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SAMMANFATTNING
Allt fler företag väljer idag att hållbarhetsrapportera. En av anledningarna till detta kan
vara att de ser det som en nödvändighet att vara transparenta för att behålla eller skapa
legitimitet. Det har dock visats sig att företag många gånger är rädda att redovisning av
negativa aspekter i hållbarhetsrapporten ska leda till att de förlorar legitimitet om
aspekterna inte visar sig vara i linje med vad som av samhället anses korrekt. Trots
osäkerheten kring detta är tidigare studier om hur företag faktiskt redovisar just
negativa aspekter få. Där vill denna studie bidra till forskningsfältet genom att (1)
identifiera vilka legitimitetsstrategier företag noterade på Large Cap använder sig av vid
redovisning av negativa aspekter i hållbarhetsrapporten (2) kartlägga i vilken
utsträckning dessa legitimitetsstrategier används och (3) analysera och pröva samband
mellan storlek, synlighet i media, branschtillhörighet samt rapporteringsområde och
företag noterade på Large Caps legitimitetsstrategier. En totalundersökning företag
noterade på Stockholmsbörsen Large Cap som hållbarhetsrapporterar enligt GRIs
riktlinjer genomfördes för att besvara studiens syfte. Studien visar att företag noterade
på Large Cap främst använder sig av verkliga legitimitetsstrategier där syftet är att vilja
förändra något. Vidare framkommer att ytterligare en legitimitetsstrategi,
kontrollerbarhetsrationalisering, förekommer bland de minsta och största företagen. Det
framkommer även att det finns ett samband mellan storlek samt synlighet i media och
företag noterade på Large Caps legitimitetsstrategier. Däremot pekar studien i riktning
mot att det inte förekommer något samband mellan branschtillhörighet eller
rapporteringsområde och företag noterade på Large Caps legitimitetsstrategier. Överlag
tyder studiens resultat på att företag noterade på Large Cap ligger i framkant gällande
redovisning av negativa aspekter men att det kan finnas andra förklaringar till
användningen av legitimitetsstrategier, exempelvis land, som ytterligare skulle behöva
studeras.
Nyckelord: Legitimitetsstrategier, hållbarhetsrapport(ering),
legitimitet, storlek, synlighet i media, branschtillhörighet
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ABSTRACT
It is becoming more common for companies to engage in corporate sustainability
reporting. The fact that many companies view sustainability reporting as inevitable in
order to receive or retain legitimacy can be one of the reasons why it is increasing.
However, it has been shown that companies are afraid that reporting negative aspects
are going to endanger their corporate legitimacy if perceived by the stakeholders as not
being in line with norms and values of the society. Despite this uncertainty, there is a
lack of research on how companies report negative aspects when they do. This study
contributes to the field of research by (1) identifying which legitimizing strategies
companies on Large Cap are using when reporting negative aspects in their
sustainability report (2) mapping out to what extent these legitimizing strategies are
used by the companies on Large Cap and (3) analyzing and testing the relation between
size, media visibility, industry, and the area of reporting and the companies on Large
Cap legitimizing strategies. Therefore, a study of all the companies on Large Cap that
incorporates the GRI guidelines was conducted. The study shows that companies on
Large Cap are using substantial legitimizing strategies where the purpose is to correct
the negative aspects. Further, it appears that the smallest and biggest companies use an
additional legitimizing strategy, verifiable rationalization. It also appears that there
seems to be a relation between size and media visibility and the companies on Large
Cap’s legitimizing strategies. By contrast, there seems not to be any relation between
industry and area of reporting and the companies on Large Cap’s legitimizing strategies.
Overall, the results of this study indicates that the companies on Large Cap are good at
reporting negative aspects, still there are other possible explanations behind the use of
legitimizing strategies that should be further studied, the country the company is
operating in for example.
Keywords: Legitimizing strategies, sustainability reporting, negative aspects,
legitimacy, corporate size, media visibility, industry
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1. INTRODUKTION
1.1 Bakgrund och problematisering
Sju av tio konsumenter inom handeln har enligt Svensk handels
hållbarhetsundersökning (2016) uppgett att de anser det mycket viktigt eller ganska
viktigt att företag de handlar av arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor. För privata sparare
blir det även allt viktigare att spara på ett sätt som bidrar till en miljömässig, social och
ekonomisk hållbar värld (Fondbolagens förening, 2016). Eftersom hållbarhetsfrågan är
aktuell idag kräver allt fler intressenter i samhället transparens från företagens sida. I
syfte att möta samhällets ökade krav på transparens har flera stora företag de senaste
åren valt att upprätta en hållbarhetsrapport där hållbarhetsinformation lämnas ut
(Gamerschlag, Möller & Verbeeten 2011).
Även regeringen anser att det är viktigt med en öppen och transparent rapportering från
företagen om hur de arbetar med hållbarhetsfrågor om hållbarhetsarbetet ska drivas
framåt. Därför infördes i december 2016 en ändring i årsredovisningslagen som innebär
att större privata företag enligt lag ska publicera en hållbarhetsredovisning. (Bet.
2016/17:CU2) I enlighet med Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) ska
hållbarhetsrapporten innehålla bland annat upplysningar rörande miljö, sociala
förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av
korruption. Ett lagstadgat ramverk angående hur hållbarhetsrapporten ska upprättas
saknas däremot. Resultaten av denna lag kommer att visa sig våren 2018. I och med att
hållbarhetsredovisning därmed blir allt vanligare är det av vikt att förstå hur företag
redovisar information i sina hållbarhetsrapporter.
Det vanligaste ramverket som företag använder sig av vid hållbarhetsrapportering är
Global Reporting Initiatives (GRI) ramverk (KPMG, 2015). GRIs riktlinjer syftar till att
hjälpa företag förstå och kommunicera dess ekonomiska-, miljö- och sociala påverkan
för att bidra till ökad transparens. Ramverket innehåller därför standardiserade riktlinjer
för företag oavsett storlek eller bransch. Rapportens innehåll ska enligt GRI (2015) rikta
sig mot företagens intressenter samt användare. För att hjälpa företag uppnå detta
innehåller
ramverket
tre
standard-kategorier
som
bör
behandlas
i
hållbarhetsredovisningen. Dessa är ekonomisk påverkan, miljöpåverkan samt social
påverkan, där social påverkan delas in i fem underkategorier: anställningsförhållanden,
arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, organisationens roll i samhället samt produktansvar.
Fokus har även lagts på att ta fram riktlinjer för god kvalitet på informationen i
hållbarhetsredovisningen, vilket är viktigt för att uppnå transparens. Två av dessa
riktlinjer är klarhet och balans. Hållbarhetsrapporten ska syfta till att presentera
informationen på sådant sätt att det är lätt att förstå och ta till sig för användare av
rapporten. Balans innebär att hållbarhetsrapporten ska innehålla både positiva och
negativa aspekter av företagets verksamhet. Rapporten ska således ge en objektiv bild
där urval, utelämnande av information, samt val av presentationsteknik som riskerar att
felaktigt påverka användarens beslut eller slutsatser ska undvikas. Vidare riktlinjer för
att upprätthålla god kvalitet är jämförbarhet, riktighet, aktualitet och pålitlighet. (GRI,
2015)
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I enlighet med GRIs riktlinjer är det av betydelse att det råder balans mellan positiva
och negativa aspekter i en hållbarhetsredovisning. Kritiska granskare har dock ifrågasatt
kvaliteten, relevansen och effekten av det som faktiskt redovisas av företagen. De ställer
sig frågan huruvida rapporterna verkligen är i balans och menar att företag använder sig
av dessa rapporter för att skapa positivt PR samt manipulera intressenter (Higgins &
Walker, 2012). Även Laufer (2003) beskriver hur företag har en tendens att försköna
sina resultat och gärna undanhåller viss negativ information. Anledningen till detta
enligt Deegan (2002) är rädsla att skada företagets rykte och legitimitet om de negativa
aspekter som rapporteras inte är i linje med de sociala normer och värderingar som
anses korrekta.
Vad som avgör vilken hållbarhetsinformation företag väljer att rapportera i sina
redovisningar beror på en rad olika faktorer. Samband mellan ett företags storlek,
synlighet i media samt branschtillhörighet och hur mycket information ett företag väljer
att lämna ut till allmänheten samt kvaliteten på rapporterna har tidigare identifierats i ett
flertal studier (Hahn & Kühnen, 2013). Ett företags storlek antas ha en koppling till
synlighet varför dessa variabler ofta studerats tillsammans. Större företag är mer synliga
och kan anses ha en större skyldighet att rapportera mer information för att behålla
legitimitet (Gamerschlag et al., 2010; Tagesson, Blank, Broberg & Collin 2009;
Cormier & Magnan, 2003).
Bowen (2002) har dock ifrågasatt huruvida storlek spelar roll och argumenterar för att
storlek och synlighet inte alltid är kopplade till varandra. Vidare vilken bransch
företaget tillhör har påvisats påverka mängden information inom varje
rapporteringsområde (Tagesson et al., 2009). Företag tenderar även att imitera strategier
andra företag i samma bransch använder för att behålla legitimitet (Deegan & Unerman,
2011).
Det finns en större mängd litteratur tillgänglig angående faktorer som påverkar hur
mycket information och vilken typ av information företag väljer att lämna ut. Hur denna
information som valts ut av företag faktiskt presenteras, och specifikt hur de negativa
aspekterna presenteras, finns det färre studier om. Hahn och Lülfs (2014) beskriver
negativa aspekter som den information företag redovisar angående handlingar som
faktiskt eller potentiellt har eller har haft negativ miljömässig, social eller ekonomisk
påverkan. Hur kommunikationen av specifikt de negativa aspekter till samhället sker är
av stor vikt när det handlar om företags vilja att behålla legitimitet.
Studier har visat att investerares reaktioner till negativ information som redovisas i
miljösammanhang är starkare än reaktionerna till den positiva informationen (Chan &
Milne, 1999). Negativ information sprids även i större utsträckning än positiv
information, vilket tidigare miljöskandaler hos flera företag har visat på. Företagen
använder sig därför av olika strategier vid redovisning av negativa aspekter i sina
hållbarhetsrapporter i syfte att just behålla legitimitet (Cho, 2009).
Enligt Archel, Fernández och Larrinaga (2008) används hållbarhetsrapporten som ett
strategiskt verktyg av många företag. På vilket sätt hållbarhetsrapporten används av
stora företag, eller mer specifikt, vilka olika strategier just svenska stora företag
använder sig av i sina hållbarhetsrapporter vid redovisning av negativa aspekter
framkommer inte i litteraturen. Detta tyder på att kunskapen gällande svenska stora
företags sätt att presenterar negativa aspekter är bristande.
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Samtidigt som det råder bristande kunskap angående företags strategival vid
redovisning, visar forskning att det även råder oklarhet kring hur användaren uppfattar
det underliggande budskapet och språkbruket som används i hållbarhetsrapporter
(Thomson & Bebbington, 2005). Den rådande kunskapsbristen gällande rapportering
av negativa aspekter leder till studiens forskningsfrågor:
Vilka legitimitetsstrategier använder företag noterade på Stockholmsbörsens Large Cap
lista sig av när de redovisar negativa aspekter i sin hållbarhetsrapport?
Hur påverkar storlek, synlighet i media, branschtillhörighet och rapporteringsområde
vilka legitimitetsstrategier som används bland företag noterade på Stockholmsbörsens
Large Cap lista?

1.2 Syfte
Studien syftar till att:
−

−
−

identifiera vilka legitimitetsstrategier företag noterade på Stockholmsbörsen
Large Cap använder sig av vid redovisning av negativa aspekter i
hållbarhetsrapporten
kartlägga i vilken utsträckning dessa legitimitetsstrategier används
analysera och pröva samband mellan storlek, synlighet i media,
branschtillhörighet samt rapporteringsområde och företag noterade på
Stockholmsbörsen Large Caps legitimitetsstrategier

1.3 Begrepp
Ett centralt begrepp i studien är legitimitetsstrategi. Begreppet diskuteras frekvent i
litteraturen där liknande definitioner används i de flesta studier. Cho (2009) beskriver
legitimitet som ett socialt kontrakt mellan samhället och företaget där företaget
förväntas leva upp till samhällets förväntningar. Legitimitetsstrategier är i sin tur något
som används av företaget i sin kommunikation för att behålla legitimitet. Vaara, Tienari
och Laurila (2006) utvecklar resonemanget genom att definiera legitimitetsstrategier
som specifika, men inte alltid avsiktliga eller medvetna, sätt att erhålla legitimitet.
Begreppet legitimitetsstrategi används i denna studie när företag kommunicerar med
samhället och dess intressenter i hållbarhetsrapporten, i syfte att behålla eller erhålla
legitimitet.
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1.4 Disposition
Kapitel 1 – I första kapitlet gavs en bakgrund till studien och ämnet problematiserades.
Avslutningsvis presenterades två forskningsfrågor och studiens syfte.
Kapitel 2 – I det andra kapitlet behandlas studiens teoretiska referensram. Institutionell
teori samt legitimitetsteorin förklaras och sex olika legitimitetsstrategier presenteras. En
genomgång av tidigare studier ges för att vidare presentera olika sambandsfaktorer som
sedan resulterar i studiens fem hypoteser. Detta kapitel kommer även ligga till grund för
analysen av studiens resultat.
Kapitel 3 – I det tredje kapitlet diskuteras studiens design, en kvantitativ
dokumentstudie med kvalitativa inslag. Vidare diskuteras studiens utförande i form av
en innehållsanalys och de olika legitimitetsstrategierna och sambandsfaktorerna
operationaliseras. Kapitlet avslutas med en diskussion kring hur metodproblem har
hanterats.
Kapitel 4. I det fjärde kapitlet presenteras inledningsvis studiens resultat kring hur
företag noterade på Large Cap redovisar negativa aspekter i hållbarjetsrapporten.
Därefter presenteras resultaten från de sambandsfaktorer som undersöktes och studiens
hypoteser bekräftas eller förkastas.
Kapitel 5. I det femte kapitlet analyseras studiens resultat utifrån institutionell teori och
legitimitetsteorin. Inledningsvis diskuteras och analyseras de övergripande resultaten
kring hur företag noterade på Large Cap redovisar negativa aspekter, vilket sedan
avslutas med en analys kring de undersökta sambanden mellan företag noterade på
Large Caps legitimitetsstrategier och storlek, synlighet i media, branschtillhörighet samt
rapporteringsområde.
Kapitel 6. I det sjätte kapitlet presenteras studiens slutsatser och forskningsfrågorna
besvaras. Vidare diskuteras huruvida land möjligtvis påverkar hur företag redovisar
negativa aspekter i hållbarhetsrapporten samt hur studien tyder på att hur företag väljer
att redovisa negativa aspekter är medvetna val från deras sida. Avslutningsvis
presenteras studiens bidrag och förslag till vidare forskning ges utifrån diskussionen
ovan.
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2. TEORETISK REFERENSRAM
Detta kapitel behandlar litteratur från tidigare forskning och förklarar teorier som
ligger till grund för förståelse av ämnet. Kapitlet börjar med en genomgång av
grunderna i institutionell teori för att sedan förklara legitimitetsteorin. Vidare
presenteras legitimitetsstrategierna marginalisering, abstraktion, faktaindikering,
rationalisering, bemyndigande samt korrigering och sambandsfaktorerna storlek,
synlighet i media, branschtillhörighet samt rapporteringsområde för att
avslutningsvis resultera i fem hypoteser.

2.1 Institutionell teori
Tidiga forskare inom organisationsteori förklarade organisationer som rationella system
formade för att transformera råmaterial till slutliga produkter. De menade även att
organisationen var starkt sammankopplad till den runtom liggande miljön (Meyer &
Rowan, 1977; Scott, 1987). Under de senaste åren har institutionell teori blivit en allt mer
dominerande teori inom organisationsforskning, speciellt i de skandinaviska länderna
(Johansson, 2009). Teorin har ett systemsynsätt och menar därigenom att organisationer
är en del av ett socialt konstruerat samhälle där organisationen är en del i detta system
(Deegan & Unerman, 2011). Organisationer påverkas därför av externa faktorer som gör
att de allt mer börjar likna varandra (Meyer & Rowan, 1977; Zucker, 1987; DiMaggio &
Powell, 1991).
Grunden i denna teori förklarar hur organisationer anpassar sig efter samhällets
värderingar och hur de på grund av institutionellt tryck börjar efterlikna varandra, detta
för att behålla eller skapa legitimitet (Meyer & Rowan, 1977; Zucker, 1978; DiMaggio &
Powell, 1991; Deegan & Unerman, 2011). Detta fenomen förklaras även av ErikssonZetterquist (2009) som menar att organisationer inte agerar rationellt utan följer trender i
samhället, andra organisationer och formella såväl som informella regler. I denna studie
kommer i huvudsak imiterande isomorfism att användas och vara ett komplement till
legitimitetsteorin för att kunna besvara studiens syfte genom att förklara samband mellan
bransch och val av legitimitetsstrategi samt även en möjlig förklaring på varför företag
använder liknande strategier (Deephouse, 1996).
Imiterande isomorfism uppstår när företag, främst svagare företag, imiterar framgångsrika
företag på grund av osäkerhet och viljan att uppnå samma legitimitet. (Deegan &
Unerman, 2011). Vidare beskriver Deephouse (1996) att detta imiterande beror på den
osäkerhet och tvetydighet som kan finnas bland företagen gällande legitimitetsstrategier.
Med utgångspunkt i denna teori förväntas studien kunna förklara de samband som finns
när företag redovisar negativa aspekter i sin hållbarhetsrapport. Med en förklaring i
institutionell teori och främst isomorfism väljer således företag i en viss bransch att
använda sig av vissa legitimitetsstrategier för att andra företag, speciellt starka
organisationer, i dess omgivning gör det (Hahn & Lülfs, 2014).
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2.2 Legitimitetsteorin
Institutionell teori kompletteras i många fall med legitimitetsteorin eftersom dessa teorier
överlappar varandra med ett gemensamt systemsynsätt (Deegan & Unerman, 2011). I
denna studie kommer legitimitetsteorin att användas tillsammans med institutionell teori
för att kunna besvara studiens syfte.
Legitimitetsteorin beskriver legitimitet som en allmän uppfattning eller åtagande som
anses vara korrekt eller önskvärt utifrån ett socialt konstruerat system av normer,
värderingar och definitioner (Salancik & Pfeffer, 1978; Suchman, 1995; Deegan, 2002).
Legitimitet skapas och bibehålls när organisationer presterar vad samhället anser vara
korrekt, önskvärt eller lämpligt. Dessa normer och värderingar kan förändras över tid och
därför är det viktigt att företag anpassar sig efter dessa för att behålla sin legitimitet
(Deegan & Unerman, 2011).
Med utgångspunkt i legitimitetsteorin förskönar eller undanhåller företag viss information
i hållbarhetsrapporter på grund av rädsla att förlora legitimitet. Vidare förklarar Suchman
(1995) att legitimitet ses som ett stort och relativt otydligt begrepp av många tidigare
forskare och det kan därför vara svårt för företagen att veta vad de exakt ska göra för att
behålla eller skapa legitimitet. Enligt legitimitetsteorin är företag i behov av legitimitet
för att kunna drivas och vara framgångsrika. Har organisationen legitimitet visar det på
att företaget agerar på ett sätt som är socialt acceptabelt (Deegan, 2002). Detta kan
kopplas till varför företag rapporterar hållbarhetsfrågor på ett visst sätt, de vill genera
eller behålla legitimitet
En ytterligare aspekt i hur företag hållbarhetsredovisar beror på vilket land de agerar
inom (Hooghiemstra, 2000). Golob och Bartlett (2007) förklarar att det skiljer sig åt
mellan hur företag rapporterar i sin hållbarhetsredovisning beroende på vilket land man
kommer ifrån. Eftersom vad som av samhället anses korrekt, önskvärt och lämpligt kan
variera mellan länder kommer även företagens sätt att rapportera negativa aspekter att
variera. Vidare förklarar Haniffa och Cooke (2005) att även kultur spelar roll vid
utlämnandet av social information. De menar att utlämnandet av information påverkas av
kulturen som råder och hänförs främst till företagsstyrningen och regeringens politik.
Utifrån ett strategiskt perspektiv ses legitimitet som en resurs företaget har för överlevnad
och att denna resurs går att manipulera. Forskare menar på att företag manipulerar sina
rapporter för att behålla legitimitet (Suchman, 1995; Ashforth & Gibs, 1990; Castelló &
Lozano, 2011). Palazzo och Scherer (2006) förklarar med utgångspunkt i denna teori att
företag inte alltid ger en korrekt bild av sina handlingar när det gäller hållbarhet av rädsla
att förlora legitimitet. Vidare beskriver Deegan och Unerman (2011) om hur företag
använder sig av legitimitetsstrategier i redovisningen för att dölja eller försköna
händelser.
Även Laufer (2003) beskriver hur företag har en tendens att försköna sina resultat och
gärna undanhåller viss negativ information. Trots att det med utgångspunkt i
legitimitetsteorin är viktigt med transparens från företagets sida (Wilmshurst & Frost,
2000). Anledningen till detta förklarar Hahn och Lülfs (2014) beror på att de är rädda för
att skada företagets rykte och legitimitet om de negativa aspekter som rapporteras inte är i
linje med de sociala normer och värderingar som anses korrekta. Företags rädsla att skada
sin legitimitet anses vara grunden till att de använder sig av olika legitimitetsstrategier vid
rapportering.
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Ashforth och Gibbs (1990) beskriver två typer av legitimitetsstrategier företag använder
sig av vid redovisning, symbolisk och verklig. Symboliska strategier använder företag vid
redovisning i syfte att skapa en uppfattning hos läsaren att de ska göra förbättringar i sina
mål, strukturer eller hållbarhetsarbete, trots att detta inte kommer ske. Verklig
användning är när företaget inte bara skriver ut förändringar de ska göra utan även strävar
efter att uppfylla dessa.
Deegan och Unerman (2011) beskriver att företag kan använda sig av en blandning av
dessa två strategier. Vidare kan verklig och symbolisk användning kopplas samman med
de sex legitimitetsstrategier Hahn och Lülfs (2014) presenterar i deras studie.
Marginalisering, abstraktion, faktaindikering, rationalisering och bemyndigande ligger
inom ramen för symbolisk användning medan korrigering typ ett och två hör till verklig
användning av legitimitetsstrategier.

2.2.1 Legitimeringsstrategier
Hahn och Lülfs (2014) har identifierat sex olika legitimitetsstrategier företag tenderar
att använda sig av när de rapporterar negativa aspekter i enlighet med GRIs riktlinjer.
Dessa sex olika strategier är: marginalisering, abstraktion, faktaindikering,
rationalisering, bemyndigande och korrigering (se tabell 1 i metodavsnittet).
Marginalisering
Marginalisering innebär att företaget försöker legitimera negativ information samt
handlingar genom att framställa dem som icke-relevanta, oviktiga eller försumbara.
Språket karaktäriseras av kritiska formuleringar och adjektiv som ”inte så seriöst” och
”obetydlig” eller ”mindre” för att minimera handlingens betydelse. Denna
legitimitetsstrategi innebär att företaget beskriver händelsen samtidigt som den
utvärderas som oviktig, vilket innebär att tredje part inte själv får chansen att utvärdera
händelsen. Även om denna strategi framställer negativa händelser som oviktiga, tar
företaget underförstått ansvar i och med att händelsen i sig inte förnekas. (Hahn &
Lülfs, 2014)
Strategin marginalisering kan ses som en symbolisk strategi i och med att den syftar till
att minska betydelsen av händelsen eller aspekten (Ashforth & Gibbs, 1990). Till
skillnad från en enligt Stephens, Malone och Bailey (2005) undvikande strategi där
företag försöker distansera sig från den negativa händelsen, innebär marginalisering,
trots en förminskning av händelsen, att företaget tar någon typ av ansvar i och med att
den negativa händelsen eller aspekten nämns.
Abstraktion
Legitimitetsstrategin abstraktion karaktäriseras av generaliseringar av negativa aspekter
till hela branschen och därmed distansering från aspekten för det enskilda företaget. Den
negativa händelsen beskrivs istället som ett kollektivt problem eller som en utmaning
för hela branschen, vilket riktar fokus från det enskilda företaget. Legitimering sker
därmed genom påstådd förekomst inom hela branschen (Hahn & Lülfs, 2014).
Abstraktion syftar till att påverka läsarens uppfattning av sambandet mellan företaget
och den negativa aspekten och på så vis distansera företaget från detta (Cho, 2009).
Denna legitimitetsstrategi kan därför ses som ett undvikande ansvar från företagets sida
och därmed en symbolisk legitimitetsstrategi.
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Faktaindikering
Faktaindikering handlar om att nämna förekomsten av negativa aspekter utan att ge
någon förklaring till dem. Ofta kvantifierar företaget den negativa aspekten men
utvärderar den inte, utan lämnar bedömningen till läsaren. Trots att faktaindikering kan
ses som en relativt ren och objektiv strategi, kan det vara utmanande för läsaren att
uppskatta och utvärdera händelsen om inte någon referenspunkt som branschstandard
eller liknande ges (Hahn & Lülfs, 2014). Denna strategi kan delvis ses som en verklig
strategi i och med att företagen beskriver den negativa händelsen eller aspekten utan att
försöka lägga någon värdering i sin beskrivning. Å andra sidan kan faktaindikering
samtidigt ses som en symbolisk strategi, där användaren vill påverka läsaren (Ashforth
& Gibbs, 1990), i och med att företaget i många fall vill få läsaren att tro att de är
rationella.
Rationalisering
Rationalisering innebär att ett företag förklarar den negativa aspekten genom att
rättfärdiga den med logiska orsaker (Vaara et al., 2006) som till exempel utbudsökning,
ökad försäljning eller ökad produktion. Strategin rationalisering delas upp i antingen
instrumentell rationalisering eller teoretisk rationalisering. Instrumentell rationalisering
innebär att företaget legitimerar den negativa aspekten eller händelsen genom att belysa
fördelarna, funktionen eller avsikten med den negativa aspekten, vilket oftast innebär
effektivitetsvinster. Teoretisk rationalisering innebär att företaget legitimerar
handlingen eller aspekten genom att förklara att det var något oundvikligt och att
konsekvensen av handlandet är naturligt (Leeuwen, 2007), exempelvis att ökad
försäljning leder till ökade utsläpp.
Båda varianterna av rationalisering behöver i sig inte vara rationellt, utan det behöver
bara framstå som rationellt för läsaren eller intressenten för att få en legitimerande
effekt (Hahn & Lülfs, 2014) Strategin rationalisering handlar om att påverka läsarens
uppfattning och kan därför, i enlighet med Ashforth och Gibbs (1990) resonemang, ses
som en symbolisk strategi.
Bemyndigande
Genom att använda en bemyndigande strategi vill ett företag legitimera sig genom att
hänvisa till auktoriteter. Tillsynsorgan, regelverk och akademisk forskning är ofta
hänvisade till som legitimerande auktoriteter eftersom de kan ge externa förklaringar,
bekräftelser och bedömningar av den negativa aspekten (Vaara et al., 2006). Inom
denna strategi är det inte företaget själv som bedömer aspekten eller dess påverkan.
Bekräftandet görs istället av tredje part vilket framstår som en mer objektiv
rättfärdiggörelse av aspekten. I och med att denna strategi handlar om att referera till
tredje part beror legitimitetsstrategins effekt på vilken auktoritet man refererar till. Ett
företags bransch och branschstandarder är en vanlig auktoritet att referera till trots att
dessa inte är objektiva tredje parter (Hahn & Lülfs, 2014).
Auktoriteter i denna strategi används för att symboliskt visa att företaget handlar i linje
med sociala normer (Cho, 2009). I och med att denna strategi syftar till att associera den
negativa aspekten med auktoriteter kategoriseras denna strategi som en symbolisk
strategi (Ashforth & Gibbs, 1990).
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Korrigering
Korrigering innebär att företaget ger idéer, visar på avsikter eller åtgärder för hur de
negativa aspekterna ska tacklas eller undvikas i framtiden. Vad som betonas är att
företaget anser att den negativa påverkan aspekten har eller har haft är så viktig att
korrigering måste tas till. Företaget tar alltså underförstått ansvar för den negativa
aspekten (Erickson, Weber & Segovia, 2011). Huruvida företaget bidrar med en
generell och aningen vag strategi för att tackla händelsen eller om de kommer med
konkreta idéer har visat sig skilja åt mellan företagen. Strategin har därför delats in i typ
1 och typ 2, där typ 1 innebär mer vaga förklaringar och typ 2 mer precisa och konkreta
förslag (Hahn & Lülfs, 2014).
Korrigering som handlar om ge information om den negativa aspekten men också
inkludera hur företaget ska handla för att lösa problemet, minska problemet eller
förhindra det från att hända igen i framtiden. Korrigering kan därför ses som en verklig
strategi (Hahn & Lülfs, 2014).

2.3 Sambandsfaktorer
I och med att det i de flesta länder inte är krav på att företags hållbarhetsredovisningar
granskas av tredje part skiljer sig dessa i både kvalitet och mängden information som
lämnas ut. En mängd tidigare studier har därför fokuserat på vilka faktorer som faktiskt
avgör hur företag väljer att utforma sina hållbarhetsredovisningar. Flera både interna
och externa möjliga påverkande faktorer har studerats, till exempel företags storlek,
lönsamhet, skuldsättning, synlighet i media, branschtillhörighet och ägarstruktur (Gallo
& Christensen, 2011; Hahn & Kühnen, 2013).
Enligt Hahn och Kühnen (2013), som undersökt flera tidigare studier inom detta ämne,
är företagsstorlek, branschtillhörighet och synlighet i media de enda faktorer som
påverkar kvaliteten och informationen i hållbarhetsredovisningar, där storlek och
bransch testats av de flesta studier. Synlighet i media har inte studerats i samma
utsträckning som övriga faktorer. Det råder därför i vissa studier osäkerhet kring
huruvida synlighet verkligen påverkar just kvaliteten i rapporten medan det i andra
studier har konstaterats att synlighet påverkar (Hahn & Kühnen, 2013).
Enligt KPMGs (2015) undersökning bedöms hållbarhetsrapportens kvalitet bland annat
utifrån en balans mellan positiva och negativ aspekter. Det kan därför vara intressant att
se om de faktorer som påverkar hållbarhetsrapportens kvalitet även påverkar hur företag
redovisar specifikt de negativa aspekterna.

2.3.1 Storlek och synlighet i media
I Hahn och Kühnens (2013) översyn av den tillgängliga litteraturen inom området
hållbarhetsrapportering har de bland annat identifierat ett företags storlek som en
avgörande faktor gällande hur mycket information ett företag väljer att lämna ut. Enligt
befintlig litteratur är ett företag storlek den enda interna avgörande faktorn som anses ha
en positiv effekt (Hahn & Kühnen, 2013).
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Större företag är ofta mer synliga för samhället och tenderar därför utstå en större
påtryckning från diverse externa intressentgrupper. Media och samhället i allmänhet
kräver generellt mer information angående större företags hållbarhet och
hållbarhetsarbete än de kräver från mindre företag (Cormier & Magnan, 2003; Tagesson
et al., 2009). Enligt Gallo och Christensen (2011) kommer företag att engagera sig i och
lämna ut allt mer information angående hållbarhet inom alla tre dimensioner (miljö,
social och ekonomisk) i och med att de ökar i storlek.
Även kvaliteten på informationen i rapporten ökar ju större företaget är. I och med att
större företag tenderar att vara mer synliga i samhället har de därför även större press på
sig från externa intressenter att redovisa med kvalitet. Detta kan ses som ett incitament
till att lämna ut bättre information i syfte att behålla legitimitet (Brammer & Pavelin,
2006).
Varför storlek påverkar ett företags hållbarhetsredovisning beror, som ovan nämnts, på
trycket från samhället och företagets intressenter. I och med att legitimitet är viktigt för
ett företags möjlighet att fortsätta drivas framgångsrikt (Deegan, 2002) kan det även
antas att redovisningen av de negativa aspekterna i hållbarhetsrapporten påverkas på
samma sätt. Större företag upplever större press från samhället vilket leder till att de
känner press att redovisa de negativa aspekterna på ett bättre sätt för att behålla
legitimitet. Detta i sin tur påverkar företagens använda legitimitetsstrategier. Detta leder
till studiens första hypotes:
H1a: Det finns ett samband mellan företag noterade på Large Caps storlek och vilka
legitimitetsstrategier som används
Studier som har konstaterat att storlek har betydelse för hur mycket information ett
företag lämnar ut samt kvaliteten på information har alla motiverat detta genom att
större företag är synliga, vilket tenderar öka trycket på transparens från intressenterna
(Cormier & Magnan, 2003; Tagesson et al., 2009; Gamerschlag et al., 2010). Fortanier,
Kolk och Pinkse (2011) menar att i takt med att företaget blir större blir det även
synligare, och lika så blir dess miljömässiga och sociala påverkan på samhället.
Flera studier som har konstaterat att storlek påverkar hållbarhetsrapporter har även
funnit att även synlighet i media påverkar detta. Eftersom storlek konstaterats påverka
genom att stora företag är mer synliga kan detta ha en koppling till synlighet i media.
Cormier och Magnan (2003) menar att synlighet i media påverkar eftersom ett företag
som är synligt i media kommer uppleva ett förstärkt tryck från intressenter i och med att
media idag påverkar våra uppfattningar om ett företag. Företagen blir därmed
känsligare för samhällets uppfattning av dem och förbättrar därför kvaliteten. Detta kan
antas även gälla angående företags legitimitetsstrategier vid redovisning av negativ
information. Ju synligare ett företag är ju bättre och verkligare legitimitetsstrategier
väljs av företaget eftersom de då har fler ögon på sig.
H1b: Det finns ett samband mellan hur synliga företag noterade på Large Cap är i
media och vilka legitimitetstrategier som används

10

Bowen (2002) har dock ifrågasatt huruvida storlek verkligen har full betydelse när det
kommer till hållbarhetsredovisningen. Han menar att storlek och synlighet inte alltid
behöver vara kopplade till varandra och att storlek inte alltid fångar upp samma
faktorer. Även mindre företag kan vara lika synliga som stora företag i media,
åtminstone i lokala sammanhang. Bowen uppmärksammar det faktum att större företag
ofta är mer lyhörda och även uppmärksammar hållbarhetsfrågan bättre än mindre
företag. Han menar dock att det inte var storlek i sig som förutspådde detta utan
synlighet och företags resurser, som många gånger kanske resulterar från dess storlek,
som var de avgörande faktorerna.
I och med att alla företagen på Large Cap är relativt stora företag kan det därför antas att
vad som främst kommer påverka använda legitimitetsstrategier är hur synligt företaget
är i media. Ju synligare företaget är ju större press antas företaget känna att redovisa den
negativa informationen på ett verkligt sätt i syfte att behålla eller skapa legitimitet.
H1c: Synlighet i media har ett tydligare samband än storlek gällande företag noterade
på Large Caps använda legitimitetstrategier.

2.3.2 Branschtillhörighet och rapporteringsområde
Ett företags branschtillhörighet är en annan avgörande faktor gällande kvaliteten och i
vilken utsträckning företag väljer att lämna ut information angående hållbarhet (Hahn &
Kühnen, 2013). Företag vars bransch tillhör en av de med högre miljöpåverkan tenderar
lämna ut mer information och även ha bättre kvalitet på sina rapporter än företag i andra
branscher. Anledning till detta är att de ofta får mer uppmärksamhet och upplever
påtryckning från sina intressenter, vilket leder till att incitamenten att lämna ut mer
information ökar för att behålla legitimitet (Cormier & Magnan, 2003; Gamerschlag et
al., 2010).
Studier visar att hur mycket information företag väljer att redovisa inom respektive
rapporteringsområde, social- eller miljöpåverkan, beror även på inom vilken bransch de
verkar inom. Tagesson et al. (2009) fann att generellt rapporterar företag i branscherna
finans och service lite information inom respektive område, men att de främst fokuserar
på den sociala aspekten. Företag i gruvbranschen samt oljeföretag rapporterar mycket
information främst inom området miljö, hälsa och säkerhet (Tagesson et al., 2009).
Institutionell teori förklarar att företag och organisationer tenderar att likna varandra på
grund av ett institutionellt tryck, i detta fall möjligtvis trycket från samhället och
branschernas intressenter. Detta kan förklara varför företag inom samma bransch,
exempelvis inom en mer miljöpåverkande bransch, alla har bättre kvalitet på sina
rapporter och även att de rapportera på ett specifikt sätt inom respektive
rapporteringsområde. Baserat på dess tidigare studier kan även antas att hur företagen
väljer att redovisa den negativa informationen kommer att skilja sig åt mellan
branscherna, där företag inom samma bransch imiterar varandra för att behålla
legitimitet hos sina intressenter.
H2a: Det finns ett samband mellan företag noterade på Large Caps branschtillhörighet
och vilka legitimitetsstrategier som används.
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Detta talar även för att hur företagen väljer att redovisa negativ information inom
respektive rapporteringsområde kommer att skilja sig mellan branscherna. En bransch
som påverkar någon av de två rapporteringsområdena mer än den andra kan antas välja
bättre legitimitetsstrategier när de redovisar negativ information inom just det området i
syfte att behålla legitimitet. Detta i och med att företagets intressenter främst då
kommer att fokusera på detta område.
H2b: Det finns ett samband mellan företag noterade på Large Caps branschtillhörighet
och vilka legitimitetsstrategier som används inom respektive rapporteringsområde, där
branscher med högre miljöpåverkan (social påverkan) i högre utsträckning använder
sig av verkliga strategier inom rapporteringsområdet miljö (socialt).

2.5 Analysmodell och hypoteser
Den teoretiska referensramen resulterade i fem hypoteser som presenterats löpande.
Hypotes 1 a, b och c ämnar till att undersöka huruvida synlighet i media och storlek
påverkar företag noterade på Large Caps legitimitetsstrategier samt om synlighet i
media påverkar dess legitimitetsstrategier i högre utsträckning än vad företagets storlek
gör. Hypotes 2 a och b ämnar till att undersöka om branschtillhörighet påverkar företag
noterade på Large Caps legitimitetsstrategier och om branschtillhörighet påverkar
företag noterade på Large Cap rapporterar i de två olika rapporteringsområdena, miljö
och socialt. Figur 1 nedan illustrerar en sammanställning av de hypoteser studien syftar
till att pröva.

Figur 1. Sammanställning av hypoteser rörande samband mellan storlek, synlighet
i media, bransch och rapporteringsområden och företag noterade på Large Caps
legitimeringsstrategier
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3. METOD
I detta kapitel presenteras de metodval som gjorts i studien. Inledningsvis argumenteras
för studiens design, en kvantitativ dokumentstudie med kvalitativa inslag för att sedan
presentera utformningen av dokumentstudien. Vidare ges en förklaring av den
innehållsanalys som utfördes i syfte att identifiera använda legitimitetsstrategier vilket
därefter leder till en operationalisering av de olika legitimitetsstrategierna samt
sambandsfaktorerna. Avslutningsvis ges en förklaring till hur dataanalysen utfördes och
metodproblem diskuteras.

3.1 Forskningsansats & synsätt
Denna studie har sin utgångspunkt i tidigare teori, främst i Hahn och Lülfs (2014) studie
om legitimitetstrategier. Eftersom studien syftar till att förklara vilka
legitimitetsstrategier vid redovisning av negativa aspekter som används utifrån sex
redan identifierade strategier samt att analysera samband, tillämpades en deduktiv
forskningsansats. En deduktiv ansats innebär att befintliga teorier används som
utgångspunkt i studien för att sedan jämföra och analysera resultatet från denna studies
empiri mot dessa teorier (Bryman & Bell 2014). Teorikapitlet resulterade i fem
hypoteser för empirisk granskning. Den empiriska datainsamlingen skedde sedan i syfte
att försöka bekräfta eller förkasta dessa hypoteser, vilket karaktäriserar en deduktiv
ansats.
Med anledning av syftet genomfördes denna studie med utgångspunkt i ett
funktionalistiskt synsätt. Ett funktionalistiskt synsätt fokuserar på att rationella
förklaringar ska tas fram genom att synsättet baserar sig på en problemlösande
inriktning (Bryman & Bell, 2014). Resultaten i denna studie analyserades för att försöka
förklara och finna samband mellan valda legitimitetsstrategier och olika variabler, vilket
motiverade det funktionalistiska synsättet.

3.2 Forskningsdesign
Valet av design gjordes utifrån vad som var mest fördelaktigt för denna studie, vilket är
en dokumentstudie. De relevanta dokumenten var företags hållbarhetsrapporter eftersom
det var innehållet i dessa som skulle analyseras för att kunna besvara studiens syfte. Ett
av flera sätt att designa en dokumentstudie är genom att använda en tvärsnittsdesign, där
data samlas in från fler än ett fall vid en specifik tidpunkt.
Tanken med en tvärsnittsdesign är att det ska resultera i data som sedan ska kunna
granskas för att kunna upptäcka sambandsmönster (Bryman & Bell, 2014). I och med
att vi i denna studie är intresserade av flera olika företags senaste hållbarhetsrapporter
och dess innehåll tillämpades en tvärsnittsdesign vid en specifik tidpunkt för att
jämförelsen skulle bli så korrekt som möjligt. Att granska hållbarhetsredovisningarna
över tid ansågs inte aktuellt eftersom syftet med studien är att förklara vilka
legitimitetsstrategier företag använder sig av i dagsläget.
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Denna studie är i huvudsak kvantitativ med kvalitativa inslag. Vid insamlandet av data
användes en kvantitativ metod med kvalitativa inslag. Dataanalysen i sin tur utgörs
endast av kvantitativa metoder. Studiens syfte är att beskriva och förklara vilka
legitimitetstrategier företag använder sig av vid redovisning av negativa aspekter, vilket
kännetecknar en kvantitativ studie (Holme & Solvagn, 1997).
Hur den analyserade datan skulle hänföras till de olika legitimitetstrategierna
specificerades tydligt i förväg. Att göra på detta sett liknas med en kvantitativ
innehållsanalys (Bryman & Bell, 2014). Genom att sedan systematiskt analysera vilka
legitimitetstrategier företag använde sig är även det kvantitativt. De kvalitativa inslagen
bestod av de tolkningar som gjordes av texten vid innehållsanalysen. Uppfattningar och
tolkningar är centralt i kvalitativa metoder (Holme & Solvagn, 1997).
Bearbetningen av den insamlade informationen skedde med hjälp av siffror, tabeller och
diagram. Att med hjälp av siffror ge en beskrivning av det insamlade materialet är
typiskt vid kvantitativ analys. Kvantitativa metoder omvandlar informationen till siffror
och mängder och utifrån detta görs statistiska analyser. Man använder statistik för att
ordna, beskriva, bearbeta och analysera data. Typiskt är även att redovisa variablerna i
en grafisk framställning av något slag, vilket vi gör med hjälp av diagram (Patel &
Davidsson, 2011).

3.3 Litteraturundersökning
Denna studie har utgångspunkt i tidigare forskning och det är med hjälp av tidigare
teorier studien leds framåt genom hela arbetet. Från problemformulering, teorikapitlet
och datainsamlingsmetod till att sedan analysera insamlad data genomfördes med hjälp
av litteraturen. Att läsa och samla in tidigare forskning var således en stor del av
uppstarten till detta arbete men även under studiens gång. Litteratursökningen har
genomförts med databaser tillgängliga via Luleå tekniska universitets bibliotek och i
främsta hand Google Scholar och Primo. Vid litteratursökningen var dessa begrepp
centrala:
”Hållbarhetsrapportering”, ”GRI”, Hållbarhetsrapportering utlämnande av
information”,
”negativa
aspekter”,
”legitimera
negativa
aspekter
+
hållbarhetsrapportering”,
”Avgörande
faktorer
hållbarhetsrapportering”,
”legitimitetsstrategier”, ”hållbarhetsrapportering + synlighet i media”
Sökningarna ovan inkluderade de engelska översättningarna. Till största del användes
vetenskapliga artiklar och utöver det andra dokument och rapporter från myndigheter
och organisationer samt diverse böcker. För att kunna lita på tidigare forskningen valdes
i största mån vetenskapliga artiklar som var peer-reweived.
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3.5 Studiens utformning
3.5.1 Val av forskningsobjekt
Studien behandlar hållbarhetsrapporter upprättade i linje med GRIs riktlinjer vilket
innebar att val av företag också begränsades utifrån detta krav. Eftersom det främst är
stora företag som upprättar hållbarhetsrapporter valdes företagen som är listade på
Stockholmsbörsen Large Cap. 50 av de 86 företag listade på Large Cap uppfyllde
kraven om att hållbarhetsredovisa enligt GRIs riktlinjer och utgjorde därmed vår
population (Affärsvärlden, 2016). I och med att alla företag valdes utgör studien en
totalundersökning (Patel & Davidsson, 2011), vilket innebär att undersökningen
omfattar hela populationen. En fördel med en totalundersökning är att studiens resultat
ofta blir tillförlitligt, då hela populationen undersöks (Nationalencyklopedin, 2017).

3.5.2 Innehållsanalys
För att möjliggöra en identifiering av vilka legitimitetsstrategier företag noterade på
Large Cap använder sig av analyserades texten i den valda populationens
hållbarhetsrapporter. Detta genom en innehållsanalys, vilket innebär att texten i
rapporten läses noga samtidigt som läsaren analyserar vad hen läser (Bryman & Bell,
2014). Innehållsanalys som metodansats passar bra när man vill undersöka dokument
eller texter av något slag och skapa kunskap av texternas innebörder utifrån ett
avgränsat undersökningsproblem (Fejes & Thornberg, 2015).
Innehållsanalys beskrivs som en metod där forskaren genom att skapa ett system av
kategorier och klassificera och ange frekvensen av ord och uttryck i de undersökta
texterna försöker ge en systematisk beskrivning av innehållet i texter
(Nationalencyklopedin, 2017). Viktigt vid innehållsanalyser är att teori som ledsagar
analysen och att strukturering av någon form finns (Svenning, 2003). Studiens
innehållsanalys bestod av både kvantitativa och kvalitativa inslag. Hur datan skulle
hänföras till de olika strategierna specificerades tydligt i förväg, vilket liknas med en
kvantitativ innehållsanalys (Bryman & Bell, 2014).
Innehållsanalysens genomförande började med att identifiera de områden GRI
rekommenderar att en hållbarhetsrapport ska innehålla, miljö och socialt. När dessa två
områden i varje företags hållbarhetsrapport identifierats kartlagdes vidare de negativa
aspekterna inom respektive område. Identifieringen av de negativa aspekterna skedde
med hjälp av vår definition av begreppet (se 3.5.3).
När de negativa aspekterna var identifierade analyserades dessa i syfte att se vilka
legitimitetsstrategier företagen använder sig av vid rapportering av dessa negativa
aspekter. Tolkningar gjorde med hjälp av de operationella definitionerna av respektive
legitimitetsstrategi där fokus låg på vilka ord som användes (se tabell 1). Eftersom
tolkningar då gjordes av texten har innehållsanalysen även kvalitativa inslag (Bryman &
Bell, 2014).
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För ett effektivare arbete delades rapporterna upp på hälften var. För att säkerställa att
tolkningen av innehållet skedde på ett likadant sätt mellan oss analyserades tre rapporter
av oss båda. Detta för att kunna diskutera hur innehållet skulle tolkas och för att få en
mer objektiv och korrekt bild vid vidare granskning. Vid osäkerhet kring tolkningar
analyserades innehållet av båda för att sedan kunna diskutera igenom oklarheter. Detta
för att få tillförlitliga resultat som ger oss en korrekt bild vid senare analys. Rapporterna
analyserades i Adobe där markeringar och kommenterar kunde göras direkt i
dokumentet för att sedan sammanställas i tabeller och diagram.

3.5.4 Pilotstudie
För att säkerställa att strategierna och företagens information i hållbarhetsrapporterna
tolkades på samma sätt av båda, och på så sätt eliminera subjektiva bedömningar i den
utsträckning det är möjligt, genomfördes en pilotstudie av tre företag i olika branschers
hållbarhetsrapporter. Olika branscher valdes så det kunde säkerställas att författarna
uppfattar olika branschers sätt att redovisa på liknande sätt. De slumpmässigt utvalda
hållbarhetsrapporterna granskades enskilt för att sedan tillsammans gå igenom
resultaten. Fokus låg på att säkerställa att identifiering av negativa aspekter samt
tolkningen av vilken strategi den negativa aspekten tillhörde stämde överens. Vid olika
tolkningar diskuterades fallet igenom för att komma till en gemensam slutsats. Redan
under pilotstudiens första granskning stämde tolkningarna till största del överens vilket
minskar subjektiviteten i studien.
Som tidigare nämnt präglas kvantitativa studier av strukturering, en strukturering som
ska följas och som inte får ändras under studiens gång. Därför är det viktigt att göra en
pilotstudie för att se att den information som samlas in är användbar och relevant
(Holme & Solvagn, 1997) Under pilotstudien gång identifierades en ytterligare
legitimitetsstrategi, kontrollerbarhetsrationalisering, som inte var med i
observationsschemat från början. Eftersom att denna legitimitetsstrategi användes ett
antal gånger var den relevant att ta med i studien.

3.5.3 Mätinstrument
För att studien ska kunna identifiera vilka av de sex strategier som används vid
redovisning av negativa aspekter, samt se om samband finns mellan storlek, synlighet i
media, bransch samt branschtillhörighet och använda legitimitetsstrategier, krävs att
dessa begrepp görs mätbara. Att operationalisera begrepp innebär att de utformas på ett
sätt att de blir mätbara (Bryman & Bell, 2014). Det första begreppet som behövde
operationaliseras var begreppet ”negativa aspekter”. För att kunna identifiera de
negativa aspekterna i företagens hållbarhetsredovisningar var vår utgångspunkt Hahn
och Lülfs (2014 s. 404) definition:
”…we propose the following preliminary characterization of negative aspects
regarding sustainability reporting to identify these issues in company reports: Negative
aspects in sustainability reporting include any corporate statement referring to factual
and/or potential corporate conduct that had or has a (potentially) negative impact on
the realization of sustainability.”
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Två centrala ord i ovan definition är orden negativ och påverkan. Ordet negativ beskrivs
enligt Svenska Nationalencyklopedin (2017) som ogynnsam eller dålig. GRI (2015)
förklarar att påverkan kan vara något positivt eller negativ, faktiskt eller potentiellt,
direkt eller indirekt, kortvarigt och långvarigt, avsiktligt eller oavsiktligt som har en
effekt på en särskild del av ekonomin, miljön eller samhället. I syfte att konkretisera
begreppet negativa aspekter ytterligare med hjälp av ovanstående definitioner har vi i
vår studie operationellt definierat ”negativa aspekter” enligt följande:
”Negativa aspekter i hållbarhetsredovisningen innefattar alla uttalanden från företaget
som syftar till faktiska och/eller potentiella handlingar av företaget som har haft eller
har en (potentiell) direkt eller indirekt ogynnsam påverkan på (ekonomin) miljön eller
samhället.”
Vidare krävdes att de sex legitimitetsstrategier denna studie syftar till att identifiera hos
de olika företagen gjordes mätbara. För att säkerställa operationaliseringen av dessa
strategier har Hahn och Lülfs (2014) definitioner använts och redovisats i tabell 1
nedan.
Tabell 1. Operationell definition av legitimitetsstrategier

Tabell 1 visar de operationella definitionerna för de sex legitimeringsstrategier enligt
Hahn och Lülfs (2014). Vilka ord som typiskt förekommer inom respektive
legitimitetsstrategi samt hur språket använts är även dessa i enlighet med Hahn och
Lülfs (2014). Under pilotstudiens genomförande identifierades även ytterligare en
legitimitetsstrategi, kontrollerbarhetsrationalisering. Denna strategi är en typ av
rationalisering men som inte passar in varken under instrumentell eller teoretisk
rationalisering.
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Kontrollerbarhetsrationalisering innebär att företaget betonar att de inte anser sig ha
möjligheten att påverka eller kontrollera den negativa aspekten i och med att den ligger
hos någon annan i leverantörskedjan. Ofta används förklaringen att de har så långa
leverantörskedjor och problemet ligger på sådant avstånd att de inte kan påverka detta
eller används förklaringen att de är för små i relation till sin leverantör där den negativa
aspekten uppstår. Nedan i tabell 2 ges exempel på hur varje legitimitetsstrategi tolkades
utifrån definitionerna.

Tabell 1. Exempel från data
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Tabell 2 syftar till att ge en bättre förståelse för hur de olika legitimitetsstrategierna har
tolkats utifrån de studerade hållbarhetsrapporterna. Två olika exempel på varje
legitimitetsstrategi ges.
Även begreppen storlek, synlighet i media, bransch och rapporteringsområde var
tvungna att göras mätbara. Företagen i studien delades in i den bransch de tillhör i
enlighet med Allabolag (2017), vilka var fastighetsverksamhet, partihandel, bank och
finans, tillverkning och industri, data, IT och telekommunikation, Bygg, design- och
inredningsverksamhet, företagstjänster samt livsmedelsframställning.
Rapporteringsområde definierades utifrån GRIs (2015) indikatorer, social påverkan
samt miljöpåverkan. Den ekonomiska aspekten inkluderades inte i denna studie
eftersom det är något som vanligtvis behandlas i den traditionella finansiella rapporten
(Hahn & Lülfs, 2014), och denna studie utgick från hållbarhetsrapporter. Enligt
litteraturen finns det olika sätt att mäta ett företags storlek på. Vanligt förekommande
mått på ett företagets storlek är dess omsättning (Tagesson et al., 2009), totala tillgångar
(Cormier, Magnan & Van Velthoven, 2005; Brammer & Pavelin, 2006) och antal
anställda (Tagesson et al., 2009).
Eftersom denna studie innehåller företag inom olika typer av branscher som kräver
olika mycket resurser och tillgångar för att vara konkurrenskraftiga valdes måttet totala
tillgångar bort. Detta ansågs missvisande i och med att till exempel industriföretag samt
fastighetsbolag ofta kräver mer tillgångar än exempelvis företag inom partihandel. Även
antal anställda ansågs missvisande i och med att exempelvis fastighetsbolag ofta inte
kräver lika många anställda som företag inom exempelvis partihandel eller industri.
Företags storlek mättes därmed i denna studie efter omsättning enligt Tagesson et al.
(2009).
Synlighet i media mättes genom antalet träffar på företagets namn (Tagesson et al.,
2009) i databasen Retriever Mediearkivet där källorna som valdes var fackpress
tillsammans med Aftonbladet, Expressen samt Dagens nyheter. Sökningen omfattade 5
år, år 2011 till 2015 så företagen skulle haft tid att reagera utifrån deras synlighet. I och
med att flera företags namn kan associeras med annat än endast företaget så valdes i
dessa fall en utökad sökning där ord som förknippar företaget med annat valdes bort.

3.6 Analys av data
När innehållet i alla hållbarhetsrapporter analyserats var det första steget att
sammanställa resultaten i ett dokument för att få en översiktlig bild. Företagens namn
skrevs in följt av hur många gånger varje företag använder sig av de olika
legitimitetsstrategierna. Redan vid innehållsanalysen av hållbarhetsrapportering började
det visa sig vilka legitimitetstrategier som var de vanligaste och samband började kunna
anas.
Andra steget var sedan att sammanställa resultaten i en överskådlig tabell för att sedan
utifrån detta ta fram olika diagram. Diagrammen togs fram med hänsyn till de olika
sambanden som studien syftar till att pröva. Resultaten sammanställdes i diagram för att
ge en tydlig överblick av resultaten och underlätta vid tolkning och vidare analys. I
diagrammen syntes tydliga samband mellan bland annat storlek och använda
legitimitetsstrategier samtidigt som andra samband uteblev.

19

Därefter skedde studiens hypotesprövning med utgångspunkt i framtagna diagram. I och
med att hen totalundersökning genomförts representerade diagrammen resultat för hela
populationen. Hypoteserna kunde därmed prövas genom att analysera resultaten som
visade sig i de olika diagrammen för att sedan se om dessa kunde bekräftas eller
förkastas.
Vidare analyserades resultaten ytterligare med utgångspunkt i om hypoteserna
bekräftades eller förkastades. Den teoretiska referensramen i form av institutionell teori
och legitimitetsteorin samt tidigare studier användes till hjälp att försöka ge förklaringar
till de slutsatser som dragits utifrån resultaten.

3.7 Metodproblem
3.7.1 Problem vid mätning
En svaghet med innehållsanalys som metod är att det är svårt att få svar på varför-frågor
(Bryman & Bell, 2014). Med hjälp av en innehållsanalys är det lätt att konkret beskriva
hur det ser ut men det ger ingen vidare förklaring. Denna studie syftade till att försöka
ge en möjlig förklaring till varför resultaten ser ut som de gör. Den teoretiska
referensramen har därmed använts till hjälp att ändå kunna ge möjliga förklaringar.
I och med att innehållsanalysen innebär att hållbarhetsrapporternas innehåll tolkas finns
det risk för olika tolkningar av samma stycke i rapporten hos de två författarna. För att
minska subjektiviteten genomfördes en pilotstudie av de tre första
hållbarhetsrapporterna. Dessa tre hållbarhetsrapporter och författarnas tolkningar
jämfördes för att säkerställa att tolkningarna stämde överens, vilket de gjorde. Om
oklarheter uppstod under innehållsanalysens gång tolkades stycket gemensamt för att på
så sätt komma fram till vilken legitimitetsstrategi det handlade om.
En del av studiens syfte var att undersöka om det fanns samband mellan synlighet i
media och ett företag noterade på Large Caps användning av legitimitetstrategier.
Synlighet i media bestämdes i denna studie utifrån antal träffar i databasen Retriever
Mediearkivet. Ett problem uppstod här i och med att flera företags namn kan associeras
med annat än endast företaget. För att undvika missvisande resultat genomfördes i dessa
fall en utökad sökning där ord som förknippades med annat än företaget i sig valdes
bort. Ett exempel var Trelleborg som även kan associeras med sport eller staden
Trelleborg. I detta fall genomfördes en sökning på Trelleborg minus ord som Kommun,
Fotboll, IFK i syfte att eliminera träffar gällande annat än företaget Trelleborg.

3.7.2 Bortfallsanalys
Efter att ha granskat alla hållbarhetsrapporter blev det ett bortfall på tre företag. Tele2
blev ett bortfall eftersom de inte hade någon hållbarhetsredovisning från år 2015. I
MTGs hållbarhetsredovisning, som branschkategoriserades som övrigt tillsammans med
ÅF eftersom det var de enda företagen i sin bransch, kunde inte några negativa aspekter
identifieras vilket ledde till deras bortfall. I och med bortfallet av MTG stod ÅF som
ensamt företag i kategorin övrigt. Eftersom branscher skulle jämföras i syfte att
identifiera samband valdes även ÅF bort för att undvika missvisande resultat med
endast ett företag i en kategori.
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3.7.3 Trovärdighet
Vid metodval väljs den metod hen anser passar bäst till den typ av studie som ska
utföras. Trots ett bra val finns det alltid nackdelar med valda metoder (Bryman & Bell,
2014). För att en studie ska vara trovärdig är det viktigt med både hög reliabilitet och
validitet (Holme & Solvagn, 1997). Det handlar om att det som avsetts mätas för att
kunna besvara studiens syfte mäts och att det mäts på rätt sätt.
Validitet
För att en studie ska ha hög validitet är det viktigt att det som avses att mäta verkligen
mäts, det vill säga att man verkligen mäter begreppet i fråga för att kunna besvara
studiens syfte. För att identifiera relevanta mått användes studiens teoretiska
referensram, främst de mått Hahn & Lülfs (2014) använde sig av. Validiteten stärks av
att operationaliseringarna för variabler som avses mätas tagits fram av tidigare studier
(Bryman & Bell, 2014).
Vid kvantitativa undersökningar ska man i förväg ha gjort en plan på vad som ska
studeras samt hur och denna plan får inte ändras. Det kan bli ett problem om det
upptäcks att det som avsetts mätas inte mäts med det i förväg utformade
observationsschemat. För att öka validiteten och därmed minska antalet systematiska
mätfel genomfördes därför en pilotstudie där våra operationella definitioner av
begreppen i förväg testades för att se om dessa fungerade som mått på de
legitimitetsstrategier som syftades till att undersökas.
Med hjälp av en pilotstudie kan brister upptäckas innan innehållsanalysen påbörjas och
förändringar i obeservationsmodellen eller definitionerna kan göras. Syftet med en
pilotstudie är att informationen som samlas in ska vara mer användbar och relevant för
den tänka studien (Holme & Solvagn, 1997). Pilotstudien gav oss även möjlighet att
kontrollera att dessa operationella definitioner användes på samma sätt mellan
författarna (Patel & Davidsson, 2011).
Ett ytterligare problem gällande mätningen som kunde uppkomma var om
översättningarna av legitimitetsstrategierna och dess definitioner var felaktiga. För att
undvika detta i största möjliga mån användes ”translation both ways”. “Translation both
ways” innebär att man börjar med att översätta språket i originaltexten till det språk som
önskas, för att sedan översätta tillbaka till originalspråket för att kontrollera att
översättningen stämmer överens (Bryman & Bell, 2014). I denna studie innebar det att
definitionerna först översattes från engelska till svenska, för att sedan översättas tillbaka
till engelska.
Reliabilitet
Reliabilitet skiljer sig från validitet genom att det inte är relaterat till vad som mäts utan
istället hur mätningen sker. Det är viktigt att studien har hög reliabilitet och det fås
genom att mätningarna har en hög tillförlitlighet. Vidare har studien hög reliabilitet om
mätningen resulterar i samma utfall oberoende av vem som utför mätningen (Bryman &
Bell, 2014). En noggrann, strukturerad och detaljerad beskrivning över hur text skulle
härledas till de olika legitimitetsstrategierna (tabell 1 och tabell 2) gjordes för att få en
hög överensstämmelse.
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I kvantitativa studier sker insamlandet av information genom mätning (Patel &
Davidsson, 2011). Med mätning avses att bland annat att siffervärden tilldelas
materialet som studeras, det vill säga informationen som studeras kvantifieras. Det är då
viktigt att mätvärdet blir rätt för att korrekta analyser ska kunna göras. Oberoende av
hur materialet kodas kan den mänskliga faktorn spela in en viss roll. Människor kan
göra fel och tolka på olika sätt (Svenning, 2003). För att minska detta problem och öka
reliabiliteten strukturerades noga i förväg hur mätning skulle ske samt att resultaten
noggrant räknades flertal gånger för att det skulle bli korrekt.
Eftersom studiens innehållsanalys delvis hade kvalitativa inslag i form av tolkningar var
en risk att olika tolkningar gjordes. Detta skulle kunna leda till att mätningen skiljt sig åt
beroende på vem som analyserat hållbarhetsrapporten. För att minimera detta problem
och minska subjektiviteten jämfördes första rapporternas tolkningar i syfte att
kontrollera att de överensstämde med varandra. Vid osäkerhet genomfördes analysen
eller tolkningen tillsammans. Detta gjorde under studiens pilotstudie.

22

4. RESULTAT
I detta kapitel presenteras studiens resultat med hjälp av tabeller och diagram.
Inledningsvis presenteras resultaten från innehållsanalysen som genomfördes för att ge
svar på hur företag noterade på Large Cap redovisar negativa aspekter. Därefter
fokuseras resultaten till de sambandsfaktorer som undersöktes, storlek, synlighet i
media, branschtillhörighet samt rapporteringsområde, där även studiens hypoteser
bekräftas eller förkastas.

I tabellen nedan presenteras de sammanställda resultaten från den innehållsanalys som
gjordes av alla företags hållbarhetsrapporter. Tabell 3 visar en översiktsbild över hur
företag noterade på Large Cap redovisar negativa aspekter i hållbarhetsrapporten. På
den horisontella axeln står de olika legitimitetsstrategier som ingår i studien och på den
vertikala axeln står företagen uppskrivna indelade på bransch. Tabellen visar en
sammanställning av hur många gånger ett företag använt en viss strategi och hur många
gånger företaget totalt använder dessa legitimitetsstrategier. Tabellen ger även en bild
över den totala användningen av varje legitimitetsstrategi. En branschsammanställning
är också gjord för att underlätta vid vidare arbete. Det är med utgångspunkt i denna som
studien leds framåt till resultat och analys.
Tabell 3. Legitimitetsstrategier bland företag noterade på Large Cap
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Tabellen ovan utgör en sammanställning av de legitimitetsstrategier företag noterade på
Large Cap använder sig av, hur många gånger de används av respektive företag samt
den totala användningen av legitimitetsstrategierna. Företagen har radats upp branschvis
vertikalt. På varje rad horisontellt presenteras hur många gånger företaget har använt
dessa strategier och avslutningsvis visas den totala användningen av
legitimitetsstrategier för det företaget.
Utgår man istället från legitimitetsstrategier som står skrivna horisontellt och följer
siffrorna nedåt går det utläsa den totala användningen av den strategin för varje företag,
varje bransch och även den totala användningen av alla företag. Tabellen ger därmed en
bild över vilka legitimitetsstrategier företag noterade på Large Cap använder sig av när
de redovisar negativa aspekter i hållbarhetsrapporten.
Ur tabell 3 framgår att de verkliga legitimitetstrategierna korrigering typ 1 och
korrigering typ 2 används i stor utsträckning. Vidare går det att utläsa att användningen
av legitimitetstrategier varierar stort mellan företagen och även mellan bransch. Till
exempel använder H&M flest strategier med 57 stycken medan den som använder sig
av minst är Securitas på tre använda strategier, en förklaring på det kan vara företagets
storlek vilket utvecklas ytterligare under 4.1. En annan förklaring till att några av
företagen använder sig av få legitimitetsstrategier är att de i huvudsak skrev om endast
positiva aspekter i sina hållbarhetsrapporter.
Som det går att utläsa i tabell 3 återfinns en legitimitetsstrategi som inte diskuterades i
den teoretiska referensramen men som identifierades under pilotstudien och togs med i
observationsschemat. Denna legitimitetsstrategi innebär att företag skriver att de inte
har möjlighet att kontrollera och därigenom påverka den negativa aspekten i fråga.
Denna legitimitetsstrategi har tilldelats benämningen kontrollerbarhetsrationaliseing
och använts 25 gånger av företagen totalt. Företagen använder sig av denna
legitimitetsstrategi när de anser sig inte ha möjlighet att påverka och är ofta kopplat till
hur andra i deras leverantörskedja arbetar med miljö- och sociala frågor.
Kontrollerbarhetsrationelisering är tydligt återkommande i 9 hållbarhetsrapporter och
därför är den intressant att ta med i studien för vidare analys.
Kontrollerbarhetsrationalisering är en typ av rationaliseringsstrategi som varken passar
in under instrumentell rationalisering eller teoretisk rationalisering. Instrumentell
rationalisering innebär att företaget legitimerar den negativa aspekten eller händelsen
genom att belysa fördelarna, funktionen eller avsikten, vilket oftast innebär
effektivitetsvinster. Teoretisk rationalisering innebär att företaget legitimerar
handlingen eller aspekten genom att förklara att det var något oundvikligt, till exempel
förklara att den ökade efterfrågan leder till ökade utsläpp (Leeuwen, 2007).
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Med utgångspunkt i tabell 3 har sex diagram upprättats för att tydliggöra de
intressantaste delarna och besvara studiens syfte och forskningsfrågor. Det första
diagrammet, diagram 1 presenteras nedan och visar den totala användningen av varje
legitimitetsstrategi. På x-axeln står de olika legitimitetsstrategierna och på y-axeln
procentuell strategieanvändning. Staplarna visar användningen av varje
legitimitetsstrategi procentuellt i relation till de andra legitimitetstrategierna.

Diagram 1. Företag
legitimitetsstrategierna

noterade

på

Large

Caps

användning

av

de

olika

Diagram 1 visar hur den procentuella användningen av varje legitimitetsstrategi ser ut
bland företagen totalt. Genom att studera detta diagram går det tydligt utläsa vilka
legitimitetstrategier företag noterade på Large Cap använder sig av och hur
användningen står sig procentuellt. Det framgår att tre legitimitetstrategier sticker ut,
överlägset vanligast är korrigering typ 2 följt av korrigering typ 1 och faktaindikering.
Att korrigering är vanligast tyder på att företag noterade på Large Cap redovisar de
negativa aspekterna i sina hållbarhetsrapporter på ett bra sätt.
Korrigering innebär att företaget först skriva ut de negativa aspekterna och sedan ge en
förklaring till hur man faktiskt ska förbättra dessa negativa aspekter. Korrigering typ 1
och typ 2 är verkliga legitimitetsstrategier, vilket därigenom förklarar att företaget
faktiskt tänker göra förbättrande förändringar i organisationen (Ashforth & Gibbs,
1990).
Den tredje vanligaste legitimitetsstrategin är faktaindikering och utgörs av de gånger
företag ska presentera sociala frågor som jämställdhets- och sjukdoms aspekter.
Faktaindikering innebär att företaget beskriver den negativa aspekten och situationen
kring denna utan att ge en förklaring till varför eller förslag på förändringar de ska göra
för att förbättra den negativa aspekten i frågan. Varför de rapporterar på detta sätt är
intressant, speciellt med tanke på att diskussionen kring jämställdhet är aktuell.
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4.1 Storlek
I syfte att pröva hypotes 1a, samband mellan ett företags storlek och företag noterade på
Large Caps legitimitetsstrategier delades företagen in i fyra olika nivåer baserat på
storlek för att möjliggöra en jämförelse. Detta illustreras i Diagram 2 nedan, här visas
den procentuella användningen av varje strategi i relation till storleksnivåns totala antal
använda strategier, uppdelat på storlek. En antydan på samband mellan storlek och
företag noterade på Large Caps legitimitetsstrategier skulle visa sig genom att de olika
storleksnivåerna använder sig av olika legitimitetsstrategier. Det innebär att det bör
framgå skillnader mellan storleksnivåerna.

Diagram 2. Användningen av de olika legitimitetsstrategierna uppdelat på företag
noterade på Large Caps storlek
Diagram 2 ovan visar på ett tydligt samband mellan företags storlek och använda
legitimitetstrategier. Sambandet visar på att ju större företaget är desto mindre använder
de sig av strategin faktaindikering och korrigering typ 1 för att ersättas av korrigering
typ 2. Det betyder att stora företag överlag först beskriver de negativa aspekterna för att
sedan ge en förklaring till hur de ska förbättra sig inom detta område. Stora företag har
fler intressenter så därför kan det vara viktigt för dem att redovisa på det sätt som är
acceptabelt enligt samhället. De mindre företagen däremot använder sig mer av de
legitimitetsstrategier som inte ses som lika legitimerande enligt samhället.
Vidare går det utläsa i Diagram 2 att det är de minsta och största företagen som
använder sig av kontrollerbarhetsrationalisering. Anledningen till det kan vara att de
små företagen anser att de inte har möjlighet att kontrollera och påverka andra i sin
försörjningskedja, att de är i beroendeställning till något företag och inte har möjlighet
att ställa krav på dem. Medan anledningen att de största företagen inte har möjlighet att
kontrollera och därigenom påverka kan bero på att de kan ha långa leverantörskedjor.
Till exempel om ett stort företag har många små underleverantörer i flera led bort blir
det svårt att kontrollera detta och därigenom påverka förhållandet till miljö- och sociala
frågor hos den leverantören.
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Eftersom användningen av korrigering typ 2 ökar med storlek samtidigt som
faktaindikering och korrigering typ 1 minskar med storlek tyder detta på att studiens
hypotes 1a kan bekräftas.
Ett företags storlek avgör alltså vilka legitimitetsstrategier ett företag använder sig
av. Det innebär att större företag i högre utsträckning använder sig av verkliga
legitimitetsstrategier och därigenom kommer att göra faktiska förändringar i
organisationen för att minska de negativa aspekterna. Vidare betyder detta att om
företag växer kommer de i takt med att de växer börja använda mer av den verkliga
legitimitetsstrategin, korrigering typ 2 och göra faktiska förändringar i organisationen.

4.2 Synlighet
Liknande samband som ovan återfinns i diagram 3 nedan där syftet är att pröva hypotes
1b, om synlighet i media påverkar legitimitetsstrategi. Företagen delades in i fyra olika
nivåer av synlighet, baserat på antal träffar i databasen Retriever Mediearkivet. Detta
illustreras i Diagram 3 nedan, där den procentuella användningen av varje
legitimitetsstrategi i relation till företagens totala antal använda strategier framgår. En
antydan på samband mellan synlighet i media och företag noterade på Large Caps
legitimitetsstrategier skulle visa sig genom att de olika synlighetsnivåerna använder sig
av olika legitimitetsstrategier. Det innebär att det bör framgå skillnader mellan de olika
synlighetsnivåerna.

Diagram 3. Användningen av de olika legitimitetsstrategierna uppdelat på hur synliga
företag noterade på Large Cap är i media
I Diagram 3 visar sig ett tydligt samband mellan synlighet i media och företags
användning av legitimitetstrategier. Företag som är mer synliga i media använder
korrigering typ 2 i högre utsträckning än de mindre synliga. Samtidigt som de mindre
synliga använder sig mer av legitimitetsstrategierna faktaindikering och korrigering typ
1. Detta kan bero på att om företaget har många ögon på sig är det viktigt att agera på
det sätt som ses som mest legitimt ur samhällets perspektiv.
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Vidare går det utläsa att det är de minsta och största företagen som använder sig av
kontrollerbarhetsrationalisering, på samma sätt som de största och minsta i diagram 2.
Ytterligare ett samband som finns mellan hur synliga företagen är att
legitimitetsstrategin bemyndigande används mer frekvent ju synligare företag är. En
förklaring på det skulle kunna vara att företagen som är synligare i media har fler ögon
som uppmärksammar deras negativa aspekter än de företag som syns mindre och därför
känner de mer synliga ett behov av att skriva ut att andra företag har också har vissa
negativa aspekter.
Med utgångspunkt i diagram 3 kan hypotes 1b bekräftas, synlighet i media påverkar
vilka legitimitetstrategier ett företag använder sig av.
Det framgår tydligt en ökad användning av korrigering typ 2 desto synligare ett företag
är och mindre av faktaindikering och korrigering typ 1 vid ökad synlighet. Detta
betyder att om ett företag blir synligare i media, med andra ord får fler ögon på sig,
kommer de att ändra legitimitetsstrategi till en verklig legitimitetsstrategi. Vidare
kommer en ökad synlighet i media även medföra ett ökat behov av att hänvisa till att
övriga företag har samma negativa aspekter eller till och med sämre.
I syfte att testa hypotes 1c, synlighet påverkar företags legitimitetsstrategier i högre
utsträckning än storlek har diagram 2 och diagram 3 ställts mot varandra för en
jämförelse. Det är bara små skillnader som går utläsa angående vad som påverkar
företags legitimitetsstrateger. Storlek och synlighet påverkar i samma utsträckning och
på liknande sätt. Skillnaderna är ytterst små och utgörs av abstraktion, att företagen
generaliserar till branschen blir mer frekvent ju synligare företaget är medan de minskar
i diagrammet ovan gällande storlek. Möjligtvis att det är ett litet samband med ökad typ
2 och minskad faktaindikering men det räcker inte för att bekräfta hypotesen.
Med utgångspunkt i detta förkastas Hypotes 1c, synlighet påverkar inte företag
noterade på Large Caps legitimitetstrategier i högre utsträckning än storlek.
Storlek och synlighet påverkar företag noterade på Large Caps legitimitetstrategier vid
rapportering av negativa aspekter på liknande sätt. Förklaringen på det kan vara att de
stora företagen ofta är de som är synligast. Ökar man in storlek blir man därmed
synligare.

4.3 Bransch
I syfte att pröva Hypotes 2a, samband mellan bransch och företag noterade på Large
Caps legitimitetsstrategier, delades företagen in i respektive bransch där branschens
totala användning av de olika legitimitetsstrategierna sammanställdes. Detta illustreras i
Diagram 4 nedan, där den procentuella användningen av varje legitimitetsstrategi i
relation till branschens totala antal använda strategier framgår. En antydan på samband
mellan bransch och företag noterade på Large Caps legitimitetsstrategier skulle visa sig
genom att de olika branscherna använder sig av olika legitimitetsstrategier. Det innebär
att det bör framgå markanta skillnader mellan branscherna.
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Diagram 4. Företag noterade på Large
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När de använda legitimitetsstrategierna kategoriseras till varje bransch som i
diagrammet ovan framgår det inte något tydligt samband mellan företagens
legitimitetsstrategier och vilken bransch de tillhör. Majoriteten av branscherna använder
sig av de flesta legitimitetsstrategierna. Det visar sig istället tydligt att korrigering typ 2
generellt är den mest använda strategin följt av korrigering typ 1 bland branscherna.
Partihandel, Data, IT och Telekommunikation och Bygg använder alla
legitimitetsstrategin korrigering typ 2 i mer än 50 % av fallen. Det faktum att företag,
noterade på Large Cap oavsett branschtillhörighet, främst använder sig av dessa två
verkliga legitimitetsstrategier tyder ytterligare på att företag noterade på Large Cap
redovisar negativa aspekter bra.
Två branscher, Företagstjänster och Livsmedelsframställning, utgör undantag från
övriga branscher. Dessa två branscher använder sig båda främst av faktaindikering som
legitimerande strategi, vilket innebär att de inte förklarar de redovisade negativa
aspekterna i samma utsträckning som övriga branscher. Viktigt blir här att observera att
Företagstjänster och Livsmedelsframställning endast består av två företag vardera.
En intressant upptäckt är att Bank och Finans som andra vanligaste legitimitetsstrategi
använder sig av bemyndigande, mer specifikt jämföra företaget mot branschen. Denna
strategi används i 21 % av fallen av bank- och finansföretagen medan det inte är en
vanlig legitimitetsstrategi i övriga branscher. Bank och Finans är en bransch med
väldigt homogena företag där dessa kan ha svårare att sticka ut från mängden, vilket
skulle kunna vara en förklaring till den höga användningen av bemyndigande. Genom
att visa sig bättre än branschen skulle då kunna ge konkurrensfördelar.
Resultaten i helhet tyder dock inte på några tydliga skillnader i legitimitetsstrategier
mellan branscherna. Eftersom det inte förekommer några tydliga skillnader i
legitimitetsstrategianvändningen mellan branscherna tyder det på att hypotes 2a, att typ
av bransch påverkar vilken typ av legitimitetsstrategi företag noterade på Large Cap
använder vid rapportering av negativa aspekter, kan förkastas.

1 Observera att branscherna Företagstjänster och Livsmedelsframställning endast består av två företag vardera
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Resultaten pekar i riktning mot att bransch inte är en avgörande faktor i hur företag
noterade på Large Cap redovisar negativa aspekter i hållbarhetsrapporten. I och med att
alla branscher använder sig av verkliga legitimitetsstrategier, och företagen noterade på
Large Cap främst är svenska företag, skulle en möjlig förklaring till varför inte bransch
påverkar vara att det institutionella trycket kommer istället från landets normer och
värderingar. Konstateras görs dock att olika branscher inte använder olika
legitimitetsstrategier men att Bank och Finans utmärker sig med sin användning av
bemyndigande.

4.4 Rapporteringsområde
Vidare sammanställs resultaten i de två olika rapporteringsområdena, miljö och socialt, i
enlighet med GRIs ramverk, för först få en översiktlig bild över använda strategier inom
dessa områden innan hypotes 2b prövas. Diagram 5 nedan illustrerar procentuell
användning av varje strategi i relation till varje rapporteringsområdes totala
legitimitetsstrategianvändning, uppdelat på rapporteringsområde.

Diagram 5. Företag noterade på Large Caps användning
legitimitetsstrategierna uppdelat på rapporteringsområde

av

de

olika

I Diagram 5 framgår det att det inte förekommer några större skillnader i användningen
av legitimitetsstrategier inom de två områdena miljö och socialt. Företagen använder sig
som tidigare konstaterat främst av korrigering typ 1 och typ 2 när de redovisar negativa
aspekter. Korrigering typ 1 och typ 2 står tillsammans för över 60 % av de använda
strategierna i både område miljö och område socialt.
En mindre skillnad kan utläsas i diagrammet gällande användningen av strategin
faktaindikering, där företag inom det sociala området tenderar att använda sig av denna
strategi något mer. Vad som observerats under studiens gång, som tidigare nämnts, är
att strategin faktaindikering främst används inom det sociala området vid rapportering
av negativa aspekter såsom jämställdhetsfrågor samt rapportering av olyckor under året.
De nästan identiska resultaten från de två rapporteringsområdena tyder på att företag
noterade på Large Cap använder sig av lika legitimitetsstrategier oavsett inom vilket
område man redovisar.
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4.5 Rapporteringsområde uppdelat på bransch
I syfte att vidareutveckla resultaten från diagram 5 och pröva hypotes 2b, samband
mellan företag noterade på Large Caps branschtillhörighet och vilka
legitimitetsstrategier som används inom respektive rapporteringsområde, delas
resultaten upp på bransch och rapporteringsområde i två olika diagram. Diagrammen
avser att illustrera huruvida vilken bransch ett företag tillhör, en starkt miljöpåverkande
bransch eller en bransch mer fokuserad på det sociala området, påverkar vilka strategier
företaget använder inom respektive rapporteringsområde.
Diagram 6 nedan illustrerar först den procentuella användningen av varje strategi inom
rapporteringsområde miljö, uppdelat på bransch. Den procentuella användningen av
varje strategi är satt i relation till respektive branschs totala antal använda strategier.
Diagram 7 illustrerar sedan den procentuella användningen av varje strategi inom
rapporteringsområde socialt, uppdelat på bransch. Även här är den procentuella
användningen av varje strategi inom respektive bransch ställt i relation till respektive
branschs totala antal använda strategier. En antydan på att ovanstående samband gäller
skulle visa sig genom att samma bransch använder sig av olika legitimitetsstrategier
beroende på rapporteringsområde. Det innebär att det bör framgå markanta skillnader i
samma bransch i de olika områdena.

Diagram 6. Företag noterade på Large Caps användning av de
legitimitetsstrategierna inom rapporteringsområdet miljö uppdelat på bransch 2

2 Observera att branscherna Företagstjänster och Livsmedelsframställning endast består av två företag vardera
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Diagram 7. Företag noterade på Large Caps användning av de
legitimitetsstrategierna inom rapporteringsområdet socialt uppdelat på bransch 3

olika

En översiktlig jämförelse av diagram 6 och diagram 7 indikerar att det används en
större variation av legitimitetsstrategier inom rapporteringsområdet miljö än vad det gör
inom socialt. Vidare, som konstaterats i diagram 5 ovan, är de verkliga
legitimitetsstrategierna korrigering typ 1 och typ 2 samt legitimitetsstrategin
faktaindikering de vanligaste strategierna.
En noggrannare jämförelse mellan diagrammen i syfte att identifiera skillnader inom
samma bransch mellan de olika rapporteringsområdena påvisar att de flesta branscherna
använder sig av ungefär samma strategier oavsett om de redovisar inom miljö eller
socialt i sin hållbarhetsrapport.
Av resultaten framgår till exempel att branschen Tillverkning och Industri, som tillhör
en mer miljöpåverkande bransch, använder i princip samma legitimitetsstrategier
(korrigering typ 1 och typ 2 samt faktaindikering) inom båda områdena. Enligt tidigare
studier skulle en sådan bransch fokusera på att redovisat högre kvalitet inom området
miljö. Även skillnaden i legitimitetsstrategier mellan de olika rapporteringsområdena i
branschen Bank och Finans är marginell. Resultaten visar att korrigering typ 1, en
verklig strategi, är vanligast inom både miljö och socialt. Detta indikerar att denna
socialt inriktade bransch inte redovisar med högre kvalitet i de sociala frågorna, vilket
tidigare studier visat.
I överensstämmelse med vad tidigare resultat i studien visat använder sig de allra flesta
branscher sig främst av verkliga strategier som korrigering typ 1 och typ 2. Dessa
strategier används oavsett vilket område branscherna rapporterar inom.
Eftersom resultaten i diagrammen ovan inte tyder på att något samband mellan vilken
bransch företag noterade på Large Cap tillhör och vilka legitimitetsstrategier som
används inom respektive område, beroende på branschen, pekar det i riktning mot att
hypotes 2b kan förkastas.

3 Observera att branscherna Företagstjänster och Livsmedelsframställning endast består av två företag vardera
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I likhet med ovan resultat gällande samband med bransch, tyder dessa resultat
ytterligare på att varken bransch eller rapporteringsområde är en avgörande faktor till
hur företag noterade på Large Cap redovisar negativa aspekter. Resultaten ovan tyder på
att det institutionella trycket kommer från något större än endast branschernas olika
intressenter och dess intresseområden, där en förklaring skulle kunna var att trycket
istället kommer från landets normer och värderingar, i detta fall Sverige i och med att
majoriteten av företagen är svenska företag.
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5. ANALYS AV RESULTAT
I detta kapitel analyseras studiens resultat utifrån institutionell teori och
legitimitetsteorin. Inledningsvis diskuteras och analyseras de övergripande resultaten
kring hur företag noterade på Large Cap redovisar negativa aspekter, vilket sedan
avslutas med en analys kring de undersökta sambanden mellan företag noterade på
Large Caps legitimitetsstrategier och storlek, synlighet i media, branschtillhörighet
samt rapporteringsområde.

Att denna studie fann ytterligare en legitimitetsstrategi är något oväntat och intressant.
Denna legitimitetsstrategi som valdes att benämnas kontrollerbarhetsrationalisering
användes tydligt av ett antal företag noterade på Large Cap. Att den inte fanns med i
Hahn & Lülfs (2014) studie skulle i enlighet med Hooghiemstra (2000) kunna bero på
att studierna är utförda på företag i olika länder. Eftersom att normer och värderingar
varierar mellan länder kommer mest troligt därigenom även hållbarhetsrapporternas
innehåll att variera. Företagen kommer att presentera sina negativa aspekter olika
beroende på land de agerar inom eftersom att vad som anses legitimt varierar mellan
länder (Golob & Bartlett, 2007).
Kontrollerbarhetsstrategin används i huvudsak av de minsta och största företagen. En
förklaring till detta skulle kunna vara att de mindre företagen anser sig inte ha möjlighet
att påverka på grund sin storlek. Att de största företagen använder denna strategi skulle
kunna ha en förklaring i långa leverantörskedjor som många av de stora företagen har.
De anser att vissa aspekter är bortom deras kontroll och därmed kan de inte påverka
hela kedjan.
Det kan vara så att företaget faktiskt har möjlighet att påverka detta men att de inte
genomfört åtgärder, vilket kan leda till att de är rädda för att förlora legitimitet och
därför väljer att skriva att de inte har möjlighet att påverka. Deegan och Unerman
(2011) förklarar att företag väljer att redovisa på det sätt som minskar risken att tappa
legitimitet. En vidare förklaring kan finnas i Hahn och Lülfs (2014) diskussion att
företag är rädda att tappa legitimitet om de negativa aspekterna som rapporteras inte är i
linje med de normer och värderingar som anses korrekta enligt samhället.
Något som var förvånade var hur företag noterade på Large Cap redovisar aspekten
jämställdhet på arbetsplatser och inom chefspositioner. Suchman (1995) beskriver
legitimitet som en allmän uppfattning som anses vara korrekt eller önskvärt utifrån
samhällets normer och värderingar och därför borde det vara ett krav från samhället för
att företaget ska behålla sin legitimitet. I denna studie syns ett tydligt samband hur de
flesta företag redovisar kring jämställdhet. De använder sig av den symboliska
legitimitetsteorin faktaindikering vilket innebär att de beskriver aspekten, oftast i
diagram, utan att sedan ger någon förklaring eller förslag till förbättrande åtgärder.
Faktaindikering är en symbolisk legitimitetstrategi, vilket enligt Ashford och Gibbs
(1990) betyder att företaget i fråga har syftet att skapa en uppfattning hos samhället att
de ska göra förbättringar i organisationens mål, struktur eller hållbarhetsarbete men i
själva verket kommer inte dessa förändringar att ske.
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Att företag noterade på Large Cap inte redovisar jämställdhetsaspekten mer ingående,
trots att det är aktuellt, kan ha en förklaring i att detta är ett relativt nytt fenomen och att
företagen inte har hunnit anpassa sig. Enligt Deegan och Unerman (2011) förändras
normer och värderingar över tid men att det är viktigt att företagen anpassar sig efter
dessa för att behålla sin legitimitet. Vidare beskriver Deegan och Unerman (2011) att
företag är rädda att förlora legitimitet och det skulle kunna vara en anledning till att fler
företag inom den närmast framtiden börjar redovisa jämställdhet på ett bättre sätt.
Om allt fler företag börjar presentera jämställdhetsaspekten på ett bra sätt i sin
hållbarhetsrapport är sannolikheten stor att resterande företag tar efter. Detta på grund
av att de känner av ett institutionellt tryck från samhället. Grunden i institutionell teori
förklarar hur organisationer anpassar sig efter samhällets värderingar och hur de på
grund av institutionellt tryck börjar efterlikna varandra, detta för att behålla eller skapa
legitimitet (Meyer & Rowan 1977; Zucker 1977; DiMaggio & Powell, 1991; Deegan &
Unerman, 2011).
Att företag noterade på Large Cap använder sig av legitimitetsstrategin faktaindikering
skulle även kunna ha en möjlig förklaring i imiterande isomorfi. Om företag, speciellt
framgångsrika, redovisar på ett visst sätt är det stor sannolikhet att andra företag härmar
dem och redovisar på samma sätt för att behålla legitimitet. Börjar fler företag redovisa
hur de arbetar med jämställdhet i sin hållbarhetsrapport är chansen stor att resterande
företag också förändrar sin redovisning kring denna fråga i rädsla för att tappa
legitimitet.
Överlag redovisar företag noterade på Large Cap de negativa aspekterna på ett bra sätt
genom att främst använda sig av de verkliga legitimitetstrategierna korrigerande åtgärd
typ 1 och korrigerande åtgärd typ 2, vilket i enlighet med Ashforth och Gibbs (1990)
studie är bra strategier. Om företag använder sig av verkliga legitimitetsstrategier betyder
det att företaget kommer göra faktiska förändringar i organisationen för att prestera bättre
kring de negativt presenterade aspekterna (Ashford & Gibbs, 1990).
Det faktum att företagen noterade på Large Cap överlag redovisar negativa aspekter på ett
bra sätt kan ha sin förklaring i att majoriteten av företagen är svenska företag. Golob
och Bartlett (2007) förklarar att det skiljer sig åt mellan hur företag rapporterar i sin
hållbarhetsredovisning beroende på vilket land man kommer ifrån. Eftersom vad som av
samhället anses korrekt, önskvärt och lämpligt varierar mellan länder kommer även sättet
att rapportera negativa aspekter att variera mellan företag i olika länder. Vidare förklarar
Haniffa och Cooke (2005) hur även kultur kan spela roll angående hur ett företag
rapporterar och med tanke på att det råder olika kulturer i olika länder kan det leda till att
företag i olika länder väljer att presentera sina negativa aspekter på olika sätt.

5.1 Storlek och synlighet i media
Resultatet indikerar tydligt på ett samband mellan företag noterade på Large Caps
storlek och använda legitimitetstrategier, vilket stämmer överens med tidigare studier.
Hahn och Kühnen (2013) har identifierat att företags storlek är en avgörande faktor
gällande hur mycket information ett företag väljer att lämna ut, vilket även denna studie
visar på. Utifrån diagram 2 syns det tydligt ett samband mellan företag noterade på
Large Caps storlek och använda legitimitetsstrategier. Ju mindre företaget är desto mer
använder det sig av symboliska legitimitetsstrategier.
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Symboliska strategier använder företag vid rapportering med syfte att skapa en
uppfattning hos samhället att de ska göra förbättringar i organisationens mål, struktur
eller hållbarhetsarbete men i själva verket kommer de inte att göra dessa förändringar
(Ashforth, & Gibbs, 1990). Att det är de mindre företagen som använder sig av just
dessa beror enligt Cormier & Magnan (2003), Tagesson et al. (2009) och Gamerschlag
et al. (2010) på att de har färre intressenter som granskar dem. Medan de större
företagen använder verkliga legitimitetstrategier i högre utsträckning vilket förklaras av
att större företag ofta är synligare för samhället och därför tenderar utstå en större
påtryckning från externa intressentgrupper.
Enligt Gallo och Christensen (2011) kommer företag engagera sig i och lämna ut allt
mer information angående hållbarhet inom alla tre dimensioner (miljö, social och
ekonomisk) i och med att de ökar i storlek. Media och samhället i allmänhet kräver
generellt mer information angående företags hållbarhet och hållbarhetsarbete än de
kräver från mindre företag. Större företag är ofta synligare för samhället och tenderar
därför utstå en större påtryckning från diverse externa intressentgrupper (Cormier &
Magnan, 2003; Tagesson et al., 2009; Gamerschlag et al., 2010). Detta kan ge en
förklaring till varför sambandet mellan hur synligt ett företag är i media och använda
legitimitetstrategier liknar det samband som går att se gällande företagets storlek. Är ett
företag stort är det ofta synligt.
Dock utgick en av studiens ställda hypoteser från att synlighet skulle påverka i högre
utsträckning. Denna hypotes har sin utgångspunkt i Bowens (2002) studie som
beskriver att storlek och synlighet inte behöver vara kopplade till varandra. Det är
däremot många andra studier som påstår det liksom vår studie (Cormier & Magnan,
2003; Tagesson et al., 2009; Gamerschlag et al., 2010). Denna studie visar på att storlek
och synlighet är kopplade till varandra vilket motsätter vad Bowen (2002) studie visade
på.
Den skillnad som framgår mellan de två diagrammen gällande storlek och synlighet i
media är att abstraktion ökar med ökad synlighet men inte med ökad storlek. En
förklaring till det skulle kunna vara att företag som syns mer vill förklara för sina
intressenter att de inte påverkar samhället eller miljön mer än andra företag bara för att
de är synligare. Men att de samtidigt genom att vara synliga företag har en större press
på sig från olika intressenter att vara transparenta i sin redovisning (Cormier & Magnan,
2003; Tagesson et al., 2009; Gamerschlag et al., 2010).

5.2 Branschtillhörighet
Resultaten tyder på att det inte verkar finns något samband mellan företag noterade på
Large Caps branschtillhörighet och legitimitetsstrategier vid redovisning av negativa
aspekter i hållbarhetsrapporten. Majoriteten av branscherna använder sig främst av
verkliga legitimitetsstrategier i syfte att uppnå eller behålla legitimitet, vilka anses som
bra strategier i och med att de syftar till att verkligen förändra något. Förväntat resultat
om att det inom varje bransch skulle kunna utläsas att samma legitimitetsstrategier
används, men att dessa skiljer sig åt mellan branscherna, stämde därmed inte.
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Trots att företag noterade på Large Cap möter olika typer av intressentgrupper beroende
på vilken bransch de verkar inom söks legitimitet från företagens sida på ett och samma
sätt, genom verkliga legitimitetsstrategier. Legitimitet erhålls genom att företag handlar
i linje med vad samhället och företagens intressenter anser korrekt eller önskvärt
(Deegan & Unerman, 2011). Olika branscher möter olika typer av intressenters
påtryckningar och värderingar varför det kan antas att även legitimitet erhålls på olika
sätt från dessa. Resultaten visade däremot att legitimitet eftersträvas med samma typ av
legitimitetsstrategier vilket pekar i riktning mot att det institutionella trycket enligt
DiMaggio och Powell (1991) inte kommer från branschernas närmsta intressenter utan
samhället i sig.
Tidigare studier har dock, i motsats till denna studie, konstaterat samband mellan
branschtillhörighet och företags hållbarhetsrapporter (Cormier & Magnan, 2003;
Tagesson et al., 2009; Gamerschlag et al., 2010). Det skulle kunna bero på att kvalitet
bestäms utifrån bland annat både positiva och negativa aspekter (KPMG, 2015), medan
denna studie fokuserat på specifikt företag noterade på Large Caps redovisning av de
negativa aspekterna.
I och med de utmaningar världen möter idag ställs även högre krav på företagen.
Svenska regeringen ställer i och med kommande lagkrav på hållbarhetsredovisning krav
på ökad transparens från företagens sida. Det har i tidigare studier påvisats att land och
kultur påverkar hur företags hållbarhetsrapporter (Hooghiemstra, 2000; Haniffa &
Cooke, 2005) Golob & Bartlett, 2007).
En möjlig förklaring till varför det inte skiljer sig i legitimitetsstrategier mellan
branscherna kan därför vara att företag noterade på Large Cap istället möter ett
institutionellt tryck från samhället i stort, där legitimitet erhålls genom att handla i linje
med landets, i detta fall Sveriges, värderingar och normer. Det skulle förklara de
branschernas användning av de verkliga legitimitetsstrategierna korrigering typ 1 och
typ 2. Företagen noterade på Large Caps användning av dessa legitimitetsstrategier
tyder på att samhället inte gör skillnad på företag i en bransch med större miljöpåverkan
och övriga, utan samma krav ställs på att företagen ska vara transparenta i sin
redovisning av negativ information.
En bransch som utmärkte sig gällande deras legitimitetsstrategier, utöver korrigering typ
1 och typ 2, var Bank och Finans. Det var den enda branschen som frekvent använde sig
av legitimitetsstrategin bemyndigande, referera till branschstandard eller jämföra med
branschen. Korrigering typ 2 var dock även här den vanligaste legitimitetsstrategin
vilket tyder på att Bank och Finans likt de andra möter samhällets krav på transparens
med en verklig strategi.
En förklaring till den frekventa användningen av bemyndigande skulle kunna vara att
denna legitimitetsstrategi främst riktar sig till branschens intressenter, då i form av
investerare och konsumenter. Då branschen är relativt homogen och företag erbjuder
liknande produkter och tjänster är det viktigt för företag att visa sig bättre än sina
konkurrenter. Denna legitimitetsstrategi kan grunda sig i företag noterade på Large
Caps vilja att konkurrera och behålla legitimitet så att företag inom Bank och Finans
därmed i enlighet med Zucker (1977) använder sig av imiterande isomorfi.
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5.3 Branschtillhörighet och rapporteringsområde
Resultaten visade sig inte heller tyda på något samband mellan branschtillhörighet och
vilka legitimitetsstrategier företag noterade på Large Cap inom respektive
rapporteringsområde. Företag noterade på Large Cap använder sig även här främst av
verkliga strategier som korrigering typ 1 och typ 2, oavsett om de redovisar inom miljöeller sociala frågor. Dessa resultat styrker ytterligare ovan resonemang om att legitimitet
erhålls genom att handla i linje med landet, indirekt samhället i stort, och inte endast i
linje med företagens närmsta intressenter.
Företagens använda legitimitetsstrategier tyder på att de enligt Eriksson-Zetterquist
(2009) följer rådande “trend” i samhället, vilket är att redovisa transparent och handla
därefter. Rådande idag är både klimatfrågan och sociala frågor så som arbetsmiljö och
villkor, vilket skulle kunna förklara varför företag noterade på Large Cap inte gör
skillnad på dessa områden. Legitimitet erhålls genom att inom båda dessa områden
redovisa i linje med samhällets förväntan (Salancik & Pfeffer, 1978; Suchman, 1995;
Deegan, 2002).
Varför företag noterade på Large Cap generellt sett använder sig av samma
legitimitetsstrategier kan därmed bero på att de möter ett institutionellt tryck från landet
och samhället de verkar inom, majoriteten av företagen noterade på Large Cap är
svenska företag, och därför börjar likna varandra mer och mer gällande negativa
aspekter (Deegan & Unerman, 2011). Anledningen till varför tidigare studier fann att
mer miljöpåverkande branscher redovisade med högre kvalitet inom området miljö
(Tagesson et al., 2009), i motsats till denna studie kan likt bransch bero på att det endast
var de negativa aspekterna som här studerades. Men även som tidigare nämnts, pekar
resultaten i riktning mot att det i enlighet med Golob och Bartlett (2007) även har med
vilket land som studeras att göra.
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6. SLUTSATSER
I detta kapitel besvaras studiens forskningsfrågor och slutsatser presenteras. Vidare
följer en avslutande diskussion kring huruvida land möjligtvis påverkar hur företag
redovisar negativa aspekter i hållbarhetsrapporten samt hur studien tyder på att hur
företag väljer att redovisa negativa aspekter är medvetna val från deras sida.
Avslutningsvis presenteras studiens bidrag och förslag till vidare forskning ges utifrån
diskussionen ovan.

6.1 Studiens slutsatser
På grund av den begränsade litteraturen inom redovisning av negativa aspekter i
hållbarhetsrapporten har det övergripande syftet i denna studie varit att ge en översiktlig
bild av företag noterade på Large Caps redovisning av negativa aspekter. Fokus var på
användningen av legitimitetsstrategier i hållbarhetsrapporten och vilka faktorer som
påverkar denna användning. Med det övergripande syftet som utgångspunkt ställdes
följande forskningsfrågor:
Vilka legitimitetsstrategier använder företag noterade på Stockholmsbörsens Large Cap
lista sig av när de redovisar negativa aspekter i sin hållbarhetsrapport?
Hur påverkar storlek, synlighet i media, branschtillhörighet och rapporteringsområde
vilka legitimitetsstrategier som används bland företag noterade på Stockholmsbörsens
Large Cap lista?
Företag noterade på Large Cap redovisar överlag negativa aspekter i
hållbarhetsrapporten på ett bra sätt. De vanligaste använda legitimitetsstrategierna är
korrigering typ 1 och typ 2. Dessa legitimitetsstrategier är verkliga strategier vilket
innebär att företagen ger en förklaring till hur de ska göra faktiska förändringar i sin
organisation för att förbättra de negativa aspekterna eller förhindra att de ska ske igen.
Användningen av verkliga legitimitetsstrategier kan i sin tur leda till positiva
förändringar både socialt- och miljömässigt. Eftersom Sverige är ett land som ligger i
framkant gällande hållbar utveckling (Regeringen, 2016) har företag har en viktig roll.
Företag noterade på Large Caps hållbarhetsrapporter tyder dock på att de förstår vikten
av att ta ansvar gällande hållbarhet för att inte tappa legitimitet.
Ett undantag till de annars bra redovisade negativa aspekterna var
jämställdhetsaspekten, vilken företagen noterade på Large Cap förvånande nog
redovisar med hjälp av legitimitetsstrategin faktaindikering. Eftersom normer och
värderingar förändras över tid, och Sverige nu även ligger i framkant gällande
jämställdhetsfrågan kan det antas att en förbättring gällande redovisningen av denna
aspekt ske inom en snar framtid. Företag som inte anpassar sin redovisning riskerar att
förlora legitimitet hos samhället.
Studien visar intressant nog att företag noterade på Large Cap använder en
legitimitetsstrategi utöver de sex legitimitetstrategier Hahn och Lülfs (2014) redovisade,
kontrollerbarhetsrationalisering. Strategin visar sig användas främst av de minsta och de
största företagen noterade på Large Cap. Varför denna inte använts i tidigare studier
inom detta forskningsfält kan ha en förklaring i att det skiljer mellan länder hur företag
hållbarhetsredovisar. Eftersom ingen liknande studie utförts i Sverige har denna
legitimitetsstrategi möjligtvis därför inte inkluderats.
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Vidare finns ett samband mellan storlek samt synlighet i media och företag noterade på
Large Caps legitimitetsstrategier. I takt med att storleken samt synligheten i media av
företag noterade på Large Cap ökar, ökar även användningen av verkliga
legitimitetsstrategier samtidigt som övriga legitimitetsstrategier minskar. Synlighet i
media visar sig inte påverka företag noterade på Large Caps legitimitetsstrategier i
högre utsträckning än storlek. Storlek och synlighet i media är kopplade till varandra i
motsats till Bowen (2002) argument. De båda sambanden kan ha förklaring i
legitimitetsteorin, stora företag och mer synliga har fler intressenter och därigenom
högre krav på sig att prestera vad som anses korrekt enligt samhällets normer och
värderingar. De har även mer att förlora om redovisningen går emot vad samhället och
intressenter anser korrekt.
Däremot kan inget tydligt samband mellan branschtillhörighet eller
rapporteringsområde konstateras. Företag noterade på Large Cap tenderar att främst
använda sig av verkliga legitimitetsstrategier som korrigering typ 1 och typ 2 oavsett
vilken bransch de än tillhör och vilket område de rapporterar inom. Det faktum att
branscherna redovisar negativa aspekter på liknande sätt inom de båda områdena
indikerar att samhället förväntar sig öppen och transparent redovisning inom respektive
område oavsett typ av företag. Eftersom tidigare studier argumenterat för att land och
kultur påverkar företags hållbarhetsrapporter, tyder mycket på att det institutionella
trycket företag noterade på Large Cap möter inte kommer från respektive bransch utan
vårt land kultur och värderingar.

6.2 Avslutande diskussion
I skenet av den uppmärksamhet hållbarhetsfrågor har fått de senaste åren var det inte
helt oväntat att företag noterade på Large Cap skulle använda sig av bra verkliga
legitimitetsstrategier vid redovisning av negativa hållbarhetsaspekter. Oväntat var dock
att i princip alla företag noterade på Large Cap, oavsett storlek, synlighet, bransch och
rapporteringsområde främst skulle använda sig av någon av de två verkliga
legitimitetsstrategierna. Trots att verkliga legitimitetsstrategier ökar i användning hos de
större och synligare företagen, är de fortfarande de vanligaste strategierna hos alla
företag noterade på Large Cap.
I enlighet med studiens hypoteser var förväntning att företag noterade på Large Cap
inom samma bransch skulle använda sig av liknande legitimitetsstrategier och att dessa
legitimitetsstrategier skulle skilja sig åt beroende på vilken bransch företaget tillhör.
Baserat på institutionell teori och ett institutionellt tryck från samhället och branschens
intressenter skulle branscherna efterlikna varandra i syfte att skaffa eller behålla
legitimitet. I och med att detta inte visade sig stämma samt att i princip alla företag
använder sig verkliga legitimitetsstrategier, trots att större och synligare företag
fortfarande är bättre på detta, tyder det på att det måste finnas en annan förklaring till
varför branscher/företag noterade på Large Cap redovisar negativa aspekter så som de
gör.
Tidigare studier har funnit att det skiljer sig åt mellan länder och kulturer i hur man
hållbarhetsredovisar, vilket skulle kunna vara en bidragande faktor till studiens resultat.
Företag noterade på Large Cap, där majoriteten av företagen är svenska företag, visade
sig som sagt överlag väldigt bra i sin redovisning av negativa aspekter i och med att de
verkliga strategierna är de vanligaste. Sverige som land präglas av en demokratisk
styrning där transparens i samhället är viktigt. Därmed är faktisk redovisningen av
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negativa aspekter/händelser och att detta inte döljs av företagen viktigt. Denna studie
väcker därför frågan om det istället är så att det institutionella trycket företagen möter
kommer från vårt lands värderingar och kultur. Trots att företagen möter olika
intressenter med olika intressen beroende på vilken bransch företaget tillhör, möter de
sannolikt intressenter med relativt lika värderingar baserat på vår kultur. Kan det vara så
att när det kommer till negativa aspekter gällande hållbarhet suddas gränserna mellan
företags intressenter ut och alla ser till samhällets bästa istället för sitt eget? Att
samhällets normer och värderingar är de som styr. Detta skulle vidare kunna leda till en
reviderad hypotes gällande företag noterade på Large Caps redovisning av negativa
aspekter och institutionellt tryck, där fokus istället ligger på landet företag verkar inom.
Vidare var det inte självklart att företag noterade på Large Caps legitimitetsstrategier
var medvetna val. Legitimitetsstrategier definierades som specifika men inte alltid
avsiktliga sätt att erhålla legitimitet. Under studiens gång visade det sig dock att företag
noterade på Large Cap i majoriteten av fallen presenterar positiv information och
positiva aspekter i hållbarhetsrapporten innan de redogör för de negativa aspekterna.
Det är ofta så att om användare får ett positivt första intryck blir hen automatiskt mer
positiv till innehållet som kommer efter, även om det är negativ information. Är det
första användaren läser negativ information kommer denne ofta vara mer kritisk under
hela läsningen. Det faktum att företag noterade på Large Cap gör på detta sätt tyder på
att de är medvetna om hur de väljer att redovisa negativa aspekter för att inte förlora
legitimitet.
Om det nu är så att det är medvetna val från företag noterade på Large Caps sida hur de
redovisar negativa aspekter, så väcks frågan varför de redovisar jämställdhet och
könsfördelning med strategin faktaindikering och därmed varken ger en förklaring eller
beskriver faktiska åtgärder för att förbättra läget. Både legitimitetsteorin och
institutionell teori förklarar hur företaget är en del i ett socialt konstruerat samhälle där
det är viktigt för företag att följa samhällets normer och värderingar för att behålla
legitimitet. jämställdhet är en fråga som länge varit aktuell, varför företag noterade på
Large Caps använda legitimitetsstrategi inom detta område är förvånande.
Legitimitetsteorin förklarar dock att normer och värderingar förändras över tid. En
möjlig förklaring skulle därför kunna vara att företag noterade på Large Cap än inte
hunnit anamma denna aspekt och att den möjligtvis hamnat i skuggan av miljöfrågan.
Det hade därför varit intressant att åter om några år kartlägga företag noterade på Large
Caps användning av legitimitetsstrategier för att se om det förändrats.

6.3 Bidrag
6.3.1 Teoretiskt bidrag
Tidigare studier har främst studerat hållbarhetsrapporters kvalitet eller balans mellan
positiva och negativa aspekter medan studier specifikt kring negativa aspekter och hur
de presenteras i hållbarhetsrapporten saknats. Kunskapen kring negativa aspekter i
hållbarhetsrapporter har således varit knapp. I och med att studien har identifierat vilka
legitimitetsstrategier företag noterade på Large Cap använder sig av vid redovisning av
negativa aspekter, i vilken utsträckning dessa används samt analyserat och försökt
förklara påverkande faktorer har studien teoretisk kunnat bidra med kunskap inom detta
forskningsfält. Vidare ger studien ger en beskrivning på hur företag använder sig av
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legitimitetsstrategier, vilket bidrar med relevant kunskap till både forskare inom detta
område samt användare av dessa rapporter.
Studien bidrar även med att visa på att de faktorer som påverkar hållbarhetsrapportens
kvalitet inte alltid påverkar vilka legitimitetsstrategier företagen använder på liknande
sätt. Tydligast var detta gällande bransch, bransch påverkar kvalitet men visade sig inte
påverka användningen av legitimitetsstrategier. Detta är bidragande till vidare forskning
kring inom området.

6.3.2 Praktiskt bidrag
Genom att beskriva vilka legitimitetsstrategier företag noterade på Large Cap använder
sig av vid rapportering av negativa aspekter i hållbarhetsrapporten har studien praktiskt
kunnat bidrag med en ökad medvetenhet hos användaren. Med denna studie ville vi
bland annat belysa hur företag noterade på Large Cap redovisar negativa aspekter med
hjälp av legitimitetsstrategier för att inte skada sin legitimitet. Studien tyder på att
företag noterade på Large Cap är medvetna om hur de väljer att redovisa negativ
information med hjälp av olika legitimitetsstrategier. Det är därför är viktigt att
användarna av dessa rapporter är medvetna om att företagen använder olika strategier
vid redovisning av negativa aspekter. Det är också viktigt att förstå vad dessa olika
strategier innebär.
Människor har under en längre tid engagerat sig i att skapa ett hållbart samhälle, vilket
främst synts vid val av dagligvaror/konsumtionsvaror. I livsmedelsaffären har
försäljningen av gröna alternativ ökat och numera har det även blivit vanligare med
gröna fonder. Att investera hållbart är något som ligger i tiden men inte alltid är lätt.
Hur avgörs om företag noterade på Large Cap faktiskt agerar hållbart eller bara
använder hållbarhetsrapporten som en källa till marknadsföring? Denna studie har
praktiskt bidragit med en ökad medveten hos användaren om vilka olika
legitimitetsstrategier företagen använder sig av. Genom att vara medveten om dessa
legitimitetsstrategier minskar risken att investera i ett företag som egentligen inte är
hållbara eller som arbetar med något som användaren inte anser vara etiskt korrekt. En
ökad medvetenhet inom detta område kan därför leda den hållbara investeraren till mer
korrekta beslut och investeringar.

6.3.3 Implikationer av praktiskt bidrag
Ökad medvetenhet hos användaren kan i sin tur leda till högre krav på företagen
gällande hur de redovisar negativa aspekter. För investeraren i ett företag önskas
troligtvis att företaget i fråga använder sig av verkliga legitimitetsstrategier där faktiska
förändringar till följd av en negativ aspekt skrivs ut. Om företag börjar använda mer av
de verkliga strategierna är det stor chans att det blir verkliga förbättringar kring de
presenterade negativa aspekterna, vilket i sin tur gynnar hela samhället.
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6.4 Förslag till framtida forskning
Ett antal tidigare studier förklarar att ett lands värderingar och kultur är en avgörande
faktor gällande hur företag redovisar information. Eftersom att företag noterade på
Large Cap överlag redovisar de negativa aspekterna på ett bra sätt är det möjligt att ett
tydligare samband funnits om studien studerat samband mellan land och användning av
legitimitetsstrategier. Därför hade det för framtida forskning varit intressant att studera
ett land och dess normer och värderingars påverkan på hur företag redovisar negativa
aspekter i hållbarhetsrapporten. Ett förslag på vidare forskning skulle därför vara att
studera företag från Sveriges hållbarhetsrapporter och jämföra dem mot företag i andra
länder med olika normer och värderingars hållbarhetsrapporter.
Att företag noterade på Large Cap redovisar positiva aspekter före redovisning av de
negativa aspekterna är som tidigare nämnt intressant. Det kan antas vara en medveten
strategi företagen har, men eftersom denna studie fokuserar på hur företagen beskriver
negativa aspekter med hjälp av legitimitetsstrategier faller det utanför ramen till denna
studie. Det är däremot något som hade varit intressant att studera och något som skulle
kunna bidra med relevant kunskap till detta forskningsfält. En vinkel på det kan vara att
studera hur retorik används i hållbarhetsrapporter för att redovisa information eller
aspekter som inte anses helt korrekt utifrån samhällets normer och värderingar. Ett
förslag skulle därför vara att studera detta fenomen med en retorisk ingång och använda
sig av tidigare teorier kring retorik.
Normer och värderingar är något som förändras över tid, med utgångspunkt i det hade
det därför varit intressant att göra en liknande studie om några år för att undersöka om
användningen av legitimitetsstrategier ser annorlunda ut. I diskussionskapitlet väcktes
frågan kring varför företag noterade på Large Cap redovisar jämställdhetsaspekter med
strategin faktaindikering och därmed varken ger en förklaring eller beskriver faktiska
åtgärder för att förbättra den negativa aspekten. En möjlig förklaring ges i att företag
noterade på Large Cap än inte hunnit anamma denna aspekt. Därför hade det varit
intressant att genomföra en longitudinell studie om några år för att se om sättet att
redovisa dessa aspekter har förändrats.
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