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Sammanfattning 

Syfte: Syftet med denna studie är att bidra till ökad kunskap om huruvida extern 
granskning har någon påverkan på den eventuella användningen av impression 
management i VD-ordet i noterade svenska företags hållbarhetsredovisningar. 

Design och metod: Kvantitativ innehållsanalys där 30 dokumentstudier av 
VD-ord i hållbarhetsredovisningar har genomförts. 

Resultat: Studien visar att impression management är vanligast i form av större 
betoningar på positiva nyheter framför negativa, samt att företag i stor 
utsträckning väljer att ta åt sig äran för positiva nyheter än negativa. Studien 
visar däremot att extern granskning av hållbarhetsredovisningar inte har någon 
signifikant påverkan på hur företag eventuellt använder sig av impression 
management i VD-ordet. 

Praktiska implikationer: Genom studiens resultat kan företag och deras VD 
få en tankeställare gällande hur hållbar deras process för att skapa legitimitet 
egentligen är, eftersom presentationen av fördelaktig och ofördelaktig 
information ofta är i obalans. Studiens resultat kan också hjälpa investerare och 
andra intressenter att ha ett kritiskt förhållningssätt till VD-ordet och till värdet 
av extern granskning av hållbarhetsredovisningar. Med tanke på att den externa 
granskningen inte verkar fylla någon kvalitetsförbättrande funktion för 
företagen själva finns det utrymme för svenska lagstiftare att reflektera huruvida 
den nuvarande lagstiftningen angående den externa granskningen av 
hållbarhetsredovisningar är tillräcklig. 

Begränsningar och förslag till framtida forskning: En begränsning i studien 
är att resultatet inte är generaliserbart för alla svenska noterade företags 
hållbarhetsredovisningar, eftersom urvalet inte är slumpmässigt. En annan 
begränsning i studien är att den endast tar hänsyn till svenska noterade företag, 
vilket innebär att den inte tar hänsyn till andra stora svenska företag. Framtida 
forskning kan fokusera på att göra liknande jämförelser mellan företag i olika 
branscher som är intressanta ur ett hållbarhetsperspektiv, som exempelvis olje- 
och drivmedelsindustrin. Framtida forskning skulle även kunna studera djupare 
hur extern granskning påverkar eventuell användning av impression 
management i hållbarhetsredovisningar. 

 
Nyckelord: impression management, hållbarhetsredovisning, VD-ord, extern 
granskning. 
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Abstract 

Purpose: The purpose of this paper is to explain whether external assurance 
has any impact on the use of impression management in the CEO-letters in 
Swedish listed companies’ sustainability reports. 

Design and methodology: A quantitative content analysis where 30 document 
studies of the CEO-letters in sustainability reports have been conducted.  

Findings: The study found that impression management is most commonly 
used in terms of a bigger emphasis on positive rather than negative news. The 
study also found that external assurance on sustainability reporting doesn’t have 
any significant impact on how listed companies choose to use impression 
management in the CEO-letter. 

Practical implications: Through the findings of this paper, companies and 
their CEO have the possibility to be more aware of how sustainable their 
legitimacy creation really is, since the presentation of positive and negative 
information often is unbalanced. The findings of this paper could also assist 
investors and other stakeholders in having a critical perspective regarding what 
is said in the CEO-letter, and also regarding the value of external assurance of 
sustainability reports. Since the external assurance doesn’t seem to fulfill any 
quality improving function for the companies, Swedish regulators could reflect 
on whether the present regulations on external assurance is sufficient. 

Research limitations and implications for future research: The findings of 
this study are not generalizable, since the sample is not randomly selected. 
Another limitation is that the study doesn’t take other big, but not listed, 
Swedish companies into account. Future research should focus on conducting 
similar comparisons between companies in different industries that are 
interesting through a sustainability perspective, like the oil and petroleum 
industry. Future research should also examine more closely what impact external 
assurance has on the usage of impression management in sustainability reports. 
 
Keywords: impression management, sustainability reporting, CEO-letter, 
external assurance. 
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1. Introduktion 

I detta kapitel presenterar vi studiens problembakgrund som beskriver 
hållbarhetsredovisningar och dess VD-ord samt hur dessa kan utsättas för impression 
management. Därefter presenteras problemdiskussionen där vi redogör för varför VD-ordet i 
hållbarhetsredovisningen kan bli föremål för impression management och vilken påverkan 
extern granskning har på användandet på impression management. Detta mynnar sedan ut 
till studiens problematisering och syfte. 

Företag och organisationer har under historien främst använt sig av redovisning 
av finansiell information för att erhålla legitimitet från deras intressenter, 
eftersom det har varit denna information som har fungerat som bästa måttstock 
på företagets ekonomiska tillstånd, kvalitet och prestationer (Bowen et al. 1995). 
De senaste 20 åren har samhället börjat efterfråga icke-finansiell information 
där företag presenterar sin miljömässiga, sociala och ekonomiska påverkan på 
omgivningen som de agerar inom genom hållbarhetsredovisningar (Moroney et 
al. 2012).  

Hållbarhetsredovisning sina rötter från tidigt 1950-tal (Garriga & Melé 2004). 
Runt den tiden kunde traditionella årsredovisningar ibland kompletteras med 
rapporter som behandlar sociala aspekter ur företagets perspektiv, vilket kan 
jämföras med uttrycket ”double bottom line” där hänsyn togs till både 
ekonomiska och sociala aspekter (Emerson 1996). Vidare på 1980-talet började 
dessa kompletterande rapporter istället behandla miljöaspekter, för att senare på 
1990-talet sammanfogas med sociala och ekonomiska aspekter i en gemensam 
rapport som kan jämföras med dagens hållbarhetsredovisningar. Uttrycket 
”double bottom line” blev vid den här tiden ersatt av ”triple bottom line” där 
ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter involverades (Enquist & 
Sebhatu 2006; Hahn & Kühnen 2013).  Företag i dag anses växa på bekostnad 
av samhället och anses därför vara en signifikant orsak till sociala, ekonomiska 
och miljömässiga problem, och därför har det blivit allt mer vanligt att företag 
upprättar hållbarhetsredovisningar för att visa att de tar sitt samhällsansvar och 
därigenom erhåller legitimitet från dess olika typer av intressenter genom 
uppfyllande av det sociala kontrakt som enligt legitimitetsteorin förekommer 
mellan företaget och dess omgivning (Porter & Kramer 2011; Shocker & Sethi 
1974).  
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Eftersom hållbarhetsredovisning till stor del används som ett verktyg för att 
möta intressenternas förväntningar och därigenom erhålla legitimitet, finns det 
en risk att vissa företag redovisar sig själva som mer ”gröna” än vad de verkligen 
är. Denna aktivitet kallas ”greenwashing” och definieras som en kombination 
av dåligt hållbarhetsarbete och en positiv kommunikation av detta arbete 
(Delmas & Burbano 2011). Företag försöker med andra ord framstå som mer 
hållbara inom vissa områden än de egentligen är genom att missleda intressenter 
i hållbarhetsredovisningen. Vissa företag med dåligt hållbarhetsarbete 
kommunicerar positivt om sina hållbarhetsmässiga bedrifter (Delmas & 
Burbano 2011), vilka kan förklaras utifrån teorin ”impression management” 
som härstammar från den socialpsykologiska forskningen där forskare försökte 
förklara hur människor, medvetet eller omedvetet, sänder specifika signaler för 
att påverka andra människors intryck av dem (Goffman 1959; Leary & Kowalski 
1990). Detta manipulativa beteende grundar sig i människors behov av att känna 
sig accepterade och omtyckta av sin omgivning och har även kunnat appliceras 
på organisationsnivå där forskare kunnat hitta bevis för att företag använder 
impression management i både finansiella och icke-finansiella rapporter genom 
selektivt språkbruk (Sandberg & Holmlund 2015). En teori som har stark 
koppling till impression management är attributionsteorin som förklarar hur 
människor skapar och tolkar orsakssamband hänförliga till olika händelser 
(Heider 2013). Tidigare forskning har kunnat påvisa hur företag systematiskt 
attribuerar olika händelser till sin fördel, till exempel att attribuera positiva 
nyheter till internt arbete och negativa nyheter till externa faktorer (Aerts 2005; 
Brennan & Merkl-Davies 2013). 

Både års- och hållbarhetsredovisningar innehåller ofta årliga uttalanden från 
företagets VD, ett så kallat ”VD-ord” (Kohut & Segars 1992). Enligt Clatworthy 
och Jones (2003) anses VD-ordet vara en av de viktigaste och mest användbara 
delarna i en års- och hållbarhetsredovisning ur ett intressentperspektiv. 
Eftersom VD-ordet ofta innehåller information om företagets framtidsutsikter 
kan det på dessa grunder finnas motiv för företaget att vinkla VD-ordet genom 
impression management, eftersom tidigare forskning visar att företag försöker 
ge intressenter ett så positivt intryck som möjligt av företaget och dess 
verksamhet (Hooghiemstra 2010; Patelli & Pedrini 2014).  

Det finns studier som menar att impression management kan mildras genom att 
företaget låter sig granskas av extern part. Extern granskning av revisor har i 
tidigare forskning visat sig öka kvaliteten i finansiell information (Barkemeyer et 
al. 2014; Clatworthy & Jones 2003, 2006), och därför gör annan tidigare 
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forskning antagandet att även extern granskning av hållbarhetsrapporter 
förväntas öka deras innehållsmässiga kvalitet (Moroney et al. 2012). I de fall där 
extern granskning av hållbarhetsredovisningar är lagstadgat i Sverige finns det 
enbart krav i Årsredovisningslagen (ÅRL SFS 1995:1554) på revisorer att de ska 
kontrollera huruvida hållbarhetsredovisningen är upprättad eller inte (6 kap. 10 
§ ÅRL). Detta innebär att hållbarhetsredovisningar inte granskas 
innehållsmässigt överhuvudtaget. Baserat på sådan typ av hållbarhetsgranskning 
menar Boiral (2013) att granskningsprocessen bör skärpas för att skapa 
genuinitet och effektivitet. 

1.1. Problemdiskussion 

Ett företags rykte anses vara en viktig tillgång för företaget (Little & Little 2000), 
och därför finns det forskare som menar att selektivt språkbruk genom 
impression management kan användas som ett redskap för att stärka företagets 
rykte och därmed framställas som mer legitima (Craig & Brennan 2012; 
Deephouse & Carter 2005). Det har i tidigare studier fokuserats mycket på 
språkanvändningen i årsrapporter, som exempelvis meningsuppbyggnader, 
positiva respektive negativa nyheter samt attributioner, som i sin tur associeras 
med manipulativ kommunikation (Kohut & Segars 1992). Holder-Webb et al. 
(2009) menar att företag och deras VD väljer ut vissa positivt laddade ord för 
att framhäva framgångar. Samtidigt har forskare som Clatworthy och Jones 
(2003) samt Aerts (2005) även kunnat konstatera att företag oftast förklarar 
positiva händelser som ett resultat av interna prestationer, samtidigt som 
negativa händelser ofta hänförs till externa faktorer som de menar inte har 
kunnat påverkats.  

Hållbarhetsredovisningar kan ofta bli föremål för impression management, och 
eftersom VD-ordet kan betraktas som en av de viktigaste delarna i en 
hållbarhetsrapport kan det anses vara problematiskt att språket på något sätt är 
manipulerat till företagets fördel (Barkemeyer et al. 2014). I de situationer när 
företag väljer att betona positiva händelser framför negativa lever de inte upp 
till Global Reporting Initiatives (GRI) principer om att hållbarhetsrapporter ska 
vara redovisade på ett balanserat, fullständigt och transparent sätt. Detta kan 
tyda på att företag inte alltid har ett genuint intresse för att ge en rättvisande bild 
av verksamheten eftersom de ibland finner det mer gynnsamt att engagera sig i 
aktiviteter som bidrar till en mer positiv bild av företaget (Holder-Webb et al. 
2009), och eftersom icke-finansiella uttalanden som VD-ordet enligt tidigare 
forskning påverkar investerares beslutsprocess kan användningen av impression 
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management ha en påverkan på aktiemarknaden och dess aktiekurser 
(Clatworthy & Jones 2006). 

GRI (G4 2012) rekommenderar företag att använda sig av extern granskning av 
kvalitetsskäl, dock finns det vissa större företag i Sverige som väljer att inte låta 
sina hållbarhetsrapporter granskas av extern part. Eftersom tidigare forskning 
visar att extern granskning kan öka trovärdigheten av hållbarhetsrapporter och 
öka transparensen genom att reducera impression management kan det 
ifrågasättas varför vissa företag väljer att inte få sin hållbarhetsredovisning 
granskad av tredje part. Det finns dock forskare som Boiral (2013) som kritiserar 
granskningsprocessen och menar att den inte är tillräckligt effektiv när det gäller 
hållbarhetsredovisningar, eftersom granskningen inte tar hänsyn till vad företag 
redovisar innehållsmässigt i dessa rapporter. Han menar vidare att detta område 
kräver ytterligare forskning. Utifrån Boirals (2013) kritik finns det anledning att 
ifrågasätta effektiviteten hos de få krav som finns på granskning av 
hållbarhetsrapporter i Sverige, eftersom en innehållsmässig granskning inte 
krävs här. Ökad kunskap om eventuella begränsningar inom den svenska 
granskningsprocessen av hållbarhetsredovisningar skulle därför behövas för att 
bland annat hjälpa intressenter att vara mer kritiska till värdet av själva 
granskningen, men också för att eventuellt bidra till framtida skärpta lagkrav för 
den externa granskningen för hållbarhetsredovisningar. 

I en studie av Patelli och Pedrini (2014) studeras impression management och 
uppriktighet i VD-ordet i amerikanska företags årsredovisningar. Studien visar 
en signifikant koppling mellan kommunikativ optimism och finansiella 
prestationer i VD-ordet, och föreslår att framtida studier borde utöka deras 
studie genom att studera VD-ordet i annorlunda kontexter, som exempelvis i 
ett annat land och i separerade hållbarhetsredovisningar. Det finns således rum 
för ökad förståelse för svenska noterade företags legitimitetsskapande genom 
impression management och dess utsträckning i VD-ordet i separerade 
hållbarhetsredovisningar. Denna ökade förståelse kan vara användbar för olika 
intressenter, speciellt investerare, i deras beslutsfattandeprocess eftersom det 
kan hjälpa dem att ha ett mer kritiskt förhållningssätt till 
hållbarhetsredovisningen, men också till den eventuella symboliken kring extern 
granskning.  
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1.2. Studiens syfte 

Studien syftar till att bidra till ökad kunskap om huruvida extern granskning har 
någon påverkan på den eventuella användningen av impression management i 
VD-ordet i noterade svenska företags hållbarhetsredovisningar. 
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2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen för studien utifrån litteratur och 
tidigare forskning. Först redogörs för hållbar utveckling och impression management. Därefter 
redogörs för teorierna attributionsteori, legitimitetsteori samt intressentteori med kopplingar till 
impression management. Kapitlet avslutas med en redogörelse för innebörden och påverkan av 
extern granskning. 

2.1. Hållbar utveckling och hållbarhetsredovisning 

Hållbar utveckling under 2000-talet har blivit en del av globaliseringen och 
internationaliseringen av marknader och företagsstyrning vilket skapar 
utmaningar men också drivkrafter för företag att förmedla värde till intressenter 
(Sebhatu 2010). Människor måste ändra sitt tankesätt angående hållbarhet för 
att skapa ett genuint hållbarhetsarbete och för att kunna dra nytta av dess 
fördelar. Sebhatu (2010, s. 44) definierar hållbar utveckling, eller ”corporate 
social responsibility” (CSR), på följande sätt:  

CSR is the concept that an organization is accountable for creating 
economic benefits for its shareholders and is responsible for its 
impact on all relevant stakeholders, ecology and future generations. 

Fenomenet hållbar utveckling har de senaste åren blivit en primär samhällsfråga 
som en följd av ökad efterfrågan på icke-finansiell information från intressenter 
(Moroney et al. 2012). Detta har resulterat i att företag över hela världen 
upprättar hållbarhetsredovisningar, även kallad CSR-rapporter eller 
miljörapporter. Hahn och Lülfs (2014) menar att det kan vara svårt för 
intressenter att få en inblick i företags hållbarhetsarbete, och att företag därför 
upprättar hållbarhetsrapporter för att möta denna efterfrågan och fylla 
intressenters eventuella kunskapsgap. Företag i dag anses växa på bekostnad av 
samhället eftersom hela processen från produktion till konsument påverkar 
miljö och klimat på ett negativt sätt. Företag och den konsumtion de ständigt 
bidrar till anses därav vara en signifikant orsak till sociala, ekonomiska och 
miljömässiga problem i dag, och det har därför blivit allt mer vanligt att företag 
upprättar hållbarhetsredovisning för att visa att de tar sitt samhällsansvar och 
därigenom erhåller legitimitet från samhället (Porter & Kramer 2011).  

Hållbarhetsredovisning utvecklades under andra halvan av 1900-talet, och under 
1950-talet fokuserades hållbarhetsrapporterna endast på ekonomiska och 
sociala aspekter (Garriga & Melé 2004). Vidare på 1980-talet började 
hållbarhetsrapporterna istället behandla miljöaspekter, för att senare på 1990-
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talet sammanfogas med sociala och ekonomiska aspekter i en gemensam rapport 
som kan jämföras med dagens hållbarhetsredovisningar som följer ”triple 
bottom line” där ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter involveras 
(Enquist & Sebhatu 2006; Hahn & Kühnen 2013). En hållbarhetsrapport ska 
spegla företags hållbarhetsarbete, men också hur de bidrar till ett bättre samhälle 
genom att redovisa aktiviteter som berör exempelvis mänskliga rättigheter, 
arbetsförhållanden och säkerhet (Garriga & Melé 2004). 

2.2. Impression management 

Leary och Kowalski (1990) definierar impression management som den process 
där människor medvetet försöker påverka vilket intryck andra får av dem, vilket 
kan översättas till intrycksstyrning. Goffman (1959) anses vara den forskare som 
bäst beskrev det psykologiska fenomen där människor försöker påverka 
varandra i sociala miljöer genom direkta interaktioner mellan människor. 
Forskningen om impression management grundar sig i antaganden om 
människors naturliga önskan om att bli accepterade och omtyckta av sin 
omgivning. Goffman (1959) menar vidare att människors bekräftelsebehov ofta 
resulterar i ett beteende som syftar till att försköna andras uppfattning av dem.  

Senare forskning visar att även företag har ett intresse av att kontrollera hur 
andra uppfattar dem, vilket ofta resulterar i användandet av impression 
management (Clatworthy & Jones 2003; Leary & Kowalski 1990; Sandberg & 
Holmlund 2015). Det finns däremot forskning som betonar att det är mycket 
svårt att avgöra när människor eller företag avsiktligt använder sig av impression 
management. Leary och Kowalski (1990) menar att människor ibland använder 
sig av impression management utan att medvetet försöka skapa ett specifikt 
intryck eftersom de endast försöker se till att deras ”offentliga persona” är 
intakt. Vidare diskuterar Leary och Kowalski (1990) begreppet ”self-
presentation” som de menar kan användas synonymt till impression 
management. Schlenker (1980) anser dock att en åtskiljning är nödvändig mellan 
de två begreppen, eftersom han menar att impression management är intryck 
som projiceras på sociala interaktioner mellan människor och self-presentation 
är intryck som projiceras på en enbart individuell nivå. Impression management 
är således ett bredare begrepp eftersom det hänvisar till en situation där andra 
människor kan påverka intrycken av andra enheter än sig själva.  

Clatworthy och Jones (2003) samt Holder-Webb et al. (2009) menar att 
kvalitativa rapporter, exempelvis en hållbarhetsredovisning, ofta blir föremål för 
impression management eftersom dessa typer av rapporter inte utsätts för 
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innehållsmässiga externa granskningar. De menar vidare att detta inte är 
överraskande eftersom företag har starka incitament att presentera sig själva på 
bästa möjliga sätt, speciellt om det förekommer sociala påtryckningar från 
intressenter (Hooghiemstra 2010). I sin studie fokuserar Clatworthy och Jones 
(2003) bland annat på att fastställa skillnader i redovisning av positiva respektive 
negativa nyheter i uttalanden av styrelseordförande mellan företag med ”hög” 
respektive ”låg” vinst. De kunde dra slutsatsen att företag med hög vinst 
generellt använde sig av 51,8 procent positiva nyheter men endast 7,6 procent 
negativa nyheter, samtidigt som företag med låg vinst generellt använde sig av 
29,9 procent positiva nyheter respektive 26,4 procent negativa nyheter. Detta 
innebär att företag med hög vinst i högre grad använder sig av positiva nyheter, 
vilket forskarna menar inte är förvånande eftersom det finns starka incitament 
till detta när ett företag är framgångsrikt. Det faktum att företag med låg vinst, 
som kan förväntas rapportera fler negativa nyheter än positiva, inte har någon 
signifikant skillnad mellan användning av positiva respektive negativa nyheter 
förvånar dock forskarna än mer eftersom detta inte tycks spegla företagets 
nuvarande prestation (Clatworthy & Jones 2003). 

Sandberg och Holmlund (2015) studerade impression management utifrån ett 
organisatoriskt perspektiv: ”organizational impression management”, eller 
organisatorisk intrycksstyrning. Utifrån sin studie kunde de fastställa åtta olika 
typer av intryckstaktiker som företag tillämpar vid användning av impression 
management, vilka är summerade i Tabell 1. 
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Tabell 1: Taktiker inom organizational impression management (Sandberg & Holmlund 2015, 
s. 682, egen översättning).  

Organisatorisk 
intryckstaktik 

Definition 

Presentation  

Beskrivande Ger information om företagets handlingar 

Berömmande Presenterar information om handlingar på ett alltför 
positivt sätt 

Erkännande Företaget erkänner misslyckanden i sitt 
hållbarhetsarbete 

Försvarande Företaget försöker rättfärdiga varför de inte agerat 
hållbart så att dess icke-handlande accepteras 

Språk  

Subjektiv stil Företaget diskuterar saker endast utifrån sin egen 
synvinkel 

Positiv stil Överbetonar positiva nyheter framom negativa 
nyheter, resulterar i obalans 

Otydlig stil Ger ospecificerad information 

Emotionell stil Gör texten personlig och känsloväckande 

De fyra första taktikerna ”beskrivande”, ”berömmande”, ”erkännande” och 
”försvarande” relaterar till olika ”toner” ett företag presenterar sitt 
hållbarhetsarbete i. Den första, beskrivande, representerar en ton där företag 
presenterar sitt hållbarhetsarbete på ett neutralt och alldagligt sätt. Den 
berömmande taktiken fokuserar mer på att forma andras intryck av företaget 
genom att presentera hållbarhetsarbetet på ett alltför fördelaktigt sätt. 
Taktikerna erkännande och försvarande används däremot när företaget 
diskuterar eventuella misslyckanden, eftersom det skapar ett intryck av att de 
agerar på ett hållbart sätt. Den erkännande taktiken informerar omgivningen om 
sina misslyckanden på ett neutralt sätt, samtidigt som den försvarande taktiken 
används för att rättfärdiga samma misslyckande för att bevara intrycket av att 
vara ett hållbart agerande företag (Sandberg & Holmlund 2015). 
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De fyra sista taktikerna ”subjektiv”, ”positiv”, ”otydlig” och ”emotionell” stil 
relaterar till hur företag ur ett språkligt perspektiv presenterar vissa händelser. 
Den subjektiva stilen är vanlig när företag diskuterar och förklarar händelser 
endast utifrån sin egen synvinkel och därmed bortser från att andra kan uppfatta 
samma situation annorlunda. Den positiva stilen är väl etablerad inom tidigare 
forskning om impression management och relaterar till hur företag väljer att 
betona positiva nyheter på ett sätt som överglänser negativa nyheter eftersom 
det gynnar företagets legitimitet och rykte. Den otydliga stilen relaterar till 
situationer där företaget använder sig av ospecificerad information som inte ger 
någon tydlig redogörelse för specifika händelser. Sandberg och Holmlund 
(2015) menar att uttryck som ”wherever possible” i uttalandet ”consequently, we 
are busy optimising our road transport operations and shifting them onto the railways wherever 
possible” (s. 685) egentligen inte ger någon användbar information till läsaren. 
Den sista stilen, emotionell stil, är också väletablerad inom tidigare forskning 
om impression management där företaget utformar texten på ett personligt sätt 
och försöker framkalla känslor ur läsaren. Enligt GRI (G3 2006) ska det inte 
finnas någon obalans i hur företag väljer att redovisa information. Samtliga av 
ovanstående språkstilar, förutom de neutrala stilarna ”beskrivande” och 
”erkännande”, bidrar således mer eller mindre till en obalans när det kommer 
till att redovisa en rättvisande bild av företaget eftersom de positiva aspekterna 
framhävs mer än de negativa. 

2.3. Attributionsteorin 

Attributionsteorin grundar sig, precis som impression management, i den 
socialpsykologiska forskningen och handlar om hur människor skapar och 
tolkar orsakssamband hänförliga till olika händelser (Heider 2013). Heider 
menar vidare att människors handlingar kan förklaras utifrån interna och externa 
faktorer. Interna faktorer inkluderar exempelvis en persons olika kunskaper och 
attityder, medan externa faktorer innebär olika yttre omständigheter som 
upplevs vara utanför personens kontroll. Människor har en benägenhet att ställa 
sig själva i centrum och därmed förklarar sina framgångar utifrån egna 
prestationer och färdigheter samtidigt som andras framgångar förklaras utifrån 
externa faktorer (Heider 2013).  

Attributionsteorin har på senare tid kunnat appliceras på företagsekonomisk 
forskning där forskare har försökt fastställa om företag systematiskt förklarar 
positiva nyheter som ett resultat av företagets interna arbete respektive negativa 
nyheter som ett resultat av externa faktorer (Aerts 2005; Brennan & Merkl-
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Davies 2013; Clatworthy & Jones 2003). Denna forskning har ofta syftat till att 
analysera sättet företag väljer att kommunicera på i olika icke-finansiella 
rapporter.  

Att attribuera positiva nyheter till internt arbete och negativa nyheter till externa 
faktorer kan hänföras till avsiktlig impression management, eftersom företag 
försöker framstå på ett så bra sätt som möjligt genom att bland annat beskylla 
andra faktorer än de själva för negativa händelser (Aerts 2005). Brennan och 
Merkl-Davies (2013) menar att sådan användning av attributioner syftar till att 
skapa intryck som gynnar företags rykte, som i sin tur resulterar i att företag 
erhåller sociala belöningar samtidigt som sociala sanktioner som minskad 
efterfrågan undviks. Clatworthy och Jones (2003) kunde i sin studie bevisa att 
företag som gick med hög vinst till övervägande del förklarade nyheter utifrån 
interna prestationer. De kunde inte fastställa något samband mellan attribution 
och företagsstorlek, samtidigt som Aerts (2005) studie fann bevis för att 
noterade bolag i större utsträckning attribuerar positiva händelser till interna 
prestationer. Däremot återfanns inget stöd för att noterade bolag i stor 
utsträckning attribuerar negativa händelser till externa faktorer. 

2.4. Legitimitetsteorin 

Enligt legitimitetsteorin existerar ett ”socialt kontrakt” mellan företag och 
samhälle, vilket utgörs av samhällets olika värderingar och förväntningar på hur 
företaget borde driva sin verksamhet samt företagets strävan efter att möta dessa 
förväntningar (Shocker & Sethi 1974). Företag förväntas leva upp till samhällets 
förväntningar genom att följa de krav som kontraktet innefattar och därigenom 
erhålla legitimitet (Suchman 1995).  

Hållbarhetsredovisning används enligt viss forskning som ett verktyg där 
företaget försöker påverka hur intressenter uppfattar dess arbete kring 
ekonomiska, sociala och miljömässiga frågor (Bebbington et al. 2008). Förr var 
vinstmaximering det mest använda måttet på legitimitet, men samhällets 
preferenser förändras med tiden och runt 1960- och 1970-talet växte en stor 
efterfrågan på information kring sociala och miljömässiga prestationer fram 
(Moroney et al. 2012). Denna förändring har således resulterat i att ett företags 
legitimitet har en stark anknytning till dess hållbarhetsarbete.  

I de fall ett företag inte kan leva upp till samhällets förväntningar och krav kan 
ett hot bildas mot företagets överlevnad och därmed också det sociala 
kontraktet (Deegan & Rankin 1996). Sethi (1978) förklarar att hot mot 
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företagets legitimitet kan uppstå till följd av olika ”legitimitetsgap”. Han 
diskuterar först ett gap där samhällets förväntningar skiftar snabbare än vad 
företaget kan anpassa sig till förändring. Företag kan med andra ord ha ett aktivt 
hållbarhetsarbete men ändå förlora legitimitet från samhället. Det andra gapet 
uppstår när tidigare okänd information om företaget når ut till samhället, vilket 
ofta handlar om information som inte stämmer överens med samhällets 
förväntningar på företaget, vilket kan resultera i att företaget förlorar legitimitet. 

Som tidigare nämnt finns det forskning som menar att företag kan ha 
opportunistiska motiv och därigenom använder sig av impression management 
i hållbarhetsrapporter för att erhålla legitimitet (Brennan & Merkl-Davies 2013). 
Thomas och Lamm (2012) riktar kritik mot vissa företag som de menar inte har 
ett genuint intresse för hållbarhetsarbete i sig, utan använder sig enbart av 
hållbarhetsredovisning för att framstå som bättre, eller ”grönare”, än vad de 
egentligen är - så kallad greenwashing. I sin studie av bland annat VD-ordet i 
årsredovisningar tydliggör Craig och Brennan (2012) en relation mellan selektivt 
språkbruk, legitimitet och rykte. De kunde dra slutsatsen att företag som har ett 
relativt dåligt rykte använder mer komplicerade och varierade ordval än företag 
med ett relativt bra rykte, vilket påminner om Sandberg och Holmlunds (2015) 
redogörelse för ”otydlig” språkstil i hållbarhetsredovisningar. Det finns således 
en stark anknytning mellan legitimitetsskapande genom impression 
management och ett företags rykte (Craig & Brennan 2012; Deephouse & Carter 
2005). 

Ett företags rykte beskrivs som en strategiskt immateriell tillgång som förväntas 
generera ekonomiska fördelar till verksamheten samt hjälpa företaget att motstå 
framtida kriser (Little & Little 2000). Deephouse och Carter (2005) menar att 
begreppen legitimitet och rykte är nära besläktade, men också att det är viktigt 
att skilja dem åt. De förklarar att legitimitet är något som ett företag antingen 
har eller inte har, samtidigt som ryktet fungerar som ett relativt mått på hur 
mycket legitimitet ett företag har. Ryktet har sin grund i företagets interna 
kvalitetsarbete, men det är även en konstruktion av intressenters externa 
uppfattningar om företaget (Schweizer & Wijnberg 1999).  

Det finns studier som visar att företag försöker påverka intressenters 
uppfattning av deras rykte genom olika organisatoriska verktyg, till exempel 
hållbarhetsredovisningar (Bebbington et al. 2008). Sådana organisatoriska 
aktiviteter som förväntas reducera eventuella hot mot företagets rykte kallas 
reputation risk management och har en stark anknytning till impression 
management eftersom de aktiviteter som förväntas reducera eventuella hot mot 
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ryktet kan utgöras av bland annat redovisning av selektiv information samt ett 
selektivt språkbruk (Craig & Brennan 2012). Craig och Brennan (2012) 
studerade skillnader i användning av impression management i VD-ordet mellan 
företag med starkt rykte med företag som ansågs ha ett sämre rykte. De menar 
att förhållandet mellan ordvalet i VD-ordet och företagets rykte har stor 
betydelse för hur företaget agerar kommunikativt, och kunde konstatera att 
företag med starkt rykte använde mer positiva och fördelaktiga ord än de med 
sämre rykte. 

2.5. Intressentteorin 

Intressentteorin är en teori grundad av Rhenman (1964) och är nära kopplad till 
den tidigare nämnda legitimitetsteorin, vilken senare utvecklades ytterligare av 
Freeman (1984). Intressentteorin redogör för vilka interna samt externa aktörer 
företaget har och hur de i sin tur påverkas av ett företags verksamhet. Freeman 
(1984) menar att intressenter är de individer eller sociala grupper som kan 
påverka eller påverkas av företagets olika handlingar som syftar till att uppnå 
dess mål. Några exempel på de olika intressentgrupper som spelar stor roll för 
ett företags framgång är aktieägare, investerare, banker/finansiella institut, 
miljöaktivister, kunder, fackföreningar, anställda, konkurrenter, leverantörer, 
regeringen/staten och media (Freeman 1984).  

Med tanke på de många olika intressenterna delar Clarkson (1995) upp dem i 
två olika grupper; primära och sekundära. De intressenter som anses vara primära 
är aktieägare, investerare, anställda, kunder, leverantörer, regeringen/staten och 
samhället, medan de sekundära är bland annat media och miljöaktivister 
(Clarkson 1995). Primära intressenter är de som har ett ömsesidigt beroende 
med företaget, utan dessa kan antagandet om företagets fortlevnad hotas 
allvarligt och därför är det viktigt att företaget tar stor hänsyn till denna grupp 
av intressenter. Sekundära intressenter är de grupper som påverkar eller blir 
påverkade av företagets verksamhet men som inte har en direkt involvering i 
företagets vardagliga arbete. De är således inte direkt avgörande för företagets 
fortlevnad men kan ändå ha en påverkan på företaget (Clarkson 1995).  

Med tanke på att intressenter har en stor påverkan på företag och organisationer 
baseras den information som ett de väljer att ta upp i sin hållbarhetsredovisning 
på de intressenter företaget har (Jamali 2008). Det är därmed viktigt för företag 
att ha ett bra samarbete med sina intressenter för att uppnå sina uppsatta 
hållbarhetsmål. Dobele et al. (2014) hävdar att det är fördelaktigt för företaget 
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att skapa ett bra band med intressenterna och att det är dessa som påverkar hur 
mycket ett företag väljer att engagera sig i hållbarhetsredovisning.  

Intressentteorin har två olika perspektiv; det etiska perspektivet samt 
styrningsperspektivet. Det etiska perspektivet innebär att företag borde 
uppmärksamma samtliga intressenter och deras rättigheter och därför 
presentera information som samtliga intressenter har tillgång till. Det är viktigt 
att företaget har ett etiskt beteende gentemot sina intressenter (Hasnas 1998). 
Styrningsperspektivet grundas på antagandet att de mest inflytelserika 
intressenterna påverkar vilken information som presenteras i de finansiella och 
icke-finansiella rapporterna och kan därför enkelt få tillgång till den information 
som bildar fördelar för dem. Det är därmed viktigt att företaget beaktar dessa 
intressenters förväntningar, annars kan deras fortlevnad hotas (Ullman 1985).  

Craig och Brennan (2012) beskriver att när företag ibland har opportunistiska 
motiv med VD-ordet och därmed skapar och utnyttjar informationsasymmetri 
mellan dem och vissa intressenter engagerar de sig automatiskt i impression 
management. Med andra ord kan företag, medvetet eller omedvetet, exempelvis 
redovisa negativ information på ett otydligt sätt för att inte tappa legitimitet hos 
intressenter. Som tidigare nämnt är VD-ordet en av de viktigaste delarna i både 
finansiella och icke-finansiella rapporter ur ett intressentperspektiv, inte minst 
för investerare i deras beslutsfattande gällande eventuella investeringar 
(Clatworthy & Jones 2003). Clatworthy och Jones (2003) menar vidare att 
eftersom VD-ordet är viktigt för investerare kan det finnas incitament för 
företaget att använda selektivt språkbruk för att se till att denna typ av intressent 
ska se rapporten som legitim och tillfredsställande för dess mål. 

2.6. Extern granskning 

Extern granskning sker oftast av en revisor, vilka kan granska både års- och 
hållbarhetsredovisningar. Extern granskning i form av revision är tänkt att 
generera trovärdighet och säkerhet i form av ansvarstagande för det reviderade 
företaget, samtidigt som det ska fungera som en kvalitetsstämpel för tredje part 
(Carrington 2010).  

Under 2016 skedde en uppdatering av ÅRL (SFS 1995:1554) som började gälla 
från och med verksamhetsåret 2017, uppdateringen av lagen innebär att kraven 
på hållbarhetsrapportering har ökat för vissa företag i Sverige. Kraven innebär 
att företag måste upprätta en hållbarhetsredovisning, antingen separat eller som 
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en del av årsrapporten (6 kap. 10 § ÅRL). De företag som påverkas av denna lag 
är de som uppfyller mer än ett av följande krav: 

• medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren uppgått till mer än 250, 

• företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren uppgått till mer än 175 miljoner kronor, 

• företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren uppgått till mer än 350 miljoner kronor. 

Det finns dock enligt ÅRL (SFS 1995:1554) inget krav på att revisorerna ska 
granska innehållet i hållbarhetsrapporten, de behöver endast yttra sig, i samband 
med revisionsberättelsen, om en hållbarhetsrapport har upprättats eller inte. 
Boiral (2013) kritiserar sådana granskningar av hållbarhetsredovisningar där han 
menar att effektiviteten av granskningen blir betydligt begränsad. Han menar 
vidare att extern granskning behöver hårdare krav för att generera genuin 
tillförlitlighet och effektivitet för tredje part, till exempel genom verifiering av 
påstådda hållbarhetsprestationer. GRI rekommenderar företag som följer deras 
riktlinjer vid upprättandet av hållbarhetsrapporter att ha en tredje part som 
granskar informationen för att öka dess trovärdighet. Det är dock ett krav att 
den tredje parten är fristående från organisationen (GRI, G4 2012). 

Det finns även forskning som kritiserar frånvaron av en standardisering för 
extern granskning (Sethi et al. 2017). Sethi et al. (2017) diskuterar hur 
granskningen av hållbarhetsredovisningar kan se olika ut i världen, och att det 
därför skapas en obalans i hur icke finansiell information kvalitetssäkras och 
kontrolleras. De menar att organisationer som GRI samt FN:s principer Global 
Compact1 upprättar föreställningsramar som förklarar hur en 
hållbarhetsredovisning bör se ut, men kräver ingenting gällande följdriktighet 
och exakthet. Trovärdighet och kvalitet bör vara centrala frågor vid granskning 
av hållbarhetsredovisningar, och likt Sethi et al. (2017) anser Cohen och Simnett 
(2014) att det krävs mer forskning kring sådan granskning. Cohen och Simnett 
(2014) menar vidare att om granskare av hållbarhetsredovisningar inte har 
tillräcklig kunskap om hållbarhetsaktiviteter och inte kan avgöra om redovisade 
aktiviteter är tillförlitliga och riktiga, kan själva hållbarhetsredovisningen i sig 
inte heller anses vara tillförlitlig. 

                                                
1 Internationella principer av Förenta Nationerna (FN) skapade för företag och inkluderar aspekter 
kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption och miljö (UN Global Compact, 2018). 
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Extern granskning benämns av vissa forskare som en faktor som kan reducera 
impression management (Barkemeyer et al 2014; Clatworthy & Jones 2003, 
2006). Extern granskning innebär att företag och organisationer låter en extern 
part bedömda deras finansiella rapporter i syfte öka transparensen och för att 
skapa mer trovärdighet i rapporterna (Moroney et al. 2012). Extern granskning 
av revisorer har i tidigare forskning visat sig öka kvaliteten av finansiell 
information, och därför antas även extern granskning av hållbarhetsrapporter 
öka dess innehållsmässiga kvalitet (Moroney et al. 2012).  

Barkemeyer et al. (2014) menar däremot att hållbarhetsrapporter som är 
integrerade med årsredovisningen mer sällan blir föremål för impression 
management i VD-ordet, eftersom årsredovisningen granskas innehållsmässigt. 
De menar således att en separerad hållbarhetsrapport och dess VD-ord mer 
troligt blir föremål för impression management än en integrerad, eftersom den 
externa granskningen inte är innehållsmässig i de fall en rapport är separerad 
från årsredovisningen. Forskning visar att det är vanligt att företag som behöver 
öka sin trovärdighet och förbättra sitt rykte väljer att få sina hållbarhetsrapporter 
granskade samt att de företag som har ett större ”socialt fotavtryck”, till exempel 
företag inom gruvindustrin och finansindustrin, ofta har en högre efterfrågan 
på granskning av hållbarhetsrapporter (Simnett et al. 2009). Det finns däremot 
forskning som menar att hållbarhetsredovisningar främst används i symboliskt 
syfte för att företag ska framstå som legitima (Michelon et al. 2015). Michelon 
et al. (2015) kunde fastställa i sin studie att extern granskning inte hade något 
signifikant samband med informationskvaliteten i hållbarhetsredovisningarna, 
vilket ledde till att de kunde dra slutsatsen att även extern granskning ibland 
används som ett symboliskt verktyg för att påverka intressenters uppfattning av 
företagets hållbarhetsarbete på ett fördelaktigt sätt. 

2.7. Teoretisk sammanfattning  

De olika teorier som redovisats i teorikapitlet stödjer sig på varandra ur flera 
avseenden, och kan därför sägas ha en stark koppling till varandra. 

Legitimitetsteorin förklarar att hållbarhetsredovisning ofta används som ett 
verktyg för att erhålla legitimitet till företaget, vilket i sin tur förväntas höja 
företagets rykte i förhållande till sina konkurrenter (Bebbington et al. 2008). 
Legitimitet är något som endast företagets intressenter kan ge om det sociala 
kontraktet uppfylls, och därför kommer företaget behöva bestämma vilka 
intressenter som behöver en viss typ av information för att uppnå största 
möjliga legitimitetsskapande (Shocker & Sethi 1974). Denna process förklaras 
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utifrån intressentteorin, som menar att företaget har olika typer av sociala 
kontrakt med olika typer av intressenter, eftersom olika intressentgrupper har 
olika preferenser och informationsbehov (Clarkson 1995; Jamali 2008). 

När ett företag försöker stärka sitt rykte är det naturligt att de försöker framstå 
på ett så positivt sätt som möjligt. Enligt Deephouse och Carter (2005) samt 
Craig och Brennan (2012) är det därför vanligt att företag ibland är selektiva i 
sitt sätt att redovisa både finansiell och icke-finansiell information, vilket kan 
förklaras utifrån impression management. Impression management förklarar 
hur människor och företag medvetet eller omedvetet försöker styra andras 
uppfattning av dem, ofta genom att överglänsa negativa aspekter med positiva 
(Leary & Kowalski 1990). Det är till exempel vanligt att noterade företag 
använder sig till övervägande del av positiva nyheter i års- och 
hållbarhetsredovisningar, och att dessa positiva nyheter kan härledas till 
företagets egna prestationer (Aerts 2005). Här kan impression management 
vidare kopplas till attributionsteorin som förklarar hur människor skapar och 
tolkar orsakssamband hänförliga till olika händelser (Heider 2013). Det är då 
vanligt att dessa positiva nyheter, som är menade att stärka företagets rykte och 
legitimitet, är företagets egna förtjänst, någonting de kunnat påverka. På samma 
sätt vill företag inte härleda negativiteter till dem själva, utan beskyller externa 
faktorer som regering eller omgivning för majoriteten av de negativa nyheterna 
som redovisas (Aerts 2005; Clatworthy & Jones 2003). 

Avslutningsvis kan extern granskning av revisor påverka användningen av 
impression management och därmed sättet företag försöker erhålla legitimitet 
på (Moroney et al. 2012). Detta beror på att extern granskning kan kopplas till 
högre kvalitet och ansvarstagande inom företag och deras finansiella och icke-
finansiella redovisning. Det kan således finnas risk för att icke granskade företag 
har en större användning av impression management än de företag som låter sin 
hållbarhetsredovisning granskas av revisor. Boiral (2013) kritiserar 
granskningsprocessen av hållbarhetsredovisningar och menar att den inte är 
tillräckligt effektiv när det kommer till att skapa större transparens, eftersom 
hållbarhetsrapporter inte behöver granskas innehållsmässigt. Likt Borial (2013) 
menar Michelon et al. (2015) att granskning endast används i ett symboliskt syfte 
att påverka intressenters uppfattning, vilket kan jämföras med impression 
management. Det kan även liknas med Dobele et al. (2014) diskussion om hur 
företag anpassar sin prestation inom hållbarhet och hållbarhetsredovisning till 
intressenterna i samhället. Eftersom VD-ordet anses vara det viktigaste 
dokumentet för investerare finns det därmed enligt tidigare forskning risk för 
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impression management i VD-ordet (Clatworthy & Jones 2003). En 
hållbarhetsredovisnings tillförlitlighet avgörs av granskarens kunskaper, och kan 
därför inte alltid anses vara helt tillförlitlig (Cohen & Simnett 2014). 

2.8. Hypotesformulering 

Utifrån ovan beskriven teori och studiens syfte har två hypoteser formulerats: 

Hypotes 1: Andelen positiva och negativa nyheter i VD-ordet bland granskade 
hållbarhetsredovisningar = andelen positiva och negativa nyheter i VD-ordet 
bland icke granskade hållbarhetsredovisningar 

Hypotes 2: Andelen positiva/negativa nyheter attribuerade internt/externt i 
VD-ordet bland granskade hållbarhetsredovisningar = andelen 
positiva/negativa nyheter attribuerade internt/externt i VD-ordet bland icke 
granskade hållbarhetsredovisningar 

Med utgångspunkt i Boirals (2013) riktade kritik mot granskningsprocesser som 
inte granskar hållbarhetsredovisningar innehållsmässigt ifrågasätter vi, genom 
ovan nämnda hypoteser, den externa granskningens påverkan på selektivt 
språkbruk och impression management i VD-ordet i hållbarhetsredovisningar. 
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3. Metod 

I detta kapitel presenteras den metod som används som bas för studien. Kapitlet inkluderar 
redogörelser för forskningsdesign, tillvägagångssätt, kodningsschema samt hypotesprövning. 
Avslutningsvis diskuteras studiens kvalitetsmått. 

Historiskt sett har finansiell information använts som redskap för att generera, 
bevara och reparera legitimitet i företag. Eftersom de senare årtiondena har visat 
på en skiftning från finansiell till icke-finansiell information gällande 
legitimitetsskapande har företag, genom exempelvis VD-ordet i 
hållbarhetsredovisningen, kunnat vinkla den icke-finansiella informationen 
genom selektivt språkbruk och attributioner som är till deras fördel. Vi vill 
genom denna uppsats studera användningen av impression management genom 
positiva respektive negativa nyheter och attributioner i VD-ordet i granskade 
och icke granskade företags hållbarhetsredovisningar. Orsaken till detta är att 
det enligt tidigare forskning är dokument som VD-ordet (eller motsvarande) 
som intresserar investerare i störst utsträckning och att det på dessa grunder kan 
finnas incitament för att använda impression management (Clatworthy & Jones 
2006).  

3.1. Forskningsdesign 

Studien syftar till att bidra till ökad kunskap om huruvida extern granskning har 
någon påverkan på den eventuella användningen av impression management i 
VD-ordet i noterade svenska företags hållbarhetsredovisningar, eftersom det 
anses vara en av de viktigaste delarna i års- och hållbarhetsredovisningar 
(Clatworthy & Jones 2003). För att på bästa sätt uppfylla detta syfte har vi valt 
att göra en kvantitativ innehållsanalys, eftersom denna metod är mest lämplig 
när kvantifiering av kommunikativa texter och dokument ska genomföras 
(Neuendorf 2002; Rourke & Anderson 2004). En sådan metod sägs vara 
objektiv och lätt att replikera eftersom tillvägagångssättet är förhållandevis 
enkelt att beskriva (Bryman & Bell 2013). Den beskrivande process som en 
innehållsanalys innebär har sin utgångspunkt i kategoriseringar som är 
utformade i förväg. Detta passar vår studie bra eftersom vi har använt oss av 
två olika kategoriseringar när vi genomförde vår kodning: ”positiva respektive 
negativa nyheter” och ”attribution till interna respektive externa faktorer”. 
Neuendorf (2002) redogör vidare för en så kallad retorisk analys där fokus ligger 
på konstruktionen och egenskaperna i en text, som exempelvis ordval. I en 
sådan analys ligger inte betoningen på vad texten förmedlar utan hur den är 
presenterad, vilket stämmer väl överens med vår studie eftersom vi inte har 
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studerat exempelvis sanningshalten i företagens VD-ord utan endast kvantifierat 
nyheter och attributioner.  

De svagheter som enligt Bryman och Bell (2013) kan förknippas med 
innehållsanalyser är bland annat att analysen som görs aldrig kan vara bättre än 
de dokument som den bygger på. Med andra ord för att innehållsanalysen ska 
vara av värde måste man kontrollera kvaliteten på de dokument den baseras på. 
Det finns fyra kriterier man kan använda sig av för att säkerställa kvaliteten där 
vi främst fokuserat på autenticitet samt trovärdighet, vilka tas upp senare i 
avsnittet om kvalitetsmått.  

Clatworthy och Jones (2003) menar att en läsare kan ha större svårigheter att 
identifiera hållbarhetsredovisningar som autentiska, dvs. att ett dokument 
skildrar verkligheten och inte innehåller felaktigheter, jämfört med 
årsredovisningar. Detta har som ovan nämnt inte påverkat vår studie eftersom 
vi inte har studerat sanningshalten i VD-ordet. Ett annat problem som ofta 
diskuteras gällande innehållsanalyser är att det i princip är omöjligt att uppnå full 
objektivitet vid kodningen, eftersom de som kodar kan ha en gemensam 
tolkningsgrund (Bryman & Bell 2013). För att minska subjektiviteten så mycket 
som möjligt har vi båda kodat samtliga VD-ord och sedan jämfört kodningarna 
för att få en så neutral bedömning som möjligt.  

3.2. Urval 

Vi har valt att studera totalt 30 stycken VD-ord i hållbarhetsredovisningar hos 
totalt nio noterade svenska företag. Den tidigaste hållbarhetsredovisningen var 
från 2012 och den senaste från 2017.  Vi har i vissa fall studerat flera 
hållbarhetsredovisningar från samma företag, vilket kan ses som en eventuell 
begränsning i studien, se denna fördelning i Bilaga 1. Orsaken till detta var att 
det var svårare än vi trodde att hitta företag med hållbarhetsredovisningar som 
uppfyllde alla urvalskriterium som studien kräver. Dessa kriterier är följande: 

• Företaget behövde vara svenskt och börsnoterat.  

• Hållbarhetsredovisningen behövde innehålla ett VD-ord.  

• Hållbarhetsredovisningen behövde vara separerad från årsredovisningen.  

• Ena hälften av hållbarhetsredovisningarna behövde vara granskade och andra 
hälften icke granskade.  

• Hållbarhetsredovisningen behövde vara upprättad enligt GRI:s riktlinjer. 
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Eftersom det var mycket vanligt att företag hade en förenad års- och 
hållbarhetsredovisning behövde vi systematiskt söka efter företag som hade en 
separerad hållbarhetsredovisning. Samma problematik uppstod när vi skulle 
hitta lika stort antal granskade som icke granskade rapporter. I vissa fall där 
hållbarhetsredovisningen var separerad från årsredovisningen hade företaget 
inte ett VD-ord, utan hänvisade istället till det VD-ord som fanns i samband 
med företagets årsredovisning. Eftersom urvalsprocessen krävde systematik och 
noggrannhet är urvalet av bekväm art, alltså ett bekvämlighetsurval (jmf Bryman 
& Bell 2013). Bekvämlighetsurval underlättar urvalsprocessen för forskaren, 
dock är representerbarheten sällan hög i ett sådant urval.   

Initialt ville vi jämföra användningen av impression management mellan olika 
branscher i Sverige, men arbetet med att säkerställa urvalskriterierna för varje 
rapport var alltför tidskrävande. Vi valde istället att basera vårt urval enbart på 
noterade företag, eftersom tidigare forskning såsom Aerts (2005) visade att 
noterade företag i större utsträckning använder sig av impression management. 

I studien har vi studerat 15 stycken granskade hållbarhetsredovisningar och 15 
stycken icke granskade hållbarhetsredovisningar. Det var viktigt för oss att ha 
en balans mellan antalet externt granskade och icke granskade företag för att 
kunna göra en rättvisande jämförelse mellan dem. Vi har även valt 
hållbarhetsredovisningar som är upprättade efter GRI:s principer, antingen G3 
eller G4, beroende på vilket år hållbarhetsredovisningarna publicerades. 

3.3. Datainsamling 

Studien har baserats på flertalet dokumentsstudier eftersom detta faller sig 
naturligt vid studerande av offentliga handlingar, vilket hållbarhetsredovisningar 
är. De 30 olika hållbarhetsrapporterna hämtades från företagens hemsidor och 
sparades ner elektroniskt. För att enkelt kunna urskilja positiva respektive 
negativa nyheter samt attributioner kopierade vi hela VD-ordet som en PDF-fil 
där vi kunde avgöra vilka meningar som i första hand representerade en positiv 
eller negativ nyhet för att sedan avgöra om dessa nyheter attribuerades internt 
eller externt.  

Vi sammanställde all data i ett Excel-dokument där varje företag hade varsitt 
blad innehållande alla olika hållbarhetsrapporter. Samtliga VD-ord bearbetades 
av oss båda för att vi inte skulle påverkas av varandras tolkningar. Eventuella 
skillnader i kodning löstes via gemensam diskussion. Det var viktigt att båda två 
hade en tydlig bild av vad definitionen av en nyhet var för att inte få en felaktig 
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kvantifiering av positiva respektive negativa nyheter, speciellt eftersom vissa 
meningar inte kunde betraktas som en nyhet överhuvudtaget. Eftersom GRI 
inte har en egen tydlig definition på vad som kännetecknar och beskriver en 
nyhet har vi valt att utgå från Hahn och Lülfs (2014, s. 404) studie och deras 
definition av nyheter i hållbarhetsredovisningar: 

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. 

Definitionen ovan beskriver en negativ nyhet, och vi har valt att använda samma 
definition för en positiv nyhet genom att byta ut ordet ”negative” mot 
”positive”. Det som gör denna definition tydlig och därför enkel att använda är 
det faktum att Hahn och Lülfs (2014) betonar påståenden i text som visar på 
faktiska men också potentiella handlingar som resulterar i positiv eller negativ 
påverkan på företaget. 

För att kunna avgöra om en nyhet attribuerades internt eller externt följde vi 
Heiders (2013) förklaring som klargjorde att en extern attribution innefattar 
sådana omständigheter och situationer där personen eller företaget inte har 
kunnat påverka. Exempel på sådana situationer är när företaget hänvisar till 
institutionella faktorer såsom restriktioner genom vissa lagar eller ekonomiska 
faktorer såsom konjunkturer.  

Samtliga av ovanstående faktorer har använts som kategorier i ett signifikanstest 
där andelar hos två populationer jämförs genom en hypotesprövning. Dessa två 
kategorier har sammanställts i Tabell 2. Redogörelse för signifikanstestet sker 
senare i kapitlet. 
 
Tabell 2: Utvalda kategorier. 

Totalt antal nyheter Totalt antal attributioner 

Positiva nyheter Interna positiva attributioner 

Negativa nyheter Interna negativa attributioner 

 Externa positiva attributioner 

 Externa negativa attributioner 
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3.4. Kodningsschema 

Vi valde att utgå ifrån Clatworthy och Jones (2003) studie vid utformandet av 
vår metod. Anledningen till detta är att deras studie syftar till att jämföra 
användningen av impression management i styrelseordförandens ord (eller 
motsvarande, som exempelvis VD-ordet) i olika företags årsredovisningar 
genom att jämföra förekomsten av positiva och negativa nyheter i dessa 
rapporter samt dess attributioner. Deras studie syftade till att undersöka 
huruvida användningen av impression management skiljde sig mellan företag 
som hade hög respektive låg vinst. Istället för att göra en sådan jämförelse har 
vi valt att jämföra mellan granskade och icke granskade företag.  

Clatworthy och Jones (2003) delade upp kodningsprocessen i tre dimensioner 
där de först klassificerade nyheterna som positiva/negativa/neutrala. 
Klassificering av nyheter inkluderade kvantifiering av alla ord och nyckelord i 
en mening. Meningen blev därefter klassad som positiv/negativ om den 
innehöll bra/dåliga nyheter för företaget eller samhället. Clatworthy och Jones 
(2003, s. 175) exempel på en bra nyhet är ”I am very pleased to announce a significant 
profit advance in 1995”. Deras exempel på en dålig nyhet är ”our profit margins were 
all but eliminated as we found ourselves unable to pass on the necessary price increases to a 
non-inflationary market”. 

Clatworthy och Jones (2003) inledde sin studie med att läsa och koda 20 stycken 
förvaltningsberättelser för att identifiera positiva respektive negativa ord samt 
frekvent användning av nyckelord. Kodningen blev därefter kontrollerad av 
ytterligare en person för att minska subjektiviteten i forskningen. I det andra 
steget undersökte forskarna om och i så fall hur företagen valt att attribuera 
dessa nyheter antingen internt till företagsledningen eller externt till samhället. I 
det tredje och sista steget i studien undersökte Clatworthy och Jones (2003) 
huruvida dessa attributioner kunde klassificeras som direkta eller indirekta. De 
direkta attributionerna identifierades genom uppkomsten av tydliga tidigare 
händelser och ett konsekvent resultat, meningarna innehöll ofta ord som 
”because”, ”as a result of” och ”due to”. De indirekta attributionerna var 
däremot kodade på ett sätt där man kunde se ett underförstått samband mellan 
bra och dåliga nyheter samt interna eller externa faktorer (Clatworthy & Jones 
2003). På grund av tids- och resursbegränsningar har den tredje dimensionen 
som identifierar attributioner som antingen direkta eller indirekta inte tillämpats 
i denna studie. 
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Nedan följer exempel på vår datainsamling och kodningsmaterial: 

• Exempel på positiv nyhet: 

“Vi har haft en stabil och kontinuerlig tillväxt av aktieägarvärdet under de gångna tio 
åren.” 

• Exempel på negativ nyhet: 

“Inom Fastighetsutveckling ingick inga betydande resultateffekter från fastighetsförsäljningar 
under året…” 

• Exempel på positiv attribution till intern faktor: 

“Vi hade god tillgång till kapital, trygga reserver och kunde därför fortsätta göra alla de 
affärer vi och våra kunder önskade.” 

• Exempel på negativ attribution till intern faktor: 

“Entreprenadkontraktets utformning, stora förändringar av projektet tillsammans med en 
bristfällig dialog med vår beställare har lett till väsentliga fördyringar.” 

• Exempel på positiv attribution till extern faktor: 

“När våra kunder berättar om oss för sina vänner och affärsbekanta, ger det en trovärdighet 
som ingen reklambyrå i världen kan matcha.” 

• Exempel på negativ attribution till extern faktor: 

“Överproduktionen idag är ett resursslöseri på alla plan, inte minst miljömässigt.” 

3.5. Hypotesprövning 

Eftersom studien delvis syftar till att öka kunskapen om skillnader mellan två 
populationer har ett signifikanstest genomförts där andelarna hos de två 
populationerna granskade och icke granskade VD-ord jämförs genom en 
hypotesprövning (Agresti et al. 2016). I hypotesprövningen använde vi formeln 
i Figur 1 för att beräkna ett så kallat Z-värde, vilket är ett mått på signifikanta 
skillnader i andelar mellan två populationer. Genom ekvation för varje kategori 
mellan de två populationerna kunde detta värde direkt urskilja om en signifikant 
kategorisk skillnad existerade mellan granskade och icke granskade företag. 

För att det skulle finnas en signifikant skillnad mellan de två populationerna 
behövde Z-värdet vara högst -1,645, vilket skulle tyda på att andelen hos en 
population signifikant avviker från den andra populationens andel.  
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Figur 1: Formel för signifikanstest i hypotesprövning mellan två populationer. (Agresti et al. 
2016) 

3.5.1.  Exempel på beräkning av ekvation 

För att förklara hur ekvationen har beräknats och vad tecknen p̂, p̂1 och p̂2 

innebär följer ett exempel ur våra empiriska beräkningar nedan. Exemplet visar 
hur Z-värdet för antalet positiva nyheter beräknats. 

I beräkningen av Z-värdet, och därmed skillnaden, för användningen positiva 
nyheter mellan granskade och icke granskade hållbarhetsredovisningar och 
deras VD-ord kan tecknen i ekvationen förklaras på följande sätt: 

Tecknet p̂1 står för stickprovsandelen bland granskade VD-ord, samtidigt som 
p ̂2 står för stickprovsandelen för icke granskade VD-ord. Stickprovsandelen står 
för hur stor procentuell andel av det totala antalet nyheter som finns i granskade 
samt icke granskade VD-ord är positivt laddade nyheter. Tecknet p̂ står för den 
totala stickprovsandelen bland samtliga populationer, alltså den totala 
procentuella andelen positiva nyheter för både granskade och icke granskade 
VD-ord. Tecknet n1 står för antalet granskade VD-ord och n2 står för antalet 
icke granskade VD-ord. Således är n1 = 15st granskade VD-ord och n2 = 15st 
icke granskade VD-ord. Med utgångspunkt i dessa förklaringar samt data från 
Tabell 3 kan tecknen beräknas på följande sätt: 

p ̂1 = 552/617 = 0,8947   n1 = 15 

p ̂2 = 342/409 = 0,8362   n2 = 15 

p ̂ = (552+342)/(617+409) = 0,8713 
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Tabell 3: Data över skillnader i användning av positiva nyheter mellan granskade och icke 
granskade hållbarhetsredovisningar. 

 Granskade 
(st) 

Icke granskade 
(st) 

Z-värde 

Totalt antal nyheter 617 409  

Positiva nyheter 552 342 0,47822 

 

Ovan nämnd information leder till följande ekvation: 

 
Figur 2: Räkneexempel. 

3.6. Kvalitetsmått 

Vid genomförandet av en kvantitativ innehållsanalys var det viktigt att beakta 
de svagheter Bryman och Bell (2013) förknippar med innehållsanalyser. Den 
främsta svagheten är att analysen aldrig kan vara bättre än de dokument den 
bygger på, det är därmed viktigt att beakta de fyra bedömningskriterier som 
finns vid valet av dokument. I denna studie behandlar vi främst kriterierna 
autenticitet och trovärdighet.  

Autenticitet innebär att dokumenten är vad de utsäger sig att vara samt att de 
skildrar verkligheten (Bryman & Bell 2013). I denna studie har dokumenten 
relativt hög autenticitet med tanke på att de hållbarhetsredovisningar med VD-
ord vi baserat vår studie på är offentliga handlingar. Företagen lägger även ned 
mycket resurser för att upprätta dessa dokument vilket ökar autenticiteten 
ytterligare. Det andra bedömningskriteriet är trovärdighet, vilket uppnås om 
dokumentet är fritt från felaktigheter. Detta är dock inte något vår studie 
påverkades av eftersom vi inte har som syfte att studera sanningshalten i VD-
ordet.  

För att öka kvaliteten på vår innehållsanalys och studie ytterligare valde vi att 
beröra de kvalitetsmått som är viktiga i samband med ett kodningsschema. Vi 
valde främst att fokusera på kvalitetsmåtten reliabilitet och validitet. 
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När en kvantitativ studie genomförs handlar reliabilitet om i vilken utsträckning 
metoden skulle ge samma resultat om studien genomförs på nytt. Studien har 
alltså inte hög reliabilitet om den enbart kan genomföras en gång eller av en viss 
person (Neuendorf 2002). Bryman och Bell (2013) menar att reliabilitet består 
av tre delar; stabilitet, intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet. Vi kommer 
främst beröra stabilitet. Stabilitet innebär att när man genomför en studie två 
gånger efter varandra ska korrelationen mellan deras resultat vara hög, vilket 
innebär att om resultatet skiljer sig för mycket mellan de två studierna är måttet 
instabilt. För att öka stabiliteten i vår studie utgick vi från Hahn och Lülfs (2014) 
definition av en negativ nyhet som vi även applicerade på positiva nyheter, med 
hjälp av denna definition är det möjligt att redogöra för ett liknande resultat om 
man gör studien på nytt.  

För att öka reliabiliteten och objektiviteten har studien ett väl strukturerat 
kodningsschema, vilket baseras på Clatworthy och Jones (2003) studie, som vi 
båda följde. Vi arbetade separat med kodningen för att sedan jämföra våra 
resultat och har genom diskussion löst de situationer där vi kodat olika. Innan 
vi startade kodningsprocessen skapade vi ett systematiskt schema för vad vi 
skulle tänka på vid kodningen, till exempel när en nyhet ska klassas som neutral.  

Validitet handlar om att mätningsprocessen representerar det som studien syftar 
till att mäta (Neuendorf 2002). Exempelvis när man studerar intelligenskvoten 
hos en person och ifrågasätter om resultatet verkligen visar ett mått på en 
persons intelligens, då kan validiteten i testet diskuteras (Bryman & Bell 2013). 
Vi ökade validiteten i vår studie genom att ha en definition av en positiv och 
negativ nyhet, samt ett kodningsschema att utgå ifrån eftersom den största 
svagheten med innehållsanalyser är att det lätt sker subjektiva tolkningar av data.  

Utifrån de tidigare nämnda bedömningskriterierna anser vi att de dokument vi 
baserat vår innehållsanalys på håller en hög kvalitet, med tanke på att 
dokumentstudien utgörs av offentliga hållbarhetsredovisningar, vilket resulterar 
i ett pålitligt resultat i studien (Bryman & Bell 2013). Resultatet i studien kan 
däremot inte generaliseras till alla svenska noterade företags 
hållbarhetsredovisningar, vilket är ytterligare en svaghet för vår studie. En fördel 
med innehållsanalys och dokumentstudie är dock att vi inte hade möjligheten 
att på något sätt påverka studieobjekten i kodningen med tanke på att 
hållbarhetsredovisningarna är allmänt tillgängliga, vilket i sin tur innebär att vi 
inte kunde påverka vilken information vi studerade. 
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4. Empirisk analys 

I detta kapitel görs en koppling mellan empirisk data och relevant tidigare forskning som 
tidigare presenterats i den teoretiska referensramen. Den empiriska analysen uppdelas efter de 
kategoriska jämförelser som gjorts mellan granskade och icke granskade 
hållbarhetsredovisningar och VD-ord, och kommer presenteras samt analyseras i enlighet med 
respektive tabell för varje kategori för att skapa största möjliga förståelse för resultatet. 

I Tabell 4 och 6 kan ett Z-värde urskiljas, vilket förklarar huruvida det finns 
någon signifikant skillnad mellan populationerna eller inte. För att kunna 
fastställa att en signifikant skillnad existerar måste Z-värdet vara -1,645 eller 
mindre. Exempelvis innebär ett positivt Z-värde, till exempel 0,235, att ingen 
signifikant skillnad existerar, och att skillnaderna som i så fall finns är ytterst 
små. Vid negativa tal, till exempel -0,478, finns det vissa skillnader, dock är dessa 
skillnader inte tillräckliga för att räknas som signifikanta. Ett Z-värde som hade 
påvisat en signifikant skillnad är exempelvis -1,845. I denna empiriska analys 
återfinns dock inget Z-värde som understiger -1,645.  

4.1. Positiva och negativa nyheter 

I detta avsnitt genomförs jämförelser genom signifikanstest för användningen 
av positiva samt negativa nyheter i VD-ordet hos de två populationerna 
granskade samt icke granskade hållbarhetsredovisningar för att eventuell 
användning av impression management ska kunna fastställas. 

Tabell 4: Skillnader mellan redovisning av positiva respektive negativa nyheter mellan 
granskade och icke granskade hållbarhetsredovisningar. 

 Granskade  Icke granskade  Z-värde 

Totalt antal nyheter 617 409  

Positiva nyheter 552 342 0,478 

Negativa nyheter 65 67 -0,478 

Enligt Tabell 4 finns det ingen signifikant avvikelse mellan de granskade och 
icke granskade hållbarhetsredovisningarna gällande antal redovisade positiva 
nyheter i VD-ordet, eftersom Z-värdet är positivt och därmed också långt ifrån 
-1,645. Detsamma kan urskiljas för negativa nyheter, även om skillnaden är 
större än för positiva nyheter eftersom Z-värdet är negativt. Båda dessa resultat 
innebär att extern granskning av hållbarhetsredovisningen inte har haft någon 
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signifikant påverkan på hur företag väljer att redovisa nyheter selektivt. Detta 
resultat går således emot tidigare forskning (Barkemeyer et al. 2014; Clatworthy 
& Jones 2003) som menar att extern granskning förväntas skapa skillnader i 
användningen av positiva och negativa nyheter. Däremot kan Boirals (2013) 
studie tänkas bekräfta detta resultat eftersom den icke innehållsmässiga 
granskningen inte har påverkat användningen av impression management 
gällande redovisade nyheter, och därför kanske inte uppfyllt sitt syfte att skapa 
transparens och trovärdighet.  

Däremot går det att urskilja en stor, dock ej signifikant, skillnad mellan antalet 
redovisade positiva respektive negativa nyheter sammanlagt i Tabell 5 nedan. 
Sammanlagt hos de VD-ord som studerats har 87 procent av nyheterna varit 
positiva och 13 procent varit negativa, vilket visar på att de studerade VD-orden 
i stor utsträckning betonar positiva nyheter framför negativa. Detta resultat kan 
bekräftas av Clatworthy och Jones (2003) samt Aerts (2005) forskning. Studien 
av Clatworthy och Jones (2003) visar att företag i stor utsträckning väljer att 
betona positiva aspekter framför negativa, vilket resultatet av jämförelsen visar 
att samtliga företag gör. Aerts (2005) visade att detta selektiva beteende var 
framstående i noterade bolag, vilket samtliga av företagen i denna studie är. 

Resultatet kring nyheter kan här jämföras med Sandberg och Holmlunds (2015) 
positiva språkstil som betonar positiva aspekter framför negativa och därmed 
skapar en obalans i redovisningen. Sandberg och Holmlund (2015) menar att en 
sådan positiv språkstil är väletablerad och vanligt förekommande inom 
forskningen för impression management, och framkommer även i denna studie. 

Tabell 5: Totalt antal nyheter fördelat på positiva och negativa nyheter.  

 Antal (st) Andel (%) 

Positiva nyheter 894 87% 

Negativa nyheter 132 13% 

Totalt antal nyheter 1 026 100% 
 

4.2. Attributioner 

I detta avsnitt genomförs jämförelser genom signifikanstest för användningen 
av positiva och negativa nyheter samt huruvida de har attribuerats internt till 
företagets prestationer eller externt till omgivningen och omständigheter som 



 36  

företaget därmed inte kunnat påverka. Signifikanstestet har genomförts mellan 
VD-orden hos de två populationerna granskade samt icke granskade 
hållbarhetsredovisningar för att eventuell användning av impression 
management ska kunna fastställas. 

Tabell 6: Skillnader mellan attributioner mellan granskade och icke granskade 
hållbarhetsredovisningar.  

 Granskade  Icke granskade  Z-värde 

Totalt antal attributioner 617 409  

Internt positiva 489 323 0,019 

Internt negativa  29 30 -0,310 

Externt positiva 65 19 0,588 

Externt negativa 34 37 -0,382 

Enligt Tabell 6 går det inte att fastställa någon signifikant skillnad hos någon 
kategori inom attribution mellan granskade och icke granskade företag. Det går 
dock att urskilja små skillnader mellan granskade och icke granskade företag för 
negativa attributioner både internt till företaget och externt till omgivningen. 
Resultatet för externt positiva attributioner visar likheter istället för skillnader, 
eftersom Z-värdet är relativt högt (0,588). Resultatet säger oss ännu en gång att 
skillnader i redovisning, i form av attribution av positiva samt negativa nyheter, 
inte har påverkats av extern granskning, och därmed inte heller har haft någon 
signifikant påverkan på eventuell användning av impression management, vilket 
också motsäger tidigare forskning (Barkemeyer et al. 2014; Clatworthy & Jones 
2003) som menar att extern granskning av hållbarhetsredovisningar förväntas 
reducera användning av impression management. Även detta resultat påminner 
om Boirals (2013) studie där han kritiserar den externa granskningens 
effektivitet. 

I Tabell 7 nedan kan det dock tydligt utläsas att samtliga VD-ord innehöll till 79 
procent internt positiva attributioner för både granskade och icke granskade 
hållbarhetsredovisningar, vilket skiljer sig markant från tillämpningen av övriga 
typer av attributioner. Värt att nämna är också den stora procentuella skillnaden 
mellan positiva och negativa samt interna och externa attributioner. Samtliga 
företag, oavsett om de är granskade eller inte, har som tidigare nämnt till 87 
procent attribuerat nyheter positivt, och därmed bara 13 procent negativt. Bland 
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de totala positiva attributionerna har hela 91 procent attribuerats internt till 
företaget egna prestationer, samtidigt som positiva attributioner härledda till 
externa faktorer endast utgör 9 procent. Negativa attributioner var mer jämnt 
fördelat mellan interna respektive externa faktorer för den totala populationen; 
45 procent internt och 55 procent externt. Detta går att utläsa från Tabell 8 och 
9 nedan. 

Resultatet för attribution bekräftas av Aerts (2005) studie som i sin studie 
klargör att noterade företag i stor utsträckning attribuerar positiva händelser till 
interna prestationer. Något annat som Aerts (2005) studie bekräftar är att det 
inte finns något stöd för att noterade företag i stor utsträckning attribuerar 
negativa händelser till externa faktorer, vilket Clatworthy och Jones (2003) 
istället menar är vanligt förekommande. Även Heiders (2013) studie bekräftar 
det givna resultatet, eftersom han klargör att individer, och därmed också 
ledningen i företag, har en stark tendens att förklara positiva aspekter utifrån 
sina egna prestationer. Något som dessvärre inte har kunnat avläsas från 
resultatet är under vilka omständigheter företag och VD har valt att attribuera 
nyheter internt respektive externt. 

Tabell 7: Den procentuella användningen av attributioner för positiva och negativa nyheter i 
VD-ordet mellan granskade och icke granskade hålbarhetsredovisningar. 

 Granskade  Icke granskade 

Totalt antal attributioner 617 409 

Internt positiva 79% 79% 

Internt negativa  5% 7% 

Externt positiva 11% 5% 

Externt negativa 6% 9% 
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Tabell 8: Totalt antal positiva attributioner fördelat mellan interna och externa faktorer. 

 Antal (st) Andel (%) 

Internt positiva 812 91% 

Externt positiva 84 9% 

Totalt positiva attributioner 896 100% 
 
 
Tabell 9: Totalt antal negativa attributioner fördelat mellan interna och externa faktorer. 

 Antal (st) Andel (%) 

Internt negativa 59 45% 

Externt negativa 71 55% 

Totalt negativa attributioner 130 100% 
 

4.3. Empirisk sammanfattning 

I detta avsnitt genomfördes en sammanställning av det resultat som framkom 
från datainsamlingen. Efter sammanställningen jämfördes sedan de olika 
kategorierna med varandra och kunde således bekräfta om det fanns någon 
signifikant skillnad mellan populationerna granskade och icke granskade 
hållbarhetsredovisningar. I samtliga tabeller har de olika kategorierna ställts upp 
i den vertikala kolumnen medan populationerna tillsammans med Z-värde, i 
vissa fall antal och andel, har ställts upp i den horisontella raden. Det empiriska 
resultatet visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan de olika 
populationerna i användningen av impression management, det går dock att 
urskilja en skillnad i hur samtliga företag, oavsett om de är granskade eller inte, 
väljer att redovisa positiva respektive negativa nyheter samt hur nyheterna 
attribueras. Resultatet av studien kommer diskuteras närmare i 
diskussionsavsnittet.  
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5. Diskussion 

Diskussionskapitlet avser att fördjupa den empiriska analysen ytterligare ett steg. Här 
kommer aspekter som impression managements påverkan på omgivningen, tillförlitligheten i 
VD-ordet och den externa granskningens roll diskuteras för att få en helhetsbild av det 
studerade problemet.  

I helhet stödjer resultatet de två hypoteser som studien baseras på, eftersom det 
inte finns någon signifikant avvikelse för någon kategori mellan granskade och 
icke granskade företag. Utöver detta har vi kunnat urskilja stora skillnader 
mellan den procentuella andelen positiva och negativa nyheter samt attribution 
till interna och externa faktorer för samtliga studerade VD-ord, oberoende av 
om de utsatts för extern granskning eller inte. Detta gav oss en överblick över 
hur noterade svenska företags VD-ord utformats endast ur ett impression 
management-perspektiv. 

5.1. Impression management i VD-ordet 

Det är tydligt att VD-orden har ett selektivt språk där de positiva aspekterna 
överglänser de negativa. Gällande skillnader i användning av positiva och 
negativa nyheter fanns ingen signifikant sådan mellan granskade och icke 
granskade VD-ord, och således kan studiens Hypotes 1 bekräftas av det givna 
resultatet. Samma resultat framgick för attributioner, och därmed kan även 
Hypotes 2 bekräftas. Enligt resultatet lyfter ofta VD:n företagets egna 
prestationer när det gäller positiva aspekter, men beskyller sällan externa 
faktorer för misstag och felaktigheter. Detta bekräftas av tidigare forskning 
(Aerts 2005; Clatworthy & Jones 2003). Dock kan det diskuteras mer om 
huruvida positiva nyheter faktiskt kan härledas till företagets interna prestationer 
till 91 procent och negativa nyheter härledas likvärdigt till både interna (45 
procent) och externa (55 procent) faktorer. Till skillnad från Clatworthy och 
Jones (2003) studie har vår studie inte bekräftat varje nyhet för att den ska räknas 
som just en nyhet, annars hade vi kunnat undersöka huruvida företag verkligen 
anser att de till 91 procent är källan till sin egen framgång, men att misslyckanden 
endast till 45 procent är deras egna. Det kan anses vara missvisande att företag 
först och främst inte redovisar negativa aspekter i lika stor utsträckning som 
positiva, men också att de inte vill vidkännas eller ta ansvar för dessa negativa 
aspekter på samma sätt som de tar äran för framgångar. Detta organisatoriska 
beteende påminner om det mänskliga beteende som Heider (2013) hävdar är 
mycket vanligt i människans natur, nämligen att människan ställer sina 
framgångar i centrum och helst låter dessa definiera denne. 
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Deephouse och Carter (2005) samt Craig och Brennan (2012) hävdar att 
impression managements främsta funktion i ett sammanhang gällande 
hållbarhetsredovisningar är att stärka företagets legitimitet och rykte, oavsett om 
användningen av impression management är medveten eller inte. Huvudsaken 
är att företaget framstår som legitima. Det som dessvärre är svårt att avläsa från 
det empiriska resultatet, och även i tidigare forskning kring impression 
management, är huruvida VD:n i varje företag medvetet har betonat fördelaktig 
information genom impression management. Om det vore så att det är en 
medveten handling kan det diskuteras huruvida VD:ns, och därmed också 
företagets, handlingar verkligen är legitima i jakten på ett starkare rykte. Sådana 
aktiviteter inom impression management som företag tillämpar i jakten på 
legitimitet borde i grund och botten anses vara icke-legitima, eftersom de i så 
fall medvetet försöker manipulera intressenters uppfattning av dem på ett 
fördelaktigt sätt. Vi vill därför påstå att det uppstår en form av paradox, eftersom 
det skapas en typ av motsägelse i hur legitimitet i detta fall uppnås. Paradoxen 
uppstår enligt oss även när företag och VD är omedvetna om hur deras 
språkbruk i VD-ordet kan framstå som selektivt när till exempel nyheterna till 
övervägande del är positiva och attribuerade till egna prestationer, eftersom 
agerandet fortfarande antas syfta till att generera legitimitet och starkare rykte i 
slutändan. Det kan således diskuteras huruvida omedvetna företag och VD 
verkligen är i situationer där deras legitimitet och rykte avgörs, vilket det antas 
göra i VD-ordet (Clatworthy & Jones 2003). 

Utifrån givet resultat kan vi således se tydliga tecken på impression management 
i VD-ord i hållbarhetsredovisningar. Deegan och Rankin (1996) hävdar att 
företags överlevnad hotas om de inte agerar i enlighet med intressenters 
förväntningar. Det kan då ifrågasättas om företag alltid agerar i enlighet med det 
som intressenter anser vara legitimt, eller om de agerar i enlighet med det som 
de själva tror att intressenter anser vara legitimt agerande. Denna diskussion går 
att jämföra med Sethis (1978) studie där han nämner så kallade legitimitetsgap. 
Sethi (1978) diskuterar dock bara sådana gap där företaget inte “hinner med” att 
möta intressenternas snabbt växlande preferenser, eller när tidigare okänd 
information om företaget når intressenter. Det legitimitetsgap vi menar kan vara 
vanligt är att företag helt enkelt inte alltid har fullständig kännedom om de olika 
intressenternas förväntningar på deras agerande. 

Det faktum att företag i stor utsträckning väljer att betona positiva aspekter 
framför negativa i VD-ordet i hållbarhetsredovisningar väcker frågan om det 
verkligen rimmar med hållbart legitimitetsskapande? Clatworthy och Jones 
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(2003) hävdar att VD-ordet, både i års- och hållbarhetsredovisningar, i 
synnerlighet är intressant för investerare som främst är nyfikna på hur framtiden 
ser ut i företaget. Det kan således diskuteras om företag främst ser till 
investerares behov i VD-ordet, och att positiva betoningar och impression 
management därmed motiveras av att företag vill att investerare ska föreställa 
sig en ljus framtid samt att aktiekursen ska påverkas på ett så positivt sätt som 
möjligt. Att företag väljer att prioritera investerares behov vid upprättningen av 
VD-ordet för att påvisa en ljus framtid kan jämföras med intressentteorin som 
hävdar att investerare är en primär intressent som direkt påverkas av samt 
påverkar företagets dagliga verksamhet (Clarkson 1995), men också med det 
styrningsperspektiv som Ullman (1985) redogör för där företag ställer 
inflytelserika intressenter i centrum och därmed tillhandahåller den information 
som bildar fördelar för dem. Detta skulle kunna förklara varför företagen väljer 
att redovisa mer positiva nyheter än negativa. 

5.2. Extern granskning för hållbarhetsredovisning 

Tidigare forskning om extern granskning av hållbarhetsredovisningar har varit 
tvetydig. Vissa forskare som Clatworthy och Jones (2003), Moroney et al. (2012) 
samt Barkemeyer et al. (2014) har uppfattningen att granskning av tredje part 
kan användas som ett verktyg för att reducera impression management. Annan 
forskning har istället kritiserat extern granskning beträffande 
hållbarhetsredovisningar (Boiral 2013; Cohen & Simnett 2014; Michelon et al. 
2015; Sethi et al. 2017). Resultatet i denna studie har inte kunnat visa någon 
signifikant skillnad i varken redovisning av positiva/negativa nyheter eller 
attributioner till interna och externa faktorer i VD-ordet mellan granskade och 
icke granskade hållbarhetsredovisningar, vilket tyder på att de 
hållbarhetsredovisningar som blivit externt granskade i detta fall inte har använt 
sig av mindre impression management i form av positiva betoningar än de 
rapporter som inte har blivit granskade av tredje part. Resultatet 
överensstämmer därför inte med Clatworthy och Jones (2003) samt Barkemeyer 
et al. (2014) forskning som menar att externt granskade företags språkbruk 
borde skilja sig från icke granskade företags språkbruk, eftersom granskning 
förväntas höja transparensen och kvaliteten i hållbarhetsredovisningen.  

Eftersom externa granskare i Sverige inte behöver kontrollera den 
innehållsmässiga informationen i hållbarhetsredovisningar, däribland VD-ordet, 
kan det finnas risk för att företag utnyttjar detta genom att endast få sin 
hållbarhetsredovisning externt granskad för att granskningen i sig inger en 
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känsla av transparens och hög kvalitet hos intressenter. Michelon et al. (2015) 
diskuterar sådana omständigheter där extern granskning, men också 
upprättandet av hållbarhetsredovisning, ofta fyller ett symboliskt syfte. 
Eftersom ingen signifikant skillnad kunde fastställas i resultatet kan det 
ifrågasättas vilken roll den externa granskningen verkligen har för företagen som 
studerats. Det allt mer vanliga upprättandet av hållbarhetsredovisningar var ett 
resultat av en ny efterfrågan från allmänheten vilket resulterade i att företag 
började upprätta dessa rapporter för att möta förväntningar och därmed 
uppfattas som legitima, och på samma sätt kan extern granskning vara en del av 
de påtryckningar som skapas av intressenter. Således är det möjligt att det är 
viktigare för dessa företag att deras hållbarhetsredovisningar blir granskade av 
tredje part för att själva intrycket av granskningen i sig ska bli starkt och positivt 
för intressenterna. För att granskningen av hållbarhetsredovisningar ska vara 
mer effektiv hävdar Boiral (2013) att förändringar bör ske i 
granskningsprocessen. Vi menar, utifrån det empiriska resultatet, att det finns 
utrymme för den svenska lagstiftningen att ställa högre krav på denna process 
för att den ska skapa genuina incitament för företag att vara transparenta. 

I och med att det empiriska resultatet i studien inte kan urskilja någon betydande 
skillnad mellan de granskade och icke granskade hållbarhetsredovisningarna, i 
samband med impression management, är det möjligt att ifrågasätta om den 
externa granskningen verkligen är betydande för kvaliteten och transparensen i 
hållbarhetsredovisningarna. Tidigare forskning riktar kritik mot effektiviteten av 
extern granskning och ifrågasätter hur väsentlig granskningen egentligen är, 
specifikt i diskussionen om hållbarhetsredovisningar (Boiral 2013). Boiral (2013) 
menar att granskningen av hållbarhetsredovisningar inte är tillräckligt reglerad 
för att den innehållsmässiga kvaliteten ska kunna försäkras. Trots att kraven på 
hållbarhetsredovisningar har ökat i form av uppdateringen av ÅRL (6 kap. 10 §) 
innefattar det dock inte några krav på innehållet i hållbarhetsredovisningen, 
vilket leder till diskussionen om regleringen är tillräcklig eller ens nödvändig för 
upprättandet av hållbarhetsredovisningar. Frågan är om det verkligen ligger 
någon vikt i den externa granskningen av hållbarhetsredovisningar eller om det, 
som Michelon et al. (2015) hävdar, enbart är något som används som ett 
symboliskt verktyg av företag för att skapa ett positivt intryck hos sina 
intressenter. Det kan ifrågasättas om regleringen och lagkraven borde utvecklas 
ytterligare för att granskningen ska vara av betydelse för företagen samt skapa 
trygghet hos deras intressenter, eller om regleringen av hållbarhetsredovisningar 
enbart är överflödig. 
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6. Slutsats 

I detta kapitel presenteras studiens viktigaste konklusioner inom området för impression 
management i VD-ordet och extern granskning för hållbarhetsredovisning. Därefter redogörs 
för studiens praktiska implikationer, begränsningar och rekommendationer för framtida 
forskning. 

Denna studie syftade till att bidra till ökad kunskap om huruvida extern 
granskning har någon påverkan på den eventuella användningen av impression 
management i VD-ordet i noterade svenska företags hållbarhetsredovisningar. 
Utifrån det givna resultatet i studien kan vi dra slutsatsen att Hypotes 1 och 
Hypotes 2 har bekräftats. Ni finner studiens viktigaste konklusioner nedan. 

6.1. Teoretiska insikter 

Baserat på det empiriska resultatet kan vi konstatera att det är vanligt att 
noterade företag i Sverige i stor utsträckning väljer att betona positiva nyheter 
framför negativa i VD-ordet, och att de till övervägande del förklarar dessa 
positiva nyheter till egna prestationer. Detta resultat förklarar således att 
impression management är vanligt främst när det gäller positiva nyheter som 
attribueras internt till företaget. Clatworthy och Jones (2003) bekräftar detta och 
menar att detta selektiva språkbruk är vanligt eftersom företag har starka 
incitament att presentera sin verksamhet på bästa möjliga sätt genom VD-ordet, 
främst eftersom de vill påverka investerares och andra intressenters 
beslutsprocess. Det återfanns inget stöd för att noterade svenska företag 
systematiskt attribuerar negativa nyheter till externa faktorer som inte kunnat 
påverkas än till interna prestationer, vilket också har bekräftats av tidigare 
forskning (Aerts 2005; Clatworthy & Jones 2003). 

Enligt tidigare forskning används hållbarhetsredovisningar bland annat som ett 
verktyg för att erhålla legitimitet från intressenter (Porter & Kramer 2011). 
Annan forskning, som Thomas och Lamm (2012) studie, menar att det finns 
risk för att vissa företag använder sig av hållbarhetsredovisning för att framstå 
på ett så bra sätt som möjligt, och att detta resulterar i en missvisande bild av 
företaget. Denna studie stödjer påståendet om att hållbarhetsredovisningar och 
dess VD-ord till stor del används för att erhålla legitimitet eftersom de till 
övervägande del har valt att presentera positiva aspekter. Det går även att 
konstatera att det finns en tydlig obalans mellan positiva och negativa nyheter i 
VD-ordet, vilket Sandberg och Holmlund (2015) bekräftar och förklarar som 
positiv språkstil. Det går dock inte att urskilja från resultatet huruvida företagen 
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var för sig försöker framstå bättre än vad de i själva verket är, eftersom resultatet 
inte inkluderar kommunikativt sammanhang i varje VD-ord. 

Utifrån det empiriska resultatet och vidare diskussion kan en legitimitetsparadox 
urskiljas, eftersom företag systematiskt verkar använda sig av ett selektivt och 
manipulerat språkbruk för att erhålla legitimitet från intressenter. Denna strategi 
kan således uppfattas som oetisk eller icke legitim, vilket leder till en paradox i 
företagets legitimitetsskapande. Utifrån detta menar vi att det kan uppstå ett 
legitimitetsgap, vilket bygger vidare på Sethis (1978) studie där legitimitetsgap 
diskuteras. Detta legitimitetsgap skildrar hur företag och VD inte alltid har full 
kännedom om hur olika intressenter definierar hållbart legitimitetsskapande. 

Tidigare forskning hävdar att ett sätt att motverka impression management är 
extern granskning av en oberoende part (Moroney et al. 2012). De hävdar att 
den externa granskningen ger incitament till företag att minska sin användning 
av impression management (Clatworthy & Jones 2003). Det empiriska resultatet 
i denna studie motsäger denna forskning eftersom den visar att de granskade 
företagen inte redovisar positiva/negativa nyheter samt interna/externa 
attributioner på ett mindre fördelaktigt sätt än vad de icke granskade företagen 
har gjort. Vidare hävdar Boiral (2013) att granskningen inte är tillräcklig reglerad 
utan används mer som något symboliskt av företagen för att framstå som mer 
legitima, vilket innebär att den externa granskningen av hållbarhetsredovisningar 
kan konstateras vara otillräcklig och i denna form onödig. Om man kopplar 
resultatet till det faktum att granskningen av hållbarhetsredovisningar inte enligt 
lag behöver vara innehållsmässig i Sverige kan man då med hjälp av tidigare 
forskning ifrågasätta vad granskningen har för funktion, eftersom den inte 
skapar några skillnader mellan eventuell impression management i VD-ordet. 
Det visar istället tecken på att företagen använder granskningen som en symbol 
för kvalitet för att skapa fördelar ur ett intressentperspektiv och för att 
intressenterna ska få en bild av att hållbarhetsredovisningen är tillförlitlig och av 
relativ hög kvalitet. 

6.2. Praktiska implikationer 

Det resultat som denna studie fått kan bland annat ge noterade företag och deras 
VD, som antingen medvetet eller omedvetet använder impression management, 
en tankeställare gällande hur hållbar deras process för att skapa legitimitet 
egentligen är. Studien kan även hjälpa företag att bli mer medvetna om deras 
obalanserade användning och fördelning av positiva/negativa nyheter och 
interna/externa attributioner.  
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Studien skulle även kunna öka medvetenheten hos befintliga men även framtida 
investerare vilket leder till att de har ett mer kritisk tänkande när det läser VD-
ordet i ett företags hållbarhetsredovisning. Denna ökade medvetenhet kring 
impression management kan resultera i att de får ett mer kritiskt förhållningssätt 
i beslutsfattandeprocessen, vilket också minskar risken de tar när de investerar i 
ett företag. Det är också viktigt att andra intressenter till företaget får en ökad 
medvetenhet och kunskap om företagets legitimitetsskapande och framförallt 
hur de själva riskerar att påverkas (alternativt manipuleras) av företagets 
användning av impression management. Med tanke på att den externa 
granskningen inte verkar fylla någon kvalitetsförbättrande funktion för 
företagen själva finns det utrymme för svenska lagstiftare att reflektera huruvida 
den nuvarande lagstiftningen angående den externa granskningen av 
hållbarhetsredovisningar är tillräcklig. 

6.3. Begränsningar och rekommendationer för framtida forskning 

De begränsningar som finns i studien är att det inte är möjligt att generalisera 
till alla företag i Sverige eftersom urvalet inte är slumpmässigt utvalt. Det går 
med andra ord inte att konstatera att de likheter och skillnader som finns mellan 
VD-ord i denna studie existerar i resterande hållbarhetsredovisningar i Sverige. 
Det faktum att studien baseras på ett ojämnt fördelat antal 
hållbarhetsredovisningar per företag kan också ses som en begränsning gällande 
generaliserbarheten. Studien är även begränsad till noterade företag i Sverige, 
vilket innebär att den inte tar hänsyn till de svenska stora företag som inte är 
noterade.  

Våra rekommendationer för framtida forskning är att studien kan utökas genom 
ett större urval samt en jämförelse mellan användning av impression 
management mellan olika branscher som är intressanta ur ett 
hållbarhetsperspektiv, som till exempel olje- och drivmedelsindustrin. Det kan 
finnas olikheter mellan lagar som finns i Sverige och resterande världen gällande 
extern granskning av hållbarhetsredovisningar. Framtida forskning bör därför 
studera eventuella skillnader i användning av impression management mellan 
länder som har olika stark reglering av sådan extern granskning. Det har 
upprättats många studier kring impression management där forskningen 
antingen har fokuserat på hållbarhetsredovisningar eller årsredovisningar. 
Framtida forskning borde därför jämföra användningen av impression 
management mellan både års- och hållbarhetsredovisningar för att avgöra om 
det finns skillnader dem emellan, eftersom de sägs fylla olika kommunikativa 
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syften för företag. Vidare bör ytterligare forskning inom impression 
management studera det legitimitetsgap som presenteras i studien, vilket 
innefattar det gap där vad företaget tror är hållbart legitimitetsskapande inte 
överensstämmer med vad intressenter anser att hållbart legitimitetsskapande är.  
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Bilaga 1 - Sammanställning av hållbarhetsredovisningar 

 
Företag Årtal Granskad/icke 

granskad 
Ericsson 2012 Ja 
 2013 Ja 
 2014 Ja 
 2015 Ja 
 2016 Ja 
 2017 Ja 
Gina Tricot  2012 Nej 
 2013 Nej 
 2014 Nej 
 2015 Nej 
 2016 Nej 
H&M 2012 Ja 
 2013 Ja 
 2014 Ja 
 2015 Ja 
 2016 Ja 
 2017 Ja 
Lindex 2013 Nej 
 2014 Nej 
 2015 Nej 
 2016 Nej 
IKEA 2012 Nej 
 2013 Nej 
 2016 Ja 
Handelsbanken 2016 Ja 
 2017 Ja 
Axfood 2015 Nej 
 2016 Nej 
Addtech 2017 Nej 
Peab 2015 Nej 
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