 

att antalet företag som väljer hållbarhetsrevision har ökat stabilt de senaste åren. Idag väljer 

cirka 70 % av världens största företag hållbarhetsrevision (KPMG international, 2017).  År 

2005 var det endast 30 % av företagen som valde tjänsten (ibid.). Aguilera et al. (2007) skriver 

att aktieägare kan utöva institutionell press på företag för att få dem att engagera sig i 

hållbarhetsfrågor. Pressen grundar sig i att aktieägarna kan utnyttja sin rösträtt samt sälja sitt 

aktieinnehav om de är missnöjda med företagets hållbarhetsarbete (ibid.). Cheng et al. (2010) 

utförde en experimentell studie och fann att investerares benägenhet att köpa aktier i ett företag 

ökade om företaget hade valt hållbarhetsrevision. Publika bolag är beroende av utomstående 
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investerare som förser dem med kapital, vilket kan kopplas till tvingande isomorfism (Deegan, 

2013). Utifrån IT vill företaget uppfylla samhällets implicita och explicita förväntningar och 

kommer att anpassa sig till de mäktigaste intressenterna som förser det med kapital (ibid.). 

Tidigare forskning har betraktat det legala systemet på nationell nivå som en institutionell faktor 

vilket påverkar företags hållbarhetsredovisning (Simnett et al., 2009; Kolk & Perego, 

2010).  Sannolikheten att företag arbetar proaktivt med hållbarhetsfrågor ökar när företaget 

verkar i ett starkt legalt system som skyddar intressenter (Campbell, 2007). Sverige har ett 

tydligt intressentperspektiv (La Porta et al., 1998; Simnett et al., 2009). Intressenter till svenska 

publika aktiebolag kan antas ha en betydande påverkan på företagens aktiviteter (Simnett et al., 

2009). Enligt Simnett et al. (2009) är Sverige ett land som associeras med hög institutionell 

press i frågan om företags insatser för miljön. Även Campbell (2007) argumenterar att Sveriges 

institutionella mekanismer sätter press på publika företag att arbeta aktivt med hållbarhet. Att 

svenska publika bolag ligger i framkant när det kommer till hållbarhetsrapportering (Park & 

Brorson, 2005; Arvidsson, 2017) kan alltså kopplas till IT och institutionell press. 

Baserat på ovanstående argumentation finns det således flera incitament för företagsledningar 

i publika aktiebolag att välja hållbarhetsrevision.  
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4.2 Ägaridentitet i kommunala aktiebolag 

När kommunfullmäktige väljer aktiebolag som associationsform till sina verksamheter 

förändras flödet av information mellan kommuninvånare och den kommunala verksamheten 

(Grossi & Thomasson, 2015). En kedja av agent- och principalrelationer uppstår (Collin et al., 

2009). 

 

Figur 2. Agent- och principalrelationer i ett kommunalt aktiebolag. Egen figur med inspiration från Grossi och 

Thomasson (2015).  

Den första agentrelationen uppstår mellan kommunfullmäktige och det kommunala 

aktiebolaget. Kommunfullmäktige äger aktierna och upprättar ägardirektivet (Meyer et al., 

2013). Kommunfullmäktige får möjlighet till löpande insyn i företaget genom att de tillsätter 

samtliga av bolagets ledamöter (SKL, 2012). Enligt KL ska även kommunfullmäktige utse en 

av kommunens förtroendevalda revisorer till lekmannarevisorer som har till uppdrag att granska 

bolagens verksamheter (10 kap. 3 § 5p KL). Trots att kommunfullmäktige ansvarar över 

verksamheten och utser samtliga styrelseledamöter är det vanligt att aktiebolagets verkställande 

direktör, ekonomichef och styrelseordförande utvecklar direktivet och avtalen (Grossi och 

Thomasson, 2011). Kommunfullmäktiges passiva roll kan förklaras av dess ursprungliga 

önskan att föra över ansvaret av tjänsten till aktiebolaget (ibid.). Kommunfullmäktiges önskan 

är begränsad till att säkerställa att kommuninvånarna får den service de behöver till en rimlig 

kostnad samt att tillhandahållandet av tjänsten är i linje med lag och reglering (ibid.). Så länge 

dessa krav är uppfyllda har kommunfullmäktige inget intresse av att granska 

aktiebolagsstyrelsens arbete (ibid.).   
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Den andra agentrelationen förekommer mellan kommuninvånarna och kommunfullmäktige. 

Denna relation utgår från ett demokratiskt system där kommuninvånarna väljer representanter 

vart fjärde år genom de allmänna valen (Grossi & Thomasson, 2015). Kommuninvånarna ses 

som den yttersta intressenten för kommunal verksamhet (Tagesson, 2014) och är en bred grupp 

med olika preferenser (Zimmerman, 1977). Enligt Cassel (2000) har politiker svårt att engagera 

kommuninvånarna att utöva sina demokratiska skyldigheter och rättigheter. 

Kommuninvånarnas avsaknad av intresse för den kommunala verksamheten och redovisningen 

kan förklaras utifrån PAT.  En kommuninvånare kan inte kapitalisera sin rösträtt eftersom den 

inte kan säljas på en marknad (Zimmerman, 1977). Det leder till att kommuninvånarnas behov 

av kommunal redovisning blir lägre jämfört med aktieägare i publika aktiebolag där rösträtten 

kan kapitaliseras och koncentreras (ibid.). 

Den tredje agentrelationen återfinns mellan kommunstyrelsen och aktiebolaget. 

Kommunstyrelsen är kommunens arbetsorgan och enligt 6 kap. 1 § 2 st KL har de uppsiktsplikt 

gentemot aktiebolaget. Enligt rapporter från flera kommuners yrkesrevisorer brister 

kommunstyrelsens kontroll av de kommunala aktiebolagen (Ernst & Young, 2016; Nilsson, 

2016; Salomonsson et al., 2016; KPMG, 2017; Sturesson & Petersson, 2017). Bristen i 

kommunens interna kontroll kan grunda sig i att politikerna både sitter i kommunstyrelsen samt 

i det kommunala aktiebolagets styrelse (Kastberg, 2015). Politikerna granskar indirekt sig 

själva vilket minskar incitamenten att utföra en extern granskning (Lundin, 2010; Kastberg, 

2015). 

Den sista agentrelationen som har identifierats uppstår mellan kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsen. Enligt KL är det kommunfullmäktige som utser kommunstyrelsen, vilka 

leder och samordnar allt arbete inom kommunen. Kommunstyrelsen har redovisningsskyldighet 

gentemot kommunfullmäktige (Meyer & Mårtensson, 2009). Precis som i relationen mellan 

kommunstyrelsen och det kommunala aktiebolaget är det vanligt förekommande att politikerna 

sitter på dubbla stolar (Kastberg, 2015). I de fall då ledamöter i kommunfullmäktige inte sitter 

i kommunstyrelsen eller i kommunala aktiebolags styrelser kan en intressekonflikt ändå 

uppkomma (Lundin, 2010). Intressekonflikten grundar sig i att revisionen ofta innebär 

granskning av de egna partikamraterna (ibid.). 

Det uppstår även en kundrelation mellan det kommunala aktiebolaget och kommuninvånarna. 

Kommuninvånarna är användare av tjänsterna som de kommunala aktiebolagen tillhandahåller 

(Grossi & Thomasson, 2015). Förhållandet mellan det kommunala aktiebolaget och 
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kommuninvånarna är i vissa fall obligatorisk då kommunernas aktiebolag har monopol inom 

flera verksamhetsområden (Näringsdepartementet, 2009). Som ett resultat av att förhållandet är 

obligatoriskt minskar kommuninvånarnas behov av att hålla sig informerade (Zimmerman, 

1977).  Vidare menar Zimmerman (1977) att kommuninvånarna inte utövar lika hård press på 

ledningen i kommunala bolag och har inte heller lika starkt övervakningsbehov jämfört med 

aktieägare i publika bolag. Detta kan förklaras av det finns få möjligheter för en 

kommunmedlem att direkt påverka det kommunala aktiebolaget, då det är kommunfullmäktige 

som representerar ägarna på årsstämman (Kastberg, 2015). Detta skiljer kommunala aktiebolag 

från publika, eftersom den senare ägaren har rätt att utöva direkt ägande och påverka beslut 

genom den årliga bolagsstämman. Kommuninvånarnas möjlighet att påverka de kommunala 

aktiebolagens redovisningsval är därmed begränsad (Collin et al., 2009).        

IT förutspår att bolag inom samma organisatoriska fält imiterar varandra för att uppfattas som 

legitima (Deegan & Unerman, 2011). Organisatoriskt fält kan baseras på ägarskap (Collin et 

al., 2009). Det innebär att kommunala bolag härmar sina ägare, det vill säga kommunerna. Sett 

till kommuner saknar de etablerad normgivning för hållbarhetsrapportering (Brännström, 

2016).  Bergh (2010) skriver att kommuner avsevärt brister i sina hållbarhetsredovisningar samt 

att deras rapporter sällan är granskade av revisorer. De följer inte heller allmänna normerade 

riktlinjer för hur en hållbarhetsrapport ska utformas (ibid.). Utifrån härmande isomorfism kan 

det tänkas att de kommunala aktiebolagen tar efter kommunen och väljer bort 

hållbarhetsrevision. I linje med IT tror vi inte heller att kommunala aktiebolag upplever en lika 

hög institutionell press som publika aktiebolag. Vårt påstående grundar sig i att 

kommunfullmäktige ogärna försätter sina bolag i konkurs (Ermeland, 2013). Detta skiljer sig 

från de publika aktiebolagen som måste tjäna sin rätt till resurser för att överleva på sikt 

(Deegan, 2013). 

Utifrån ovanstående diskussion kan vi notera att det inte uppstår en klassisk agent- och 

principalrelation i de kommunala aktiebolagen eftersom kommunfullmäktige som representerar 

aktieägarna har löpande insyn i företaget genom att de tillsätter samtliga ledamöter. Enligt 

Jensen och Meckling (1976) uppstår inget agentproblem om aktieägare och styrelse utgörs av 

samma individer. Vidare har den yttersta principalen till de kommunala aktiebolagen, det vill 

säga kommuninvånarna, ett svagt intresse för kommunal redovisning (Zimmerman, 1977). Vi 

tror inte heller att kommunala aktiebolag upplever en lika hög institutionell press som publika 

aktiebolag, då kommunen sällan försätter sina bolag i konkurs. Behovet av hållbarhetsrevision 

torde därmed vara lägre för kommunala aktiebolag jämfört med publika aktiebolag. 
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Sammanfattningsvis, baserat på ovanstående resonemang om ägaridentitet i kommunala 

respektive publika aktiebolag, väljer vi följande hypotes: 

H1: Kommunala aktiebolag kommer att välja hållbarhetsrevison i mindre utsträckning jämfört 

med publika aktiebolag 

 

4.3 Kommunala aktiebolag som omfattas av speciallagstiftning   

Normalt sett ska kommunal verksamhet drivas utan vinstsyfte och gå ut på att tillhandahålla 

allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt kommuninvånarna (Meyer et al., 2013). Tjänster 

och nyttigheter ska erbjudas högst till självkostnad, även kallat självkostnadsprincipen (Meyer 

& Mårtensson, 2009). Det finns dock vissa verksamheter som undantas från dessa regler. I 

Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (SFS 2010:879) framgår det att 

allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ska bedriva verksamhet enligt affärsmässiga 

principer. Affärsmässiga principer innebär att bolagen, till skillnad från normal kommunal 

verksamhet, inte behöver ta hänsyn till självkostnadsprincipen och ska drivas med ett uttalat 

vinstsyfte (Meyer & Mårtensson, 2009). Likaså kommunala energibolag som handlar med el, 

fjärrvärme eller naturgas undantas från regeln om självkostnad och ska bedrivas med ett 

vinstsyfte (Lindquist et al., 2016). Kommunala energibolag ska följa affärsmässig grund 

(Meyer & Mårtensson, 2009). Affärsmässig grund innebär att bolaget ska tillämpa ett 

affärsmässigt beteende och en korrekt prissättning (Kastberg, 2015). De villkor som gäller för 

privata aktörer på marknaden ska ses som vägledande för de kommunala energibolagen (ibid.). 

Kommunala bostads- och energibolag verkar, till skillnad från normal kommunal verksamhet, 

på marknader som kännetecknas av konkurrens (Kastberg, 2015). De omfattas därmed inte av 

den monopolsituation som ofta finns vid avgiftsfinansierad kommunal verksamhet 

(Näringsdepartementet, 2009). I och med att konsumenter kan välja att bli kunder hos andra 

företag från marknaden, finns det en begränsad efterfråga på kommunala bostads- och 

energibolags tjänster (Lindquist et al., 2016). Det blir därför extra viktigt för kommunala 

bostads- och energibolag att uppfylla allmänhetens förväntningar då dessa bolags fortlevnad till 

stor del säkras av att konsumenter nyttjar deras tjänster (Kastberg, 2015). På senare år har 

hållbarhetsfrågor blivit allt viktigare för både allmänheten och konsumenter (Simnett et al., 

2009; Martínez-Ferrero & García-Sánchez, 2017). Vi tror framför allt att kommunala 

energibolag är måna om att presentera trovärdig information om deras hållbarhetsarbeten, då 
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deras verksamheter har en negativ inverkan på miljön (Miras-Rodríguez & Di Pietra, 2018). 

Hållbarhetsrevision kan därför fungera som ett legitimerande verktyg för dessa bolag 

(Martínez-Ferrero & García-Sánchez, 2017). 

Ovanstående resonemang leder fram till följande hypoteser: 

H2: Kommunala bostadsbolag kommer välja hållbarhetsrevision i större utsträckning jämfört 

med kommunala aktiebolag som bedrivs utan vinstsyfte och följer självkostnadsprincipen 

     

H3: Kommunala energibolag kommer att välja hållbarhetsrevision i större utsträckning jämfört 

med kommunala aktiebolag som bedrivs utan vinstsyfte och följer självkostnadsprincipen 
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5. Empirisk metod 

Kapitlet inleds med en beskrivning av studiens forskningsdesign och forskningsmetod, följt av 

den statistiska metod som används. Vidare presenteras studiens urval, datainsamling, 

bortfallsanalys, operationalisering samt generaliserbarhet. 

 

5.1 Forskningsmetod och forskningsdesign 

Syftet med studien är att förklara sambandet mellan ägaridentitet och hållbarhetsrevision i 

svenska aktiebolag. Vidare ska vi analysera vilka faktorer som påverkar kommunala 

aktiebolags beslut att antingen välja eller avstå från hållbarhetsrevision. En kvantitativ 

forskningsdesign har valts då målet är att undersöka samband och inte få djupare förståelse för 

varje enhet som undersöks (Jacobsen, 2002). Många av de tidigare studier som gjorts inom det 

empiriska området har antagit en kvantitativ forskningsdesign (Simnett et al., 2009; Castelo 

Branco et al., 2014; Cho et al., 2014). En kvantitativ metod lämpar sig även då datamaterialet 

utgörs av numerisk information från bolagens rapporter (Bryman & Bell, 2013). 

Studien antar en tvärsnittsdesign då vi ämnar undersöka mer än endast ett fall under en specifik 

tidpunkt (Djurfeldt et al., 2003). Studien genomförs med undersökningsår 2017, det första året 

då företagen måste förhålla sig till förändringarna i ÅRL. Med en tvärsnittsdesign ges ingen 

möjlighet att kunna dra slutsatser över tid, men det är inget som är av intresse för att uppfylla 

studiens syfte (ibid.). En tvärsnittsstudie är att föredra när forskaren vill ha information om 

spridning och variation, vilket stämmer väl överens med studiens syfte (Bryman & Bell, 2013). 

Med en tvärsnittsdesign är det dock svårt att fastställa en viss orsaksriktning. Metoden ger oftare 

kopplingar och samvariationer än resultat som leder fram till kausala slutsatser (ibid.) 

Alternativet hade varit att anta en longitudinell design, då denna metod kan fastslå 

orsaksriktning (Djurfeldt et al., 2003). På grund av studiens tidsbegränsning finns det ingen 

möjlighet att följa upp företagens val och göra upprepade mätningar på dem. En tvärsnittsdesign 

är därmed mer lämplig för denna studie än en longitudinell design. 
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5.2 Statistisk metod 

Denna studie tillämpar logistisk regression som statistisk metod. Logistisk regression är att 

föredra när den beroende variabeln är binär (Djurfeldt & Barmark, 2009). Modellen fungerar 

väl eftersom den beroende variabeln kan operationaliseras som ”hållbarhetsrevision” respektive 

”ej hållbarhetsrevision”. Modellen är även lätt att tolka då den beräknar sannolikheten att 

tillhöra en viss grupp (ibid.). Valet av statistisk metod motiveras ytterligare av att logistisk 

regression är vanligt förekommande i de tidigare studier vi identifierat om hållbarhetsrevision 

(Simnett et al., 2009; Sierra et al., 2013; Castelo Branco et al., 2014; Cho et al., 2014; Casey & 

Grenier, 2015). Slutligen anser vi att logistisk regression lämpar sig för denna studie då den inte 

ställer krav på normalfördelning hos de oberoende variablerna (Djurfeldt & Barmark, 2009). 

Finansiella nyckeltal som utgår från redovisningssiffror är vanligtvis inte normalfördelade och 

kan skapa problem för en linjär modell (Richardson & Davidson, 1983). 

 

5.3 Avgränsning 

Vi har valt att exkludera privata aktiebolag från studien. Anledningen till att privata aktiebolag 

exkluderas motiveras utifrån studiens tidsbegränsning, då det finns en risk att vi inte kan ta del 

av deras årsredovisningar innan studien ska vara färdigställd. Enligt Bolagsverket ska 

årsredovisningarna för privata företag komma dem tillhanda sju månader efter räkenskapsårets 

slut (Bolagsverket, 2018). Det finns en risk att privata aktiebolag inte väljer att offentliggöra 

sina årsredovisningar innan dess vilket leder till att vi inte kan inkludera dem i studien. Vidare 

har vi exkluderat publika investmentbolag då de flesta investmentbolag inte har någon direkt 

verksamhet utöver att äga aktier, vilket innebär att det inte finns någon möjlighet för oss att 

undersöka kontrollvariablen storlek. Det finns även två bolag noterade på Stockholmsbörsen 

som delvis ägs av svenska staten. Eftersom statens ägardirektiv ställer krav på 

hållbarhetsrevision för sina aktiebolag har dessa två bolag exkluderats. På grund av studiens 

tidsbrist har vi även valt att exkludera publika företag som har brutet räkenskapsår då 

förändringarna träder i kraft för räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2016. 

Påbörjas ett företags räkenskapsår senare än 1 januari finns det en risk att det inte hinner 

publicera sin årsredovisning innan studien ska vara färdigställd.  

Slutligen hade vi en diskussion huruvida publika finansiella bolag skulle exkluderas från 

studien. Finansiella bolag har exkluderats från tidigare studier inom redovisning eftersom deras 

finansiella rapportering skiljer sig från övriga (Firth, 1997). Vi har ändå valt att inkludera 
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finansiella aktiebolag i studien eftersom de har inkluderats i tidigare studier om 

hållbarhetsrevision (Simnett et al., 2009; Kolk & Perego, 2010; Castelo Branco et al., 2014; De 

Beelde & Tuybens, 2015; Martínez-Ferrero & García-Sánchez, 2017). I analysen har vi dock 

valt att utföra två regressioner, en med finansiella bolag och en utan för att se vilka skillnader 

som uppstår.   

 

5.4 Urval 

Studiens målpopulation är publika och kommunala aktiebolag som berörs av förändringarna i 

ÅRL. Ett publikt aktiebolag måste upprätta en hållbarhetsrapport om det på koncernnivå 

uppfyller de krav som listas i 6 kap. 10 § ÅRL (se kapitel 3.3). Det innebär att om koncernen 

uppfyller kraven i ÅRL måste moderbolaget upprätta en gemensam hållbarhetsrapport för 

koncernen, oavsett om modern uppfyller kraven i ÅRL eller inte. I de fall då en gemensam 

hållbarhetsrapport för koncernen har upprättats ska dotterbolag inte upprätta egna 

hållbarhetsrapporter. Det finns därmed ingen möjlighet för de publika bolagen som omfattas av 

förändringarna i ÅRL att publicera hållbarhetsrapporter på bolagsnivå. På grund av att alla 

publika bolag som omfattas av förändringarna i ÅRL upprättar en gemensam hållbarhetsrapport 

för koncernen, utförs studien på koncernnivå och den sammanställda redovisningen. Detta 

innebär att vi kommer att utgå från koncernens resultat- och balansräkning när vi lägger in 

kontrollvariablerna storlek, lönsamhet och TS/TK i modellen. 

Vid identifieringen av de kommunala aktiebolagen upptäckte vi att kommuner organiserar sina 

aktiebolag på skilda sätt. Exempelvis väljer många kommuner att organisera sina aktiebolag 

genom koncernträd med ett holdingbolag som moderbolag. Några av kommunerna har även 

flera underkoncerner till de kommunala holdingbolagen. Därutöver har vi hittat kommuner som 

inte har några holdingbolag utan endast fristående aktiebolag som saknar koncerntillhörighet. 

Detta har försvårat urvalsprocessen eftersom vi vill säkerställa att kommunala och publika 

bolag väljs ut på lika grunder, det vill säga utifrån koncernnivå. Precis som vi skrev i studiens 

institutionalia (se kapitel 3.2) kan koncerner som inte är publika göra olika val beträffande 

hållbarhetsrapporteringen. De kan antingen låta det överordnade moderföretaget upprätta en 

hållbarhetsrapport för samtliga dotterbolag eller så kan underordnad koncern upprätta en egen 

hållbarhetsrapport. För att underlätta urvalsprocessen har vi begränsat det kommunala urvalet i 

studien till underkoncerner som uppfyller kraven i ÅRL. I de fall då kommunen väljer att låta 

holdingbolaget upprätta en hållbarhetsrapport kan vi inte kontrollera för variabeln bransch 
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eftersom holdingbolaget äger bolag som uppfyller olika kommunala ändamål. Denna 

urvalsmetod gör att vi missar data från två kommuners företag eftersom de låtit det överordnade 

moderbolaget upprätta en hållbarhetsrapport för samtliga dotterbolag. Eftersom gruppen av 

kommunala underkoncerner inte är lika många som de publika aktiebolagen har vi även valt att 

inkludera de kommunala bolag som står utan koncerntillhörighet. För att jämförelsen inte ska 

bli missvisande har vi justerat obeskattade reserver hos de bolag som står utan 

koncerntillhörighet. 

 

Figur 3. Sammanställning av urval för publika bolag  

 

Figur 4. Sammanställning av urval för kommunala bolag 

Vi har beräknat det totala urvalet till 259 bolag, varav 199 är publika och 60 är kommunala. 

Samtliga bolag kommer att inkluderas i regressionsanalysen. Ett stort urval har fördelar då det 
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ökar sannolikheten att precisionen av studien blir större. När precisionen ökar, minskar också 

samplingsfelet (Bryman & Bell, 2013). 

5.5 Datainsamlingsmetod 

Identifieringen av de publika och kommunala bolagen som omfattas av förändringarna i ÅRL 

har utgått från två olika strategier. Vid datainsamlingen för de publika bolagen har vi utgått från 

databasen Retriever Business. Genom Retriever Business kunde vi ladda ned Excel-filer med 

samtliga företag från Large-, Mid-, och Smallcap. När vi hade laddat ned filerna stämde vi av 

mot Retriever Business vilka publika företag som uppfyllde storlekskraven i ÅRL. Vid 

datainsamlingen för de kommunala bolagen kontaktade vi Bolagsverket och SCB för att se om 

de kunde tillhandahålla listor över samtliga kommunala bolag. Det visade sig att antalet 

kommunala bolag skilde sig åt mellan de två myndigheternas listor. Bolagsverket uppgav att 

det fanns 1384 kommunala bolag medan SCB uppgav en siffra på 1640 bolag. Som ett resultat 

av att myndigheternas uppgifter skilde sig åt samt att båda myndigheterna ville ha betalt för att 

ge ut mer information om de kommunala aktiebolagen valde vi att gå igenom samtliga 

kommuners hemsidor för att skapa en egen lista över de kommunala aktiebolagen. I de fall då 

en kommuns hemsida inte hade någon information om de kommunala aktiebolagen stämde vi 

av mot databasen Retriever Business genom att söka på kommunens namn. Sedan 

sammanställde vi de kommunala bolagen i Excel och undersökte med hjälp av Retriever 

Business vilka som omfattades av förändringarna i ÅRL. Den valda identifieringsmetoden kan 

ha resulterat i att vi har missat några kommunala aktiebolag. Vi kan därför inte garantera att vår 

studie med säkerhet täcker in hela populationen. Sett till studiens tidsbegränsning hade dock 

insamlingen inte kunnat genomföras på̊ ett annat sätt som med större säkerhet hade kunnat täcka 

in samtliga bolag. 

För att undersöka vilka företag som väljer hållbarhetsrevision har sekundärdata, i form av 

årsredovisningar, studerats. För de publika bolag som redovisar sina finansiella rapporter i 

annan valuta än svenska kronor har värden räknats om till SEK. Växelkursen har bestämts till 

den faktiska växelkursen 2017-12-31. Följande valutor berörs: EUR/SEK, USD/SEK samt 

GBP/SEK. Användning av sekundärdata har en klar fördel sett till de etiska aspekter som en 

forskare måste ha hänsyn till. Årsredovisningar är offentligt publicerad data vilket innebär att 

Vetenskapsrådets (2002) krav på individskydd är uppfyllt. Dessutom kommer inga av de bolag 

som ingår i urvalet offentliggöras (med undantag för de bolag som presenteras i kapitel 7), 

vilket innebär att de kan inte kan komma till skada på grund av studiens resultat. Datamaterialet 
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som inhämtas kommer inte heller att spridas utanför studien. Ett alternativ till att analysera 

årsredovisningar är att skicka ut enkäter. Nackdelen med denna datainsamlingsmetod är att det 

finns en stor risk för bortfall, det vill säga, respondenter inom populationen som av olika 

anledningar inte kan ställa upp (Bryman & Bell, 2013). Dessutom finns det risk för systematiska 

fel (ibid.). 

  

5.5.1 Bortfallsanalys 

Års- och hållbarhetsredovisningar för 2017 publiceras under våren och sommaren år 2018. För 

att vi inte ska få tidsbrist har vi satt en deadline för datainsamlandet till 14 maj. De publika 

aktiebolagen är skyldiga enligt 16 kap. 4 § Lag om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528) att 

efter senast fyra månader efter räkenskapsårets slut offentliggöra sina årsredovisningar. Trots 

detta har vi fått ett bortfall bestående av två publika aktiebolag som offentliggör sina 

årsredovisningar efter vår satta deadline. Sett till de kommunala aktiebolagen släpper 20 

stycken inte sina årsrapporter förrän i månadsskiftet maj/juni. På grund av den satta tidsramen 

har vi inte kunnat inkludera dem i vår studie. Totalt antal bolag som vi inte kan inkludera på 

grund av tidsbrist är således 22 stycken.  

Som vi ovan nämnt publicerar 20 av de kommunala bolagen som ingår i målpopulationen sina 

årsredovisningar efter vår deadline för datainsamling. För att kunna generalisera studiens 

resultat behöver vi försäkra oss om att det inte finns någon snedfördelning i vårt 

datamaterial (Japec et al., 1997). För att analysera hur bortfallsgruppen skiljer sig mot urvalet i 

studien väljer vi att genomföra en logistisk regression. Vi genomför bortfallsanalysen genom 

att samla information från bortfallsgruppens och de inkluderade bolagens årsredovisningar för 

år 2016. Den beroende variabeln är en dummyvariabel där de inkluderade bolagen tilldelas 

siffran (0) och bortfallsgruppen tilldelas siffran (1). I regressionen innefattas 60 inkluderade 

kommunala bolag och 20 icke inkluderade kommunala bolag. Vi inkluderar kontrollvariablerna 

storlek, bransch, TS/TK samt lönsamhet i regressionen. Resultatet av regressionen visar att 

variabeln storlek är signifikant på 5 % signifikansnivå. Resultatet indikerar att det finns en viss 

snedfördelning i vårt datamaterial, vilket är värt att ha i åtanke när studiens resultat och 

slutsatser presenteras. Vi väljer att undersöka den problematiska variabeln storlek ytterligare 

genom att studera min/max-värden och standardavvikelser för bortfallsgruppen och de företag 

vi har inkluderat. För bortfallsgruppen är min/max-värdena 19,71/22,19 och medelvärdet 20,39. 

För de inkluderade bolagen är min/max-värdena 19,80/22,44 och medelvärdet 20,76. 
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Utifrån ovanstående text kan det konstateras att storleken hos de företag som inte har 

inkluderats är något lägre jämfört med de bolag vi har inkluderat i studien. Det kan finnas en 

naturlig förklaring till detta, vilket handlar om att större företag är bättre på att offentliggöra 

sina årsredovisningar tidigare jämfört med mindre bolag. Vi väljer även att undersöka hur 

många bolag i bortfallsgruppen som hållbarhetsredovisar år 2016. Resultatet visar att 19 av 20 

bolag inte har publicerat en hållbarhetsrapport för 2016.  Det innebär att 2017 blir det första 

året då majoriteten av bortfallsgruppen ska publicera en hållbarhetsrapport. 

Sammanfattningsvis anser vi att studiens resultat bör kunna generaliseras för målpopulationen. 

För mer detaljerad information om bortfallsanalysen, se bilaga 1.  

 

5.6 Operationalisering 

Operationalisering är en viktig del av denna studie eftersom den gör variablerna mätbara. För 

att göra de valda faktorerna mätbara har vi valt att utgå från tidigare forsknings 

operationalisering. 

 

5.6.1 Beroende variabel 

Studiens beroende variabel är “hållbarhetsrevision”, vilken har operationaliserats som en 

dummyvariabel där “hållbarhetsrevision” har kodats som (1) och “ej hållbarhetsrevision” har 

kodats som (0). Att operationalisera ”hållbarhetsrevision” som en dummyvariabel är även i linje 

med hur tidigare forskning hanterat denna variabel (Simnett et al., 2009; Sierra et al., 2013; 

Castelo Branco et al., 2014; Cho et al., 2014).   

 

5.6.2 Oberoende variabler 

Den första oberoende variabeln är ägaridentitet. Variabeln operationaliseras som en 

dummyvariabel där bolag med kommunalt ägande har kodats som (1) och i annat fall som (0). 

Den andra oberoende variabeln är kommunala bostadsbolag (H2) och har operationaliserats 

som en dummyvariabel där bolag som är kommunala bostadsbolag har kodats som (1) och 

resterande kommunala bolag som (0). Den sista oberoende variabeln är kommunala energibolag 

(H3) och även den har operationaliserats som en dummyvariabel där bolag som är energibolag 

har kodats som (1) och resterande kommunala bolag som (0).  
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5.6.3 Kontrollvariabler 

Fyra kontrollvariabler har inkluderats i analysen för att undvika nonsenssamband samt göra 

resultatet mer tillförlitligt (Bryman & Bell, 2013). 

 

5.6.3.1 Storlek 

Stora företag har oftast en högre miljömässig påverkan på samhället jämfört med mindre företag 

(Falkman & Tagesson, 2008). Som en följd av detta förutspår PAT att stora företag utsätts för 

en högre politisk exponering jämfört med mindre företag (Deegan, 2013). Politisk exponering 

kan resultera i ökade kostnader för företaget i form av högre skatter och avgifter (Watts och 

Zimmerman, 1986). I allmänhet granskas också stora företag i större utsträckning av massmedia 

jämfört med mindre företag (Deegan & Unerman, 2011). Politisk och massmedial 

uppmärksamhet kan även ses som institutionell press (ibid.). Det kan därför tänkas att stora 

företag väljer hållbarhetsrevision för att minimera den institutionella pressen. Tidigare 

forskning bekräftar att storlek signifikant påverkar företags beslut kring hållbarhetsrevision 

(Simnett et al., 2009; Sierra et al., 2013; Zorio et al., 2013; Castelo Branco et al., 2014; De 

Beelde & Tuybens, 2015).  

Storlek är en variabel som kan mätas på olika sätt. Vi väljer bort att mäta storlek genom antal 

anställda på grund av att vissa företag har en stor social och miljömässig påverkan trots att de 

endast har ett fåtal anställda (Collin et al., 2009). Vidare väljer vi bort balansomslutning som 

en proxy för storlek eftersom några av de kommunala aktiebolagen vi har inkluderat i studien 

inte har lönsamhet som främsta mål och kan därför förväntas att ha en mindre preciserad 

värdering av sina tillgångar (ibid.). Vi väljer därför omsättning som proxy för storlek. Mer 

specifikt väljer vi den naturliga logaritmen av omsättning då variabeln inte är normalfördelad 

kring ett medeltal. 

 

5.6.3.2 TS/TK 

Enligt PAT kommer långivare till högt skuldsatta företag sätta upp särskilda regler, på engelska 

kallat debt covenants, för att gardera sig mot opportunistiska beteenden och betrygga sina 

ränteintäkter (Deegan, 2013). Reglerna kan exempelvis föreskriva att företagets 

skuldsättningsgrad inte får överstiga en viss nivå (ibid.). Casey och Grenier (2015) 

argumenterar att företag med hög skuldsättning inte kommer att använda sina resurser till att 

välja hållbarhetsrevision, då likvida medel ska användas för att betala räntekostnader och 
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minimera risken att bryta mot klausulerna i avtalen med långivarna. Beslutet kan också kopplas 

till IT och tvingande isomorfism. Företag som är beroende av lånefinansiering är mer benägna 

att lyssna till de krav som långivarna har än på andra intressenter med mindre makt (Deegan, 

2013). Baserat på ovanstående argumentation och tidigare forskning prognostiserar vi ett 

negativt samband mellan TS/TK och den beroende variabeln (Sierra et al., 2013; Castelo Branco 

et al., 2014, Casey & Grenier, 2015). I linje med tidigare forskning väljer vi att operationalisera 

företagets skuldfinansiering genom att dividera företagets totala skulder med totalt kapital, 

TS/TK (Simnett et al., 2009; Sierra et al., 2013; Zorio et al., 2013; Peters & Romi, 2015).  

 

5.6.3.3 Lönsamhet 

Det finns tidigare studier inom forskningsområdet som har inkluderat variabeln lönsamhet i 

sina regressionsmodeller (Simnett et al., 2009; Zorio et al., 2013; Castelo Branco et al., 2014; 

Cho et al., 2014; Casey & Grenier, 2015; De Beelde & Tuybens, 2015; Peters & Romi, 2015). 

Tidigare forskning förutsätter ofta att hög lönsamhet ökar ett företags förmåga att bära 

kostnaderna för hållbarhetsrapportering (Hahn & Kühnen, 2013). PAT-teoretiker argumenterar 

att lönsamma bolag granskas i större utsträckning av allmänheten jämfört företag som inte 

genererar lika höga vinster (Deegan, 2013). Lönsamma bolag har därför incitament att välja 

hållbarhetsrevision för att inte riskera politiska kostnader (ibid.). Utifrån IT kan det tänka sig 

att lönsamma företag har problem med sin legitimitet och väljer hållbarhetsrevision för att 

minska det finansiella resultatet. 

Tidigare studier har definierat lönsamhet som räntabilitet på totala tillgångar (ROA), uträknat 

genom att dividera resultat innan finansiella poster med totala tillgångar (Simnett et al., 2009; 

Zorio et al., 2013; Castelo Branco et al., 2014; De Beelde & Tuybens, 2015; Casey & Greiner, 

2015). Räntabilitet på eget kapital (ROE) har också använts som ett mått på lönsamhet (Sierra 

et al., 2013). ROE lämpar sig inte för denna studie då måttet fungerar bäst när jämförelse görs 

mellan företag i samma bransch (ibid.). ROA kommer att användas som en proxy för lönsamhet 

i denna studie då den inkluderar företag från olika branscher.   

 

5.6.3.4 Bransch 

Tidigare studier inom forskningsområdet har undersökt om företag i känsliga branscher 

tenderar att välja hållbarhetsrevision i större utsträckning jämfört med övriga bolag (Simnett et 

al., 2009; Kolk & Perego, 2010; Sierra et al., 2013; Zorio et al., 2013; Castelo Branco et al., 
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2014; Cho et al., 2014; Casey & Grenier, 2015). Företag som verkar i känsliga branscher 

bedriver miljöförstörande aktiviteter (Simnett et al., 2009). Även finansiella företag har antagits 

verka i känsliga branscher av tidigare forskning då de ofta kritiseras för att gå med höga vinster 

på bekostnad av sina kunder samt påverkar samhället i stort (Kolk & Perego, 2010). Ur en 

teoretisk synvinkel föreslår IT att företag som har en stor påverkan på miljön kommer att ge 

mer omfattande miljöupplysningar i sina hållbarhetsrapporter (Deegan & Unerman, 2011). 

Företagen använder redovisningen som ett legitimerande verktyg för att kunna fortsätta med 

sina aktiviteter (ibid.). PAT kan förklara valet utifrån politiska kostnader, det vill säga att 

företag som verkar i känsliga branscher väljer hållbarhetsrevision för att minimera risken för 

olika sanktioner (Deegan, 2013). 

Branschtillhörighet kan mätas på olika sätt. Simnett et al. (2009) inkluderade separata variabler 

för företag i olika känsliga branscher medan Cho et al. (2014) valde en gemensam variabel. Vi 

följer Cho et al. (2014) och skapar en variabel för företag som verkar inom känsliga branscher. 

Vi kodar följande branscher som känsliga: gruv- och utvinningsindustri, pappersindustri, 

byggsektor, finansiell sektor, kemikalieindustri, oljeindustri och metallindustri (Simnett et al., 

2009; Kolk & Perego, 2010; Cho et al., 2014). Vi har i linje med tidigare studier kodat 

finansiella företag som känsliga då kreditinstitut ofta kritiseras för att gå med höga vinster på 

bekostnad av sina kunder (Kolk & Perego, 2010). Vid klassificering av bransch har databasen 

Amadeus använts. I databasen har bolagens SIC-koder hämtats för att avgöra vilken bransch 

bolaget tillhör. SIC-koden valdes dels utifrån att den omfattar både publika och kommunala 

aktiebolag, dels för att den använts i tidigare studier för att klassificera bransch (Cho et al., 

2014; Angelstig & Gustavsson, 2016). 
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Tabell 1. Operationalisering av variabler, sammanfattning 

Nr. Variabel  Förväntat samband Variabeltyp Beskrivning 

Beroende 

1. Hållbarhetsrevision    Binär Dummyvariabel (1/0) där 1=                 

hållbarhetsrevision och  

      0= Ej hållbarhetsrevision 

Oberoende        

2.  Ägaridentitet  -  Binär Dummyvariabel (1/0) där 1= kommunalt  

     ägande och 0= Ej kommunalt ägande 

3. Kom. bostadsbolag  + Binär  Dummyvariabel (1/0) där 1= kommunalt  

bostadsbolag och 0= Ej kommunalt 

bostadsbolag  

4 Kom. energibolag  + Binär Dummyvariabel (1/0) där 1= kommunalt  

energibolag och 0= Ej kommunalt 

energibolag 

Kontrollvariabler     

5. Bransch   + Binär Dummyvariabel (1/0) där 1= känslig                                                                                               

bransch och 0= Ej känslig bransch 

6. Storlek   + Kontinuerlig Naturliga logaritm av omsättning 

7. TS/TK   - Kvot Totala skulder/Totalt kapital 

8. Lönsamhet  + Kvot Rörelseresultat/Totalt kapital 

 

5.6.4 Generaliserbarhet 

Denna studie omfattar publika och kommunala aktiebolag som uppfyller kriterierna i ÅRL och 

kan därför inte antas vara generaliserbar för länder med annan nationell lagstiftning. Ingen 

geografisk avgränsning i Sverige har gjorts för datamaterialet. Datamaterialet består av 259 

aktiebolag. Genom att använda ett stort datamaterial utan geografisk avgränsning ökar 

generaliserbarheten (Bryman & Bell, 2013). Sett till resultaten från bortfallsanalysen bör 

studiens resultat kunna generaliseras för hela målpopulationen. Läsaren bör dock vara 

uppmärksam på att variabeln storlek kan vara något snedvriden för de kommunala bolagen.   
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6. Analys  

I detta kapitel presenteras och analyseras resultaten av studiens regressioner. Kapitlet inleds 

med en analys av extremvärden följt av univariat samt bivariat analys. Därefter presenteras 

den multivariata analysen i vilken studiens regressioner analyseras. Slutligen presenteras en 

kompletterande analys.  

 

6.1 Extremvärden 

Extremvärden visas i den beskrivande statistiken genom avvikande medelvärden och höga 

standardavvikelser. Extremvärden är viktiga att analysera då de riskerar att förstöra sambandet 

som undersöks (Pallant, 2010).  I vårt datamaterial finns 54 bolag som antingen har en väldigt 

hög eller låg TS/TK samt en väldigt hög eller låg lönsamhet (ROA). För att undersöka om dessa 

utgör extremvärden valde vi att studera den beskrivande statistiken både med och utan de 54 

bolagen. Resultatet visade att den beskrivande statistiken endast skilde sig marginellt i både 

standardavvikelser och medelvärden. Dessutom utfördes två regressioner, en för hela 

datamaterialet och en där de potentiella extremvärdena exkluderades. Dessa skilde sig inte åt 

avsevärt och histogrammen för de standardiserade residualerna visade att de inte var 

normalfördelade varken innan eller efter de potentiella extremvärdena exkluderades. Vi utförde 

sedan ett Shapiro-Wilks test för att undersöka normalfördelningen hos de två problematiska 

variablerna. Resultatet visade att ingen av variablerna var normalfördelade varken innan eller 

efter extremvärdena exkluderats, vilket visserligen inte är något problem vid logistisk 

regression (Djurfeldt & Barmark, 2009). I och med att varken standardavvikelser eller 

medelvärden påverkas i någon större grad av de potentiella extremvärdena samt att 

regressionerna inte skiljer sig åt avsevärt, har vi valt att inkludera samtliga 259 bolag för att ge 

en mer rättvis bild av vårt urval. 

  

6.2 Univariat analys 

I den univariata analysen söker vi information om variablernas fördelning, centraltendens och 

spridning (Djurfeldt et al., 2018).  
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Tabell 2. Beskrivande statistik av variabler- ej uppdelat för kommunala och publika bolag  

Variabel    Revision  Ej revision   Totalt 

Beroende variabel    

1. Hållbarhetsrevision   33 (12,8%) 226 (87,2%)    259 

Oberoende variabel 

2. Ägaridentitet 

Kommunalt ägande (1)  3 (5%) 57 (95%)  60  

Ej kommunalt ägande (0)  30 (15%) 169 (85%)  199  

3. Kommunala bostadsbolag 

Kommunalt bostadsbolag (1)  0 (0%) 26 (100%)  26  

Ej kommunalt bostadsbolag (0)  3 (8,8%) 31 (91,2%)  34 

4. Kommunala energibolag 

Kommunalt energibolag (1)   2 (8,7%) 21 (91,3%)  23 

Ej kommunalt energibolag (0)  1 (2,8%) 36 (97,2%)  37  

Kontrollvariabler 

3. Bransch 

Känslig bransch (1)   18 (26,8%)  49 (73,2%)  67  

Ej känslig bransch (0)  15 (7,8%) 177 (92,2 %)  192  

4. Storlek (log) 

Medelvärde   23,81 21,58  21,87 

Min/Max-värde   20,57/26,36 19,36/26,54  19,36/26,54 

Standardavvikelse   1,60 1,307  1,53 

5. Skulder/Totalt kapital  (%) 

Medelvärde   0,6432 0,5789  0,5871 

Min/Max-värde   0,35/1,06 0,13/1,31  0,13/1,31  

Standardavvikelse   0,1754 0,1729  0,1742 

6. Lönsamhet (ROA) (%) 

Medelvärde   0,064 0,0787  0,0768 

Min/Max-värde   -0,15/0,19 -0,22/0,45  -0,22/0,45 

Standardavvikelse   0,0597 0,0783  0,0763 
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Tabell 2 visar att 33 av 259 bolag valde hållbarhetsrevision. Av dessa 33 utgörs endast tre av 

kommunala bolag, vilket innebär att endast 5 % av de kommunala bolagen som inkluderades i 

regressionen valde hållbarhetsrevision. Vidare valde 30 av 199 publika bolag 

hållbarhetsrevision, vilket motsvarar cirka 15 %. Den beskrivande statistiken tyder därmed på 

att publika bolag väljer hållbarhetsrevision i större utsträckning än kommunala bolag. Även om 

andelen publika bolag (15 %) är högre än andelen kommunala bolag (5 %), visar den 

beskrivande statistiken att det, totalt sett, är relativt få bolag som väljer hållbarhetsrevison (33 

av 259). Detta indikerar att hållbarhetsrevision fortfarande inte är ett utbrett fenomen. 

 

I tabell 2 kan vi utläsa att 26 av 60 kommunala bolag utgörs av bostadsbolag. Ingen av de 

kommunala bostadsbolagen valde hållbarhetsrevision. Denna information ger oss en indikation 

på att det inte finns några skillnader mellan kommunala bostadsbolag och kommunala bolag 

som bedrivs utan vinstsyfte och följer självkostnadsprincipen. På grund av en ojämn fördelning 

hos variabeln kommunala bostadsbolag, där samtliga bolag valde bort hållbarhetsrevision, 

väljer vi att exkludera denna variabel i vår fortsatta analys (Hosmer et al., 2013; Djurfeldt & 

Barmark, 2009).  

 

Den beskrivande statistiken visar att 23 av 60 kommunala bolag utgörs av energibolag. Av 

dessa 23 valde endast två hållbarhetsrevision. Vad det gäller de bolag som bedrivs utan 

vinstsyfte samt ska följa självkostnadsprincipen valde endast ett bolag hållbarhetsrevision. 

Denna information visar att det inte verkar finnas några större skillnader mellan kommunala 

energibolag och kommunala bolag som bedrivs utan vinstsyfte samt ska följa 

självkostnadsprincipen.  

  

När det kommer till bransch valde 18 (26,8 %) av de 67 bolag som verkar i känsliga branscher 

hållbarhetsrevision. Resterande 49 (73,2%) bolag valde att avstå från revision. Sett till de 

företag som inte verkar i känsliga branscher valde endast 15 (7,8%) bolag hållbarhetsrevision 

medan resterande 177 (92,2%) avstod. Av den beskrivande statistiken kan vi därmed utläsa att 

företag som inte verkar i känsliga branscher i större utsträckning väljer att avstå från 

hållbarhetsrevision.   

  

Beträffande storlek kan vi genom den beskrivande statistiken utläsa att de bolag som valde 

hållbarhetsrevision tenderar att vara större än dem som inte valt hållbarhetsrevision. 



32 
 

Medelvärdet för bolag som valde hållbarhetsrevision är 23,81 medan det för bolag som inte 

valde hållbarhetsrevision är 21,58. Det minsta bolaget som valde hållbarhetsrevision har en 

logaritmerad omsättning på 20,57 medan det minsta bolaget som inte valde hållbarhetsrevision 

har en logaritmerad omsättning på 19,36. Standardavvikelsen är relativt låg för båda grupperna 

vilket innebär att spridningen i datamaterialet är relativt liten (Djurfeldt & Barmark, 2009). 

Ovanstående fakta tyder på att stora bolag i större utsträckning väljer hållbarhetsrevision 

jämfört med mindre bolag. 

 

Genom den beskrivande statistiken kan vi utläsa att bolag med högre TS/TK är mer benägna att 

välja hållbarhetsrevision. Medelvärdet för bolag som valde hållbarhetsrevision är 0,6432 medan 

medelvärdet för de bolag som inte valde hållbarhetsrevision är 0,5789. Min/max-värdena för 

bolag som valde hållbarhetsrevision är 0,35/1,06. För bolag som inte valde hållbarhetsrevision 

är min/max-värdena 0,13/1,31. Standardavvikelsen är högre än för de andra 

kontrollvariablerna, vilket innebär att det finns en större spridning i detta datamaterial. 

 

Slutligen visar den beskrivande statistiken att de bolag som väljer hållbarhetsrevision generellt 

sett är mindre lönsamma än de som inte väljer hållbarhetsrevision. Medelvärdet för bolag som 

inte valde hållbarhetsrevision är 0,0787 medan det för bolag som valde hållbarhetsrevision är 

0,064. Standardavvikelsen är relativt låg, 0,0597 för de bolag som valde hållbarhetsrevision och 

0,0783 för de bolag som inte valde hållbarhetsrevision. Min/max-värdena -0,15/0,19 för bolag 

som valde hållbarhetsrevision och -0,22/0,45 för bolag som inte valde hållbarhetsrevision. 

 

För att kunna se skillnader mellan kommunala och publika bolags storlek, lönsamhet, TS/TK 

och bransch visas nedan en tabell där en uppdelning för kommunala och publika bolag har 

gjorts.   
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Tabell 3. Beskrivande statistik av variabler – uppdelat för kommunala och publika bolag 

    Kommunala bolag n=60   Publika bolag n=199 

Variabel    Revision Ej revision  Totalt  Revision Ej Revision Totalt 

Beroende variabel    

1. Hållbarhetsrevision   3 (5%) 57 (95%)  60  30 (15%) 169 (85%)   199  

Kontrollvariabler 

2. Bransch 

Känslig bransch (1)   2 (6,7%)  28 (93,3%)  30   16 (43,2%)  21 (56,8%)  37  

Ej känslig bransch (0)  1 (3,3%) 29 (96,7%)  30   14 (8,6%) 148 (91,4%)  162  

3. Storlek (log) 

Medelvärde   21,37 20,73  20,76  24,06 21,87  22,20 

Min/Max-värde   20,57/21,83 19,80/22,44  19,80/22,44  21,25/26,36 19,36/26,54  19,36/26,54 

Standardavvikelse   0,7032 0,6678  0,6784  1,45 1,34  1,56 

4. Skulder/Totalt kapital  (%) 

Medelvärde   0,6540 0,6582  0,6580  0,6421 0,5521  0,5657 

Min/Max-värde   0,56/0,82 0,13/0,98  0,13/0,98  0,35/1,06 0,14/1,31  0,14/1,31  

Standardavvikelse   0,1427 0,1963  0,1931  0,1804 0,1559  0,1626 

5. Lönsamhet (ROA) (%) 

Medelvärde   0,0466 0,0518  0,0516  0,0660 0,0877  0,0844 

Min/Max-värde   0,03/0,07 -0,08/0,19  -0,08/0,19  -0,15/0,19 -0,22/0,45  -0,22/0,45 

Standardavvikelse   0,0178 0,0400  0,0391  0,0622 0,0858  0,082
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Utifrån tabell 3 kan vi utläsa att det finns vissa skillnader mellan kommunala och publika bolag. 

Den beskrivande statistiken visar att 30 av 60 kommunala bolag verkar inom känsliga 

branscher. Av dessa valde endast två (6,7 %) hållbarhetsrevision. Vidare verkar 30 bolag i icke 

känsliga branscher. Av de bolagen valde endast ett bolag (3,3 %) hållbarhetsrevision. Denna 

information indikerar att variabeln bransch inte verkar påverka kommunala bolags beslut kring 

hållbarhetsrevision. Vad det gäller publika bolag verkar 37 av 199 bolag i känsliga branscher. 

Av de 37 bolagen valde 16 (43,2 %) hållbarhetsrevision. Vidare verkar 162 av 199 bolag i icke 

känsliga branscher. Av dessa valde endast 14 (8,6%) hållbarhetsrevision. Den beskrivande 

statistiken visar därmed att publika bolag som inte verkar i känsliga branscher i större 

utsträckning väljer att avstå från hållbarhetsrevision.  

 

Gällande variabeln storlek kan vi utifrån tabell 3 utläsa att medelvärdet för kommunala bolag 

som valde hållbarhetsrevision är 21,37 och medelvärdet för de kommunala bolagen som avstod 

är 20,73. Vidare är min-värdet för kommunala bolag som valde hållbarhetsrevision 20,57 

medan min-värdet för kommunala bolag som inte valde hållbarhetsrevision är 19,80. 

Medelvärdet för de publika bolagen som valde hållbarhetsrevision är 24,06 och 21,87 för de 

som avstod. Min-värdet för publika bolag som valde hållbarhetsrevision är 21,25 och 19,36 för 

de som avstod. Ovanstående information tyder på att storlek verkar påverka både kommunala 

och publika bolags beslut kring hållbarhetsrevision.  

 

Vad det gäller variabeln TS/TK visar tabell 3 att kommunala bolag som valde 

hållbarhetsrevision har ett medelvärde på 0,6540 samt min/max-värden på 0,56/0,82. För 

kommunala bolag som avstod från hållbarhetsrevision är medelvärdet 0,6582 och min/max-

värdena är 0,13/0,98. Vidare har de publika bolag som valde hållbarhetsrevision ett medelvärde 

på 0,6421 samt min/max-värden som uppgår till 0,35/1,06. De publika bolagen som avstod från 

hållbarhetsrevision har ett medelvärde på 0,5521 och min/max-värden på 0,14/1,31.  Den 

univariata analysen visar att publika bolag med hög skuldsättning tenderar att välja 

hållbarhetsrevision i högre utsträckning än publika bolag med låg skuldsättning. För 

kommunala bolag verkar ett sådant samband inte finnas. 

 

Slutligen visar den beskrivande statistiken att både de kommunala och publika bolag som valde 

hållbarhetsrevision generellt sett är mindre lönsamma. De kommunala bolagen som valde 

hållbarhetsrevision har ett medelvärde på 0,0466 samt min/max-värden på 0,03/0,07 medan de 

kommunala bolag som avstod från hållbarhetsrevision har ett medelvärde på 0,0518 och 
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min/max-värden på -0,08/0,19. Vidare har de publika bolagen som valde hållbarhetsrevision ett 

medelvärde på 0,0660 samt min/max-värden på -0,15/0,19. De publika bolagen som avstod från 

revision har ett medelvärde på 0,0877 och min/max-värden på -0,22/0,45.  

 

6.3 Bivariat analys 

Bivariat analys utförs för att undersöka om vår modell har problem med multikollinearitet. 

Multikollinearitet är en felkälla i multipel regressionsanalys som innebär att variablerna var för 

sig eller gruppvis är inbördes korrelerade (Djurfeldt et al., 2018). Problemet med 

multikollinearitet är att den delvis förstör resultaten eftersom det inte går att lita på att estimaten 

av b-koefficienterna är riktiga (ibid.). För att undersöka om multikollinearitet uppstår mellan 

variablerna har både Pearsons och Spearmans korrelationstest använts. Då regressionen består 

av både dummyvariabler och kvoter finns det fördelar med båda testerna. Pearson är det mest 

frekvent använda måttet på multikollinearitet (Tabachnick & Fidell, 2006) samtidigt som 

Spearman kan vara fördelaktigt att använda då modellen även innehåller binära variabler 

(Cameron & Trivedi, 2005). Enligt Djurfeldt et al. (2018) varierar korrelationskoefficienten 

från -1 till +1. När ordningsföljden mellan variabelvärdena kan bestämmas indikerar ett 

minustecken att sambandet är negativt, det vill säga när x ökar minskar y (ibid.). Om samband 

saknas är värdet 0. Enligt Djurfeldt et al. (2018) ger en korrelationskoefficient som understiger 

0,7- 0,8 inga problem med multikollinearitet.  
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Tabell 4. Korrelationsmatris  

Pearson   n=259 

Sperman  

1. Hållbarhetsrevision 2.  3.  4.  5.  6.  

2. Ägaridentitet -0,127*    

  -0,127* 

3. Kom. energibolag -0,038 0,569** 

  -0,038 0,569**  

4. Bransch  0,250 ** 0,303** 0,528**     

  0,250 ** 0,303** 0,528**  

5. Storlek  0,430 ** -0,186 ** -0,103 0,079    

  0,408 ** -0,431 ** 0,200** 0,064 

6. TS/TK  0,123 * 0,232 ** 0,045 0,189** 0,096 

  0,106 0,232** 0,053 0,175** -0,009  

7. Lönsamhet (ROA) -0,063 -0,182** -0,086 -0,089 -0,027 -0,281** 

  -0,051 -0,264** -0,085* -0,123* 0,159* -0,384**  

Ϯ 10 % signifikansnivå 

* 5 % signifikansnivå 

** 1 % signifikansnivå 

 

I tabell 4 kan vi utläsa att inga av variablerna överstiger gränsvärdet på 0,7 och således har vår 

modell inga problem med multikollinearitet. Samtliga variabler kommer därför att inkluderas i 

den fortsatta analysen.  

 

6.4 Multivariat analys 

I denna del visas resultatet av den logistiska regressionen i vilken hypoteserna testas.  

 

 

 

 

 

 



37 
 

Tabell 5. Logistisk regression: beroende variabel – hållbarhetsrevision  

yi=β1+β2ägi+β3kom.eni+β4brani+β5stori+β6tstki+β7löni+ui n=259 

Variabler  Förväntat samband  β S.E. β Odds 

1. Konstant     -23,021 4,042 

2. Ägaridentitet  -  -0,356 1,161 0,701 

3. Kom. energibolag  +  0,227 1,318 1,255 

4. Bransch   +  1,380**  0,503 3,974 

 

5. Storlek   +  0,891** 0,170 2,439 

6. TS/TK   -  1,413 1,483 4,107 

7. Lönsamhet (ROA)  +  -5,300 3,949 0,005 

Nagelkerke R2:  0,435   

Rätt klassificerade:  90,7 % (Hållbarhetsrevision= 42,4 %; Ej hållbarhetsrevision 

=97,8 %) 

Hosmer & Lemeshow-test:  Chi-2= 7,571; Df= 8; p-värde= 0,476 

Modell Chi2:   68,418 ** 

Ϯ 10 % signifikansnivå 

* 5 % signifikansnivå 

** 1 % signifikansnivå  

 

Utifrån tabell 5 kan det utläsas att ett Pearson Chi2-test visar att modellen är signifikant på 1 % 

signifikansnivå. Modellens korrekta prediktion är 90,7 %, vilket är en förbättring jämfört med 

den naiva modellen vars korrekta prediktion är 87,3 % (Neu & Simmons, 1996; Collin et al., 

2009). Detta kan förklaras av att den logistiska modellen klassificerade 97,8 % av de som inte 

valde hållbarhetsrevision rätt men endast 42,4 % av de som valde hållbarhetsrevision. En 

förbättring på cirka 3 % kan ses som otillräcklig vid en första anblick, men vi vill påminna 

läsaren om att den naiva modellen hade en hög klassificeringsgrad från början (87,3 %). 

Dessutom är den naiva sannolikheten utan förkunskaper om ämnet 50 % (Collin et al., 2009).  

Förklaringsgraden Nagelkerke R2 mäter hur stor andel av variationen i den beroende variabeln 

som förklaras av de oberoende variablerna (Hosmer & Lemeshow, 2000). Nagelkerke R2 

spänner sig mellan 0 och 1 (Djurfeldt et al., 2018). I vår logistiska regression uppgår 

förklaringsgraden till 0,435 vilket innebär att modellen överstiger Hagquists och Stenbecks 

(1998) rekommendation på minst 0,1. Tidigare studier inom vårt empiriska område, vars 
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resultat baserats på logistisk regression, har fått förklaringsgrader som både understigit (Kolk 

& Perego, 2010; Castelo Branco et al., 2014; Cho et al., 2014) och överstigit (Sierra et al., 2013; 

Zorio et al., 2013) den förklaringsgrad vi erhållit. Detta innebär att vår förklaringsgrad kan antas 

vara acceptabel. Vidare överstiger p-värdet i Hosmer & Lemeshow-testet det kritiska värdet om 

0,05 då det uppgår till 0,476 (Hosmer & Lemeshow, 2000). Hosmer & Lemeshow-testet visar 

om modellen är lämplig för vårt datamaterial (ibid.). Då vårt värde på 0,476 överstiger det 

kritiska värdet, kan modellen antas vara lämplig för datamaterialet. 

 

Utifrån tabell 5 kan vi utläsa de samband som finns mellan den beroende variabeln och de 

oberoende variablerna samt kontrollvariablerna. Konfidensgraden är satt till 90 % vilket innebär 

att även svaga samband kan stödja eller förkasta hypoteser (Joseph et al., 2014). Utifrån vår 

logistiska regression utläsa att det inte finns ett samband mellan variabeln ägaridentitet och den 

beroende variabeln. Vi väljer dock att tolka resultatet med viss försiktighet då resultatet kan ha 

påverkats av att det är så pass få kommunala aktiebolag som valde hållbarhetsrevision att 

modellen får svårt att klassificera de olika grupperna (Djurfeldt & Barmark, 2009; Hosmer et 

al., 2013). Vad det gäller den andra oberoende variabeln, kommunala energibolag kan det 

utläsas att sambandet med beroende variabeln inte heller är signifikant. Vidare är sambandet 

mellan kontrollvariabeln storlek och den beroende variabeln positivt signifikant på 1 % 

signifikansnivå. Det innebär att sannolikheten att ett företag väljer hållbarhetsrevision ökar om 

företaget är stort. Detta resultat är i linje med det förväntade sambandet och tidigare forskning 

(Simnett et al., 2009; Sierra et al., 2013; Zorio et al., 2013; Castelo Branco et al., 2014). Det 

finns även ett positivt samband som är signifikant på 1 % signifikansnivå mellan 

kontrollvariabeln bransch och den beroende variabeln. Det innebär att sannolikheten att ett 

företag väljer hållbarhetsrevision ökar om företaget verkar i en känslig bransch. Även detta 

resultat överensstämmer med den förväntade riktningen och tidigare forskning (Simnett et al., 

2009; Zorio et al., 2013; Castelo Branco et al., 2014; Cho et al., 2014; Casey & Grenier, 2015). 

Variabeln TS/TK har ett positivt samband till den beroende variabeln. Sambandet är dock inte 

signifikant, vilket resulterar i att inga slutsatser kan dras av sambandet. Slutligen uppstår ett 

negativt samband mellan kontrollvariabeln lönsamhet och hållbarhetsrevision. Inte heller detta 

samband är signifikant och således kan vi inte dra några slutsatser utefter vårt resultat. Tidigare 

studier (Simnett et al, 2009; Castelo Branco et al., 2014) har funnit ett positivt samband mellan 

hållbarhetsrevision och variabeln lönsamhet. Vi har endast identifierat en tidigare studie som 

funnit ett negativt samband mellan lönsamhet och hållbarhetsrevision (Sierra et al., 2013). 
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Finansiella bolag har tidigare exkluderats i studier inom redovisning eftersom deras finansiella 

rapportering skiljer sig från övriga (Firth, 1997). Då tidigare studier om hållbarhetsrevision har 

inkluderat dessa (Simnett et al., 2009; Kolk & Perego, 2010; Castelo Branco et al., 2014; Cho 

et al., 2014; De Beelde & Tuybens, 2015; Martínez-Ferrero & García-Sánchez, 2017) har vi 

valt att utföra ytterligare en regression utan finansiella bolag för att undersöka hur mycket de 

påverkar våra resultat. Resultaten från regressionerna skiljer sig inte åt avsevärt. Både storlek 

och bransch är fortfarande signifikanta på 1 % signifikansnivå. Resterande kontrollvariabler 

TS/TK och lönsamhet samt de oberoende variablerna ägaridentitet och kommunala energibolag 

är inte signifikanta. Den naiva modellens korrekta prediktion är 88,3 % vilket innebär att den 

logistiska modellen återigen har en bättre klassificeringsgrad (90,7%). Vidare sjönk 

förklaringsgraden från 0,435 till 0,382 men det skulle kunna förklaras av att 11 bolag, varav 

fem valde hållbarhetsrevision, exkluderades från regressionen. Pearson Chi2-testet visar att 

modellen fortfarande är signifikant på 1 % signifikansnivå. Hosmer & Lemeshow-testet visar 

att datamaterialet passar modellen då p-värdet på 0,497 överstiger det kritiska värdet om 0,05 

(Hosmer & Lemeshow, 2000). För mer detaljerad information, se bilaga 2.  

 

6.5 Kompletterande analys  

Utifrån ovanstående analys kan vi konstatera att det är relativt få bolag totalt sett som väljer 

hållbarhetsrevision. I en tidigare svensk studie fann Park och Brorson (2005) att företag som 

hållbarhetsrapporterar för första gången avstod från hållbarhetsrevision. För att ytterligare 

förklara varför det är relativt få företag som väljer hållbarhetsrevision utförs en logistisk 

regression för variabeln första hållbarhetsrapporten. Variabeln är binär och antar värdet (1) om 

företaget hållbarhetsrapporterar för första gången 2017 och (0) annars. Denna kompletterande 

analys kan öka vår förståelse för varför endast 33 av 259 bolag väljer hållbarhetsrevision.  

 

6.5.1 Univariat analys 

Resultaten visar att 118 av 259 företag hållbarhetsrapporterar för första gången. I linje med Park 

och Brorson (2005) visar den beskrivande statistiken att de företag som hållbarhetsrapporterar 

för första gången har avstått från revision. Av de kommunala bolagen är det 41 stycken som 

hållbarhetsrapporterar för första gången och 19 stycken som publicerat en hållbarhetsrapport 

året innan. Sett till de publika aktiebolagen är det 77 stycken som hållbarhetsrapporterar för 

första gången och 122 som publicerat en hållbarhetsrapport under 2016. För mer detaljerad 

information, se bilaga 3. 
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6.5.2 Bivariat analys 

För att undersöka om multikollinearitet uppstår mellan variablerna har både Pearsons och 

Spearmans korrelationstest använts. Den bivariata analysen visar att modellen inte har några 

problem med multikollinearitet då ingen av variablerna överstiger gränsvärdet på 0,7 (Djurfeldt 

et al., 2018). För mer detaljerad information, se bilaga 4.  

 

6.5.3 Multivariat analys 

I den multivariata analysen väljer vi att inkludera variabeln ägaridentitet och samtliga 

kontrollvariabler. Variabeln hållbarhetsrevision har inte inkluderats i regressionen, då ingen av 

de företag som hållbarhetsrapporterar för första gången har valt revision, vilket leder till 

statistiska svårigheter för den logistiska regressionen (Djurfeldt & Barmark, 2009; Hosmer et 

al., 2013).   

Tabell 6. Logistisk regression: beroende variabel – första hållbarhetsrapporten 

yi=β1+β2ägi+β3brani+β4stori+β5tstki+β6löni+ui n=259 

Variabler  Förväntat samband  β S.E. β Odds 

1. Konstant     17,598 3,111 

2. Ägaridentitet  +  0,768 Ϯ 0,424 2,156 

3. Bransch   -  -1,153**  0,420 0,316 

 

4. Storlek   -  -0,846** 0,146 0,429 

5. TS/TK   +  0,892 0,908 2,440 

6. Lönsamhet (ROA)  -  1,721 1,951 5,589 

Nagelkerke R2:  0,359     

Rätt klassificerade:    72,6 % (Första hållbarhetsrapporten= 70,3 %; Ej  

   första hållbarhetsrapporten=74,5 %) 

Hosmer & Lemeshow-test: Chi-2= 9,049; Df= 8; p-värde= 0,338  

Modell Chi2:   81,120 ** 

Ϯ 10 % signifikansnivå 

* 5 % signifikansnivå 

** 1 % signifikansnivå 

I tabell 6 kan vi utläsa att modellens korrekta prediktion är 72,6 %, vilket är en klar förbättring 

jämfört med den naiva modellen vars korrekta prediktion är 54,4 %.  Detta kan förklaras av att 
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den logistiska modellen klassificerade 70,3 % av de som hållbarhetsrapporterar för första 

gången korrekt samt 74,5 % av de som publicerat en hållbarhetsrapport året innan. Vidare visar 

Pearson Chi2-testet att modellen är signifikant på 1 % signifikansnivå. Variabeln bransch är 

negativt signifikant på 1 % signifikansnivå. Följaktligen innebär det att sannolikheten att ett 

företag tidigare har publicerat en hållbarhetsrapport ökar om det verkar inom en känslig 

bransch. Även variabeln storlek är negativt signifikant på samma nivå, vilket innebär att 

sannolikheten att företaget tidigare publicerat en hållbarhetsrapport ökar om företaget är stort. 

Noterbart är att variabeln ägaridentitet är svagt positivt signifikant på 10 % signifikansnivå. 

Detta innebär att sannolikheten att ett företag tidigare publicerat en hållbarhetsrapport minskar 

om företaget är kommunalt. Förklaringsgraden uppgår till 0,359 vilket vi anser är 

tillfredsställande om man jämför med det kritiska värdet på 0,1 (Hagquist & Stenbeck, 1998). 

Slutligen är p-värdet i Hosmer & Lemeshow-testet 0,338 vilket överstiger det kritiska värdet 

om 0,05 (Hosmer & Lemeshow, 2000). Datamaterialet passar återigen för valet av modell. 
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7. Uppföljning av statistiskt resultat  

I detta kapitel presenteras de intervjuer som har genomförts för att följa upp våra statistiska 

resultat. Först presenteras metod och nya etiska aspekter som har varit aktuella vid 

genomförandet av intervjuerna. Därefter presenteras urvalet följt av resultatet från 

intervjuerna. Sist presenteras analysen av intervjusvaren.  

 

7.1 Uppföljning 

För att följa upp det statistiska resultatet har studien kompletterats med fyra semistrukturerade 

intervjuer.  Vi har valt att följa upp det statistiska resultatet eftersom den beskrivande statistiken 

(se tabell 2) visar att endast tre kommunala aktiebolag valde hållbarhetsrevision. Variabeln är 

inte signifikant i den logistiska regressionen och därför kan vi inte dra några slutsatser om 

ägaridentitetens påverkan på hållbarhetsrevision, även om den beskrivande statistiken tyder på 

att det finns vissa skillnader. Att sambandet inte blev signifikant kan förklaras av att så få 

kommunala aktiebolag valde hållbarhetsrevision att statistiska svårigheter uppstår (Djurfeldt & 

Barmark, 2009; Hosmer et al., 2013). Som ovan nämnt ska därför vårt statistiska resultat 

beaktas med viss försiktighet för variabeln ägaridentitet. Intervjuer kan ses om ett bra 

komplement till den logistiska regressionen eftersom de kan ge andra perspektiv om fenomenet 

(Denscombe, 2014). 

 

7.2 Metod och etik 
Vid en semistrukturerad intervju har forskaren en färdig lista med frågor som ska besvaras 

(Bryman & Bell, 2013). Forskaren är emellertid inställd på att vara flexibel och låter 

respondenten utveckla sina idéer och tankar (Denscombe, 2014). Valet av semistrukturerade 

intervjuer grundar sig i en önskan om att respondenterna ska utveckla egna synpunkter och 

idéer utefter de förutbestämda frågorna vi vill ha svar på (Bryman & Bell, 2013). En av 

styrkorna med semistrukturerade intervjuer är att respondenten kan ställa följdfrågor om denne 

inte förstår en fråga (Denscombe, 2014). Vi har valt att intervjua representanter från de tre 

kommunala aktiebolag som valt hållbarhetsrevision då deras beslut strider mot den teori vi har 

lagt fram (se kapitel 4.2). Vi skickade även ut intervjuförfrågningar till 10 stycken 

slumpmässigt utvalda kommunala företag som avstått från hållbarhetsrevision. Intresset från 

deras sida att delta i studien var svalt, då endast ett av de tillfrågade företagen ställde upp på en 

intervju.   
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Intervjuerna har på grund av tidsskäl genomförts per telefon. Enligt Bryman och Bell (2013) 

finns det vissa nackdelar med denna intervjumetod. För det första kan forskaren inte notera hur 

respondenten reagerar när denne ställs inför en fråga. Forskaren som utför en telefonintervju 

kan inte heller använda sig av visuella hjälpmedel som exempelvis tabeller och figurer för att 

klargöra en fråga (Bryman & Bell, 2013). Vi har inte upplevt ovanstående svagheter som 

problematiska då frågorna har skickats ut på förhand till respondenterna tillsammans med 

bakgrundsinformation om studiens statistiska resultat. En fördel med telefonintervjuer är att de 

minimerar risken för en felkälla som kallas intervjuareffekt (Bryman & Bell, 

2013).  Intervjuareffekt innebär att respondenter svarar olika beroende på hur de uppfattar den 

person som ställer frågorna. Det är främst intervjuarens kön, ålder och etniska ursprung som 

inverkar på respondenternas svar (Denscombe, 2014). Risken för denna felkälla minskar när 

intervjun sker per telefon då det skapar en distans mellan intervjuaren och respondenten 

(Bryman & Bell, 2013). Det handlar om att respondenten inte kan uppfatta intervjuarens 

personliga egenskaper (ibid.). Vi har även försökt minimera intervjuareffekten genom att vara 

konsekventa vid intervjuernas genomförande. Vi har samma intervjuare som använde sig av en 

intervjuguide (se bilaga 5) för att uppnå en så liknande struktur som möjligt.  

     

När vi beslutade oss för att komplettera de statistiska resultaten med intervjuer dök nya etiska 

frågeställningar upp. Det grundar sig i att forskning som inbegriper datainsamling från levande 

människor behöver genomgå en etisk granskning (Denscombe, 2014). För att säkerställa att vår 

studie uppfyller Vetenskapsrådets (2002) etiska krav har vi åtagit oss att genomföra vissa 

åtgärder. För att uppfylla informationskravet har vi vid första kontakt med de tilltänkta 

intervjupersonerna informerat dem om studiens syfte. Vi har gett intervjupersonerna 

information om studiens ämne för att de ska kunna bestämma huruvida de vill delta eller inte. 

För att uppfylla samtyckeskravet har vi på förhand meddelat respondenten att intervjun kommer 

spelas in och att det finns möjlighet att när som helst avbryta intervjun om denne inte längre 

vill delta i studien. För att uppfylla konfidentialitet- och anonymitetskravet kommer uppgifterna 

om de personer som intervjuas att behandlas med konfidentialitet. För att garantera att vår studie 

är i linje med nyttjandekravet har vi säkerställt att de uppgifter som samlas in om 

respondenterna endast används för vårt forskningsändamål. För att minimera risken för falska 

förespeglingar (Bryman & Bell 2013; Denscombe 2014) har vi från första kontakt med 

respondenterna gett dem möjlighet att läsa våra transkriberingar och de citat vi ska använda för 

att dubbelkolla att inga missförstånd har uppstått.  

 



44 
 

Enligt 2 kap. 9 § Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105) omfattas alla kommunala aktiebolag 

av offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten har rätt till insyn i 

och tillgång till information om de kommunala aktiebolagens verksamhet. All korrespondens 

mellan oss och företrädare för de kommunala aktiebolagen är allmän handling och därför har 

vi inte velat anonymisera de kommunala aktiebolagen som vi valde att intervjua. Detta beslut 

motiverar vi även utefter att endast tre kommunala aktiebolag valde hållbarhetsrevision och det 

hade varit relativt lätt för en läsare att på egen hand ta reda på vilka kommunala aktiebolag som 

intervjuats i studien trots en eventuell anonymisering. Gällande det kommunala aktiebolaget 

som inte valde hållbarhetsrevision var anonymisering ett krav från deras sida för att ställa upp 

på en intervju. I resultat- och analysdelen har vi därför tre respondenter som framgår med namn 

och företagstillhörighet och en respondent som är anonymiserad.  

 

7.3 Urval 

De tre bolagen som valt hållbarhetsrevision är Kraftringen AB, Mälarenergi AB och 

Stockholms Hamnar AB. Kraftringen AB är ett energibolag som ägs av de fyra skånska 

kommunerna Lund, Hörby, Eslöv och Lomma. Mälarenergi AB är ett energibolag som ägs till 

100 % av Västerås kommun. Stockholms Hamnar AB sköter all hamnverksamhet i Stockholm 

och är ett helägt dotterbolag till Stockholms kommun. Det kommunala bolaget som inte valde 

hållbarhetsrevision är ett helägt dotterbolag till en kommun i norra Sverige. I resultat- och 

analysdelen kommer respondenterna att kallas vid sina förnamn, med undantag för den 

anonyma respondenten som vi kommer referera till som ekonomichefen.   

 

 

Tabell 7: Sammanställning över de personer som har intervjuats 

Datum Respondent Bolag Befattning Intervjuns 

längd 

7 maj Helena Tillborg Kraftringen AB Chef för affärs- och 

verksamhetsutveckling 

Ca 15 min 

9 maj Katarina Hogfeldt-

Forsberg 

Mälarenergi AB Hållbarhetschef Ca 15 min 

9 maj Annelie Olnils Stockholms Hamnar AB Kvalitetschef med 

hållbarhetsansvar 

Ca 20 min 

14 maj Ekonomichef Kommunalt energibolag Ekonomichef Ca 20 min 
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7.4 Resultat 

Samtliga respondenter har godkänt de citat vi har valt att inkludera i studien. I de fall 

respondenterna i efterhand velat förtydliga vissa uttalanden har dessa markerats med 

understrykningar i texten.   

 

7.4.1 Faktorer som påverkat företagens beslut 

 

Fråga 1: Varför valde ni revision/ej revision till er hållbarhetsrapport? 

Både Helena, Katarina och Annelie talar om förbättrad trovärdighet som ett bakomliggande 

faktor till att välja hållbarhetsrevision. Helena säger: “för trovärdigheten väljer vi att granska 

den (hållbarhetsrapporten) externt precis som vi gör inom andra områden” samt att “det 

stärker vår trovärdighet inom hållbarhetsområdet, som är ett viktigt område för oss”. Katarina 

säger att revision “ger en högre nivå av förtroende och trygghet”. Annelie från Stockholms 

Hamnar berättar att det blir “mycket mer trovärdigt om du har en revisor som har granskat din 

rapport”. Respondenterna nämner att enstaka individer påverkat beslutet. Helena berättar 

exempelvis att Kraftringen har haft en hållbarhetsstrateg som drivit frågan internt. Hon nämner 

även att både bolagets styrelse, verkställande direktör och andra individer inom bolaget 

påverkat valet kring hållbarhetsrevision: “det är inom bolaget”. Katarina berättar att hon aldrig 

skulle ha tackat ja till att bli hållbarhetschef om det inte fanns ett gediget intresse från 

ledningens sida. I samband med att hon blev tillfrågad att bli hållbarhetschef fördjupade hon 

sig i frågorna och tog hjälp av utomstående expertis. Hon berättar att: “jag kände att det fanns 

någonting bakom, en vilja från ledningen att driva frågorna”. Ledningens genuina intresse för 

hållbarhet fick henne att tacka ja till jobberbjudandet. Annelie säger att: “en annan kollega hos 

oss drev hela det här arbetet från början [...] hon var tydlig med att jobba med revision längre 

fram”. Annelie valde att fortsätta i kollegans spår när bolagets verkställande direktör gav henne 

och några andra i uppdrag att låta en revisor granska enligt GRI G4, vilket underlättade när 

hållbarhetsrapporten skulle upprättas.  Även den verkställande direktören har påverkat deras 

beslut, hon berättar att: “han ville sätta oss på kartan”.  

 

Både Mälarenergi och Stockholms Hamnar arbetar med GRI:s riktlinjer kring 

hållbarhetsredovisning och det har haft betydelse för deras beslut att välja hållbarhetsrevision. 

Katarina berättar att när de bestämde sig för att upprätta en hållbarhetsrapport utgick de från 

ramverket GRI. Hon förklarar att: “om vi nu ska luta oss mot ett regelverk (GRI) behöver vi 
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göra det fullt ut så att vi gör rätt från början, det handlar ju om transparens och viktigt att man 

får med rätt saker. Så vi tänkte att om vi verifierar med en extern granskare redan från början 

så spar vi i förlängningen också jobb för oss själva. Vi gör rätt från början”. Hon säger att GRI 

är ett relativt komplext regelverk att sätta sig in i och därför kan det vara bra att ha 

hållbarhetsrevision från början. Annelie förklarar att Stockholms Hamnar har använt sig av GRI 

sedan 2012 och att det föll sig naturligt för dem att välja hållbarhetsrevision när de bytte från 

standard från G3 till G4 år 2015. Även Kraftringen använder GRI, men det var inget som 

berördes under intervjun med Helena.  

 

Ekonomichefen berättar att bolaget publicerade en digital och mera omfattande 

hållbarhetsrapport för första gången år 2016, bland annat i syfte att förbereda sig inför det nya 

lagkravet. De har ingen extern granskning av innehållet i hållbarhetsrapporten men hen berättar 

att de samarbetat nära med externa parter, bland annat revisorerna, vid upprättandet av 

hållbarhetsrapporten. Hen berättar att revisorerna har funnits med som bollplank under hela 

processen för att säkerställa att hållbarhetsrapporten håller hög kvalitet. Anledningen till att 

företaget inte valde revision handlar enligt ekonomichefen om att lagstiftningen är ny och att 

det ännu inte finns någon allmänt vedertagen standard för hur redovisningen av 

hållbarhetsarbetet ska ske i detalj. Ekonomichefen berättar att: “det finns ingen allmänt 

vedertagen standard för hur redovisningen ska ske på en mer detaljerad nivå, ingen kan riktigt 

säga jamen såhär ska ni göra och, det här borde ni göra. Och då har vi valt att helt enkelt 

avvakta, vi ser liksom inget syfte med den (revisionen) just nu. För oss är det viktigast att det 

blir bra kvalitet. Att vi bygger någonting som blir riktigt bra.” Samtidigt tror ekonomichefen 

att revision är något som inte ligger alltför långt bort för företaget: “när det här börjar sätta 

sig, och man får mer, okej såhär jobbar vi, så att man mer har en standard att jobba utifrån så 

tycker jag att det är en självklarhet att addera. Ja absolut. Sen om det blir nästa år, det tror jag 

inte. Men jag kan mycket väl tänka mig att det blir om 2-3 år.” 

 

7.4.2 Effekter och respons  

 

Fråga 2: Vad har ni fått för effekter och respons av ert val? 

Samtliga respondenter nämner att revisorn har hjälpt dem att bli bättre inom 

hållbarhetsområdet. Helena förklarar att revisionen har förbättrat Kraftringens interna 
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hållbarhetsarbete.  Även Katarina berättar att revisionen varit viktig för de interna systemen för 

hållbarhetsrapportering: “[...] det hjälper oss internt, att veta vad vi faktiskt ska ta upp för 

frågor och var har vi luckorna, vad vi behöver jobba mer med”. Hon förklarar att det ligger ett 

gediget arbete bakom Mälarenergis hållbarhetsrapport: “den (hållbarhetsrapporten) är ingen 

reklambroschyr utan det handlar om att redovisa hur man jobbar med hållbarhetsfrågorna 

utifrån regelverket (GRI)”. Annelie berättar att hållbarhetsrevison leder till mer arbete internt 

eftersom revisorn ställer frågor och ifrågasätter påståenden. Vidare förklarar hon att revisionen 

har förbättrat deras hållbarhetsarbete då revisorerna är “ intresserade av hur man jobbar mot 

strategierna och hur man vill ta saker och ting framåt. Så det är ju en positiv effekt att det blir 

mer jobb”.  

 

Samtliga respondenter svarar att de har fått positiv respons av deras hållbarhetsrapporter. 

Helena berättar att Kraftringen blivit prisade för sitt hållbarhetsarbete samt att aktörer hör av 

till dem för att diskutera hållbarhetsfrågor. Hon säger att: “vi har blivit ett känt namn på det 

området”. Katarina berättar att Mälarenergi fått positiv feedback från bolagsstyrelsen: “från 

vår styrelse så har man tyckt att det här var väldigt bra [...] Den externa granskningen ger en 

ökad trovärdighet”. Annelie säger att de har fått positiv respons från sina ägare, Stockholms 

stad. Stockholms stad har på senare tid uppmanat andra bolag inom koncernen att arbeta med 

GRI, och det är många som har börjat använda detta ramverk för rapportering. Hon säger också 

att: “väldigt många systerbolag har sneglat på oss och bett oss komma och berätta hur vi jobbar 

med dem (hållbarhetsfrågorna)”.  

 

Ekonomichefen berättar att intresset för bolagets hållbarhetsredovisning är lågt både internt och 

externt: “det är lågt internt, det är lågt bland intressenter. Vi uppfattar det mer som ett 

hygienkrav, det är någonting man ska ha”. Vi ställde en följdfråga om kommuninvånarna har 

reagerat på hållbarhetsrapporten varpå hen svarade:“[...] jag har inte hört om någon invånare 

som har ringt eller skrivit och kommenterat den”. Hen berättar vidare att: “till och med internt 

från styrelse och ägare är det ganska lågt”. 

 

7.4.3 Kommunala aktiebolag som väljer bort hållbarhetsrevision 

 

Fråga 3: Varför tror du att vissa kommunala bolag väljer bort revision till sina 

hållbarhetsrapporter? 
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Det kan finnas flera förklaringar till att kommunala företag väljer bort revision till sina 

hållbarhetsrapporter. Helena tror att flera faktorer spelar roll: “dels så kan det handla om 

okunskap, att man inte riktigt vet eller kanske har den ambitionen att jobba med extern 

granskning. Det ställer ju ändå lite högre krav på arbetet”. Hon säger även att man kanske inte 

heller förstår vilket mervärde extern revision kan ge: “man ser det som en kostnad eller 

extrajobb”.  Katarina säger att: “Det är en resursfråga, i form av både tid och insatser [...] Det 

är väl det att man tycker att man inte riktigt har tiden att sätta av”. Vidare tror hon att vissa 

bolag vill utveckla företagens interna system innan revisionstjänsten köps in. Hon säger att 

vissa företag kanske resonerar på följande sätt: “vi prövar själva först och plockar in en 

granskning sen”. Även hon, liksom Helena, tror att kostnaden spelar roll för företagsledningens 

beslut: “eller så vill man överhuvudtaget inte lägga ned tiden och kostnaden på att bli granskad, 

man tycker inte att frågan är så pass viktig att man behöver ha med det [...] det beror på vilket 

företag man är, hur stora man är och så vidare och vilken typ av verksamhet man ägnar sig 

åt”. Annelie tror att företagsledningens drivkraft spelar en avgörande roll för att beslutet att 

välja hållbarhetsrevision: “finns inte det här drivet från ledningen, då tror jag det är jättesvårt”. 

Hon menar alltså att enstaka individer, såsom verkställande direktör, påverkar i vilken 

utsträckning företaget hållbarhetsrapporterar och om man väljer hållbarhetsrevision. Annelie 

tror även att många kommunala bolag resonerar att de redan gör mycket för miljön: “ett 

kommunalt bolag är ju för människors väl och ve på ett eller annat sätt [...] kommunala bolag 

förväntas nog sköta sådant här så bra ändå så att granskning och revision inte efterfrågas på 

samma sätt”. Sedan tror hon inte heller att alla kommunala bolag har tillräckligt med resurser. 

Revisionen är förknippad med kostnader, vilket skulle kunna förklara varför företag väljer bort 

revision.  

 

Ekonomichefen tror att det dels handlar om att hållbarhetrapporten inte är någon större fråga 

bland de kommunala aktiebolagen. Vidare tror hen att det handlar om att lagstiftningen kring 

hållbarhet är ny och att företagen inte har några utvecklade system för att redovisa icke-

finansiell information. Hen menar att: “det här är ju helt nytt och jag tror att det ändå är ett 

sådant gediget arbete att bara uppfylla lagkraven att många har haft nog med det egentligen”. 

Hen förklarar att det ligger mycket arbete bakom en lagstadgad hållbarhetsrapport: “Det är 

inget man klarar av bara på en ekonomiavdelning eller någon annan avdelning [...] ska jag 

gissa någonting så är det helt enkelt att man har haft nog med att få ihop det”. Hen tror även 

att många har svårt med att upprätta en hållbarhetsrapport som uppfyller de krav som ÅRL 
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ställer. Hen resonerar att det inte bara handlar om redovisningen, utan att det är en omställning 

som hela företaget måste göra: “det handlar inte bara om redovisning, det handlar faktiskt om 

en resa för företaget också”. 

 

7.4.4 Kommunala energibolag 

 

Fråga 4: Vi har sett att två av tre bolag som valde hållbarhetsrevision är kommunala 

energibolag, tror du att det har någon betydelse att dessa bolag drivs med ett vinstsyfte samt 

inte behöver följa självkostnadsprincipen? 

Katarina säger följande: “det är svårt att svara på vad som ligger till grund men jag är inte 

förvånad att det är energibolag som väljer att göra det eftersom man driver en verksamhet som 

handlar om stora investeringar som ska hålla länge [...]”. Hon menar vidare att: 

“energibranschen är rätt så hårt reglerade och vi ifrågasätts alltmer när vi pratar om 

klimatfrågan till exempel. Då blir kommunikationen extra viktig och att göra en 

hållbarhetsredovisning är ett bra sätt att kommunicera på”. Även Annelie tror att energibolag 

har ett större behov av att vara transparenta i sitt hållbarhetsarbete. Hon menar precis som 

Katarina att det inte nödvändigtvis beror på att de inte behöver följa självkostnadsprincipen, 

utan att branschtillhörigheten spelar en avgörande roll: “hela grunden med hållbarhet, det är 

ju att visa fotavtryck och det behovet kan ju ett energibolag ha, tänker jag”. Ekonomichefen 

säger att det antagligen inte handlar om vinstsyftet, utan snarare att marknaden för bland annat 

elhandel är konkurrensutsatt: “så jag tror inte att det är, en direkt koppling till just vinst, det 

tror jag inte. Däremot mer att det här är bolag som verkar i en marknad där man faktiskt kan 

få kunder och förlora kunder, och då är hållbarhetsrapporten en konkurrensfaktor.” 
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7.4.5 Sammanfattning av intervjusvar 

Tabell 8. Sammanfattning av intervjusvar 

Respondent Varför de valde 

revision/ej revision till 

hållbarhetsrapporten 

Effekter & respons 

av valet 

Kommunala bolag som 

väljer bort 

hållbarhetsrevision  

Varför 2 av 3 bolag 

som valde revision 

är energibolag 

Helena  Förbättrad trovärdighet/ 

enstaka individer 

Förbättrat det interna 

arbetet/blivit ett känt 

namn inom hållbarhet 

Okunskap/kostnad Vet inte 

Katarina Förbättrad trovärdighet/ 

enstaka individer/ GRI 

Förbättrat det interna 

arbetet/positiv 

respons från 

bolagsstyrelsen 

Brist på resurser/kostnad/ 

outvecklade interna 

system/frågan är inte 

tillräckligt stor 

Branschtillhörighet 

Annelie Förbättrad trovärdighet/ 

enstaka individer/GRI 

Förbättrat det interna 

arbetet/positiv 

respons från 

Stockholms Stadshus 

Avsaknad av drivkraft/gör 

redan mycket för miljön/brist 

på resurser 

Branschtillhörighet 

Ekonomichef Ingen vedertagen 

standard för 

hållbarhetsrapportering 

Lågt intresse/ 

ingen stor respons 

från varken 

kommunen eller 

kommuninvånare 

Hållbarhetsrapporten ingen 

stor fråga/ outvecklade interna 

system/mycket arbete med att 

endast upprätta en 

hållbarhetsrapport 

Branschtillhörighet 

och konkurrensutsatt 

marknad 

 

 

7.5 Analys av intervjusvar 

 

7.5.1 Faktorer som påverkat företagens beslut 

  

Analysen av respondenternas svar kommer att struktureras utifrån de olika frågorna vi har ställt 

till dem (se bilaga 5 för intervjuguide). Vi väljer först att analysera de bolag som valde 

hållbarhetsrevision. Deras beslut går emot våra teorier och hypoteser då vi inte trodde att 

kommunala bolag skulle välja hållbarhetsrevision. Samtliga respondenter nämner att 

drivkraften kommit från enstaka individer som drivit hållbarhetsfrågan framåt. Dessa individer 

fångar varken PAT eller IT upp och vi skulle därför behöva komplettera med ytterligare en 

teori. Respondenternas svar ligger i linje med Hussein (1981) och hans teori om hur företag 

ändrar redovisningspraxis. I denna studie väljer vi att visa en förenklad figur av hans 

resonemang. Enligt Hussein (1981) kan företags val av redovisningspraxis kopplas till sociala 

processer. Han argumenterar att det är en innovationsprocess (på engelska kallat innovation 

process) som sker stegvis snarare än direkt. Han argumenterar att beteendefaktorer i 

kombination med ekonomiska faktorer kan vara viktiga för att förstå varför företag ändrar 

redovisningspraxis (ibid.).  



51 
 

 

Figur 5. Innovationsprocessen. Förenklad modell av Hussein (1981). Ursprunglig modell: Zaltman et al. (1973) 

 

1. Kunskap och medvetenhet. Denna del av innovationsprocessen uppstår på grund av 

ett prestationsgap (på engelska performance gap). Enligt Hussein (1981) kan 

prestationsgapet uppstå till följd av att enstaka individer (change agents) inser att det 

finns en möjlighet att ändra nuvarande redovisningspraxis. I vissa organisationer 

uppstår aldrig prestationsgapet, vilket kan bero på en avsaknad av change agents 

(Zaltman et al., 1973). Sett till våra resultat har det funnits individer inom de företag 

som valde hållbarhetsrevision som drivit frågan framåt. Dessa personer skulle kunna 

betraktas som change agents. Sett till resultatet från intervjuerna kan även ramverket 

GRI kopplas till denna del av innovationsprocessen, då både Katarina och Annelie 

uppgav att detta rapporteringssystem påverkat beslutet att välja hållbarhetsrevision. 

2. Bildande av attityder. Denna del i teorin handlar om hur företaget uppfattar fördelarna 

med det nya sättet att redovisa på. Enligt Hussein (1981) kan det exempelvis handla om 

ökad trovärdighet, vilket respondenterna i vår studie har som huvudsakligt argument till 

varför de valde hållbarhetsrevision.  

3. Legitimeringsprocess. Denna del handlar om hur den föreslagna redovisningsmetoden 

legitimeras inom företaget. I fallet om hållbarhetsrevision i kommunala bolag har 

företagsledningens positiva inställning gentemot denna tjänst spelat en avgörande roll. 

4. Output. I denna del bestäms utfallet av den nya föreslagna redovisningsmetoden, det 

vill säga om den ska antas eller inte. I vissa fall får idén modifieras innan en förändring 

sker.  

 

Även om change agents spelat en avgörande roll för företagen som valde revision anser vi att 

PAT och IT bidragit med vissa insikter. Ingen av respondenterna nämner exempelvis att 

behovet av revision uppkom som en följd av påtryckningar från kommunfullmäktige eller 
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kommuninvånarna. Detta bekräftar delvis PAT och IT då det inte finns några indikationer på 

en hög informationsasymmetri och en stark institutionell press.  

 

För bolaget som avstod från hållbarhetsrevision ligger ekonomichefens svar till viss del i linje 

med IT. Enligt ekonomichefen handlar det om en avsaknad av standarder för 

hållbarhetsredovisning som fått dem att välja bort revision. Ekonomichefen berättar vidare att 

revision inte är otänkbart för dem inom ett par år. Svaret indikerar att hållbarhetsrapportering 

bland kommunala bolag ännu inte blivit institutionaliserat. I takt med att det sker en 

institutionalisering av hållbarhetsrapportering kan det tänkas att fler och fler bolag väljer 

revision. Svaret skulle även kunna förklaras utifrån vårt teoriavsnitt om härmande isomorfism. 

Kommuner saknar ett gemensamt ramverk för hållbarhetsrapportering och de väljer sällan 

hållbarhetsrevision (Bergh, 2010; Brännström, 2016). Slutligen skulle respondentens svar 

kunna kopplas till Husseins idéer (1981) om att företaget fortfarande är inne i en 

innovationsprocess och att det för närvarande sker en bildning av attityder inom bolaget. 

Företaget har valt att avvakta med revision tills frågan har utvärderats ytterligare. Detta skulle 

kunna förklara varför revision har valts bort nu, men ses som ett tänkbart alternativ framöver. 

 

7.5.2 Effekter och respons 

Vårt intryck från de genomförda intervjuerna är att hållbarhetsrevision förbättrar företagens 

interna hållbarhetsarbete, vilket samtliga respondenter nämner. Respondenternas svar tyder på 

att hållbarhetsrevision har en viktig funktion att fylla, även om det inte är något som berörs 

närmare i denna studie.  

 

Sett till responsen av hållbarhetsrevision bekräftar resultaten i stor utsträckning PAT och IT i 

och med att både kommuninvånarna och kommunfullmäktige omnämns i liten utsträckning i 

samtliga av respondenternas svar. Ekonomichefen berättar exempelvis att han inte hört talas 

om någon kommuninvånare som har hört av sig angående deras hållbarhetsrapport. 

Ekonomichefen nämner också att intresset för hållbarhetsrevision från kommunfullmäktiges 

sida är relativt lågt, vilket ligger i linje med vårt teoriavsnitt och Grossi och Thomasson (2011) 

argumentation om kommunfullmäktiges låga intresse för de kommunala aktiebolagens 

verksamheter.       

 

 



53 
 

7.5.3 Kommunala aktiebolag som väljer bort hållbarhetsrevision 

Utifrån de svar vi fått från respondenterna kan vi konstatera att PAT och IT blir bekräftade till 

viss del. Två av respondenterna (Helena och Katarina) svarar att vissa kommunala bolag kanske 

anser att kostnaden för hållbarhetsrevisionen överstiger nyttan. Enligt PAT är individer 

nyttomaximerande och fattar rationella beslut (Watts & Zimmerman, 1986). Om 

företagsledningen anser att kostnaden överstiger nyttan kommer de således att avstå från att 

köpa in tjänsten. Vidare berättar ekonomichefen att hållbarhetsrapportering är ett nytt område 

för många av de kommunala aktiebolagen. Hen menar att bolagen förmodligen har haft nog 

med att upprätta en hållbarhetsrapport som uppfyller lagkraven. Svaret indikerar att många 

kommunala bolag hållbarhetsrapporterar för första gången, vilket även bekräftas av vår 

logistiska regression (se tabell 6). Svaret från ekonomichefen i kombination med resultatet från 

den logistiska regressionen bekräftar vår teori om att kommunala bolag upplever en lägre 

institutionell press jämfört med publika aktiebolag. Om kommunala bolag upplever en liknande 

institutionell press som publika aktiebolag hade troligtvis fler kommunala bolag publicerat 

hållbarhetsrapporter även när rapporteringen fortfarande var frivillig. Hens svar att det är ett 

nytt område för de kommunala aktiebolagen kan även förklaras utifrån PAT. Enligt PAT och 

det agentteoretiska perspektivet kan det handla om att det inte uppstår något behov för 

redovisning och revision om agent och principal utgörs av samma individer, vilket vi har belyst 

tidigare i studien (se kapitel 4).  

 

Ytterligare anledningar till att så få kommunala bolag valde hållbarhetsrevision, som varken 

PAT eller IT kan förklara, handlar om okunskap, brist på resurser och en avsaknad av intern 

drivkraft. Intern drivkraft kan kopplas till Husseins (1981) argument om hållbarhetsrevision, 

det vill säga att det måste finnas change agents som får företaget att välja en ny 

redovisningspraxis. Anledningen till att så många bolag väljer att avstå från revision skulle 

alltså kunna bero på att det inte finns några change agents i dessa bolag som driver 

hållbarhetsfrågorna framåt, vilket resulterar i att det inte uppstår ett prestationsgap (Zaltman et 

al., 1973).  

 

7.5.4 Kommunala energibolag 

I denna fråga gav respondenterna relativt enhetliga svar och vi fann endast till viss del stöd för 

vårt teoriavsnitt. Hållbarhetsrevision verkar vara mer utbrett bland kommunala energibolag 

jämfört med övrig kommunal verksamhet på grund av att de verkar inom en känslig bransch 
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som dessutom är konkurrensutsatt. Enligt respondenterna kan det däremot inte kopplas till att 

de ska drivas med ett uttalat vinstsyfte och får avvika från självkostnadsprincipen. 

Respondenternas svar ligger i linje med att kommunala energibolag har ett behov av att 

presentera trovärdig information om deras hållbarhetsarbeten, då deras verksamheter har en stor 

negativ inverkan på miljön (Miras-Rodríguez & Di Pietra, 2018).  
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8. Slutsats och diskussion      

I detta avslutande kapitel dras slutsatser utifrån studiens resultat. Vi kopplar an de statistiska 

resultateten och intervjusvaren till teoriavsnittet. Sedan följer en diskussion kring studiens 

bidrag följt av förslag på fortsatt forskning inom forskningsfältet. Avslutningsvis presenteras 

studiens begränsningar.  

 

Syftet med denna studie har varit att förklara sambandet mellan ägaridentitet och 

hållbarhetsrevision i svenska aktiebolag. Vidare har vi analyserat vilka faktorer som påverkar 

kommunala aktiebolags beslut att antingen välja eller avstå från hållbarhetsrevision. De 

slutsatser som dras gäller för hela målpopulationen. Vi är samtidigt medvetna om att vi inte kan 

generalisera våra slutsatser från intervjuerna för de kommunala bolag som valde bort 

hållbarhetsrevision, då vi endast intervjuat ett av dessa bolag.   

 

8.1 Ägaridentitet 

Resultaten från vår logistiska regression visar att ägaridentitet (H1) inte är statistiskt 

signifikant, vilket innebär att vi inte kan dra en slutsats att kommunala företag väljer revision i 

mindre utsträckning än publika företag. Vårt statistiska resultat ska dock tolkas med viss 

försiktighet, då få kommunala bolag väljer hållbarhetsrevision vilket resulterar i statistiska 

svårigheter när modellen ska klassificera in bolagen i de två grupperna (Djurfeldt & Barmark, 

2009; Hosmer et al., 2013). Även om variabeln ägaridentitet inte visade sig vara signifikant 

tyder den univariata analysen på att ägaridentitet kan influera företagens beslut att välja eller 

avstå från hållbarhetsrevision. Dessutom visar resultaten från den kompletterande analysen (se 

kapitel 6.5) ett svagt positivt signifikant samband mellan variablerna ägaridentitet och första 

hållbarhetsrapporten, vilket betyder att sannolikheten att ett företag hållbarhetsrapporterar för 

första gången ökar om företaget är kommunalt. Både PAT och IT bidrar till en förklaring varför 

sambandet är signifikant. Kommuninvånare, som yttersta principal antas i enlighet med PAT 

ha ett lågt intresse för kommunal redovisning (Zimmerman, 1977). Kommuninvånarna har 

delegerat beslutsfattandet till kommunfullmäktige som representerar bolagets ägare (ibid.). 

Kommuninvånarnas möjligheter att utöva kontroll över bolagen är begränsad till de allmänna 

valen vart fjärde år då representanter till kommunfullmäktige väljs (Kastberg, 2015). Vidare 

har kommuninvånarna inte har tillräckligt med kunskap om kommunal redovisning för att ställa 

krav på redovisning och revision (Zimmerman, 1977). Denna fakta, i kombination med att 

kommuninvånarna inte kan kapitalisera sin rösträtt resulterar i att de har ett lågt intresse för 
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kommunala bolags hållbarhetsredovisning och revisionen av den. Således är det endast 

kommunfullmäktige som kan dra nytta av de kommunala bolagens hållbarhetsredovisning och 

hållbarhetsrevision. Vi ställer oss emellertid frågan om det verkligen uppstår en agent- och 

principalrelation mellan kommunfullmäktige och företagsledningen. Som påvisats i den 

framlagda teorin (se kapitel 4.2) tillsätter kommunfullmäktige samtliga styrelseledamöter i 

aktiebolagets styrelse vilket resulterar i att de indirekt granskar sig själva (Kastberg, 2015). 

Dessutom har tidigare forskning visat att kommunfullmäktige har ett svalt intresse för bolagens 

verksamheter (Grossi & Thomasson, 2011). Utifrån IT kan sambandet mellan ägaridentitet och 

första hållbarhetsrapporten grunda sig i att det inte funnits någon extern press så länge 

hållbarhetsredovisning varit frivillig. Det faktum att en minoritet av de publika bolagen men en 

majoritet av de kommunala bolagen hållbarhetsrapporterar för första gången kan kopplas till att 

kommunala och publika bolag verkar i olika institutionella miljöer. Publika bolag kan tänkas 

uppleva en högre institutionell press än kommunala bolag eftersom de är beroende av att 

utomstående investerare fortsätter att förse dem med kapital. 

 

Studiens resultat visar samtidigt att hållbarhetsrevision inte är särskilt utbrett varken bland 

publika eller kommunala bolag. Med tanke på att tidigare forskning visat att hållbarhetsrevision 

ökar trovärdigheten (Hodge et al., 2009; Simnett et al., 2009; Cheng et al., 2010; Pflugrath et 

al., 2011) och minskar kostanden för eget kapital (Dhaliwal et al., 2011; Casey & Grenier, 2015; 

Martínez-Ferrero & García-Sánchez, 2017) finner vi det anmärkningsvärt att inte fler publika 

bolag valt hållbarhetsrevision. Att så få bolag väljer hållbarhetsrevision skulle kunna kopplas 

till att de får en ny administrativ kostnad av själva upprättandet av rapporten. Detta bekräftas 

av den kompletterande analysen som visar att samtliga bolag som publicerade en 

hållbarhetsrapport för första gången 2017 valde att avstå från hållbarhetsrevision. EU 

uppskattar kostnaderna för hållbarhetsrapportering till 4 300 EUR per år och företag vilket 

motsvarar cirka 40 000 SEK (Justitiedepartementet, 2015). Svenskt Näringsliv och Svensk 

handel ifrågasätter emellertid denna siffra (ibid.). De menar istället att kostnaden för 

hållbarhetsrapporteringen uppgår till över en miljon SEK (ibid.). Om företagen får en hög 

administrativ kostnad av att upprätta en hållbarhetsrapport kanske incitamenten att välja 

hållbarhetsrevision minskar. Företagen lägger redan ned både tid och resurser för att upprätta 

en hållbarhetsrapport som ska uppfylla kraven i ÅRL. Hållbarhetsrevision kanske då inte ses 

som ett alternativ för företagen eftersom de redan spenderat tid och resurser på själva 

upprättandet av hållbarhetsrapporten. Vi tror framförallt att detta resonemang kan förekomma 

bland de mindre företagen som omfattas av förändringarna i ÅRL. Det kan vara så att de mindre 
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bolagen får en sådan kännbar ekonomisk börda vid framställandet av hållbarhetsrapporten att 

de väljer att avstå från revision. Detta resonemang skulle kunna förklara varför variabeln storlek 

var positivt signifikant på 1 % signifikansnivå i båda våra logistiska regressioner. Att kostnaden 

påverkar valet kan inte förklaras utifrån varken PAT eller IT, då det handlar om en resursfråga 

snarare än informationsasymmetri och institutionell press. 

 

Sett till operationaliseringen hade vi kunnat addera variabeln revisionsbyrå för att testa om 

någon av Big 4-byråerna förekommer mer frekvent vid hållbarhetsrevision jämfört med övriga. 

Revisionsbyrå som variabel har använts i tidigare forskning inom redovisningsval (Collin et al., 

2009). Som en profession kan revisorer sätta normativ press på sina klienter att välja en viss 

typ av redovisning (Tagesson, 2007; Deegan, 2013). Å andra sidan visar studiens resultat att 

det är få bolag totalt sett som väljer hållbarhetsrevision, vilket kan tyda på att revisionsbyråerna 

inte är med och påverkar företagens val kring hållbarhetsrevision. Resultaten från studien visar 

därför att det finns en möjlighet för revisorerna att ytterligare sälja in denna tjänst till sina 

klienter, oavsett om de arbetar mot kommunala eller publika bolag. Det kan tänkas att 

hållbarhetsrevision är ett bra komplement till den finansiella revisionen då de frågor som ska 

redogöras för enligt ÅRL kan kopplas till företagets verksamhet och affärsmodell 

(Justitiedepartementet, 2015). För att revisorer ska få en helhetsbild över sina klienters 

verksamheter kan det argumenteras att de behöver kunskap om både de finansiella och icke-

finansiella faktorerna. 

 

8.2 Kommunala aktiebolag 

På grund av en ojämn fördelning hos variabeln kommunala bostadsbolag, där samtliga bolag 

valde bort revision, beslutade vi oss för att exkludera variabeln från den logistiska regressionen. 

Således kan vi inte dra en slutsats kring kommunala bostadsbolag (H2), men den beskrivande 

statistiken indikerar att det inte finns några skillnader mellan dessa bolag och de bolag som 

drivs utan vinstsyfte samt ska följa självkostnadsprincipen vad gäller hållbarhetsrevision. Sett 

till kommunala energibolag (H3) kan det finnas en viss skillnad mot övrig kommunal 

verksamhet om vi utgår från respondenternas svar i intervjustudien, men på grund av att 

variabeln inte var statistiskt signifikant i den logistiska regressionen kan vi inte heller utesluta 

att det är slumpen som har avgjort att två av tre kommunala bolag som valde hållbarhetsrevision 

utgörs av energibolag.  
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För att analysera varför kommunala bolag beslutar att antingen välja eller avstå från 

hållbarhetsrevision valde vi att komplettera de statistiska resultaten med intervjuer. Sett till 

resultaten från intervjustudien kunde svaren endast till viss del kopplas till PAT och IT. 

Respondenternas svar stödjer till viss del argumentationen att varken kommuninvånare eller 

kommunfullmäktige har ett intresse av de kommunala bolagens hållbarhetsredovisningar och 

revision av dem. Denna slutsats bygger vi på att varken kommunfullmäktige eller 

kommuninvånare omnämns som bakomliggande faktorer i respondenternas svar. 

Respondenterna till de företag som valde hållbarhetsrevision berättar att behovet snarare 

uppkom som en följd av enstaka individers vilja och företagsspecifika mekanismer. Med facit 

i hand hade vi gärna kompletterat PAT och IT med ytterligare en teori om företagsspecifika 

mekanismer, då de valda teorierna inte kunde förklara varför enstaka individer påverkat 

kommunala företags beslut att välja hållbarhetsrevision. Både PAT och IT är abstraktioner av 

verkligheten som inte alltid kan ge förklaringar som stämmer överens med praktiken (Deegan, 

2013). Resultaten från intervjustudien tyder på att beslutet att välja hållbarhetsrevision snarare 

handlar om ett genuint intresse från företagens sida att inkorporera denna fråga i sina 

verksamheter och redovisningar. Intervjuerna gav oss således ett nytt perspektiv på 

hållbarhetsrevision, främst kopplat till Husseins (1981) idéer om change agents. Vi ser dock 

vissa begränsningar med att operationalisera faktorn i en logistisk regression eftersom Hussein 

(1981) nämner att change agents kan komma både inifrån företagen i form av anställda med 

även utifrån, som exempelvis revisorer. Sett till respondenternas svar har change agents bestått 

av individer inifrån företaget som arbetat med hållbarhet. Variabeln change agents skulle därför 

kunna operationaliseras i framtida forskning genom att addera en variabel för företag där det 

finns anställda som arbetar heltid med hållbarhetsfrågor och se om dessa bolag utmärker sig i 

frågan om hållbarhetsrevision.  

 

Sammanfattningsvis kan hållbarhetsrevision hos kommunala bolag, utefter studiens resultat, 

förklaras utifrån både ägaridentitet och företagsspecifika faktorer. Med facit i hand hade vi 

kunnat inkludera ytterligare en teori om företagsspecifika faktorer från början för att få med 

faktorn change agents.  

 

8.3 Storlek och bransch 

I linje med vårt förväntade samband och tidigare forskning (Simnett et al., 2009; Sierra et al., 

2013; Zorio et al., 2013; Castelo Branco et al., 2014; De Beelde & Tuybens, 2015) visar 
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resultaten från den logistiska regressionen att sambandet mellan hållbarhetsrevision och storlek 

är starkt positivt signifikant (1 % signifikansnivå). Detta kan förklaras utifrån både PAT och 

IT. Utifrån PAT handlar det om att företaget vill undvika politiska kostnader, i form av ökade 

skatter eller andra avgifter och väljer hållbarhetsrevision för att minimera riskerna för 

massmedial och politisk uppmärksamhet (Deegan, 2013). Utifrån IT handlar det om att stora 

bolag både påverkar och påverkas av fler intressenter i större utsträckning än små bolag (ibid.). 

Det kan därför tänkas att de upplever en högre institutionell press än små företag och ser 

hållbarhetsrevison som ett legitimerade verktyg. Då båda teorierna leder fram till samma 

förväntade samband, trots olika bakomliggande antaganden, är det svårt att klargöra vad storlek 

är ett uttryck för. Är storlek ett uttryck för politiska kostnader eller institutionell press, eller är 

det en kombination av båda som påverkar företagens beslut? Med den information vi har är det 

svårt att bestämma vilken av teorierna som lämpar sig bäst för att förklara företagens beslut.  

Sambandet mellan variabeln bransch och den beroende variabeln är positivt starkt signifikant 

(1 %). Även detta samband är i linje med tidigare forskning (Simnett et al., 2009; Zorio et al., 

2013; Castelo Branco et al., 2014; Cho et al., 2014; Casey & Grenier, 2015) och kan förklaras 

utifrån både PAT och IT. Företag som verkar i känsliga branscher bedriver oftast 

miljöförstörande verksamheter (Simnett et al., 2009). I och med att hållbarhetsfrågor har blivit 

allt viktigare för både konsumenter och allmänheten under de senaste åren (Simnett et al., 2009; 

Martínez-Ferrero & García-Sánchez, 2017) kan det tänkas att dessa bolag använder revision 

som ett svar på institutionell press (Martínez-Ferrero & García-Sánchez, 2017). 

Hållbarhetsrevision kan därmed ses som ett legitimerande verktyg (ibid.) Utifrån PAT kan 

sambandet förklaras av företagets önskan att minimera risken för politiska sanktioner i form av 

högre skatter och avgifter (Deegan, 2013).  Det kan därför tänkas att företagen väljer 

hållbarhetsrevision för visa allmänheten att de drar sitt strå till stacken och kompenserar för 

sina miljöförstörande aktiviteter. Likaså när det gäller bransch är det svårt att avgöra vilken 

teori som förklarar sambandet bäst då både PAT och IT förutspår samma samband, trots olika 

bakomliggande antaganden (Collin et al., 2009).   

 

8.4 Avslutande reflektioner 

Collin et al. (2009) nämner att det finns en risk för att ett eklektiskt perspektiv försämrar 

forskning om redovisning eftersom flera teorier mynnar ut i samma hypotes. Det blir då svårt 

att säkerställa vilken teori som har haft den högsta förklaringsgraden.  Som ovan nämnt fick vi 
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problem med variablerna storlek och bransch då PAT och IT mynnade ut i samma förväntade 

samband trots olika bakomliggande antaganden. Bortser vi från denna problematik anser vi att 

PAT och IT har kompletterat varandra väl i denna studie, vilket ger stöd för en fortsatt eklektisk 

utgångspunkt i forskning om redovisningsval. Hade vi begränsat studien till endast PAT hade 

vi inte kunnat uppnå fullständiga empiriska bevis för teorins grundantaganden, eftersom IT 

hade resulterat i exakt samma förväntade samband trots andra resonemang och antaganden, 

vilket även Collin et al. (2009) påpekar. Sammantaget visar studiens resultat att ett eklektiskt 

perspektiv kan vara att föredra när forskaren vill få ett bredare perspektiv på ett empiriskt 

fenomen.  

 

8.5 Studiens bidrag 

Tidigare forskning inom hållbarhetsrevision är relativt begränsat (Cho et al., 2014). Således har 

denna uppsats fyllt ett viktigt bidrag genom att undersöka hållbarhetsrevision i en 

svensk kontext. Mer specifikt är studiens bidrag till forskningen en bredare förståelse för 

hållbarhetsrevision i kommunala bolag. Detta är viktigt eftersom de kommunala bolagen står 

för en stor del av Sveriges ekonomiska aktiviteter (SCB, 2018b) och påverkar samhället i stort. 

Dessutom har vi vidareutvecklat den teoretiska referensramen om kommunala aktiebolag 

genom att applicera Husseins (1981) idéer om hur företag ändrar redovisningspraxis.  

  

Denna studie ger även ett praktiskt bidrag, främst till revisionsbranschen, då vi har visat att det 

är relativt få bolag som väljer hållbarhetsrevision. Det finns således en möjlighet för revisorer 

att sälja in denna tjänst till sina klienter. Ur ett bredare perspektiv visar våra resultat att de 

komplexa relationerna som omger ett kommunalt bolag får konsekvenser för synen på 

redovisning och revision. Den nuvarande styrningen av de kommunala bolagen kan med hjälp 

av studiens resultat ifrågasättas, då vi har påvisat att ägarnas intresse för de kommunala 

bolagens hållbarhetsredovisning och revisionen av den är relativt lågt.  

 

8.6 Fortsatt forskning 

Denna studie har endast avsett att förklara hur ägaridentitet påverkar beslutet kring 

hållbarhetsrevision och tar därför inte hänsyn till förändringar över tid. Vi anser att detta är 

något som är värt att forska vidare inom, främst för att undersöka huruvida det uppstår en 

institutionalisering av hållbarhetsrevision. På grund av studiens tidsbegränsningar inkluderades 
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inte privata bolag. Med tanke på de skillnader som finns mellan publika, privata och kommunala 

bolag är det av intresse att även inkludera privata bolag i framtida forskning om 

hållbarhetsrevision. Vi tror även att det finns ett intresse av att få med revisorns perspektiv då 

hållbarhetsrevision är frivillig samt att det är relativt få bolag som har valt hållbarhetsrevision. 

Det är därför relevant för forskningsfältet att söka närmare förståelse kring hur revisorerna 

arbetar med den icke-finansiella revisionen och hur de säljer in denna tjänst till sina klienter. 

Detta kan möjliggöras genom en kvalitativ intervjustudie.  

Avslutningsvis har vi under arbetets gång upptäckt stora variationer i hur företagen väljer att 

förhålla sig till de olika frågorna som ska redogöras för enligt ÅRL. Vi har exempelvis 

observerat att en del företag utnyttjar att lagen baseras på soft regulation och väljer att inte 

tillämpa policys i vissa frågor. Vi finner det intressant att genomföra en kvantitativ studie som 

undersöker vilka företag som väljer att avvika från lagstiftningen och om det kan kopplas till 

variabler som exempelvis storlek och bransch, samt om det finns någon koppling till 

hållbarhetsrevision.  

  

8.7 Studiens begränsningar 

Under genomförandet av denna studie har vi identifierat vissa begränsningar. Den första 

begränsningen berör de kommunala bolagen. Majoriteten av de kommunala aktiebolag som 

påverkas av förändringarna i ÅRL utgörs av bostads- och energibolag. I och med att kommunala 

bostads- och energibolag kan tänkas vara mer frikopplade än normal kommunal verksamhet är 

vi medvetna om att detta kan ha påverkat resultaten i vår studie. Alternativet hade varit att 

jämföra kommunala bostadsbolag med publika bostadsbolag, då vi endast funnit ett publikt 

energibolag vilket hade försvårat en jämförande studie.  

Ytterligare en begränsning med denna studie handlar om att vi endast har intervjuat ett 

kommunalt bolag som valt bort hållbarhetsrevision, vilket innebär att det kan finnas andra 

bakomliggande orsaker till att företagen avstår från revision, som denna studie inte har fångat 

upp.  
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10. Bilagor  

10.1 Bilaga 1 

 

Tabell 10.1 Bortfallsanalys  

yi=β1+β2löni+β3brani+β4tstki+β5stori+ui n=80 

Variabler    β S.E. β Odds 

1. Konstant    23,714 11,372 

2. Lönsamhet   -7,200 9,675 0,001  

3. Bransch    0,381 0,621  1,464  

 

4. TS/TK    -1,581 1,657 0,206  

5. Storlek     -1,145 * 0,536 0,318  

Nagelkerke R2:  0,101   

Rätt klassifierade:  75 % (Bortfall= 0 %; Ej bortfall=100 %) 

Hosmer & Lemeshow-test:  Chi-2= 7,970; Df= 8; p-värde= 0,436 

Modell Chi2:   5,657  

Ϯ 10 % signifikansnivå 

* 5 % signifikansnivå 

** 1 % signifikansnivå  
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10.2 Bilaga 2 

 

Tabell 10.2 Logistisk regression utan finansiella bolag; beroende variabel – hållbarhetsrevision 

yi=β1+β2ägi+β3kom.eni+β4brani+β5stori+β6tstki+β7löni+ui n=248 

Variabler  Förväntat samband  β S.E. β Odds 

1. Konstant     -21,159 4,021 

2. Ägaridentitet  -  -0,599 1,195 0,549 

3. Kommunala energibolag +  0,218 1,315 1,243 

4. Bransch   +  1,464**  0,540 4,325 

 

5. Storlek   +  0,811** 0,169 2,250 

6. TS/TK   -  1,414 1,626 4,325 

7. Lönsamhet (ROA)  +  -4,982 3,870 0,007 

Nagelkerke R2:  0,382   

Rätt klassificerade:   90,7 % (hållbarhetsrevision= 34,5 %; Ej  

hållbarhetsrevision=98,2%) 

Hosmer & Lemeshow-test:  Chi-2= 7,375; Df= 8; p-värde= 0,497 

Modell Chi2:   54,141 ** 

Ϯ 10 % signifikansnivå 

* 5 % signifikansnivå 

** 1 % signifikansnivå  
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10.3 Bilaga 3 

 

Tabell 10.3 Beskrivande statistik av variabler 

Variabel    Första  Ej första  Totalt 

Beroende variabel    

1. Första hållbarhetsrapporten  118 (45,5%) 141 (54,5%)  259 

Oberoende variabel 

2. Hållbarhetsrevision 

Hållbarhetsrevision (1)  0 (0%) 33 (100%)  33  

Ej hållbarhetsrevision (0)  118 (52,2%) 108 (47,8%)  226  

3. Ägaridentitet 

Kommunalt ägande (1)  41 (68,3%) 19 (31,7%)  60  

Ej kommunalt ägande (0)  77 (38,6%) 122 (61,4%)  199  

Kontrollvariabler 

3. Bransch 

Känslig bransch (1)   22 (32,8%)  45 (67,2%)  67  

Ej känslig bransch (0)  96 (50%)  96 (50%)  192  

4. Storlek (log) 

Medelvärde   21,07 22,54  21,87 

Min/Max-värde   19,36/24,30 19,90/26,54  19,36/26,54 

Standardavvikelse   1,007 1,518  1,53 

5. Skulder/Totalt kapital  (%) 

Medelvärde   0,5895 0,5851  0,5871 

Min/Max-värde   0,14/0,98 0,13/1,31  0,13/1,31  

Standardavvikelse   0,1818 0,1681  0,1742 

6. Lönsamhet (ROA) (%) 

Medelvärde   0,0752 0,0782  0,0768 

Min/Max-värde   -0,09/0,40 -0,22/0,45  -0,22/0,45 

Standardavvikelse   0,0716 0,0802  0,0763 
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10.4 Bilaga 4 

 

Tabell 10.4 Korrelationsmatris  

Pearson   n=259 

Sperman  

1. Första 

hållbarhetsrapporten 2.  3.  4.  5.   

2. Ägaridentitet  0,251**    

   -0,251** 

3. Bransch   -0,151 * 0,303**  

   -0,151* 0,303** 

4. Storlek   -0,481 ** -0,396 ** 0,103    

   -0,498** -0,431 ** 0,064 

5. Totala skulder/Totalt kapital 0,012  0,244 ** 0,189** 0,059   

   0,019 0,232** 0,175** -0,009 

6. Lönsamhet (ROA)  -0,020 -0,182** -0,089 0,086 -0,281 ** 

   -0,052 -0,264** -0,123* 0,159* -0,384 ** 

Ϯ 10 % signifikansnivå 

* 5 % signifikansnivå 

** 1 % signifikansnivå 
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10.4 Bilaga 5 

 

Tabell 10.5 Intervjuguide 

Fråga 

 
Syfte 

  

1. Varför valde ni revision/ej revision till er 

hållbarhetsrapport?  

Se om det finns andra faktorer som påverkar 

kommunala bolag beslut att antingen välja 

eller avstå från hållbarhetsrevision. 

2. Vad har ni fått för effekter och respons på 

ert val? 

Undersöka vilka effekter valet har fått samt 

koppla an till PAT och IT och få en 

förståelse för vilka som läser rapporten. 

3. Varför tror du att vissa kommunala 

aktiebolag väljer bort revision till sina 

hållbarhetsrapporter? 

Öka förståelsen kring varför vissa 

kommunala aktiebolag inte väljer 

hållbarhetsrevision.  

4. Vi har sett att två av tre bolag som valde 

hållbarhetsrevision är kommunala 

energibolag, tror du att det har någon betydelse 

att dessa bolag drivs med ett vinstsyfte samt 

inte behöver följa självkostnadsprincipen? 

Öka förståelsen för om det finns några 

skillnader mellan kommunala bolag som 

drivs med vinstsyfte samt inte följer 

självkostnadsprincipen, jämfört med de 

kommunala aktiebolag som gör det.  

 


