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Sammanfattning 
Studier visar att konsumenter föredrar företag som är ansvarstagande och kan välja att 
bojkotta företag som inte uppvisar en god hållbarhetsrapportering. Dock visar viss forskning 
att för mycket rapportering om hållbarhetsarbete kan få negativa konsekvenser, exempelvis 
ökad skepticism hos intressenterna. Denna studie har fokuserat på hur företag använder 
begreppen commitment to eller committed to i hållbarhetsrapporter. Studiens syfte var att 
analysera om medieexponering påverkar användandet av commitment och detta testades 
genom en regressionsanalys. Dessutom syftade studien att analysera om det finns en skillnad i 
commitment och vad företag committar sig till mellan olika marknadsekonomier. Detta 
testades genom ett flertal t2-test. Urvalet bestod av hållbarhetsrapporter från 214 företag, 
varav 88 europeiska och 126 amerikanska som tidigare sammanställts i Centrum för forskning 
om ekonomiska relationers (CER:s) CSR-databas. Resultatet visade ett positivt signifikant 
samband mellan medieexponering och commitment samt en skillnad i commitment mellan 
olika marknadsekonomier. Det fanns en svag signifikant skillnad för commitment beträffande 
samhällsansvar, men resterande kategorier som studerats uppvisade ingen skillnad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Hållbarhetsrapportering, commitment, medieexponering, liberal och koordinerad 
marknadsekonomi, anställda, mänskliga rättigheter, samhällsansvar och produktansvar. 
 



 
 

 

Abstract 
Studies show that consumers prefer responsible companies and will boycott those who will 
not present good corporate social responsibility. However, some research show that too much 
communication about CSR can have negative consequences, e.g. increased scepticism among 
stakeholders. This study has been focusing on how companies use commitment to or 
committed to in CSR-reports. The aim of the study was to analyse if media exposure affects 
the use of commitment and this was tested with a regression analysis. Furthermore, the aim of 
this study was also to analyse if a difference in commitment existed between market 
economies and if there were any difference in what those companies are committed to. This 
was tested with several t-tests. The sample consisted of CSR-reports from 214 companies, of 
which 88 where European and 126 American. The reports were collected earlier in a database 
from Centre for research on economic relations (CER). The result showed a positive 
significant connection between media exposure and commitment and that there was a positive 
significant difference between difference between market economies. There was a weak 
significant difference in commitment to society between the market economies, but the rest of 
categories that was studied did not show any difference. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: CSR, commitment, media exposure, liberal and coordinated market economies, 
employment, human rights, society, product responsibility. 



 
 

 

Förord 
 
Denna kandidatuppsats är skriven av Julia Vikblom och Malin Olsson under höstterminen 
2017 på Mittuniversitetet i Sundsvall.  
 
Vi vill även passa på att tacka vår handledare Tommy Roxenhall som med stort engagemang 
stöttat oss i processen, bidragit med sin kunskap inom området och gett konstruktiv kritik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sundsvall 2018-09-24 

 
  
 
Julia Vikblom     Malin Olsson 



 
 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ___________________________________________________________________ 1 
1.1 Bakgrund och problematisering ______________________________________________ 1 
1.2 Syfte och frågeställningar __________________________________________________ 2 

2 Teori _______________________________________________________________________ 3 
2.1 Intressentteorin ___________________________________________________________ 3 
2.2 Commitment och medieexponering ___________________________________________ 4 
2.3 Marknadsekonomier och hållbarhetsrapporter ___________________________________ 5 
2.4 Hypotesgenerering ________________________________________________________ 6 

2.4.1 Medieexponeringens påverkan på commitment _______________________________ 6 
2.4.2 Liberala/koordinerade marknader och commitment ____________________________ 6 

2.5 Analysmodell ____________________________________________________________ 7 

3 Metod ______________________________________________________________________ 9 
3.1 Litteratursökning och källkritik ______________________________________________ 9 
3.2 Övergripande metod och ansats ______________________________________________ 9 
3.3 Urval och datainsamling ___________________________________________________ 9 
3.4 Operationalisering _______________________________________________________ 10 

3.4.1 Oberoende variabler ___________________________________________________ 10 
3.4.2 Kontrollvariabler ______________________________________________________ 10 
3.4.3 Beroende variabel _____________________________________________________ 11 

3.5 Dataanalys _____________________________________________________________ 12 
3.6 Validitet och reliabilitet ___________________________________________________ 12 
3.7 Etiskt förhållningssätt ____________________________________________________ 13 

4 Resultat ___________________________________________________________________ 14 
4.1 Deskriptiv statistik och korrelationsanalys ____________________________________ 14 
4.2 Hypotesprövning ________________________________________________________ 15 

5 Diskussion _________________________________________________________________ 18 
5.1 Medieexponering och commitment __________________________________________ 18 
5.2 Skillnader i commitment mellan liberala och koordinerade marknadsekonomier _______ 19 
5.3 Commitment till sociala hållbarhetsfrågor mellan liberala och koordinerade 
marknadsekonomier ____________________________________________________________ 19 

6 Slutsats och förslag på fortsatt forskning ________________________________________ 20 
6.1 Slutsats ________________________________________________________________ 20 
6.2 Förslag på fortsatta studier _________________________________________________ 20 

Källförteckning _________________________________________________________________ 21 

 

 



 
 

 

Figurförteckning 
Figur 1 - Studiens analysmodell ______________________________________________________ 8 
 
Tabellförteckning 
Tabell 1 - Typer av commitment som använts i sökningen .................................................................... 13 
Tabell 2 - Deskriptiv data ...................................................................................................................... 14 
Tabell 3 - Korrelationstabell ................................................................................................................. 15 
Tabell 4 - Regressionsanalys av commitment ....................................................................................... 15 
Tabell 5 - Skillnader mellan olika marknadsekonomier ........................................................................ 15 
Tabell 6 - Medelvärdesskillnad i olika typer av commitment mellan olika marknadsekonomier ......... 16 
Tabell 7 - Skillnaderna i olika typer av commitment............................................................................. 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 1

1 Inledning  

Här presenteras problembakgrunden, problemformulering och syftet med studien. Dessutom 
presenteras tidigare forskning och väsentliga begrepp.  

1.1 Bakgrund och problematisering  

Du et al. (2010) visar att 87 % av amerikanska konsumenter är benägna att byta från ett 
varumärke till ett annat om det senare har bättre rykte, förutsatt att pris och kvalité är ungefär 
densamma. Vidare visar studien att 85 % respektive 66 % av konsumenterna kommer att byta 
varumärke eller bojkotta företag som uppvisar sämre ansvarstagande än andra företag kring 
de aspekter som ingår i en hållbarhetsrapportering.  
 
Med andra ord kan företag använda hållbarhetsrapporteringar för att stärka relationer med 
sina kunder och andra intressenter. Hållbarhetsrapporter med hög kvalitet leder till mer nöjda 
och lojala kunder som dessutom är mer benägna att sprida företagets budskap vidare (Du et 
al., 2010). Vidare visar studier att kunder och andra intressenter är mer benägna att investera 
eller arbeta i företaget i fråga om det har en hög kvalitet på sin hållbarhetsrapportering (Sen et 
al., 2006). Med andra ord favoriseras sådana företag av sina intressenter och i längden 
förbättras deras varumärken (Du et al., 2010). Emellertid visar vissa studier att 
hållbarhetsrapportering inte bara leder till fördelar för företaget, utan det kan också trigga 
intressenternas skepticism och cynism (Mohr et al., 2001; Schlegelmilch & Pollach, 2005; 
Lindgreen & Swaen, 2010). 
 
Företag som å ena sidan inte uttalar sig vid kriser eller tar ställning i viktiga frågor kan 
uppfattas av allmänheten som att de inte anser att det är viktiga frågor. För mycket 
kommunikation kring viktiga frågor kan å andra sidan få motsatt effekt då det kan leda till 
intensiv granskning av media eller andra grupper som anser att det bara handlar om att 
marknadsföra sig själva. Om media dessutom upptäcker att det företagen säger att de gör eller 
ska göra inte stämmer överens med verkligheten, kan det se ut som att företaget endast 
använder hållbarhetsrapportering som “window-dressing”, dvs. inget annat än skönmålning 
(Schlegelmilch & Pollach, 2005). Sådan skönmålning kan användas för att försöka skapa 
legitimitet kring företagets verksamhet och kan uttryckas som att de lovar att engagera sig i 
hållbarhetsfrågor som de helt eller delvis inte infriar (Deegan & Unerman, 2011).  
 
Företag använder ofta media för att kommunicera sina ansvarstaganden kring 
hållbarhetsfrågor till sina kunder och andra intressenter (Colleoni, 2013). Företags 
hållbarhetsrapporter varierar i omfattning och kvalitet men även när det gäller hur mycket de 
lovar sina intressenter. Företag som lovar mycket kan av naturliga skäl ha svårt att infria alla 
löften och skulle det komma fram att företaget inte lyckas infria dem eller gör tvärtemot vad 
som har lovats kan företaget drabbas hårt. Ett exempel på detta inträffade när H&M 
kritiserades av Human Rights Watch (2015) som upptäckt att en underleverantör använde 
barnarbetare och hade oskäliga arbetsförhållanden, trots att H&M hade lovat att det inte 
förekom barnarbete och att deras anställda hade skäliga arbetsförhållanden. Detta var något 
som påverkade H&Ms legitimitet. 
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I hållbarhetsrapporter lovar företag sina intressenter inte bara i olika omfattning utan också att 
utföra olika typer av hållbarhetsaktiviteter. Detta kommer till uttryck som att företag 
committar sig till något eller någon. Det finns inget svenskt ord som motsvarar det engelska 
ordet commitment men det är vanligt att begreppet commitment definieras olika beroende på 
vilket perspektiv som begreppet studeras ur. Commitment kan studeras ur ett attitydbaserat 
eller ett beteendebaserat perspektiv (Meyer & Allen, 1991). Det attitydbaserade perspektivet 
fokuserar på människors relationer till organisationer, samt att intressenters och företags 
värderingar och målsättningar överensstämmer med varandra. Således handlar det om 
kognitiva beslut. Det beteendebaserade perspektivet handlar om att upprepa ett beteende och 
utföra en aktiv handling, exempelvis att få kunder att fortsätta köpa produkter från företag. 
Majoriteten av studierna inom området baseras på attitydbaserad commitment (Mowday et al., 
1982; Olsén Fjordhammar & Roxenhall, 2017). Dock fokuserar denna studie istället på det 
beteendebaserade synsättet på commitment då det finns en avsaknad av studier på detta 
område. Ytterligare en anledning till valet av inriktning på commitment beror på att studien 
analyserar i vilken grad företag efter påtryckning från intressenter öppet berättar om vad de 
committar sig till för att tillfredsställa dessa, vilket då är en aktiv handling från företag, dvs. 
beteendebaserad commitment.  
 
Commitment används vanligtvis inom marknadsföringsforskning (Dwyer et al., 1987; Meyer 
& Allen, 1991; Hessling et al., 2018) för att studera relationer mellan olika parter, men såvitt 
vi känner till saknas det studier kring commitment inom redovisningsforskning och därmed 
även kring hållbarhetsrapportering. Av den anledningen är det av vikt att analysera hur 
företag committar sig till olika aktiviteter och intressenter i sina hållbarhetsrapporter, samt hur 
relationen med intressenterna påverkar deras commitment.  
 
Det finns studier som visar att innehållet i hållarhetsrapporter är olika för företag från olika 
marknadsekonomier, exempelvis har företag i mer liberala marknadsekonomier andra syften 
med sin hållbarhetsrapportering än företag i mer koordinerade marknadsekonomier (Favotto 
et al., 2016). Detta bör innebära att det kan finnas liknande skillnader gällande commitment.  
 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Studiens syfte är att beskriva och analysera hur företag committar sig i sina 
hållbarhetsrapporter. Vidare analyseras variationer av användningen av commitment i 
förhållande till graden av medieexponering och olika marknadsekonomier. 
 
Mot denna bakgrund formuleras följande frågeställningar: 
 

- I vilken mån påverkar medieexponering graden av commitment? 
- I vilken mån finns det någon skillnad mellan grad av medieexponering och 

commitment mellan företag i liberala och koordinerade marknadsekonomier? 
- I vilken mån skiljer sig graden av commitment mellan liberala och koordinerade 

marknadsekonomier gällande sociala hållbarhetsfrågor?  
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2 Teori 

I detta avsnitt presenteras teorier, tidigare forskning och studiens hypoteser. Intressentteorin, 
medieexponering, commitment samt liberala och koordinerade marknadsekonomier. 

2.1 Intressentteorin 

Intressentteorin utvecklades under 1980-talet och har sedan dess använts flitigt för att 
beskriva och analysera företags relation till dess omvärld. Definitionen av en intressent är att 
de kan påverka alternativt bli påverkade av ett företags verksamhet. En intressent kan också 
definieras som någon som har något att vinna eller förlora på olika aktiviteter som företag 
företar sig (Buccholz & Rosenthal, 2005) 
 
Intressentteorin beskriver inte bara vilka intressenter som är viktiga utan också hur företag bör 
allokera sina resurser till dem. Eftersom intressenterna kan påverka ett företag och dess 
verksamhet kan de ställa krav som de vill ska uppfyllas. Det är dock inte ovanligt att kraven 
är motstridiga. Kunderna kan å ena sidan ha önskemål om att ett företag ska tillverka 
produkter med ett miljövänligt material som innebär ökade materialkostnader och därmed 
lägre vinst för företaget i fråga. Å andra sidan kan aktieägarna ha önskemål om att 
utdelningen ska vara så hög som möjligt. I denna situation måste företag med andra ord möta 
intressenternas motstridiga krav. Meningen är att intressenterna ska vara någorlunda nöjda 
med beslutsfattandet i verksamheten, åtminstone de viktigaste intressenterna. Beroende på 
företaget och dess verksamhet kan de viktigaste intressenterna variera (Buccholz & 
Rosenthal, 2005).  
 
Intressenter kan vara både primära och sekundära. Primära intressenter är direkt involverade i 
företagets affärsuppgörelser, medan de sekundära endast blir påverkade av dessa utan att vara 
involverade (Buccholz & Rosenthal, 2005). De primära är kunder, anställda, leverantörer och 
aktieägare. Dessa skapar värde för företag genom aktiviteter eller genom att tillföra resurser 
(Bridoux & Stoelhorst, 2014). Kunder kan, utöver att konsumera företagens produkter, skapa 
värde för företaget genom att rekommendera företag och dess produkter till andra (Sen & 
Bhattacharya, 2001). Relationen med de primära intressenterna är viktig för företaget 
eftersom dessa aktivt kan välja om de vill fortsätta relationen eller inte. Företag kan känna sig 
mer pressade av dessa intressenter eftersom de är mer kostsamma att förlora (Bridoux & 
Stoelhorst, 2014).  
 
Intressenter kräver transparens angående ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter av 
verksamheten, vilket är den grundläggande tanken med hållbarhetsrapportering. Studier visar 
att företags strategiska val påverkas av påtryckning från intressenter som använder 
information för att utvärdera relationen med företaget och relationens eventuella fortsättning. 
Informationen kommer ofta från tryckta rapporter (Herremans et al., 2015). Att rapportera 
hållbarhetsaktiviteter öppet är ett sätt för företag att visa för intressenterna att verksamheten 
bedrivs på ett hållbart sätt (Schlegelmilch & Pollach, 2005). Internet och sociala medier har 
gett intressenterna större möjligheter att ta del av den typen av information (Colleoni, 2013).  
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Hållbarhetsrapportering kan alltså användas för att stärka relationen mellan företag och dess 
intressenter genom att företag sprider information om sina hållbarhetsaktiviteter och resultat 
(García-Ayuso & Larrinaga, 2003). Det kan exempelvis skapa kundlojalitet och forma 
kunderna till att bli ambassadörer för företaget, öka möjligheten till att locka till sig anställda 
samt aktieägare som investerar i företaget (Du et al., 2010). För att göra detta kan företag ge 
löften om att utföra framtida hållbarhetsaktiviteter. Intressenterna får på så vis ett skriftligt 
erkännande om att deras krav på en hållbar verksamhet har uppmärksammats, och att 
företaget i fråga vill fortsätta relationen med den aktuella intressentgruppen. Allt för positiv 
hållbarhetsrapportering kan dock betraktas som att företaget vill framstå i bättre dager, och 
inte att de genuint arbetar för en långsiktig hållbar verksamhet. Detta kan leda till att 
företagens trovärdighet ifrågasätts, vilket innebär negativa konsekvenser i form av sämre 
attityd och beteenden från intressenter (Du et al., 2010, Schlegelmilch & Pollach, 2005). 
Företag måste därför avväga hur de ska kommunicera vad de gör för att möta intressenternas 
krav på hållbarhetsrapportering. 
 

2.2 Commitment och medieexponering  

Massmedia har fått allt större betydelse ju mer samhället moderniserats (Corrigall-Brown & 
Wilkes, 2014). Det finns således anledning att anta att medier har en påverkan på om 
allmänheten väljer att köpa en produkt från ett visst företag eller inte och om de skulle kunna 
tänka sig företaget som en potentiell arbetsplats eller kanske köpa aktier i företaget. Med 
andra ord kan medier påverka intressenternas agerande. Företag kan också själva använda 
sociala medier för att kommunicera med sina intressenter (Colleoni, 2013). Som en följd av 
detta kan intressenterna ställa ytterligare krav på att företag bedriver en hållbar verksamhet 
och företag kan i sin tur bemöta dessa krav genom att committa sig till olika områden inom 
hållbarhet.  
 
Commitment betraktas som en kritisk framgångsfaktor i affärsrelationer (Sarkar et al., 1998; 
Gounaris, 2005; Sahadev, 2008; Sharma et al., 2015), forskningsrelationer (Hagedoorn et al., 
2000; Parker, 2000; Nummela, 2003) och relationer inom organisationer (Meyer et al., 2002). 
Det är vanligt att begreppet commitment definieras olika beroende på vilket perspektiv som 
begreppet studeras ur. Morgan & Hunt (1994) menar att det är fråga om att en relationspart 
tycker att relationen är så pass viktig att denne anstränger sig maximalt för att behålla den på 
obestämd tid. En annan definition är att commitment är en implicit eller explicit överens-
kommelse om att relationen ska fortsätta mellan relationsparterna (Dwyer et al., 1987, Kim 
and Frazier, 1997, De Ruyter et al., 2001, Goodman and Dion, 2001). Definitionerna ger vid 
handen att commitment är en vilja att kortsiktigt uppoffra sig för att nå långsiktiga fördelar. 
 
I den beteendevetenskapliga litteraturen på området ses commitment som en viktig hörnsten i 
relationen mellan anställda och arbetsgivare (Meyer & Allen, 1991; Meyer & Smith, 2000). 
Den dominerande hållningen inom detta forskningsfält är att commitment består åtminstone 
av en affektiv och en kalkylativ komponent (Meyer & Allen, 1991). Vidare menar Meyer & 
Allen (1991) att det finns ytterligare en komponent som bör hanteras, nämligen den normativa 
eller obligationsmässiga komponenten. Inom marknadsföringslitteraturen förekommer också 
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inlåsnings-commitment och värdebaserad commitment som synonyma begrepp för den 
kalkylativa komponenten (Sharma et al., 2015; Hessling et al., 2018).  
 
Graden av commitment kan skilja sig åt mellan företag. Commitment kan användas som ett 
verktyg för att tillfredsställa intressenternas krav och påverkas av företagsledningens 
prioriteringar. Företag kan dessutom committa sig till olika områden. Commitment till 
anställda kan innebära att företag vill förbättra arbetsmiljön och villkor för dess medarbetare. 
Commitment till mänskliga rättigheter kan innebära att företag ser till att FN:s riktlinjer för 
mänskliga rättigheter efterföljs för de personer som berörs av verksamheten. Commitment till 
samhället kan innebära att företag tar ansvar för verksamheten bidrar till samhället genom 
sysselsättning och olika investeringar. Commitment till produktsäkerhet kan innebära att 
företag tar ansvar för att deras produkter följer diverse riktlinjer för säkerhet och ersättning av 
skador orsakade av produkterna (GRI G4). Graden av commitment torde öka om intressenter 
ställer krav på exempelvis dessa områden, för att företag visar att de lyssnar på vad 
intressenterna vill (Morgan & Hunt, 1994).  
 
Eftersom medieexponering har en påverkan på människor (Corrigall-Brown & Wilkes, 2014) 
innebär detta att medier kan påverka intressenter och vilka krav de ställer på företag. Det finns 
belägg för att medieexponering har påverkan på innehållet i företags hållbarhetsrapporter 
(Cormier et al., 2005). Det kan argumenteras för att ju mer ett företag exponeras i media, ju 
mer krav ställer intressenterna, vilket ger ökad grad av commitment i hållbarhetsrapporterna.  
 

2.3 Marknadsekonomier och hållbarhetsrapporter 

Innehållet i en hållbarhetsrapport kan skilja sig åt beroende på inom vilken marknadsekonomi 
som företag verkar i, exempelvis mellan koordinerade och liberala marknadsekonomier. En 
liberal marknadsekonomi styrs av interaktioner mellan marknadsaktörerna, alltså att 
marknaden är fri och har få regleringar. En koordinerad marknadsekonomi styrs av 
marknadsinstitut, vilket innebär mer reglering och socialt kollektivt ansvarstagande 
(Akkermans et al., 2009). Dessa ekonomier har utöver detta också åtskiljande lagstiftning som 
kan innebära skillnader i vad hållbarhetsrapporteringen innehåller samt politiska och 
kulturella skillnader (González-Benito & González-Benito, 2006).  

 
Favotto et al. (2016) har visat att företag verksamma inom en koordinerad marknadsekonomi 
tenderar att fokusera mer på den sociala aspekten av hållbarhetsrapportering än företag 
verksamma inom en liberal marknadsekonomi. Det innebär således att företag inom 
koordinerade marknader fokuserar jämförelsevis mer på exempelvis mänskliga rättigheter i 
rapporteringen.  
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2.4 Hypotesgenerering 

2.4.1 Medieexponeringens påverkan på commitment 

Den totala mängden mediebevakning ökar företagets synlighet, vilket i sin tur kan leda till 
ytterligare uppmärksamhet och mer offentlig granskning. Medier kan spela en viktig roll när 
det gäller att mobilisera sociala rörelser såsom intressegrupper mot barnarbete och på så vis 
bidra till att acceptabla normer skapas kring praktiskt hållbarhetsarbete. Medier spelar inte 
bara en passiv roll i att forma normer, utan också en mer aktiv roll genom att välja de 
händelser som har ett nyhetsvärde. Empiriska studier har visat att företag med hög grad av 
medieexponering är mer benägna att rapportera hållbarhetsaktiviteter än företag med lägre 
grad av exponering (Li et al., 1997; Lee & Carroll, 2011). 
 
Genom Internet och sociala medier kan intressenter lättare vara involverade i 
hållbarhetsfrågor (Colleoni, 2013). Den ökade medieexponeringen som följer torde pressa 
företag att committa sig till hållbarhetsfrågor i högre utsträckning än annars för att 
tillfredsställa sina intressenter. Företag som har sämre rykte bland sina intressenter ses som 
mindre ansvarstagande (Sen & Bhattacharya, 2004), vilket kan medföra en högre 
exponeringsgrad i media. Dessa företag har därför incitament att committa sig till 
hållbarhetsfrågor för att få ett bättre rykte. Konsekvenserna kan annars bli att intressenter, 
speciellt kunder, inte vill konsumera företagets produkter (Sen & Bhattarcharya, 2006).  
 

Commitment kan som tidigare nämnts användas som en metod för att bemöta krav från främst 
primära intressenter, som är viktiga för företag att behålla (Bridoux & Stoelhorst, 2014). En 
högre grad av medieexponering kan göra att det ställs mer krav på företag och pressar dem till 
att committa sig till hållbarhetsfrågor för att uppvisa en hållbar verksamhet. Detta innebär 
alltså att ju högre medieexponering, ju mer pressar intressenter företag och graden av 
commitment i hållbarhetsrapporter blir således högre. 

Mot denna bakgrund har nedanstående hypotes formulerats: 
 
H1: Det finns ett positivt samband mellan medieexponering och commitment i 

hållbarhetsrapporter. 

 

2.4.2 Liberala/koordinerade marknader och commitment 
Det finns skillnader i hur företagen hållbarhetsrapporterar beroende på om de är verksamma 
på liberala eller koordinerade marknader (Favotto et al., 2016), vilket torde innebära att 
företagen använder commitment på olika sätt. Det finns indikationer som visar att praxis för 
hållbarhetsrapportering har större möjligheter att utvecklas i en liberal marknad då företag kan 
erbjudas en legitimitetskälla, medan företag i koordinerad marknad kan komma att samverka 
med intressenter i sociala nätverk (Favotto et al., 2016). En självstyrande liberal marknad 
innebär alltså att företag behöver legitimitet. Påtryckning från intressenter är enklare genom 
användning av Internet (Schlegemilch & Pollach, 2005) och en ökad medieexponering 
betyder att företag verksamma på en liberal marknad överdriver commitment för detta 
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ändamål. Det ger incitament att företag inom en liberal marknadsekonomi committar sig mer 
generellt än företag verksamma i en koordinerad marknadsekonomi. 
 
Mot denna bakgrund har följande hypotes formulerats: 
 
H2a: Företag verksamma på liberala marknader påverkas mer av medieexponering än 

företag verksamma på koordinerade marknader. 

 

H2b: Företag verksamma på liberala marknader committar sig i större utsträckning än 

företag verksamma på koordinerade marknader. 
 
Företag verksamma på koordinerade marknader engagerar sig i större utsträckning i sociala 
hållbarhetsfrågor och de fokuserar även mer på mänskliga rättigheter (Favotto et al., 2016). 
Eftersom de sociala hållbarhetsfrågorna endast är en del av rapporten är det möjligt att företag 
på koordinerade marknader committar sig mer till just den delen. Eftersom det finns studier 
som visar att dessa företag har ett större fokus på sociala hållbarhetsfrågor (Favotto et al., 
2016) går det att anta att företag i en koordinerad marknad committar sig i större utsträckning 
till dessa frågor också.  
 
Mot denna bakgrund har följande hypotes formulerats:  

H3a: Företag verksamma på koordinerade marknader fokuserar mer på de sociala 

hållbarhetsfrågorna och committar sig därför i högre grad till anställda än företag 

verksamma på liberala marknader. 

H3b: Företag verksamma på koordinerade marknader fokuserar mer på de sociala 

hållbarhetsfrågorna och committar sig därför i högre grad till mänskliga rättigheter än 

företag verksamma på liberala marknader.  

H3c: Företag verksamma på koordinerade marknader fokuserar mer på de sociala 

hållbarhetsfrågorna och committar sig därför i högre grad till samhället än företag 

verksamma på liberala marknader. 

H3d: Företag verksamma på koordinerade marknader fokuserar mer på de sociala 

hållbarhetsfrågorna och committar sig därför i högre grad till produktsäkerhet än företag 

verksamma på liberala marknader. 

 

2.5 Analysmodell 

Denna modell illustrerar studiens syfte samt visar variablernas relation till varandra och 
representerar hypoteserna i studien. Commitment är studiens beroende variabel, och de 
oberoende är medieexponering samt liberal och koordinerad marknadsekonomi. Commitment 
studeras på två olika sätt, dels i sin helhet i hypotes 1 och 2 där påverkan på commitment till 
alla delar inom hållbarhetsrapportering studeras och dels uppdelat i hypotes 3 där skillnader i 
commitment till de sociala hållbarhetsfrågorna studeras. Hur medieexponering påverkar 
commitment analyseras via eventuella samband mellan variablerna samt eventuella skillnader 
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mellan liberal och koordinerad marknadsekonomi. Liberal och koordinerad marknadsekonomi 
analysera via skillnader i commitment mellan dessa.  
 

 
Figur 1 - Studiens analysmodell. 
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3 Metod 

I följande kapitel presenteras studiens genomförande och informationssökning, val av metod, 
urval av data, operationalisering av variablerna samt diskussion av validitet och reliabilitet. 

 

3.1 Litteratursökning och källkritik 

För att få större förståelse för området granskades tidigare forskning om commitment inom 
hållbarhetsrapportering och intressentteorin. Artiklarna hämtades från en sammanställning av 
tidigare använda artiklar från CER:s CSR-forskningsprojekt1 och därefter användes 
databaserna Google Scholar och Primo för att söka ytterligare artiklar. De sökord som 
användes var “commitment”, “CSR” samt “Stakeholder theory”. Dessutom användes 
kedjereferenser, det vill säga tidigare forskning som det hänvisas till i artiklar. Studiens 
grundläggande artikel av Meyer & Allen (1991) användes för att definiera begreppet 
commitment.  
 
För att få aktuell forskning på området var utgångspunkten att använda så nyligen publicerade 
artiklar som möjligt. Dock användes några äldre artiklar i studien eftersom de innehöll 
relevanta teorier och definitioner som kunde ligga till grund för studien. Alla utvalda artiklar 
var “peer-reviewed” för att de skulle vara av hög kvalitet. För att utforma ett tillvägagångssätt 
för studien användes boken Företagsekonomiska forskningsmetoder av Bryman & Bell (2015) 
som är en etablerad bok och väl beskriver forskningsprocessen. 
 

3.2 Övergripande metod och ansats 

Studien använde en kvantitativ metod med en deduktiv ansats. Studien baseras på teorier och 
tidigare forskning inom området och utifrån dessa formulerades hypoteser (jämför Bryman & 
Bell, 2015). För denna typ av studie lämpade det sig bäst göra en innehållsanalys genom att 
använda redan publicerade hållbarhetsrapporter, vilket motiverar en kvantitativ studie. 
Eftersom studien grundade sig på tidigare forskning användes en deduktiv ansats genom att 
hypoteser formulerades.  

 

3.3 Urval och datainsamling 

Urvalet grundades alltså på insamlade data från CER:s CSR-databas (2016) bestående av 214 
multinationella företag. Denna bestod av 126 amerikanska och 88 europeiska företag som 
publicerat hållbarhetsrapporter i GRI:s databas. Kriteriet som fanns vid inhämtandet av dessa 
rapporter var att företagen skulle vara multinationella. Det fiskala årtalet var 2014–2015.[1]  
 

                                                 
1 

Centrum för forskning om ekonomiska relationers forskningsprojekt om hållbarhetsrapportering (2016) 
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3.4 Operationalisering 

I detta avsnitt operationaliseras variablerna som användes i studien. 

3.4.1 Oberoende variabler 
De oberoende variablerna var medieexponering samt liberala och koordinerade 
marknadsekonomier. 
 

Medieexponering 
Medieexponering mättes i den utsträckning som ett företag exponerades i media, både 
positiva och negativa nyheter. Studien syftade inte till att analysera positiva respektive 
negativa nyheters effekter, utan enbart den sammanlagda medieexponeringen. För att testa 
detta gjordes en sökning i Google News för att se hur många träffar respektive företag hade. 
Tidigare forskning använde detta verktyg med motiveringen att det är en bred databas, vilket 
innebar en grundlig mätning av medieexponering (Garcia-Sanchez et al., 2014). 
 
Medieexponering = antal träffar på Google News 
 

Liberal och koordinerad marknadsekonomi 
Europeiska företag som verkar på en koordinerad marknadsekonomi fokuserar i större 
utsträckning på sociala hållbarhetsfrågor som mänskliga rättigheter än amerikanska företag 
som verkar på en liberal marknadsekonomi som lägger större vikt på interaktion med andra 
parter (Favotto et al., 2016). Dessutom är inte hållbarhetsredovisning reglerat på samma sätt i 
USA som i Europa (Deegan & Unerman, 2011). De europeiska företagen representerades av 
tyska, nederländska och schweiziska företag då dessa verkar på en koordinerad 
marknadsekonomi samt enligt Favotto et al (2016) är urtypiska europeiska bolag. De 
amerikanska företagen verkar på en liberal marknadsekonomi. Marknadsekonomierna gjordes 
om till dummyvariabel och i studien benämns koordinerad marknadsekonomi som 1 och 
liberal marknadsekonomimed 0. Europeiska företag var huvudvariabel och benämns KME i 
studien. Amerikanska företag var referensvariabel och benämns LME i studien. 

3.4.2 Kontrollvariabler 
Studiens kontrollvariabler var ålder och tredjepartsförsäkran. Ålder valdes då det kan ha en 
inverkan på företagens utvecklingsgrad, dvs. äldre företag kan ha kommit längre i sitt 
hållbarhetsarbete än yngre företag. Tredjepartsförsäkran kan påverka kvalitén eftersom en 
oberoende part har granskat hållbarhetsrapporten och dess innehåll. 
 

Ålder 
Företagets ålder mättes i hur många år som företaget har varit verksamt, alltså startåret fram 
till årtalet som hållbarhetsrapporten släpptes. 2016 valdes eftersom det var det året som data 
samlades in och bearbetades. 
 
Företagets ålder = 2016 - verksamhetens startår 
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Tredjepartsförsäkran 
En rapport som är tredjepartsförsäkrad visar tecken på trovärdighet och engagemang (Bagnoli 
& Watts, 2016). Det kan innebära varierande kvalité på rapporterna. Tredjepartsförsäkran 
sammanställdes som en dummyvariabel, där siffran 1 betyder tredjepartsförsäkrad och siffran 
0 betyder icke-tredjepartsförsäkrad. 

3.4.3 Beroende variabel 
Studiens beroende variabel var commitment i hållbarhetsrapporter. 
  

Commitment 
Den beroende variabeln i denna studie var commitment i hållbarhetsrapporter. Detta mättes 
genom att studera hur ofta företag använde ordet commitment i sina rapporter. Därför 
genomfördes i programmet Nvivo en sökning på antalet gånger företagen använde begreppen 
“committed to” eller ”commitment to” i sin hållbarhetsrapportering. 
 
Commitment = antal gånger företag använder begreppen “committed to” och ”commitment 
to” 
 

Olika typer av commitment 
För att mäta olika typer av commitment utgick studien från triple bottom line, vilket är de 
grundläggande faktorerna i hållbarhetsrapportering (Deegan & Unerman, 2011). Dessa är 
ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Denna studie definierade dessa begrepp på 
samma sätt som GRI:s G4 Sustainability Guidelines. Eftersom europeiska företag tenderar att 
lyfta fram de sociala aspekterna (Favotto et al., 2016) fokuserade denna studie på den delen av 
triple bottom line. Dessutom utgick studien från en pågående studie av Domeij & Roxenhall 
(2018) som betonat att andra studier på området inte utgår från GRI:s sociala subkategorier 
(employment, human rights, society och product responsibility), utan enbart inkluderar någon 
av dem. 
 
Denna variabel kategoriserades i ett Blau-index, dvs. ett index som beräknade mångfalden 
mellan de olika typerna av commitment hos varje enskilt företag. Ju jämnare fördelning av 
innehållet, ju högre Blau-index och det räknades ut genom att kvadrera kvoten av antal gånger 
varje subkategori nämndes dividerat med totalt antal gånger alla fyra subkategorier nämndes. 
Den summan kallas p2 och subtraheras från 1 för att mäta graden av mångfald (Harrison & 
Klein, 2007). 
 
Sociala aspekter av hållbarhetsredovisning = anställda, mänskliga rättigheter, samhällsansvar 
och produktansvar. 
 
Formel för denna studies Blau-index är: 1 - ∑Pk2 där k = varje social aspekt 
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3.5 Dataanalys 

För att testa medieexponeringens påverkan på commitment användes en regressionsanalys 
och för att studera om det fanns skillnad mellan olika typer av ekonomier gjordes ett t-test. 
För att testa hypoteserna om olika typer av commitment sammanställdes insamlade data och 
sedan skapades alltså ett Blau-index för varje enskilt företag. Därefter gjordes ett t2-test för att 
analysera medelvärden av Blau-indexet mellan olika typer av ekonomier.  
 
För att testa om sambanden var signifikativa analyserades och tolkades p-värdet via tre nivåer 
av signifikans. Ett p-värde lägre än 0,01 indikerar mycket stark signifikans medan ett p-värde 
mellan 0,01 och 0,05 indikerar stark signifikans, samt ett p-värde mellan 0,05 och 0,1 
indikerar en viss signifikans. Dessutom förklaras sambandets styrka av Beta-värdet. Det anges 
i decimalform, vilket ger en tolkning i procent (Wild & Seber, 1999). 

 

3.6 Validitet och reliabilitet 

Validitet syftar till att kontrollera om studien mätt det den avsett att mäta. Intern och extern 
validitet är två aspekter av validitet. Intern validitet handlar om hur pass väl undersökningen 
stämmer med verkligheten och extern validitet behandlar graden av generaliserbarhet. 
(Bryman & Bell, 2015). Det gjordes ingen faktoranalys eftersom inga variabler blev 
sammansatta till en ny variabel. 
 
I mätningen av de olika typerna av commitment hittades stöd i GRI:s rapport och inriktningen 
på sociala aspekter i Favotto et al. (2016), vilket resulterade i vår forskningsinriktning. 
Därefter gjordes egna bedömningar av de mest förekommande orden som användes i 
anslutning till “committed to” och “commitment to”. Olika böjningar av orden användes för 
att få en mer omfattande sökning och materialet sammanställdes sedan för att testas analytiskt. 
Under bearbetningen av data gjordes kontroller så att orden användes i rätt sammanhang för 
att stärka den interna validiteten (Bryman & Bell, 2015).  
 
Vid datainsamlingen beträffande olika typer av commitment upptäcktes att de europeiska 
företagen formulerat sig annorlunda än de amerikanska företagen. Därför gjordes en djupare 
analys av rapporterna för att kunna fastställa om företagen faktiskt committat sig till de delar 
som undersökningen avsåg att mäta. Det innebar att sammanhanget för varje commitment 
kontrollerades för att se att företag committade sig till de sociala hållbarhetsfrågorna och inte 
till något annat. Detta torde ha minskat förekomsten av data som inte tillhör studien. Ett antal 
nyckelfraser bestämdes för att utgöra en ram för insamlingen. Dessa framgår av tabell 1. 
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Tabell 1 - Typer av commitment som använts i sökningen 

Typ av commitment Material Nyckelord Ord

Anställda  CER:s CSR-rapporter Employment
Employment, employee, employees, 
workplace, workers’ environment, workers, 
labor, labour 

Mänskliga rättigheter  CER:s CSR-rapporter Human rights
Human rights, child labour, womens’ rights, 
equality, discrimination

Samhällsansvar  CER:s CSR-rapporter Community
Society, social environment, community, 
communities

Produktansvar  CER:s CSR-rapporter
Consumer, 
customer

Quality, safety, developing products, 
consumer, consumers, customer, customers

 
 
Reliabilitet avser mätningens tillförlitlighet, dvs. att en upprepad mätning ska få samma eller 
liknande resultat (Bryman & Bell, 2015). Alla mätningar som genomförts har sparats för 
vidare forskning inom området och tillvägagångssättet samt bakomliggande tankegång har 
redovisats löpande i studien, vilket underlättar en ny mätning. 
 
Faktorer som kan ha påverkat utfallet av studien var exempelvis den mänskliga faktorn. 
Eftersom varje rapport inte lästs i sin helhet finns det risk att väsentliga data som borde ha 
omfattats av studien har missats och vid sammanställning kan felskrivningar ha förekommit 
utan att det uppmärksammats. För minimera denna risk användes fler antal nyckelord och 
sammanhanget för användningen av commitment kontrollerades. För att upprepa studien 
måste variablerna definieras på samma sätt och samma fraser måste användas för att få 
samma resultat. Vid insamling av data för olika typer av commitment måste även samma 
subjektiva bedömningar göras vid bedömning om det tillhör vad studien avser att mäta. Detta 
kan skilja sig åt om andra personer skulle upprepa samma studie då definitioner och ram för 
insamling då skulle kunna se annorlunda ut. 
 

3.7 Etiskt förhållningssätt 

Den insamlade data i denna studie har endast använts i forskningssyfte och företagen har 
hållits anonyma. Inget företag har diskuterats enskilt utan enbart på aggregerad nivå. All 
information finns tillgänglig då den är inhämtad från offentliga källor. 
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4 Resultat 

I följande kapitel presenteras resultat från studien. Deskriptiv statistik och korrelationsanalys 
följs av hypotesprövning. 

 

4.1 Deskriptiv statistik och korrelationsanalys 

I tabell 2 visas variablerna i form av deskriptiv statistik. Företagens ålder varierar och det 
fanns också en märkbar skillnad mellan hur medieexponerade företagen var. Det kan i sig ha 
ett samband då ett mer etablerat företag ofta har hunnit skapa ett mer välkänt varumärke och 
därmed syns mer i media. Det skiljde sig också mycket mellan det antal gånger som 
commitment användes (0 var det lägsta antalet gånger och 142 det högsta). Det beror på att 
företag helt enkelt anger att de committar sig olika mycket. Att det är färre maxträffar för 
commitment till de sociala hållbarhetsfrågorna än till commitment generellt förklaras av att 
sociala frågor endast är en del av hållbarhetsrapporteringen och vissa företag kan exempelvis 
committa sig till miljöfrågor i högre utsträckning än till sociala frågor. 
 
Tabell 2 - Deskriptiv data 

Minimum Maximum Medelvärde SD

Ålder 4 233 87,010 55,470

Medieexponering 1270 29800000    923900    2952569

Tredjepartsförsäkran 0 1 0,350 0,480

Koordinerad marknadsekonomi 1 1 1 0,000

Commitment 0 142 26,310 23,020

Commitment-index 0 0,730 0,181 0,246

Anställda 0 3 0,500 0,700

Mänskliga rättigheter 0 3 0,340 0,700

Samhällsansvar 0 4 0,340 0,640

Produktansvar 0 7 0,540 1,050  
 
I tabell 3 visas korrelationen mellan studiens variabler. Koordinerad marknadsekonomi har ett 
negativt signifikant samband med medieexponering och commitment, vilket är det som 
sticker ut. Det är dock i linje med studiens hypotes H2a om att företag i liberala marknader 
har högre grad av både medieexponering och commitment. Medieexponering har ett positivt 
signifikant samband med commitment. Det överensstämmer med studiens hypotes H1 om att 
medieexponering har en påverkan på commitment. Vidare analyseras huruvida det finns 
någon risk för multikollinearitet, dvs. när två eller flera av de oberoende variablerna är 
korrelerade med varandra i hög utsträckning. Det är i sådana fall ett problem eftersom 
effekterna av de korrelerade variablerna på den beroende variabeln inte kan hållas isär. 
Korrelationerna mellan de oberoende variablerna är betydligt lägre än r = 0,800, vilket 
indikerar att det inte finns någon risk för multikollinearitet.  
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Tabell 3 - Korrelationstabell 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Koordinerad marknadsekonomi 1

2. Tredjepartsförsäkran 0,038 1

3. ÅlderLOG 0,026 0,057 1

4. MedieexponeringLOG ´-0,275** ´0,206** ´0,156* 1

5. CommitmentLOG ´-0,261** -0,015 ´0,149* ´0,301** 1

6. Commitment-index 0,036 -0,014 0,043 0,115 ´0,321** 1

7. Anställda -0,035 -0,033 -0,03 0,076 ´0,294** ´0,466** 1

8. Mänskliga rättigheter 0,046 ´0,142* -0,015 ´0,200** ´0,150* ´0,359** 0,05 1

9. Samhällsansvar 0,035 -0,091 -0,031 0,009 ´0,146* ´0,431** 0,127 0,06 1

10. Produktansvar -0,014 -0,042 0,010 -0,014 ´0,240** ´0,346** ´0,163* 0,009 0,045  
N= 214, **p <0,05, *p <0,1  

 

4.2 Hypotesprövning 

För att testa den första hypotesen genomfördes en regressionsanalys. Tabell 4 visar att det 
finns ett signifikant samband mellan medieexponering och commitment (ß=0,120, p=0,000). 
Kontrollvariablerna tredjepartsförsäkran och ålder påverkar inte det signifikanta sambandet 
mellan commitment och medieexponering. H1 kan därmed bekräftas. 
 

Tabell 4 - Regressionsanalys av commitment 

Commitment
β p β p

Medieexponering 0,120 0,000

Tredjepartsförsäkran -1,080 0,619 -0,130 0,126

Ålder -0,008 0,426 -0,080 0,911  
N= 214, **p <0,05, *p <0,1  

 
För att testa den andra hypotesen genomfördes ett independent t2-test i SPSS. 
Medelvärdesskillnaderna för commitment och medieexponering och commitment beräknades. 
Tabell 5 visar en signifikant skillnad i medieexponeringens medelvärde för företag 
verksamma på en liberal marknad (M=0,220, p=0,000) samt. Tabellen visar att det även finns 
en signifikant skillnad i commitments medelvärde för företag verksamma på en liberal 
marknad (M=0,0007, p=0,000) i jämförelse med företag på en koordinerad marknad. H2a och 
H2b kan därmed bekräftas. 
 

Tabell 5 - Medelvärdesskillnader mellan olika marknadsekonomier 

N Medelvärde df t p

Medieexponering KME 88 11,010

LME 126 12,230

Skillnad 1,220 209 -4,130 0,000

Commitment KME 88 0,0007

LME 126 0,0014

Skillnad 0,0007 209 -5,160 0,000  
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För den tredje hypotesen genomfördes ett independent t2-test i SPSS. Medelvärdesskillnaden 
för commitment-index beräknades. Tabell 6 visar en icke signifikant skillnad mellan 
koordinerade och liberala marknadsekonomier för commitment till sociala hållbarhetsfrågor 
(M =0,020, p=0,590).  
  
Dessutom gjordes flera t2-test på var och en av delarna i den sociala aspekten för att finna 
eventuella skillnader mellan koordinerade och liberala marknadsekonomier. Tabell 6 visar att 
det inte fanns någon signifikant skillnad i commitment till anställda mellan för 
marknadsekonomierna (M=0,200, p=0,170). Det fanns heller ingen signifikant skillnad i 
commitment till mänskliga rättigheter (M=0,070, p=0,280) eller i commitment till 
produktansvar mellan marknadsekonomierna (M=0,030, p=0,790). Det fanns dock en skillnad 
i commitment till samhällsansvar mellan marknadsekonomierna (M=0,040, p=0,076). Det 
innebär att H3a, H3b och H3d förkastas, men att H3c bekräftas.  
 
Tabell 6 - Medelvärdesskillnad i olika typer av commitment mellan olika marknadsekonomier 

N Medelvärde df t p

Commitment-index KME 88 0,190

LME 126 0,170

Skillnad 0,020 212 0,530 0,590

Anställda KME 88 0,470

LME 126 0,670

Skillnad 0,200 212 -0,921 0,170

Mänskliga rättigheterKME 88 0,380

LME 126 0,310

Skillnad 0,070 212 0,668 0,280

Samhällsansvar KME 88 0,360

LME 126 0,320

Skillnad 0,040 212 0,520 0,076

Produktansvar KME 88 0,520

LME 126 0,550

Skillnad 0,030 211 -0,207 0,790  
 
Resultatet från företagens användning av social commitment i sina hållbarhetsrapporter på de 
koordinerade och liberala marknaderna sammanställdes även i tabell 7 för att visualisera 
skillnaderna mellan de fyra undersökta aspekterna. Företagen från koordinerade 
marknadsekonomier skriver procentuellt mer om mänskliga rättigheter och samhällsansvar i 
sina hållbarhetsrapporter medan företag från liberala marknadsekonomier skriver mer om 
anställda och produktansvar i sina rapporter. 
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Tabell 7 - Skillnaderna i olika typer av commitment 

KME LME

Anställda antal 41 85

Anställda i procent 47% 67%

Mänskliga rättigheter antal 33 39

Mänskliga rättigheter i procent 38% 31%

Samhällsansvar antal 32 40

Samhällsansvar i procent 36% 32%

Produktansvar antal 45 69

Produktansvar i procent 51% 55%  
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5 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras och analyseras studiens resultat baserat på studiens hypoteser. Detta 
kopplas till resultat från tidigare forskning. 

5.1 Medieexponering och commitment 

Resultatet beträffande den första hypotesen visar ett positivt och signifikant samband mellan 
medieexponering och commitment. Företag som exponeras mer i media visar en högre grad 
av commitment när de hållbarhetsrapporterar. Det kan därför antas att medieexponering 
påverkar intressenter att kräva att företag bedriver och redovisar en hållbar verksamhet 
(Corrigall-Brown & Wilkes, 2014). Dessutom kan media ge den transparens som 
intressenterna kräver (Schlegelmilch & Pollach, 2005). Massmedia kan användas direkt av 
företag för att kommunicera med sina intressenter (Colleoni, 2013), speciellt de primära 
intressenterna som är direkt involverade i företaget (Buccholz & Rosenthal, 2005; Bridoux & 
Stoelhorst, 2014).  
 
Commitment är viktigt i affärsrelationer (Sarkar et al., 1998, Gounaris, 2005; Sahadev, 2008; 
Sharma et al., 2015), vilket innebär att det bör finnas commitment mellan intressenter och 
företag för att relationen ska kunna fortgå. Commitment i hållbarhetsrapporterna ger 
intressenterna skriftliga löften om framtida åtaganden från företagens sida. Det innebär att 
företag tänker vidta aktiva åtgärder för att bedriva verksamheten på ett hållbart sätt och det 
påverkar beteendet hos dessa företag som de väljer att visa öppet (Meyer & Allen, 1991). 
Genom att uppvisa en hållbar verksamhet kan företag, utöver att få sina befintliga intressenter 
att stanna, få nya intressenter att vilja associeras med företaget. Exempelvis kan de få fler 
kunder att köpa produkter eller fler att vilja arbeta hos företaget i fråga.  
 
Genom att använda ordet commitment visar företagen sina intressenter att deras påtryckningar 
om att företag bör bedriva sin verksamhet på ett hållbart sätt ger resultat och att företagen inte 
vill förlora dessa intressenter. Intressenterna har således makt att påverka företag i den 
riktning de önskar, annars fortsätter de helt enkelt inte relationen (Bridoux & Stoelhorst, 
2014). Nöjda intressenter sprider goda rykten om företag (Du et al., 2010) men om företag 
inte bemöter de påtryckningar som intressenter har kan dessa i stället sprida negativ kritik om 
företaget i fråga, vilket kan ge ännu mer negativa konsekvenser. Det ger företag incitament att 
committa sig i olika hållbarhetsfrågor i en jämförelsevis högre grad när de 
hållbarhetsrapporterar.  
 
Medieexponering påverkar alltså intressenter som i sin tur påverkar företagens beteende 
genom att ställa krav. Det är dock viktigt att företag faktiskt realiserar de åtaganden som de 
committat sig till, annars kan intressenterna tappa förtroendet och ifrågasätta företagens 
trovärdighet (Schlegelmilch & Pollach, 2005; Du et al., 2010). Även detta kan få negativa 
konsekvenser genom att intressenterna väljer att avsluta relationen med företaget. 
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5.2 Skillnader i commitment mellan liberala och koordinerade 
marknadsekonomier 

Resultatet visar att amerikanska företag verksamma inom liberala marknadsekonomier 
committar sig i större utsträckning i olika frågor än företag inom koordinerade 
marknadsekonomier samt att de har högre medieexponering. En förklaring kan vara att de 
amerikanska företagen använder hållbarhetsrapportering som en legitimitetskälla (Favotto et 
al., 2016), vilket skulle kunna uppnås genom användning av fraserna committed to eller 
commitment to. 
  
Enligt intressentteorin är redovisning av olika ansvarstaganden ett viktigt instrument för att få 
ett gott rykte och bättre legitimitet. Det efterfrågas av intressenterna och utebliven 
rapportering kan minska företagets trovärdighet. Detta argumenterar även för att företag som 
inte uppfyller sina commitments får sämre trovärdighet och legitimitet (Schlegelmilch & 
Pollach, 2005). Företag kan skapa legitimitet om de lyckas påverka allmänhetens bild av dem 
genom att exempelvis committa sig till olika engagemang (Deegan & Unerman, 2011). Detta 
överensstämmer med hur amerikanska bolag använder hållbarhetsrapportering (Favotto et al., 
2016). 
 

5.3 Commitment till sociala hållbarhetsfrågor mellan liberala och 
koordinerade marknadsekonomier 

Resultatet visar att det inte finns en signifikant skillnad i vilken utsträckning företag i olika 
marknadsekonomier skriver om social commitment även om det finns skillnader i 
hållbarhetsarbete och att det finns faktorer som kan påverka hållbarhetsrapporteringen 
(González-Benito & González-Benito, 2006; Favotto et al., 2016). Som tidigare nämnts 
upptäcktes det vid datainsamlingen att europeiska företag i en koordinerad marknadsekonomi 
formulerar hållbarhetsrapporteringen annorlunda än amerikanska bolag. Europeiska företag 
diskuterar sociala aspekter i sin redovisning, men är mindre benägna att använda fraserna 
commitment to eller committed to. Detta indikerar att det även kan påverka i vilken 
utsträckning de committar sig till de olika aspekterna i hållbarhetsredovisningen. Detta kan 
bero på skillnader i kultur (González-Benito & González-Benito, 2006). Dessutom kan 
comittment i hållbarhetsredovisningar vara ett sätt för amerikanska bolag verksamma inom 
liberala marknadsekonomier att legitimera sig inför sina intressenter (Favotto et al., 2016). 
  
De procentuella fördelningarna visar dock att europeiska företag committar sig något mer än 
amerikanska företag i fråga om mänskliga rättigheter även om skillnaden inte är signifikant. 
Detta överensstämmer med tidigare studier (Favotto et al., 2016). Vad gäller samhällsansvar 
är skillnaden till de europeiska företagens fördel signifikant. Att amerikanska företag har en 
jämförelsevis högre procentuell andel commitment till anställda och produktansvar kan bero 
på kulturella och politiska skillnader (González-Benito & González-Benito, 2006). 
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6 Slutsats och förslag på fortsatt forskning 

I följande kapitel anges slutsatserna från studien. Dessutom presenteras förslag på fortsatt 
forskning. 

6.1 Slutsats 

Commitment inom hållbarhetsrapportering är som tidigare nämnts studiens forskningsfokus. 
Studien bidrar med insikten att medieexponering påverkar hur företag använder commitment i 
sina hållbarhetsrapporter och framför allt företag verksamma i en liberal marknadsekonomi. 
Samtidigt går det inte att utesluta att företag verksamma på en koordinerad marknad är mer 
fokuserade på sociala hållbarhetsfrågor, även om denna studie bara kan ge statistiska belägg 
för att dessa företag committar sig mer i en av fyra sociala hållbarhetsfrågor. 

Studien visar att företag committar sig i de hållbarhetsfrågor som finns inom GRI och 
redovisar sina åtaganden för intressenterna. När commitment analyserades i ljuset av 
medieexponering bekräftar studien att det finns en signifikant skillnad mellan liberala och 
koordinerade marknadsekonomier, vilket också förklarar variationer av commitment. 

6.2 Förslag på fortsatta studier 

Förslagsvis skulle fortsatta studier kunna innefattas av mer djupgående analyser av olika typer 
av commitment. Denna studie inriktades mot social commitment, men både miljömässig och 
ekonomisk commitment uppmärksammades under insamlingen av data och det är två 
områden som företag inriktar sina hållbarhetsrapporter mot (Deegan & Unerman, 2011). 
Därför skulle det vara intressant med studier som specifikt fokuserar på något av dessa 
områden. 
  
En djupare analys av hållbarhetsrapporter med bredare sökkriterier skulle kunna genomföras 
och det vore även möjligt att undersöka om det finns andra begrepp som används som 
komplement till begreppet commitment. Det skulle också gå att utgå från andra företag samt 
undersöka om det skett någon förändring de senaste åren då studiens data är från 2014/2015. 
Det skulle även vara intressant att undersöka hur olika typer av commitment från företag 
påverkar olika intressentgrupper. 
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