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processens gång.  
 
 
 
 
Halmstad den 3 juni 2010 
 
 
 
 
 __________________________   __________________________  
Susanne Andersson Catarina Harden 



 
 

Sammanfattning 
 
Hållbarhetsredovisning bland företag har ökat markant de senaste åren. Organisationen Global 
Reporting Initiative påbörjade 1997 arbetet med att ta fram riktlinjer för företags hållbarhets-
redovisning. Nu, drygt ett decennium senare, har dessa riktlinjer fått stor acceptans bland fö-
retag och dess intressenter. Företag har fått ett betydelsefullt verktyg att använda i sin rappor-
tering av det hållbarhetsarbete som utförs. 
 
Tidigare forskning inom närliggande ämnen, till exempel Corporate Social Responsibility och 
frivilliga upplysningar, har visat variationer i företags redovisning av icke-finansiell informa-
tion. Med GRI-riktlinjernas ökning i popularitet ville vi undersöka vad som påverkar innehåll 
i rapporter framtagna enbart enligt detta regelverk. Sex olika faktorer härledda från teorier och 
tidigare forskning testades genom hypotesprövning. Tre av dessa – storlek, bransch och lön-
samhet – förekommer frekvent i tidigare forskning. Vi valde dessutom att titta på faktorer som 
förekommer i mer begränsad omfattning. Dessa faktorer är ägaridentitet, externgranskning 
och tid.  
 
Hållbarhetsredovisningar för 2008 från 80 svenska företag analyserades. Av dessa företag var 
38 statligt ägda och 42 var privatägda. Med hjälp av en bedömningsmall baserad på tidigare 
studier, analyserades innehållet i hållbarhetsredovisningarna i tre dimensioner, generell di-
mension, social dimension och miljödimension. En fjärde dimension användes även, den tota-
la dimensionen, som är en summering av de tre. För varje dimension bedömdes och poängsat-
tes ett visst antal mätfaktorer. För den sociala dimensionen och miljödimensionen gjordes 
dessutom en bedömning av omfattningen enligt bestämda kriterier.  
 
Med hjälp av statistisk bearbetning gjordes en multipel regressionsanalys där de sex förkla-
rande variablerna testades mot varje dimension av innehållet i hållbarhetsredovisningen. Re-
sultatet av analysen visade att variablerna storlek, bransch och tid påverkar innehållet mest, i 
tre eller fler av dimensionerna. Lönsamhet och externgranskning visade en signifikant påver-
kan på innehåll avseende den generella dimensionen. Ägaridentitet visade inget signifikant 
samband med innehåll, dock kunde en tendens ses att statliga bolag redovisar mindre än pri-
vata.  
 

 



 
 

Abstract 
 
Sustainability reporting has become increasingly popular among companies in recent years. 
The Global Reporting Initiative started to develop guidelines to support companies in their 
sustainability reporting practice in 1997. Now, a decade later, these guidelines have begun to 
reach great acceptance among companies and their stakeholders. Companies have been given 
a useful tool in their reporting of sustainability issues. 
 
Previous research in nearby subjects, such as Corporate Social Responsibility and voluntary 
disclosures, has shown variation between companies’ reports of non-financial disclosures. 
With the increase in popularity of the GRI-guidelines we wanted to examine what explains 
content in reports based only on this framework. Six independent variables, derived from 
theories and previous research, were tried in hypothesis testing. Three of these variables – 
size, industry and profitability – have commonly been used in previous research. We also 
chose to look at factors that have had somewhat more limited use in studies. These variables 
are owner identity, external audit and time. 
 
The 2008 sustainability reports from 80 Swedish companies were analyzed whereof 38 were 
state owned and 42 privately owned. By using a modified assessment chart, based on earlier 
studies, content of the reports were analyzed into three different dimensions of sustainability, 
the general dimension, the social dimension and the environmental dimension. A fourth di-
mension was also used, the total dimension, that summarizes the results from the other three. 
Each dimension contained a number of measure values that were individually scored. The 
social and environmental dimensions were also assessed, using specific criteria, according to 
the extent of information that was reported.  
 
With the help of statistical testing, multiple regression analysis was performed where the six 
independent variables were tested towards each dimension of sustainability reporting. The 
results showed that size, industry and time had the strongest explanatory effect in three or 
more of the dimensions. Profitability and external audit showed a significant positive relation-
ship for the content in sustainability reports of the general dimension. There was no signifi-
cant relationship between owner identity and content, although a tendency could be seen that 
state owned companies report less than privately owned companies. 
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Kapitel 1: Inledning 
 

1.1 Problembakgrund 
 
Hållbar utveckling är ett begrepp som de senaste åren blivit ett alltmer vanligt förekommande 
uttryck inom företag och i dess kommunikation med intressenter. Den ökade medvetenheten 
för såväl miljöförstöring som sociala aspekter och dess ekonomiska påverkan har de senaste 
årtionden ökat trycket på företagen att agera på ett mer ansvarsfullt sätt och med ett långsik-
tigt hållbart tänkande. I takt med att företag till exempel flyttar produktion och verksamhet till 
låglöneländer för att vara mer kostnadseffektiva, ökar trycket på att företagsledningarna kan 
hantera de affärsrisker som uppstår (Isaksson & Steimle, 2009; Rosell, 2009).  
 
Den ökade medvetenheten för hållbar utveckling hos företag har gjort att den icke finansiella 
redovisningen fått alltmer utrymme i företagens redovisning. En milstolpe i företags arbete 
med hållbarhetsredovisning var 1987 då ”Brundtland rapporten” utkom vilket är en miljörap-
port utarbetad av FN. Enligt rapporten ska hållbar utveckling inte vara ett fixerat läge utan en 
förändringsprocess där både dagens och framtidens behov skall tillfredsställas (Moneva, Ar-
chel & Correa, 2006). I samband med begreppen hållbarhet och hållbar utveckling, stöter man 
många gånger på uttrycket ”tripple bottom line” (TBL). TBL är ett synsätt där hållbarhet delas 
upp i tre dimensioner, ekonomisk, miljö och social hållbarhet. Dessa tre dimensioner interage-
rar med varandra och en balans mellan de tre skall eftersträvas (Deegan & Unerman, 2006). 
 
Den vanligaste förekommande typen av hållbarhetsredovisning hos företag i dag sker med 
rapportering enligt riktlinjer utgivna av organisationen Global Reporting Initiative (GRI). GRI 
utgår från TBL-synsättet i sin struktur och företagen använder dessa riktlinjer som grund för 
sitt arbete med hållbarhetsredovisning. GRI framhåller att arbetet med hållbarhetsredovisning 
enligt deras riktlinjer inte bara är framtagandet av en produkt utan mer en process i företagets 
arbete mot hållbar utveckling (GRI, 2006). Riktlinjerna har getts ut i tre versioner, den första 
lanserades år 2000, därefter utkom en reviderad version G2 år 2002. Sedan hösten 2006 finns 
en tredje version benämnd G3 som används idag. Företaget kan tillämpa riktlinjerna i olika 
grad, A-C, för varje nivå behöver ett visst antal kriterier uppnås. C är den nivå som är minst 
omfattande och A är mest omfattande. Det redovisande företaget kan själv göra bedömningen 
av vilken nivå deras redovisning befinner sig på. I den tredje versionen uppmuntras företaget 
att uppge vilken av dessa tre redovisningsnivåer som redovisningen befinner sig på. GRI arbe-
tar också med att utveckla branschspecifika riktlinjer för att man ska kunna uppnå en jämför-
barhet mellan olika företag inom samma bransch. För att öka trovärdigheten i rapporterna 
uppmuntras organisationer och företag att få rapporten bestyrkt och granskad av tredje part 
(GRI, 2006). 
 
GRI-riktlinjerna är framtagna i nära samarbete med intressenter från företag, anställda, frivil-
ligorganisationer, redovisningsbranschen och akademiker (Richards & Dickson, 2007). Arbe-
tet med hållbarhetsredovisning har blivit ett sätt för företagen att öka sitt värde på marknaden 
och positionera sig inför framtiden. Hållbarhetsredovisningen får ett allt större värde och en 
viktig roll i kommunikationen med intressenterna då det är ett sätt för företaget att öka trans-
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parensen gentemot dessa. Ett exempel är att de kan bli mer intressanta ur ett investeringsper-
spektiv (Rodríguez & Le Master, 2007). Transparens och öppenhet kan dock vara påfrestande, 
då det fordras ett visst mått av objektivitet, ärlighet och mod att faktiskt visa både bra och 
dåliga aspekter (Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 2008). Det är av stor betydelse att företag 
definierar sina viktigaste intressenter och fångar upp och identifierar vilka ansvarsfrågor som 
de olika intressenterna efterfrågar och anser vara viktiga. En kontinuerlig intressentdialog är 
därför en viktig process för företagsledningar att jobba aktivt med, vilket också verkar bli 
alltmer intressant hos företagen då vi ser en ökad efterfrågan på hållbarhets frågor och håll-
barhetsrapporter (Larsson & Ljungdahl, 2008). 
 
Syftet med företagets hållbarhetsredovisning enligt GRI är bland annat att visa hur organisa-
tionen påverkar och påverkas av förväntningar avseende frågor som rör hållbar utveckling 
(GRI, 2006). Dessutom ska hållbarhetsresultat kunna jämföras och bedömas inom en organi-
sation och mellan olika organisationer. Det sistnämnda, jämförelsen mellan och inom organi-
sationer är något som den senaste versionen av riktlinjerna (G3) har till syfte att förbättra 
(Larsson & Ljungdahl, 2008). En av nackdelarna med GRI har tidigare varit att det funnits en 
stor frivillighet och flexibilitet i tillämpningen av riktlinjerna, avseende vad och hur företagen 
ska redovisa och vad rapporten ska innehålla (Sutantoputra, 2009). Tidigare kunde företag i 
större utsträckning välja vilka indikatorer de ville framhäva – och samtidigt välja bort andra 
indikatorer. Denna kritik mot tidigare versioner av GRI-riktlinjer har bland annat bekräftats i 
en svensk studie av Hedberg och von Malmborg (2003). Studiens resultat visade stor variation 
i innehållet i hållbarhetsredovisningar hos 10 svenska bolag och förklarade det med frivillig-
heten och en otydlighet i instruktioner från GRI. Detta kan i sin tur påverka trovärdigheten för 
GRI-ramverket i sig och långsiktigt även företagens trovärdighet. Med den nya versionen 
skall detta avhjälpas och därmed kan en högre grad av likformighet mellan organisationer och 
deras redovisningar uppnås och på så vis öka jämförbarheten (Larsson & Ljungdahl, 2008).    
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Tidigare forskning kring ämnena frivilliga upplysningar, Corporate Social Responsibility 
(CSR) och hållbarhetsredovisning har använt teorier för att förklara vad som påverkar inne-
hållet i rapporterna (Aerts, Cormier, & Magnan, 2006; Clarkson et al., 2008; Gray, Kouhy & 
Simon, 1995; Tagesson et al., 2009). Teorierna som används är framför allt intressentteorin, 
legitimitetsteorin och institutionell teori. Även positiv redovisningsteori förkommer som en 
förklaring till vilka faktorer som påverkar företags redovisningsval (Tagesson et al., 2009).  
 
Legitimitetsteorin och intressentteorin kan förklara att företag vill redovisa mer information 
kring hållbarhet för att verka legitima inför samhället och intressentgrupper. Organisationen 
vill handla på ett sätt som är accepterat att vara inom de normer och värderingar som finns i 
det omgivande samhället (Deegan & Unerman, 2006). Clarkson et al. (2008) testade legitimi-
tetsteorins betydelse genom att jämföra företag som ansågs ha stor negativ miljöpåverkan med 
andra företag. Studien visade att de mer miljöpåverkande företagen redovisade mer upplys-
ningar kring faktorer som framhäver företagets visioner och strategier. Uttalanden kring detta 
går dock inte att verifiera utan blir därför mer en symbol för att de vill framstå som legitima 
mot omgivningen. Institutionell teori kompletterar intressent- och legitimitetsteorin och ger en 
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ökad förståelse för hur organisationer agerar när de befinner sig under ökad press och för-
väntningar (Deegan & Unerman, 2006). Institutionell teori brukar delas in i tre olika isomor-
fismer, eller mekanismer, som ger olika perspektiv på hur organisationer formas till att anpas-
sa sig efter sin institutionella omgivning. Teorin har använts i studier för att förklara likheter 
inom branscher och hur redovisningen förändras över tid (Aerts et al., 2006; Cormier et al., 
2005). Imitationsmekanismen kan till exempel förklara att företag med tiden tenderar att re-
dovisa mer likvärdigt med andra företag inom samma bransch. Positiv redovisningsteori har 
använts för att förklara varför faktorer som storlek, bransch och lönsamhet kan påverka före-
tag att redovisa mer frivilliga upplysningar kring miljö och social information (Tagesson et 
al., 2009). För att undvika ökade politiska kostnader, det vill säga den kostnad som negativ 
uppmärksamhet i media kan medföra, så väljer stora företag och lönsamma företag, som ofta 
är mer bevakade i media, att redovisa på ett sätt som drar uppmärksamheten ifrån sig. 
 
En begränsning med tidigare studier är att de undersökt förklarande faktorer som framför allt 
avser företags karakteristiska, som till exempel storlek, lönsamhet, skuldsättning och ägar-
struktur. För att få en mer komplett bild av vad som kan påverka innehållet i hållbarhetsredo-
visningen kan även andra, externa faktorer studeras. Exempel på sådana faktorer är extern-
granskning och tid. Tidigare har anledningarna till varför företag anlitar en externgranskare 
lyfts fram (Park & Brorson, 2005). Några av dessa anledningar är att företaget vill visa sig 
trovärdigt samt att bättre kunna stå till svars för intressenternas krav. I denna studie vill vi 
istället undersöka om en externgranskning av hållbarhetsredovisningen kan påverka innehåll 
och omfattning i rapporten. Tidsfaktorn har i andra undersökningar beskrivits genom att stu-
dera utvecklingen över tid och huruvida företagen anpassar sig till andra inom sin bransch 
(Aerts et al., 2006). Vi vill istället göra en analys av hur tidsfaktorn och därmed erfarenheten 
av hållbarhetsredovisning kan påverka innehållet. 
  
En annan begränsning i tidigare forskning är att undersökningarna ofta baseras på företag som 
är noterade på en börs (Broberg, Tagesson, & Collin, 2009). Syftet med ett företags hållbar-
hetsredovisning skall grundas på en kommunikation och dialog med dess intressenter (GRI, 
2006). Företag av olika ägaridentitet kan tänkas ha olika tyngdpunkt på olika intressenter. 
Därför är det av intresse att undersöka huruvida variabeln ägaridentitet kan påverka innehåll i 
hållbarhetsredovisningar. Genom att använda såväl traditionella förklarande faktorer såsom 
storlek, bransch och lönsamhet, i kombination med andra externa faktorer, förväntar vi oss att 
kunna ge en bättre förklaring till innehållet i företags hållbarhetsredovisningar. 
 

1.3 Problemställning  
 
Mot bakgrund av ovanstående problemdiskussion har följande frågeställning formulerats för 
denna studie: 
 
Vad förklarar innehåll i företags hållbarhetsredovisningar? 
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1.4 Syfte 
 
Syftet med studien är att dels beskriva och analysera innehållet i företags hållbarhetsredovis-
ningar, dels att försöka förklara vad eventuella variationer kan bero på.  
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Kapitel 2: Uppsatsens metod 
 

2.1 Vetenskaplig forskningsansats 
 
För att uppfylla syftet med denna studie, det vill säga att beskriva och analysera innehållet i 
företags hållbarhetsredovisningar och förklara eventuella variationer, behöver en stor mängd 
material samlas in. Materialet kommer att analyseras och kategoriseras. Kategorierna kommer 
att baseras på tidigare studier och framtagna bedömningsmallar. Det finns en stor mängd 
forskning kring området hållbarhetsredovisning. En stor del av denna forskning bygger på 
teorier, såväl ekonomiska teorier såsom positiv redovisningsteori som social-politiska teorier. 
Teorierna har använts för att förklara varför företagen väljer att redovisa hållbarhetsupplys-
ningar och hur variationer kan uppstå i innehållet i redovisningarna. För att uppfylla vårt syfte 
att förklara variationer i innehållet i hållbarhetsredovisningar kommer dessa teorier och tidiga-
re forskning att användas för att skapa hypoteser om vad vi kan förvänta oss finna för svar i 
vår empiri. Undersökningen kommer således att ha en deduktiv ansats.  
 
Den deduktiva ansatsen utgår från befintlig kunskap och teori för att skapa förväntningar som 
man sedan prövar mot den insamlade empirin (Jacobsen, 2002). I denna studie innebär det att 
befintliga teorier och forskning som finns inom området används från vilka vi skapar förvänt-
ningar, våra hypotesformuleringar. Dessa hypoteser blir ett antal olika variabler som kan för-
klara varför företaget väljer att redovisa hållbarhet på ett visst sätt. Vi prövar dessa hypoteser 
mot den empiri vi samlar in. Det som kan vara nackdelen med att använda detta deduktiva 
förhållningssätt är, enligt kritiker, att forskaren endast söker den information som anses vara 
relevant. Därför ger det oftast stöd till de förväntningar man hade från början (Jacobsen, 
2002). Den deduktiva ansatsen kan anses begränsad eftersom viktig information kan förbises 
på grund av att undersökaren i sin studie är styrd av sina förväntningar.  
 
Ett alternativ till deduktiv ansats är den induktiva ansatsen. Den bygger på att forskaren har 
ett mer öppet sinne mot vad som avses att undersöka. Här utgår forskaren inte från någon teori 
utan samlar in information och skapar sedan en relevant teori utifrån den empiri som samlats 
in (Jacobsen, 2002). Den induktiva ansatsen lämpar sig oftast bättre vid kvalitativa studier, 
där man vill vara mer öppen för ny information. Kritiker av den induktiva ansatsen hävdar att 
man dock aldrig kan vara helt öppen utan att man alltid är till viss del begränsad.  
 
Den här studien kommer att ha ett så kallat multi-teoretiskt förhållningssätt. Det innebär att 
flera olika teorier kommer att ligga till grund för hypotesformuleringen, såväl ekonomisk teori 
- positiv redovisningsteori, som social-politiska teorier – intressentteorin, legitimitetsteorin 
och institutionell teori. Ämnet hållbarhetsredovisning och tidigare CSR är ett omfattande och 
komplext område vilket gör att den teoretiska grunden som studien bygger på bör ha fler än 
en teori att vila på. Cormier, Magnan & van Veltoven  (2005) hävdar att flera teorier kan vara 
kompletterande till varandra för att förklara organisationers redovisning av miljöfrågor.  
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Kapitel 3: Teoretisk referensram 
 

3.1 Inledning 
 
Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera innehåll i hållbarhetsredovisningar och att 
förklara vad eventuella variationer kan bero på. Hållbarhetsredovisningen är en del av företa-
gets externredovisning och den är frivillig för företagen. Denna frivillighet leder till att före-
tagen kan välja om de vill tillämpa hållbarhetsredovisning eller inte. De företag som väljer att 
hållbarhetsredovisa kan dessutom göra det med olika grad av omfattning. Frivilligheten gör 
att variationer mellan företags hållbarhetsredovisningar kan uppstå. Förklaringen av dessa 
eventuella variationer kommer att göras med hjälp av teorier. Sedan GRI-riktlinjerna introdu-
cerades i början av 2000-talet har allt fler företag börjat använda dessa, så pass att de fått en 
normerande verkan på hållbarhetsredovisning bland företag. Riktlinjerna har blivit alltmer 
accepterade att använda som en mall för hur hållbarhetsredovisningar kan utformas och vad 
de bör innehålla (Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 2008). 
 

 
 
Figur 3.1  Upplägg av kapitel 3  
 
Figuren ovan visar hur kapitlet kommer att disponeras. Inledningsvis kommer en introduktion 
att ske i ämnet hållbarhetsredovisning. Viktiga begrepp i ämnet definieras och förklaras varpå 
en utförlig beskrivning ges av GRI-riktlinjerna. Efter denna introduktion kommer den bakom-
liggande teorin att presenteras. Utifrån teorin kommer sedan de påverkande faktorerna att här-
ledas som kommer att ligga till grund för analysen.  
 
 

BAKOMLIGGANDE TEORIER 

3.4 Teoretiska aspekter kring ämnet  
hållbarhetsredovisning 

FÖRETAGETS  
HÅLLBARHETSREDOVISNING 
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3.3 GRI-ramverket 

PÅVERKANDE FAKTORER 

3.5 Analysmodell och hypotesformulering 
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3.2 Begrepp kring ämnet hållbarhetsredovisning 
 
Vid studier kring ämnet hållbarhetsredovisning stöter man på många olika begrepp och det är 
viktigt att ha förståelse för innebörden av dessa. Inom engelskspråkig litteratur förekommer 
bland annat begreppen volontary disclosures, social disclosures, environmental reporting, 
sustainability accounting och corporate social responsibility, för att nämna några. För att råda 
klarhet kring de vanligaste förekommande begreppen följer nedan en beskrivning kring några 
av dessa. 
 

3.2.1 Hållbar utveckling 
Begreppet hållbar utveckling kom att få ökad betydelse i och med FN:s världskonferens 1987 
där Brundtlandrapporten ”Our common future” offentliggjordes. Definitionen för hållbar ut-
veckling enligt rapporten lyder: ”Development that meets the needs of the present world with-
out compromising the ability of future generations to meet their own needs” (Deegan & 
Unerman, 2006, s 327). Begreppet innebär alltså att den utveckling som sker ska uppfylla 
nutida generationers behov utan att påverka framtida generationers behov och livskvalitet.  
 
Många gånger används begreppet hållbarhet som ett brett samlingsnamn eftersom det är svårt, 
till och med för experter, att förstå likheter och skillnaden mellan olika termer inom detta om-
råde (Schaltegger & Roger, 2009). Hållbarhet har blivit ett ord som används till att uttrycka 
alla de frågor och mål som omfattas av begreppet hållbar utveckling. Detta skapar frågan om 
vilken kompetens som finns hos företagsledningen för ämnet hållbarhet. Dessutom behöver 
hållbarhetsredovisningen bli mer resultatinriktad för att bättre följa företagens måluppfyllelse 
och utvärdering av resultat. 
 

3.2.2 Corporate Social Responsibility  
Corporate Social Responsibility (CSR) är ett vanligt förekommande begrepp kring ämnet 
hållbarhet. Definitionen lyder: ”Corporate social responsibility is the continuing commitment 
by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the 
quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society 
at large” (http://www.wbcsd.org/). CSR och begreppet hållbar utveckling används ibland 
synonymt, vilket är felaktigt då definitionerna lyder olika (Larsson & Ljungdahl, 2008). Håll-
bar utveckling kan däremot ses som att vara en del av CSR, tillsammans med begreppen Cor-
porate accountability och Corporate governance (Löhman & Steinholtz, 2004). 
 

3.2.3 Tripple-bottom-line 
Man stöter många gånger på begreppet tripple-bottom-line i samband med hållbarhetsredo-
visning och hållbar utveckling. Begreppet myntades av John Elkington och innebär ett vid-
gande synsätt på hur organisationer presterar (Deegan & Unerman, 2006). Det är inte bara den 
finansiella vinsten som ska utvärdera organisationens prestation (som skulle kunna ses som 
single-bottom-line), utan istället ska de tre dimensionerna ekonomisk, miljömässig och social 
prestation vara utvärderande faktorer för organisationen. En organisation som bara kortsiktigt 
fokuserar på vinstsyftet kommer snart att utarma miljömässiga och sociala resurser i samhäl-
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let. Företagen måste därför eventuellt avstå från en del av den kortsiktiga vinsten för att för-
säkra sig om långsiktigt ekonomisk hållbarhet inom ett socialt och ekologiskt hållbart system. 
En balans eftersträvas mellan ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.  
 

3.3 Global Reporting Initiative 
 

3.3.1 Historik och utveckling 
Global Reporting Initivative (GRI) uppstod 1997 via den amerikanska organisationen Coali-
tion for Environmentally Responsible Economies (CERES) i samarbete med ett flertal globala 
organisationer (Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 2008). 1999 gavs ett utkast ut som ett för-
slag på de första riktlinjerna, som under en period av uppföljning och granskning resulterade i 
de första publicerade riktlinjerna 2000. Dessa kom att revideras på nytt och 2002 offentlig-
gjordes de under världstoppmötet för hållbar utveckling i Johannesburg. Från och med 2006 
finns den tredje generationens riktlinjer G3 utgivna (http://www.globalreporting.org/).  
 
Idag är GRI ett globalt multiintressentnätverk bestående av tusentals ”medlemmar” och exper-
ter (Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 2008). För att uppnå en hög grad av teknisk kvalitet, 
trovärdighet och relevans har riktlinjerna utvecklats tillsammans med intressenter som repre-
senterar näringslivet, civila samhället, fackföreningar och professionella institutioner. Organi-
sationen är stationerad i Amsterdam och ska vara icke vinstdrivande. Finansieringen sker 
bland annat med stöd från regeringar, fonder, internationella organisationer och de så kallade 
organisatoriska intressenterna, företag delaktiga i GRI-arbetet, som bidrar med en typ av med-
lemsavgift baserad på företagets omsättning (http://www.globalreporting.org/). 
 

3.3.2 GRI:s syfte 
GRI’s vision lyder: 
 
“The Global Reporting Initiative's (GRI) vision is that disclosure on economic, environ-
mental, and social performance become as commonplace and comparable as financial report-
ing, and as important to organizational success.” (http://www.globalreporting.org/)  
 
GRI:s vision är alltså att redovisning av ekonomiskt, miljömässig och social prestanda ska bli 
lika accepterad och standardiserad som finansiell redovisning. GRI:s primära syfte är att ut-
veckla ett fungerande ramverk för hållbarhetsredovisning, vilket innebär en redogörelse för 
hållbarhetsprestanda avseende ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvarsfrågor. Hållbar-
hetsredovisning ska inte ses som en produkt utan mer som en pågående process där GRI:s 
ramverk ska vara en hjälp för företag att utveckla denna process (http://www.globalrepor-
ting.org/). 
 

3.3.3 GRI-riktlinjernas beståndsdelar 
GRI-riktlinjerna består av tre huvudsakliga delar - redovisningsprinciper, redovisnings-
vägledning och standardupplysningar (figur 3.2). I den sistnämnda delen ingår ett antal resul-
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tatindikatorer för olika områden. GRI framhäver att alla delarna är lika viktiga för organisa-
tionen som redovisar.  
 
Redovisningsprinciperna och redovisningsvägledningen ger användaren av riktlinjerna infor-
mation om redovisningens innehåll, kvalitet och avgränsning. Det finns principer för hållbar-
hetsredovisningens innehåll och för att säkerställa redovisningens kvalitet. Principerna för 
innehållet belyser områden såsom väsentlighet, fullständighet och kommunikation med intres-
senter. Principerna för kvalitet tar bland annat upp balans, jämförbarhet, tydlighet och tillför-
litlighet. För varje princip finns en definition och ett test som den redovisande organisationen 
kan genomföra för att själv bedöma hur de ska använda principerna (GRI, 2006).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.2  GRI-ramverkets struktur.  
Egen omarbetning baserad på figur ’GRI:s riktlinjer – översikt’ (GRI, 2006, s. 4)  
 
 
 
Standardupplysningarna omfattar information kring företagets strategi och profil, hållbarhets-
styrning och resultatindikatorer (GRI, 2006). Denna del i GRI-riktlinjerna är tydligt strukture-
rad i numrerad punktform, vilket företaget kan följa i sin egen hållbarhetsredovisning. Den 
redovisande organisationen ska ge en bakgrundsbild av dess verksamhet, resultat, strategi, 
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profil och styrning. Resultatindikatorerna finns sedan indelade under tre dimensioner ekono-
misk, miljö och social påverkan. Dimensionen för social påverkan är uppdelad i flera katego-
rier som omfattar anställningsförhållanden/arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, samhällsfrågor 
och produktansvar. Under respektive kategori återfinns ett antal kärnindikatorer som anses 
vara av stor vikt för de flesta organisationer, men dessutom flera tilläggsindikatorer som re-
presenterar en ökande praxis, eller rör ämnen som är av stor vikt för vissa organisationer men 
inte för andra. Totalt finns det sex kategorier med sammanlagt 79 resultatindikatorer. 
 

3.3.4 GRI i Sverige 
Liksom i övriga världen, så blir hållbarhetsredovisningar allt vanligare bland svenska företag, 
även om statistiken bland övriga Europa varit dålig (Rosell, 2009). Sverige har tidigare varit 
långt ner på rankinglistor av antal företag som har en oberoende granskad hållbarhetsredovis-
ning. Efter att det blivit ett lagkrav på statliga bolag kommer denna statistik förmodligen för-
bättras. Den svenska regeringen bestämde att från och med 2008 ska alla statliga bolag till-
handahålla en separat hållbarhetsredovisning som dessutom ska vara bestyrkt av en oberoende 
part. Sverige blev därmed det första landet i världen som infört ett regeringskrav på statligt 
ägda bolag att hållbarhetsredovisa.  
 
Varje år publiceras den så kallade ”Sverigerapporten” av FAR SRS vilket är en rapport för att 
ge en lägesbeskrivning avseende hållbarhetsredovisning i Sverige (Larsson & Ljungdahl, 
2008). Rapporten sammanfattar bland annat trender och utveckling av hållbarhetsredovisning, 
granskning och bestyrkande av hållbarhetsredovisning samt framtidens utveckling och tren-
der.  
 
Det finns även en rapport från PricewaterhouseCoopers (2009) där har man undersökt de 
största svenska börsnoterade bolagen samt statliga bolag och sett att alltfler har någon form av 
hållbarhetsredovisning. För året 2008 har 90% av bolagen hållbarhetsredovisning i någon 
form och 34% har en separat hållbarhetsredovisning som så gott som uteslutande arbetats 
fram enligt GRI-riktlinjerna (PricewaterhouseCoopers, 2009).  
 

3.3.5 Kritik mot GRI 
Eftersom hållbarhetsredovisning är ett relativt nytt arbetsredskap för företag, befinner sig ut-
vecklingen av området i ett tidigt skede vilket har genererat flera kritiska röster inom den ve-
tenskapliga litteraturen. En av de viktigare frågeställningarna är om hållbarhetsredovisningar 
verkligen visar att företagen arbetar på ett hållbart sätt. Moneva et al. (2006) har studerat GRI-
riktlinjerna och drar slutsatsen att en större förståelse krävs för begreppet hållbar utveckling, i 
synnerhet de tre dimensionerna i tripple-bottom-line-synsättet och en insikt om hur dessa tre 
dimensioner interagerar med varandra.  
 
Moneva et al. (2006) har även analyserat GRI-riktlinjerna men från ett annat perspektiv. 
Många företag som rapporterar hållbarhet med hjälp av GRI-riktlinjerna arbetar inte på ett 
hållbart sätt och några av anledningarna till detta har undersökts. Studien grundar sig på att 
innebörden av begreppet hållbar utveckling har förenklats då det med hjälp av TBL-
dimensionerna omsatts till GRI-riktlinjerna. Denna förenkling leder till en obalans, det vill 
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säga att företagen visar i sin hållbarhetsredovisning vad de presterar, men inte dess inverkan 
på hållbarhet. Studien går ut på att identifiera vad som saknas i riktlinjerna för att minska 
denna obalans och för att få en bättre förståelse för begreppet hållbar utveckling.  
 
Hållbarhetsredovisning har i många fall blivit ett modeord som av företag används som en 
fasad som egentligen inte säger hur mycket företaget arbetar med hållbarhet (Schaltegger & 
Roger, 2009). Därför har ledningsstrategier för hållbarhetsredovisning kritiserats och man har 
ifrågasatt användbarheten för hållbarhetsredovisning och hållbarhetsutveckling. Det finns 
även risker att innehållet i en hållbarhetsredovisning alltför mycket kretsar kring intressenter-
na och deras intresse vilket kan bli avgörande för rapportens innehåll (Isaksson & Steimle, 
2009). Det innebär att företag hållbarhetsredovisar för att bättra på sin image och arbetar där-
för inte lika medvetet med rapporten utifrån företagets fokus på hållbarhet och hållbarhetsut-
veckling.  
 

3.4 Teoretiska aspekter kring hållbarhetsredovisning 
 

3.4.1 Intressentteorin 
Intressentteorin fokuserar på de olika intressenterna till företaget urskiljda i olika grupper 
(Deegan & Unerman, 2006). En definition på ett företags intressenter är: 
 
”Any identifiable group or individual who can affect the achievement of an organisation’s 
objectives, or is affected by the achievement of an organisation’s objectives.” (Freeman & 
Reed, 1983, s. 91) 
 
Olika intressenter kan innefatta en bred variation av grupper och kan exempelvis vara kunder, 
ägare, anställda, kreditgivare, lagstiftare, miljöorganisationer och så vidare. Intressenterna kan 
även delas in i primära och sekundära (Clarkson, 1995). De primära intressenterna har en di-
rekt påverkan på företagets fortlevnad medan de sekundära påverkar eller blir påverkad av 
organisationen, men inte på ett sådant sätt så att företagets fortlevnad är i fara.  
 
Intressentteorin kan delas in i två olika perspektiv, det etiska perspektivet och maktperspekti-
vet (Deegan & Unerman, 2006). Det etiska perspektivet fokuserar på intressenternas rättighe-
ter, till exempel att de har rätt till viss information, en säker arbetsmiljö eller till rättvis lön. 
Detta innebär vidare att intressenterna har rätt till information om hur företaget direkt eller 
indirekt påverkar dem, på grund av exempelvis utsläpp. Det är viktigt att poängtera att detta 
perspektiv fokuserar på intressenternas rättigheter, och inte på de krav som intressenterna stäl-
ler. Organisationen behöver till exempel tillhandahålla viss information hur företaget påverkar 
intressenterna men de behöver i sin tur inte ta del av denna information, de kan välja att vara 
passiva.  
 
Det andra perspektivet av intressentteorin, maktperspektivet, fokuserar mer på hur ledningen i 
organisationen väljer att följa de, för organisationen, viktigaste intressenternas krav och för-
väntningar (Deegan & Unerman, 2006). Ju större makt och inflytande en intressent har på 
organisationen, desto mer kommer organisationen att ta hänsyn till den intressentens förvänt-
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ningar och krav. Detta har även bekräftats i studie enligt Gray (1995). De intressenter med 
mest makt är dem som har störst betydelse för företagets överlevnad. Olika intressenter har 
olika krav och detta kan även ändras över tid, företaget behöver därför vara flexibelt och ly-
hört inför dessa förändringar och ständigt anpassa sig (Deegan & Unerman, 2006). 
 
Intressenternas krav och förväntningar har varit av betydelse vid framtagandet av riktlinjerna 
från GRI. Utvecklingsarbetet som pågått under det senaste decenniet har sin grund i ett 
enormt globalt samarbete mellan olika typer av intressenter såsom företagsrepresentanter, 
revisorer, akademiker och olika organisationer. Detta samarbete och engagemang från intres-
senter bidrar till att GRI-riktlinjerna får en högre kvalitet och högre trovärdighet (Richards & 
Dickson, 2007). 
 

3.4.2 Legitimitetsteorin 
Det finns många likheter mellan intressentteorin och legitimitetsteorin, man kan säga att de 
båda teorierna överlappar varandra. Den största skillnaden är att legitimitetsteorin har hela 
samhället som utgångspunkt medan intressentteorin urskiljer de olika intressenterna i olika 
grupper (Deegan & Unerman, 2006).  
 
Legitimitetsteorin grundar sig på synen att det finns ett socialt kontrakt mellan organisationen 
och det omgivande samhället. Detta innebär att organisationen ser till att deras handlingar rör 
sig inom de gränser och normer som utomstående parter ser som accepterat och legitimt 
(Deegan & Unerman, 2006). Ett legitimt bolag har fått sina handlingar, målsättningar, strate-
gier och värderingar bedömda och godkända av samhället som de verkar i (Ljungdahl, 1999). 
Enligt teorin hänger företagets fortlevnad på att de verkar på ett sätt som speglar samhällets 
värderingar. Ett misslyckande inom ett företags agerande kan innebära att dess legitimitet 
hotas, vilket kan innebära att företagets existens är i fara. Minskade intressen från exempelvis 
kunder och investerare innebär svårigheter att överleva om företaget inte ändrar sitt agerande. 
Missnöje mot att företag inte agerar på ett legitimt sätt kan även yttra sig genom politiska åt-
gärder via lagreglering eller genom införande av riktlinjer för att motverka agerande som inte 
överensstämmer med samhällets förväntningar. Enligt legitimitetsteorin tillåts ett företags 
existens i samhället så länge dess positiva påverkan överstiger den negativa påverkan för 
samhället som helhet (Deegan & Unerman, 2006). 
 
Om ett företags legitimitet hotas eller påverkas negativt har företaget fyra möjliga alternativ 
att bemöta det uppkomna hotet och bibehålla sin legitimitet (Lindblom, 1994, refererad i Gray 
et al., 1995, s. 54). För det första kan företaget visa sina planer på att förbättra uppförande och 
prestationer för intressenterna. Det andra alternativet är att företaget kan försöka förändra in-
tressenternas negativa uppfattning genom att undgå att förändra sitt eget agerande. För det 
tredje kan företaget avleda intressenterna från den negativa händelsen genom att rikta deras 
uppmärksamhet mot något mer positivt. Ett fjärde alternativ är att företaget kan försöka för-
ändra intressenternas förväntningar på företagets prestationer och uppträdande.  
 
Utgivna rapporter kan användas ur ett strategiskt perspektiv för att upprätthålla relationer med 
företagets omgivande samhälle (Deegan & Unerman, 2006). Gray et al. (1995) menar att valet 
av strategi kan ge viktiga insikter om hur företaget valt att lägga fram sin hållbarhetsinforma-
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tion. Exempelvis kan det visa på att företaget valt att framhäva positiva prestationer framför 
negativa. 
 
Tidigare studier har bland annat gjort av Cho och Patten (2007) som undersökt branschens 
påverkan på utlämnande av frivillig information. I studien skiljer man på mätbar och icke 
mätbar information, samt information som föreligger av tvister eller inte. De visar i sin slut-
sats att branschen har betydelse för hur mycket frivillig information som lämnas av ett före-
tag. De kommer fram till att ett företag i en utsatt bransch med högre miljöpåverkan lämnar 
information på en högre nivå än ett företag i en mindre utsatt bransch. Informationsinnehållet 
varierar dessutom beroende på om företaget är en bättre eller sämre aktör. Slutsatserna förkla-
rar att företagen genom kommunikationen med intressenterna har en strategi att försöka få 
eller bibehålla legitimitet (Cho & Patten, 2007). 
 
En studie som analyserat hur företag hållbarhetsredovisar bekräftar att legitimitetsteorin kan 
förklara vilken typ av upplysningar företag lämnar (Clarkson et al., 2008).  Studien omfattan-
de den del av hållbarhetsredovisningen som avser miljöaspekter. En innehållsanalys av håll-
barhetsredovisningar gjordes ur två olika perspektiv där en åtskiljning gjordes mellan hårda 
och mjuka upplysningar. Hårda upplysningar innehåller information som kan kontrolleras, 
exempelvis faktiska mätvärden. Mjuka upplysningar innehåller information som inte kan kon-
trolleras, till exempel vilken vision man har kring hållbarhet. En jämförelse gjordes mellan 
bolag med stor negativ miljöpåverkan och andra och resultaten visade att företag med negativ 
miljöpåverkan var mer benägna att visa på mjuka upplysningar än andra bolag, vilket signale-
rar att de vill visa sig legitima inför sin omgivning. 
 

3.4.3 Institutionell teori 
Institutionell teori har använts inom forskning kring frivilliga upplysningar eftersom den blir 
ett komplement till intressentteorin och legitimitetsteorin. Med hjälp av institutionell teori 
ökar förståelsen för hur organisationer agerar när de befinner sig under ökad press och för-
väntningar (Deegan & Unerman, 2006). Ledningens beslut att tillhandahålla upplysningar 
kring miljö och social information är inte bara grundade på ekonomiska eller legitima anled-
ningar. Företagsledningarna har tillgång till hur andra företag tillhandahåller sin redovisning 
inom området och kan bli påverkade av denna. Denna institutionella omgivning (miljö) där 
jämförelser görs har en stor påverkan på företagets beslut att tillhandahålla frivilliga upplys-
ningar (Cormier et al., 2005).  
 
Institutionell teori kan delas in i tre olika så kallade isomorfismer. Dessa isomorfismer, eller 
mekanismer, kan beskrivas som olika processer som kan förklara hur en organisation föränd-
rar och anpassar sin redovisningspraxis (Deegan & Unerman, 2006). De olika mekanismerna 
är tvång (eng. coercive), imitation (eng. mimetic) och normativ (eng. normative). 
 
Tvångsmekanismen innebär att organisationens beteende påverkas av utomstående organisa-
tioners tvångsåtgärder, till exempel från kunder, kreditgivare och lagstiftare (Deegan & 
Unerman, 2006). Exempelvis kan lagregleringar tvinga organisationer att anpassa sina redo-
visningsrutiner. Imitationsmekanismen innebär att företag tenderar att härma andra företag i 
sin omgivning och anpassa sig efter deras beteende. Den härmande organisationen vill gärna 
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ta efter framgångsrika företag inom sin bransch för att ur de externa intressenternas perspektiv 
kunna betraktas som ett företag som bibehåller sin legitimitet. Den tredje mekanismen, den 
normativa, innebär att en organisation får påtryckningar från olika grupper för att anpassa sig 
efter vissa normer till att redovisa eller inte redovisa på ett visst sätt.  
 
Institutionell teori har bland annat använts av Cormier et al. (2005) i sin omfattande studie av 
stora tyska bolag. Den mekanism som påverkar företags val att tillhandahålla upplysningar 
kring miljöredovisning och utvecklingen över tid är framför allt den imitativa. Över tid anpas-
sas innehållet i miljöredovisningarna till att bli allt mer lika bland de undersökta bolagen. Det-
ta visade sig i studien som utfördes över tid och mönstret sågs framför allt tydligt när man 
gjorde jämförelser inom branscher. I en annan studie framhävs även tvångsmekanismen som 
en orsak till redovisningsbeteende för miljöredovisning (Aerts et al., 2006). De krav som kre-
ditgivare och investerare ställer på företag avseende deras miljöredovisning gör att det blir ett 
tvång för företagen att redovisa på ett visst sätt eftersom de annars inte skulle anses legitima 
av sina intressenter.   
 
Institutionell teori har även används i en studie av Hedberg och von Malmborg (2003) som en 
förklaring till skillnader och likheter i företags hållbarhetsredovisningar. I studien undersöktes 
10 stora svenska bolags hållbarhetsredovisningar enligt GRI och intervjuade även represen-
tanter från bolagen. Skillnader i rapporterna kunde förklaras av att bolagen hade olika typer av 
intressentgrupper som de behövde anpassa sig efter i sina olika marknadssituationer. Likheter 
i rapporter förklarades av att bolagen påverkade varandra, de ville inte vara sämre än sina 
konkurrenter, men företagen ville heller inte lägga ner för mycket arbete på sina rapporter. 
 

3.4.4 Positiv redovisningsteori 
En fjärde teori som valts att ta upp är positiv redovisningsteori, som även den använts i studier 
som en bakomliggande förklaring till företags agerande i samband med hållbarhetsredovis-
ning. Positiv redovisningsteori utvecklades av Watts och Zimmermann (1978) som menar att 
teorin vill förklara och förutspå vilka företag som kommer att välja en viss redovisningsme-
tod. Positiv redovisningsteori grundar sig på agentteorin (Deegan & Unerman, 2006). Agent-
teorin fokuserar på förhållandet mellan olika individer inom och utanför organisationen, fram-
för allt ägaren, principalen, och den redovisningsansvarige, agenten. Utgångspunkten är att 
alla individer har ett egenintresse och handlar opportunistiskt för att gynna sig själva. Det 
uppstår ett misstroende mellan agenten och principalen och för att anpassa de olika individer-
nas opportunistiska handlingar kommer olika kontrakt till stånd. Kostnader uppstår dessutom 
när individerna handlar i egenintresse och positiv redovisningsteori framhäver redovisningens 
roll för att minska på dessa kostnader. 
 
Den effektiva marknadshypotesen har haft betydelse för utvecklingen av positiv redovisnings-
teori (Deegan & Unerman, 2006). Den baseras på antagandet att kapitalmarknader reagerar på 
ett effektivt och opartiskt sätt om marknaden har tillgång till offentlig information. Eftersom 
redovisningen enbart utgör en del av all tillgänglig information har regleringen av redovis-
ningen ifrågasatts.  
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Forskning där positiv redovisningsteori används utgår från antingen effektivitetsperspektivet 
eller det opportunistiska perspektivet (Deegan & Unerman, 2006). Effektivitetsperspektivet 
förklarar hur olika mekanismer kan användas för att minska på agentkostnader, det vill säga 
de kostnader som uppstår för att anlita en beslutsfattande agent. Eftersom dessa mekanismer 
uppstår för att minska på framtida kostnader, kallas det även ibland för ex ante-perspektivet. 
Exempelvis så gav organisationer förr ut redovisningsinformation innan det var reglerat i lag. 
Det opportunistiska perspektivet, eller ex post-perspektivet, fokuserar istället på att förklara 
det opportunistiska beteende som företaget gör efter man gjort avtalsöverenskommelser.   
 
Positiv redovisningsteori utgår från tre huvudsakliga hypoteser; bonushypotesen, skuldsätt-
ningshypotesen och politisk kostnad hypotesen (Deegan & Unerman, 2006). Bonushypotesen 
förutspår att bolag kommer att välja en redovisningsmetod som höjer vinsten, då bonuskon-
traktet därmed gynnar den redovisningsansvarige (agenten). Skuldsättningshypotesen förut-
spår att företaget väljer metoder som visar på en hög vinst så att soliditeten höjs och en lägre 
skuldsättningsgrad visas. Hypotesen för politisk kostnad förutspår att företag som är överva-
kade i media, vilket är stora bolag och bolag inom känsliga branscher, väljer redovisningsme-
toder för att dra uppmärksamheten ifrån sig, till exempel att redovisa en lägre vinst. Politisk 
kostnad hypotesen har vissa likheter med legitimitetsteorin. Skillnaden är att legitimitetsteorin 
inte utgår från att alla ageranden grundar sig i ett egenintresse och att organisationen fokuse-
rar mer på att den är en del i ett socialt system (Deegan & Unerman, 2006). 
 
Studier har bland annat visat att företag som är under stort tryck från utomstående intressenter 
och bevakning i media lämnar mer miljöredovisning (Cormier et al., 2005). Det blir ett sätt 
för företagen att minska sina politiska kostnader, det vill säga det går i linje med hypotesen 
för politisk kostnad. Ett företag kan välja att inkludera mer miljömässig information för att 
undvika kostnader för reglering av utsläpp till exempel. Positiv redovisningsteori har även 
använts i en studie av Broberg et al. (2009) där hypoteser kunde härledas från teorin och som 
sedan kunde förklara variationen i frivilliga upplysningar hos svenska börsnoterade bolag. 
Exempel på sådana variabler var storlek och lönsamhet och precis som i den föregående stu-
dien var en anledning för företagen att minska på politiska kostnader, exempelvis undvika 
reglering, samt minska agentkostnader, det vill säga kostnader som uppstår på grund av in-
formationsasymmetri. 
 

3.5 Analysmodell och hypotesformulering 
 
Från tidigare forskning och litteratur, samt med hjälp av teorier har ett antal faktorer som kan 
påverka innehåll i hållbarhetsredovisningar härletts. Dessa faktorer som är storlek, bransch, 
lönsamhet, ägaridentitet, externgranskning och tid, blir de oberoende variablerna, som via 
hypotesprövning kommer att testas huruvida de påverkar den beroende variabeln innehåll. 
Den beroende variabeln innehåll kommer att analyseras i fyra dimensioner, generell, social, 
miljö och total dimension.  
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Nedan visas den analysmodell som kommer att ligga till grund för vår studie:  
 

 
Figur 3.3  Analysmodell 
 

3.5.1 Storlek 
Företagets storlek har i flera studier visat vara av betydelse för att förklara vilka företag som 
tillhandahåller miljömässig information (Brammer & Pavelin, 2006) och CSR (Tagesson et 
al., 2009). Brammer och Pavelin (2006) studerade såväl förekomsten som kvaliteten i frivilli-
ga miljöupplysningar bland stora företag i Storbritannien, och fann en positiv korrelation mel-
lan storleken på företaget och kvaliteten i miljöupplysningarna. Stora företag har bättre eko-
nomiska förutsättningar att ta sig an det kostsamma arbetet med miljöredovisning. Dessutom 
har de ofta en större press från intressenter att tillhandahålla redovisningen.  
 
Tagesson et al. (2009) studerade företags redovisning av CSR på deras hemsidor och fann en 
signifikans mellan företagets storlek och mängden CSR-information på hemsidor. Även här 
menar författarna att stora företag har fler intressenter som kan påverka dem att tillhandahålla 
CSR-information. Dessutom har de större företagen fler anställda som kan vara delaktiga i 
redovisningsprocessen. 
 
Mot bakgrund av ovanstående argumentation antar vi följande i denna hypotes: 
 
H1. Det finns ett positivt samband mellan företags storlek och innehåll i hållbarhetsre-
dovisningen. 
 

3.5.2 Bransch 
Tagesson et al. (2009) studerade hur företagens information på hemsidor avseende CSR-
upplysningar skiljer sig åt mellan företag. Resultatet visade att det finns en variation mellan 
branscher och mängden CSR som ett företag redovisar. Bland annat sågs att branscher såsom 
råvaror inkluderade mer information kring miljömässiga upplysningar och att till exempel IT-
branschen generellt hade brister i mängden information (Tagesson et al., 2009). Skillnader 
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förklarades av vad som pågår i debatten kring de olika branscherna. Råvarubranschen har mer 
miljöfrågor kring sig i media medan konsumentbranschen har mer etiska frågor. 
 
Skillnader mellan branscher och likheter inom branscher kan förklaras av institutionell teori 
och imitationsmekanismen (Cormier et al., 2005). Tyska bolag studerades över tid och det 
kunde observeras ett klart samband, mot bakgrund av imitationsmekanismen och den norma-
tiva mekanismen, att företag inom samma bransch med tiden blev mer likvärdiga i sin redo-
visning av miljöinformation. 
 
Legitimitetsteorin kan användas som en förklaring till skillnader mellan olika branscher 
(Clarkson et al., 2008). Branscher med stor negativ miljöpåverkan jämfördes med andra bran-
scher. Resultatet visade att de branscher med negativ miljöpåverkan visade mer information 
kring upplysningar som inte går att kontrollera, jämfört med andra branscher. Förhållandet var 
tvärtom gällande upplysningar som går att kontrollera. Slutsatsen var att de ”dåliga” bran-
scherna behöver inkludera information för att hävda sin legitimitet inför intressenterna. 
 
Eftersom flera studier indikerat att det finns skillnader mellan branscher och likheter inom 
branscher avseende frivilliga upplysningar formuleras följande hypotes: 
 
H2. Det finns skillnader mellan branscher avseende innehåll i hållbarhetsredovisningen. 
 

3.5.3 Lönsamhet 
Tagesson et al. (2009) visar i sin studie på ett samband mellan hur lönsamt ett företag är och 
mängden CSR-upplysningar som företaget har på sin hemsida. Att lämna omfattande icke-
finansiell information tar mycket tid och resurser i anspråk. Företag som är lönsamma har 
bättre förutsättningar att lägga mer resurser vilket kan förklara den större mängden informa-
tion hos dessa företag (Tagesson et al., 2009). Även Broberg et al. (2009) visar i sin studie på 
ett samband att lönsamma företag presenterar mer information i förhållande till mindre lön-
samma företag. 
 
Mot bakgrund av ovanstående argumentation antar vi följande i denna hypotes: 
 
H3. Det finns ett positivt samband mellan företags lönsamhet och innehåll i hållbarhets-
redovisningen. 
 

3.5.4 Ägaridentitet 
Tagesson et al. (2009), visade i sin studie att statligt ägda bolag redovisar mer CSR-
information på sin hemsida än icke-statliga bolag. Detta förklaras av att statliga bolag har 
större krav på sig att föregå med gott exempel. Dessutom är miljöfrågor vanliga i den politis-
ka debatten och därför blir statligt ägda företag mer granskade av sina ägare och av massme-
dia vilket kan vara en förklaring till den mer omfattande informationen av CSR hos dessa fö-
retag (Tagesson et al., 2009).  
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Mot bakgrund av ovanstående argumentation antar vi följande i denna hypotes: 
 
H4. Företag med statligt ägande redovisar mer innehåll i hållbarhetsredovisningen. 
 

3.5.5 Extern granskning 
En organisation som hållbarhetsredovisar enligt GRI kan välja att låta en extern och oberoen-
de part bestyrka redovisningen. En oberoende granskad redovisning bidrar till att förbättra 
användarnas grad av tilltro till den utlämnade informationen (Larsson & Ljungdahl, 2008). 
Larsson och Ljungdahl (2008) har noterat att enbart drygt hälften av de företag som presente-
rat hållbarhetsredovisningar har gjort detta. Troliga anledningar kan vara att företagen vill 
uppnå en viss redovisningsmognad och att det saknas vedertagna, användbara gransknings-
principer och standarder. Sedan 2006 finns dock i Sverige en granskningsstandard ”RevR 6 – 
Bestyrkande av hållbarhetsredovisning” som även är anpassad efter den internationella stan-
darden för extern granskning av hållbarhetsredovisning, ISAE 3000 (FAR SRS). 
 
Anledningen till att företag väljer att låta en extern oberoende granskning av hållbarhetsredo-
visningen äga rum har även studerats av Park och Brorson (2005). I sin studie på svenska bo-
lag fann de att fördelarna som sågs var bland annat en ökad trovärdighet. Dessutom kan före-
tagen bättre stå till svars inför intressenternas krav. Företagen känner även ett krav på att ef-
terlikna andra företag inom sin bransch, de vill följa efter andra som redan anlitar externa 
granskare. Detta var särskilt påtagligt inom industrisektorn som ofta granskas av allmänheten 
och därför ansågs vara beroende av hög trovärdighet (Park & Brorson, 2005). Allt eftersom 
miljö och socialmässiga rapporter får en allt viktigare betydelse för intressenter ser Gray 
(2000) behovet av ett kvalitetsbevis som styrker att den information som ges ut är tillförlitlig.  
 
Den institutionella teorins normativa mekanism innebär att en organisation får påtryckningar 
från professionella grupper att anpassa sig efter vissa normer till att redovisa eller inte redovi-
sa på ett visst sätt (Deegan & Unerman, 2006). Mot bakgrund av denna teori kan det antas att 
den externa granskaren påverkar företaget att redovisa mer information i sin hållbarhetsredo-
visning.   
 
Mot bakgrund av ovanstående argumentation antar vi följande i denna hypotes: 
 
H5. Det finns ett positivt samband avseende innehåll i hållbarhetsredovisningen och om 
företaget har anlitat en extern part för granskning av rapporten. 
 

3.5.6 Tid  
Hållbarhetsredovisning är relativt nytt förekommande och det är under de senaste åren som 
ökningen har skett markant i antalet företag som hållbarhetsredovisar enligt GRI-riktlinjerna. 
I studier som gjorts över tid av hållbarhetsredovisningar har bland annat Cormier et al. (2005) 
i sina slutsatser funnit att bolag, med tiden blir alltmer likartade i sin redovisning av hållbar-
het. Detta ställer han mot bakgrund av institutionell teori och vad imitationsmekanismen för-
klarar, det vill säga att företag tenderar att imitera andra inom sitt område och anpassa sig 
efter deras beteende. 
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Mot bakgrund av ovanstående argumentation antar vi följande i denna hypotes: 
 
H6. Det finns ett positivt samband mellan innehåll i hållbarhetsredovisningen och om 
företaget redovisat hållbarhet enligt GRI-riktlinje rna i mer än 3 år. 
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Kapitel 4: Empirisk metod 
 

4.1 Undersökningsmetod 
 
Syftet för den här studien är att beskriva och analysera innehåll och förklara eventuella varia-
tioner i företags hållbarhetsredovisningar. Eftersom en del av studiens syfte innebär en be-
skrivning och analys av innehållet i hållbarhetsredovisningar för ett visst år, har vi valt att 
göra en tvärsnittsstudie. En tvärsnittsstudie är ett tillvägagångssätt för att studera verkligheten 
enbart vid en tidpunkt (Jacobsen, 2002). Alternativ till tvärsnittsstudie är till exempel tidsse-
riestudie eller kohortstudie. Dessa undersökningsmetoder kunde ha använts vid studier över 
tid, kohortstudien tittar på variation över tid för en hel grupp, och tidsseriestudien variation 
över tid för ett visst urval. Eftersom vår studie fokuserar på en viss tidpunkt, blir dessa alter-
nativ inte aktuella. 
 
Studien genomförs som en dokumentstudie, det vill säga vi använder information som skrivits 
eller samlats in av någon annan än oss själva (Jacobsen, 2002). Dokumenten som används är 
årsredovisningar och hållbarhetsredovisningar. Dokumentkällor kan delas upp i antingen pri-
vata eller offentliga källor beroende på vilken mottagare som avses för informationen. De 
dokument som används i denna studie är offentliga källor, vilket innebär att informationen är 
avsedd för en större publik (Jacobsen, 2002). Nackdelen med offentlig information kan vara 
att den många gånger publiceras för att göra ett speciellt intryck av en situation, den som ger 
ut informationen kan välja hur denne vill att den ska uppfattas av andra. Detta har varit ett 
debatterat ämne inom forskning kring hållbarhetsredovisning. Studier har visat att företag valt 
att framhäva det positiva i sitt hållbarhetsarbete, och undvika att rapportera om det negativa 
(Moneva et al., 2006). 
 

4.2 Urval 
 
För att kunna generalisera studiens slutsatser måste valet av enheter representera den teoretis-
ka populationen så mycket som möjligt (Jacobsen, 2002). Den teoretiska populationen är alla 
enheter som vi skulle vilja vara intresserade av. I den här studien skulle det vara samtliga bo-
lag i Sverige som presenterar en hållbarhetsredovisning enligt GRI-riktlinjerna. Vi har i un-
dersökningen tillämpat ett så kallat bekvämlighetsurval. Med detta menas att undersökaren 
använder de enheter som man lättast får tag i (Jacobsen, 2002). För den här studien har det 
inneburit att ett krav har ställts att hållbarhetsredovisningen skall finnas tillgänglig på internet, 
för att vi enkelt ska kunna söka upp och ladda ner den. Det finns dock flera nackdelar med 
bekvämlighetsurval. En nackdel är att vi bara får tag på de hållbarhetsredovisningar som finns 
publicerade på internet, vilket kan medföra ett bortfall av enheter. En annan är att det är svårt 
att göra en bortfallsanalys, då vi inte känner till vilka företag hållbarhetsredovisar men inte 
publicerar den på internet. Vi tror ändå, trots dessa nackdelar, att vi har fått ett urval som lig-
ger i närheten av den teoretiska populationen, på grund av flera medvetna åtgärder i urvals-
processen, se vidare under avsnitt 4.7 Bortfall.  
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De två urvalsgrupperna som ingår i studien är statligt ägda bolag och privatägda bolag. För 
samtliga bolag gäller kriteriet att företaget skall ha tillämpat GRI-riktlinjerna i sin hållbarhets-
redovisning för verksamhetsåret 2008. Hållbarhetsredovisningen kan vara antingen integrerad 
i årsredovisningen eller presenterad som en separat rapport. Samtliga bolag som ingår i studi-
en är de som har haft en hållbarhetsredovisning tillgänglig på sin hemsida baserade på GRI-
riktlinjerna. Sökning efter hållbarhetsredovisningar på företagens hemsidor har gjorts under 
februari och mars månad 2010.  
 

4.2.1 Statligt ägda bolag 
Sedan år 2008 är det ett regeringskrav att statligt ägda bolag ska tillhandahålla en hållbarhets-
redovisning enligt GRI-riktlinjerna som dessutom ska vara oberoende granskad av en extern 
part. Totalt har 48 statliga ägda bolag för verksamhetsåret 2008 identifierats. Till grund för 
identifiering av statligt ägda företag har Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägan-
de 2008 använts (Näringsdepartementet, 2009). Samtliga identifierade företag av dessa har 
kontrollerats via sin hemsida och av dem, har 38 bolag hittats som presenterar hållbarhetsre-
dovisning för 2008. En lista återfinns i bilaga 1. Företag som ägdes med mindre än 50 % och 
som var noterade på börsen har tagits med i kategorin privat ägda bolag.  
 

4.2.2 Privatägda bolag 
Bolag inom denna urvalsgrupp består av företag noterade på Stockholmsbörsen och större 
icke noterade svenska företag. 
 

För de noterade bolagen som ingår i studien var utgångspunkten listan av noterade bolag på 
Stockholmsbörsen vid datumet 2010-02-25. Samtliga bolag på large-, mid- respektive small-
cap har gåtts igenom för att välja ut de bolag som för året 2008 har presenterat en hållbarhets-
redovisning enligt GRI-riktlinjerna. Det totala antalet börsnoterade bolag blev 28 stycken.  
 
Vårt urval av icke-noterade bolag gjordes initialt från databasen Affärsdata. En lista skapades 
för koncerner med mer än 1500 anställda. Kriteriet mer än 1500 anställda valdes för urval av 
stora bolag. Listan omfattade 421 bolag, men i dessa ingick även börsnoterade bolag, vilka 
uteslöts då de redan ingick i urvalet för noterade bolag. De återstående bolagen kontrollerades 
via sin hemsida för att sedan ingå i studien om en hållbarhetsredovisning utförd enligt GRI-
riktlinjerna för 2008 påträffades, antingen som en separat rapport eller integrerad i årsredovis-
ningen. Hållbarhetsredovisningen kunde vara antingen en nätbaserad variant eller pdf-fil. I de 
fall som företag publicerat en hållbarhetsredovisning med två års intervall eller brutet räken-
skapsår har den senast utgivna rapport ingått i studien. I studien fann vi tre sådana företag, 
Clas Ohlson AB, Heidelberg Cement AB och PricewaterhouseCoopers AB. Totalt antal icke-
noterade bolag i studien blev slutligen 14 stycken. Det totala antalet privata bolag blev således 
42 stycken, en lista på dessa återfinns i bilaga 1. 
 
Vissa problem uppstod vid urvalet av icke-noterade bolag. Ett av dessa var att en del av bola-
gen som fallit in under våra kriterier för icke-noterat bolag, var börsnoterade i andra länder än 
Sverige. Ett exempel på detta är Ruukki som är noterat på den finska börsen. Bolag som var 
noterade på en börs i annat land än i Sverige, deltog inte i studien. Ett annat problem som 
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uppstod var huruvida bolagen hade mer än 1500 anställda, vilket var ett kriterium för urvalet 
av de icke-noterade bolagen. För att ett bolag ska selekteras med på urvalet mer än 1500 an-
ställda i databasen Affärsdata krävs att antalet anställda ska uppgå till mer än 1500 i ett sepa-
rat bolag eller minst ett bolag inom en koncern. Detta innebär en begränsning för oss då det 
troligtvis finns koncerner som lämnar hållbarhetsredovisningar som totalt har mer än 1500 
anställda men att det inte finns ett bolag inom koncernen som har mer än 1500 anställda. Vid 
studiens inledningsskede var tanken att denna grupp skulle ha varit separerad i två grupper, 
noterade och icke-noterade företag. Men eftersom utfallet av icke noterade företag blev så få 
blev vi tvungna att slå ihop dessa två grupper till en grupp som vi benämnt privatägda bolag. 
 

4.3 Datainsamling 
 
Vår datainsamling har skett i form av sekundärdata, vilket är data som finns tillgängligt där 
undersökarna själva inte samlat in data direkt från källan (Jacobsen, 2002). Vår insamling av 
data har skett genom nedladdning av hållbarhetsredovisningar som publicerats på internet. 
Vid insamling av kompletterande uppgifter från årsredovisningar har dessa hämtats från hem-
sidor eller från databasen Affärsdata.   
 
Undersökningen har genomförts som en kvantitativ dokumentstudie där de dokument som 
använts är hållbarhetsredovisningar och årsredovisningar. Rapporter från 80 bolag har stude-
rats och analyseras. Företags hållbarhetsredovisningar från 2008 har sökts upp på hemsidor 
och laddats ner. Därutöver har årsredovisningar för samma år använts för insamling av kom-
pletterande information. All information om respektive bolag som har samlats in har samman-
ställts på ett analysformulär, se bilaga 2. 
 

4.4 Operationalisering 
 
Operationalisering innebär att ett abstrakt begrepp konkretiseras till objektiva variabler som är 
mätbara (Jacobsen, 2002). Operationaliseringsprocessen börjar i frågeställningen som i detta 
fall är ”Vad förklarar innehåll i företags hållbarhetsredovisningar?”. Med utgångspunkt i 
frågeställningen måste vi identifiera de begrepp som ska göras mätbara, begreppet är vad för-
klarar innehåll. Innehåll blir den beroende variabeln och vad förklarar blir uppdelat på ett 
antal oberoende variabler som testats genom hypoteser. 
 

4.4.1 Beroende variabel 
Den beroende variabeln i studien är innehåll. För att operationalisera variabeln och göra den 
mätbar har ett antal bedömningsmallar i litteraturen studerats, varav till slut två valdes ut. In-
nehållsvariabeln har studerats utifrån fyra olika dimensioner uppdelat på generella, sociala 
och miljömässiga upplysningar samt en dimension för totala innehållet. Den totala dimensio-
nen är en summering av de andra tre dimensionerna.  
 
Innehållet har mätts genom användandet av bedömningsmallen enligt bilaga 3, vilken är en 
översättning och sammanslagning och till vis del modifierad bedömningsmall utifrån mallar i 
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tidigare studier (Clarkson et al., 2008; Sutantoputra, 2009). Bedömningsmallen har anpassats 
efter G3-riktlinjerna eftersom bedömningsmallarna från de tidigare studierna baserats på den 
tidigare versionen av riktlinjerna från 2002. Bedömningsmallen innehåller 48 mätfaktorer, 
grupperade i 3 grupper utifrån de tre dimensionerna.  Det vi har mätt är således om företaget 
överhuvudtaget valt att redovisa en viss mätfaktor eller inte. För de sociala och miljömässiga 
dimensionerna har även en bredare analys gjorts. Poängbedömningen för dessa har medfört en 
bedömning från undersökarnas sida, där ställning tagits till i vilken omfattning företaget redo-
visat en viss hållbarhetsupplysning. Bedömning har gjorts enligt instruktioner från dem som 
tagit fram bedömningsmallarna i de tidigare studierna, Clarkson et al. (2008) samt Sutantoput-
ra (2009). En utförligare beskrivning av dessa instruktioner för poängbedömning återfinns 
nedan under styckena 4.4.1.2 och 4.4.1.3. 
 
I studien har vi valt att begränsa undersökningen till att omfatta två av de tre perspektiven av 
hållbarhet nämligen det sociala och miljömässiga perspektivet.  Det ekonomiska perspektivets 
redovisning har valts bort därför att de bedömningsmallar som använts baserats på just de 
sociala och miljömässiga delarna i hållbarhetsredovisningen. Vi vill framhäva vikten av att 
använda redan framtagna bedömningsmallar som passar bäst för just vår studie, än att själv ta 
fram en egen bedömningsmall. 

4.4.1.1 Generell dimension  

Den generella dimensionen innehåller mätfaktorer som ser till förekomst av information om 
företagsstruktur, trovärdighet samt sociala och miljömässiga utgifter. Tre exempel på faktorer 
är beskrivning kring arbetsansvar för hållbarhetsredovisningen, bekräftelse av förekomst av 
certifieringserkännande från oberoende part, eller huruvida företaget satsat pengar på forsk-
ning och utveckling kring förbättring av sociala och miljömässiga prestationer. 
 
Förekomst av information i hållbarhetsredovisningen har markerats med en poäng för respek-
tive mätfaktor. 

4.4.1.2 Social dimension  

Den sociala dimensionens mätfaktorer har mätt förekomst av information kring fyra olika 
sociala områden - anställningsförhållanden, mänskliga rättigheter, samhällsansvar och pro-
duktansvar. Exempel på mätfaktorer är information kring anställda, information kring barnar-
bete, information kring konkurrenshämmande aktiviteter som mutor och korruption eller in-
formation kring produkters och tjänsters indirekta och direkta påverkan på kunder. I stället för 
att enbart se till förekomst har en poängbedömning genomförts avseende omfattning för re-
spektive mätfaktor. Bara att nämna information kring en mätfaktor säger inte användarna sär-
skilt mycket och därför har vi valt att även se till omfattningen av hur olika företag väljer att 
redovisa inom respektive indikator. Mer information kring olika förhållanden ger bättre mät-
resultat vilket visar på en bättre jämförbarhet samtidigt som användbarheten för rapporterna 
ökar. Beskrivning av mål tillsammans med en redogörelse för förändring över tiden ger en 
bild av utvecklingen som kan relateras till målbeskrivningen. Beskrivning av både mål och 
utveckling ökar transparensen av verksamheten. 
 
Poängbedömningen för innehåll avseende social information ser ut som följer, där en poäng 
erhållits för upplysningar som uppfyller respektive kriterium (Sutantoputra, 2009): 
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1 – företaget presenterar information för resultatindikatorn  
2 – information presenteras i förhållande till tidigare perioder  
3 – information presenteras i förhållande till tidigare mål 
 
16 mätfaktorer fanns i den sociala dimensionen. Varje mätfaktor kunde ge maximalt 3 poäng 
vilket således medförde en totalsumma på 48 poäng. 

4.4.1.3 Miljödimension   

Miljödimensionens mätfaktorer har mätt förekomsten av miljörelaterad information. Exempel 
på mätfaktorer är beskrivning av energi och vattenanvändning, beskrivning kring olika ut-
släpp och information om avfallsgenerering och hantering. Tillika som social information har 
även miljöinformationens omfattning mätts. Till grund för poängbedömningen har en studie 
av Clarkson et al. (2008) legat. I den studien hade poängbedömning 6 mått, i vår studie har vi 
bara valt att använda tre av dem. Anledningen till detta var dels för att flera av faktorerna inte 
visar på förekomst i redovisningarna och dels för att vi ville skapa en poängbedömning mer 
lik bedömningen för social information. Utöver Clarkson et al. (2008) bedömningsmall har ett 
mått lagts till som mäter förekomst av kvantitativ information. I jämförelse med social infor-
mation är många av miljöindikatorer mätbara i kvantitativa värden varför vi fann det intres-
sant att se även till denna typ av information. Den internationella organisationen Association 
of Chartered Certified Accountants (ACCA) som är en global organisation för revisorer och 
studenter har tagit fram kriterier för bedömning av hållbarhetsredovisningar. De framhäver 
vikten av kvantifierbara värden i bedömningen av hållbarhetsredovisningens trovärdighet 
(http://www.accaglobal.com/). 
 
För miljödimensionen har bedömningen skett enligt nedan, en poäng har erhållits för upplys-
ningar som uppfyller respektive kriterium: 
 
1 – företaget presenterar information för resultatindikatorn 
2 – information presenteras i förhållande till tidigare perioder  
3 – information presenteras i förhållande till tidigare mål 
4 – resultatdata presenteras i kvantitativa, mätbara termer 
 
10 mätfaktorer fanns i miljödimensionen. Varje mätfaktor kunde ge maximalt 4 poäng vilket 
således medförde en totalsumma på 40 poäng. 
 
4.4.1.4 Total dimension 
Denna dimension är en summering av de andra tre dimensionerna, generell, social och miljö. 
Det totala antalet mätfaktorer var 48 och den maximala poängen 110.  
 
I nedanstående tabell sammanfattas samtliga grupper av mätfaktorer: 
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Tabell 4.1: Sammanfattning av dimensionerna, antal mätfaktorer och maxpoäng 
 
Dimension Antal mätfaktorer Maxpoäng 

Generell  22 mätfaktorer 22 poäng 

Social  16 mätfaktorer 48 poäng 

Miljö  10 mätfaktorer 40 poäng 

Total  48 mätfaktorer 110 poäng 

 
 

4.4.2 Oberoende variabler 
Operationaliseringen av begreppet vad förklarar har gjorts genom att begreppet delats upp i 
ett antal oberoende variabler. Dessa oberoende variabler har identifierats efter det att litteratur 
och bakomliggande teorier på området har studerats. De oberoende variablerna har identifie-
rats som mätbara begrepp som kan förklara innehåll i hållbarhetsredovisningar. Variablerna är 
storlek, bransch, lönsamhet, ägaridentitet, extern granskning och tid. Hur varje oberoende 
variabel operationaliserats till ett mätbart begrepp redogörs för nedan. 

4.4.2.1 Storlek  

Den första hypotesen testar huruvida ett positivt samband föreligger mellan storleken på före-
taget och innehållet i hållbarhetsredovisningen. Ett företags storlek kan mätas på flera olika 
sätt. I denna studie har vi mätt variabeln storlek som företagets totala kapital, då det är det 
vanligaste förekommande i närliggande studier (Brammer & Pavelin, 2006; Clarkson et al., 
2008; Broberg et al., 2009). Informationen har hämtats från balansräkningen i företagets års-
redovisning.  

4.4.2.2 Bransch  

Den andra hypotesen testar skillnaden mellan branscher och innehållet i hållbarhetsredovis-
ningen. Det finns två olika system som används för indelning av verksamheter i branscher, 
Global Industry Classification Standard (GICS) och Industry Classification Benchmark (ICB). 
Systemen skiljer sig åt på så sätt att GICS klassificeras enligt ett marknadsorienterat perspek-
tiv och ICB utifrån ett produktorienterat perspektiv. Eftersom mängden undersökningsobjekt 
var begränsad kunde ingen av de traditionella branschindelningarna användas eftersom re-
spektive grupp hade blivit för få. Därför har en sammanslagning till fyra branscher gjorts, se 
tabell 4.2. Sammanslagningen har grundats på ICB’s indelning. Branscherna som tagits fram 
har vi valt att benämna konsument, finans/teknik, industritjänst och industritillverkning .  
Konsumentbranschen omfattar konsumentvaror, hälsovård och konsumenttjänster. Fi-
nans/teknik branschen omfattar telekommunikation, finans och teknologi. Industritjänstbran-
schen omfattar olja/gas och kraftförsörjning. Industritillverkningsbranschen omfattar industri 
och råvaror. 
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Tabell 4.2: Sammanslagning av branscher enligt ICB 
 
Bransch i studien Bransch enligt ICB 

Konsument 
 
 

Hälsovård 

Konsumenttjänster 

Konsumentvaror 

Finans/Teknik Finans 

Telekommunikation 

Teknologi 

Industritjänster Olja & Gas 

Kraftförsörjning 

Industritillverkning (referensbransch) Industri 

Råvaror 

 
4.4.2.3 Lönsamhet 

Den tredje hypotesen testar sambandet mellan företags lönsamhet och innehållet i hållbarhets-
redovisningen. Ett vanligt mått på lönsamhet mäts genom räntabilitet på totalt kapital (Grön-
lund, Tagesson, & Öhman, 2008). Uträkning har skett genom att ta rörelseresultatet plus fi-
nansiella intäkter dividerat med balansomslutningen. Informationen har hämtats från årsredo-
visningen.   

4.4.2.4 Ägaridentitet 

Den fjärde hypotesen testar huruvida ett samband finns mellan företags ägaridentitet och in-
nehåll i hållbarhetsredovisningen. I de fall som statligt ägda bolag har varit noterade på börsen 
och staten ägt mindre än 50 % har dessa företag klassats som noterade och hamnat i gruppen 
privatägda bolag. Större icke noterade svenska företag och företag noterade på Stockholms-
börsens small-, mid- och largecap klassificerats som privat ägda bolag. Variabeln ägaridentitet 
blir en dummyvariabel, det vill säga antar antingen värdet 1 om företaget är privatägt och 0 
om företaget är statligt ägt.  

4.4.2.5 Extern granskning 

Den femte hypotesen testar huruvida ett samband finns mellan förekomst av extern gransk-
ning och innehåll i hållbarhetsredovisningen. Variabeln extern granskning blir en dummyvari-
abel som antar värdet 1 om företaget anlitat en extern granskare av hållbarhetsredovisningen, 
och 0 om företaget inte låtit hållbarhetsredovisningen granskats av en oberoende part. Infor-
mationen hämtas från själva hållbarhetsredovisningen där företaget anger om en extern grans-
kare har anlitats.  

4.4.2.6 Tid  

Den sjätte hypotesen testar sambandet om tiden som företaget tillämpat GRI påverkar innehåll 
i hållbarhetsredovisningen. Variabeln tid blir en dummyvariabel där den antar värdet 1 om 
företaget tillämpat GRI-riktlinjerna i minst tre år, det vill säga 2006, 2007 och 2008. Om före-
taget tillämpat GRI-riktlinjerna kortare än tre år, antar variabeln värdet 0. Informationen häm-
tas från hållbarhetsredovisningen eller företagets hemsida. 
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4.5 Statistisk bearbetning 
 
Den beroende variabeln har undersökts utifrån de fyra dimensionerna. Varje dimension har 
dessutom undersökts separat gentemot de respektive oberoende variablerna. Statistisk bear-
betning har skett med hjälp av ett statistiskt databehandlingsprogram, SPSS. I den statistiska 
analysen har bivariat analys och multipel regressionsanalys använts. Bivariat analys har ge-
nomförts med hjälp av korrelationstest vilket innebär att sambandet eller samvariationen mel-
lan två variabler har studerats. Korrelationstestet görs för att studera hur orsaksrelationen mel-
lan olika variabler ser ut (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003). Om korrelationen mellan 
två oberoende variabeln är hög, över 0,8 speglar detta att multikollinearitet kan föreligga vil-
ket betyder att två variabler visar på samma resultat och måste justeras för att inte ge en felak-
tig resultatbild. För att söka förklaring till de olika dimensionerna av innehållet har de obero-
ende variablernas påverkan undersökts samtidigt i en multipel regressionsanalys. I den statis-
tiska undersökningen har en signifikansnivå på 5 % använts. 
 

4.6 Validitet och Reliabilitet 
 
Begreppet validitet innebär huruvida en undersökning är teoretiskt och begreppsmässigt rele-
vant (Jacobsen, 2002). Validiteten handlar med andra ord om giltigheten i det vi mäter och 
kan delas in i intern och extern giltighet. Den interna giltigheten talar om att man mäter det 
man avser att mäta och den externa giltigheten berättar för oss om hur pass överförbart resul-
tatet är till att gälla även i andra sammanhang, det vill säga möjligheten till generalisering. I 
vår undersökning har vi utgått från teorier och tidigare studier när vi tagit fram våra hypote-
ser. När vi analyserat vårt insamlade material har vi utgått från bedömningsmallar som är an-
vända vid tidigare studier (Clarkson et al., 2008; Sutantoputra, 2009). För att uppnå målet om 
hög grad av giltighet är det positivt om resultat kan kontrolleras och jämföras från liknande 
studier.  Har liknande frågeställningar och undersökningar uppnått samma resultat finns goda 
skäl att anse att validiteten är hög (Jacobsen, 2002).  
 
Begreppet reliabilitet innebär huruvida undersökningen är tillförlitlig och trovärdig, med 
andra ord att den är genomförd på ett korrekt sätt och inte har utsatts för uppenbara mätfel 
(Jacobsen, 2002). I vår undersökning har vi utgått från bedömningsmallar baserade på G2 
riktlinjerna. Eftersom de hållbarhetsredovisningar som vi analyserar i studien är grundade på 
den senare versionen G3, har vi varit tvungna att göra en översättning av befintliga mallar. 
Detta har inneburit dels en språklig översättning från engelska till svenska, dels en anpassning 
från den äldre till den nya versionen. Denna översättning kan innebära ett hot för reliabilite-
ten. För att minska detta hot har vi fört gemensamma diskussioner om svårare tolkningar. En 
viktig del i undersökningens reliabilitet är datamaterialets härkomst (Jacobsen, 2002). Vårt 
datamaterial består av insamlade hållbarhetsredovisningar publicerade på internet och som 
baserats på GRI-riktlinjerna. Vi har varit konsekventa med att företagen ska ha uppgett att de 
baserat sina rapporter på GRI-riktlinjerna då det förekommit många företag som lämnat utför-
lig hållbarhetsinformation men inte baserat rapporteringen på GRI-riktlinjerna. Användning 
av insamlat material kan innebära en risk för att trovärdigheten blir begränsad. Detta ligger 
utanför vår kontroll då vi måste förvänta oss att den information som företagen presenterar är 
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korrekt. Eftersom vi har använt oss av historisk publicerad data så finns materialet att tillgå 
för andra forskare i framtiden vilket innebär att undersökningen kan upprepas och ska kunna 
ge samma resultat. Detta talar för att undersökningen har hög reliabilitet. 
 
Vårt hot mot reliabiliteten är att vi är två personer som utfört bedömningen av rapporterna 
vilket teoretiskt skulle kunna ge olika poängutfall. Mätfaktorerna inom den sociala dimensio-
nen och miljödimensionen som poängsatts är förekomst, tidsrelaterad redovisning, målbe-
skrivning och kvantitativa värden. Då alla bedömningspunkter är konkreta och utrymmet för 
en subjektiv tolkning är liten, är hotet mot reliabiliteten inte stor. För att minimera risken för 
olika tolkningar har vi dessutom tillsammans diskuterat tveksamheter i bedömningsförfaran-
det så att en likvärdig värdering av bedömningen har gjorts. 
 

4.7 Bortfall 
 
En urvalsprocess som baseras på ett bekvämlighetsurval kan medföra att bortfallsanalysen blir 
svår att genomföra (Jacobsen, 2002). Detta på grund av att vi inte har känt till vilka bolag som 
inte publicerar sin hållbarhetsredovisning på internet. Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) 
har närmare 90 % av alla bolag en hemsida och användningen av IT är större hos stora bolag 
än mindre (SCB, 2009). Vi kan därför förvänta oss att de bolag som presenterar en hållbar-
hetsredovisning är intresserade av att förmedla denna till sina externa intressenter. Därför bör 
de med stor sannolikhet valt att publicera rapporten på internet. För urvalsgrupperna noterade 
bolag och statliga bolag har samtliga bolag haft en hemsida som besökts. För de icke-noterade 
bolagen sattes gränsen till mer än 1500 anställda, även samtliga av dessa bolag har sökts upp 
via internet och eventuell hemsida. Eftersom vårt urval av icke-noterade bolag baserats på 
storlek, kan vi anta att vi närmat oss den teoretiska populationen, då storlek är en faktor som i 
flera studier visats ha ett samband med mängden hållbarhetsupplysningar (se till exempel Ta-
gesson et al., 2009).  



29 
 

Kapitel 5: Analys 
 

5.1 Beskrivning av datamaterial 
 
I nedanstående tabeller återfinns beskrivande statistik över det insamlade datamaterialet. Sta-
tistiken är uppdelad på beroende variabeln innehåll och dess olika dimensioner samt de för-
klarande variablerna storlek, bransch, lönsamhet, ägaridentitet, externgranskning och tid.  
 

5.1.1 Dimensioner av hållbarhetsredovisning 
I tabeller som följer visas beskrivande statistik över det insamlade materialet kring de olika 
dimensionerna generell social miljö och total. Tabellerna anger minvärde, maxvärde, medel-
värde samt standardavvikelse för respektive dimension. Enligt bedömningsmallen var max 
poäng för det totala innehållet 110 fördelat på generell information 22, social information 48, 
och miljömässig information 40.  
 
Tabell 5.1: Beskrivande statistik över olika dimensioner i hållbarhetsredovisningar 

Dimension av hållbarhetsredovisning Min Max Medel Standard avvikelse 

Generell 1 18 8,53 4,00 
Social 1 32 13,25 7,74 
Miljö 0 29 12,1 5,98 
Total (social/miljö/generell) 5 77 33,8 15,50 

          
 
Samtliga dimensioner visar att innehållet varierar kraftigt.  Tabellen ovan visar spridningen av 
poängen för respektive dimension. En lista över alla poäng fördelat på de olika dimensionerna 
för respektive bolag som har undersökts återfinns i bilaga 4. 
 

5.1.2 Förklarande variabler  
De förklarande variablerna beskrivs utifrån om de är kvantitativa eller kvalitativa. I tabell 5.2 
visas spridning med minvärde, maxvärde, medelvärde och standardavvikelse för de kvantita-
tiva variablerna storlek och lönsamhet. I tabell 5.3 visas procentuell fördelning och fördelning 
på antal för de kvalitativa variablerna bransch, ägaridentitet, externgranskning och tid. 
 
Tabell 5.2: Beskrivande statistik över variablerna storlek och lönsamhet 

Oberoende variabel Min Max Medel Standard avvikelse 

Storlek (tillgångar Mkr) 2,40 14,74 8,80 2,62 
Lönsamhet (%) -4,27% 4,20% 1,63% 1,49 
 
Då variationen på både storlek och lönsamhet hade en stor spridning har båda variablerna 
logaritmerats.  
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Tabell 5.3: Statistik över bransch, ägaridentitet, externgranskning och tid 
Variabel   Frekvens % (antal) 

      
Bransch   Fördelningen mellan bransch:  

    Konsument 25,0 % (20)  

    Finans/Teknik 25,0 % (20) 

    Industritjänster 22,5 % (18) 

    Industritillverkning 27,5 % (22) 

      

Ägaridentitet   Fördelning mellan ägaridentitet: 

    Privatägda företag 52,5 % (42) 

    Statligt ägda företag 47,5 % (38) 

      

Externgranskning   55,0 % (44) av rapporterna var externt granskade. 

    45,0 % (36) av rapporterna var inte externt granskade. 

      

Tid    21,2 % (17) av företagen har redovisat enligt GRI-riktlinjerna i mer än tre år.  

    78,8 % (63) av företagen har redovisat enligt GRI-riktlinjerna i mindre än tre år. 
      

 
 
 
Fördelningen mellan branscherna är relativt jämn. Företag inom branschen industritillverk-
ning är något fler (27,5 %) och företag inom branschen industritjänster (22,5 %) som är något 
färre än branscherna konsument och finans/teknik som svarar för 25,0 % vardera. Fördelning-
en mellan ägaridentitet är statligt ägda företag 47,5% och privatägda företag 52,5 %.  
 
Undersökningen visade att lite mer än hälften, 55,0 % av företagen hade låtit en extern part 
granska rapporten. Tiden som företag redovisat enligt GRI-riktlinjerna visade på att det var en 
klar majoritet, 78,8 % som redovisat enligt GRI-riktlinjerna i mindre än tre år i förhållande till 
de som redovisat i mer än tre år 21,2 %. 
 

5.1.3 Korrelationsmatris 
För att se hur de olika variablerna förhåller sig till varandra har deras korrelation undersökts. 
En korrelationsmatris visar hur olika variabler korrelerar med varandra vilket innebär att de 
visar variablernas samband (Djurfeldt et al., 2003). 
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Tabell 5.4: Korrelationsmatris 
n=80 

  
Storlek Konsument Finans/ 

Teknik 
Industri 
Tjänst Lönsamhet Privata Extern- 

granskning Tid 

Storlek Pearson 1               

Signifikans                 

Konsument Pearson  -0,168 1             

Signifikans 0,136               

Finans/ 
Teknik 

Pearson  0,260* -0,333** 1           

Signifikans 0,02 0,003             

Industri/ 
Tjänst 

Pearson  -0,394** -0,311** -0,311** 1         

Signifikans 0 0,005 0,005           

Lönsamhet Pearson  -0,153 0,188 -0,319** -0,067 1       

Signifikans 0,214 0,125 0,008 0,585         

Privata Pearson  0,466** 0,029 -0,202 -0,207 0,135 1     

Signifikans 0 0,799 0,072 0,066 0,273       

Extern-
granskning 

Pearson  0,044 -0,058 0,174 0,066 0,068 -0,458** 1   

Signifikans 0,695 0,609 0,123 0,56 0,58 0     

Tid Pearson  0,411** -0,088 0,053 -0,207 0,011 0,372** 0,224* 1 

Signifikans 0 0,437 0,641 0,066 0,927 0,001 0,046   

(*)=Signifikansnivå 0,05 (2-tailed), (**)=Signifikansnivå 0,01 (2-tailed) 
 

Om korrelationen är hög, över 0,8 speglar detta tecken på multikollinearitet (Djurfeldt et al., 
2003). I korrelationsmatrisen kan vi se att inga variabler visar för hög korrelation. Samtliga 
Pearson värden understiger 0,5 vilket innebär att vi inte behöver ta hänsyn till multikollineari-
tet.  
 

5.2 Multipel regression 
 
Multipel regression presenteras för alla dimensionerna av innehåll i en sammanställd tabell. 
För variabeln bransch är industritillverkning referensbransch. 
 
Tabell 5.5: Multipel regression för beroende variabel innehåll uppdelat på olika dimen-
sioner 
    Generell 1) Social 2) Miljö  3) Total 4) 
Storlek Beta-värde 0,406 0,400 0,364 0,444 
 Signifikans 0,000 0,002 0,005 0,000 
Konsument Beta-värde 0,327 -0,139 0,321 0,141 
 Signifikans 0,002 0,219 0,008 0,173 
Finans/Teknik Beta-värde -0,039 -0,440 -0,149 -0,285 
 Signifikans 0,724 0,001 0,251 0,015 
Industritjänster Beta-värde 0,243 -0,142 0,120 0,040 
 Signifikans 0,037 0,270 0,366 0,735 
Lönsamhet Beta-värde 0,195 -0,022 0,098 0,078 
 Signifikans 0,036 0,828 0,354 0,406 
Ägaridentitet Beta-värde 0,225 0,189 0,210 0,233 
 Signifikans 0,079 0,185 0,155 0,074 
Externgranskning Beta-värde 0,361 0,133 0,179 0,229 
 Signifikans 0,002 0,295 0,173 0,051 
Tid Beta-värde 0,306 0,157 0,242 0,251 
  Signifikans 0,004 0,170 0,044 0,018 
1) R2 / justerat R2 / F-värde / modellens signifikans 0,597 / 0,542 / 10,919 / 0,000 
2) R2 / justerat R2 / F-värde / modellens signifikans 0,495 / 0,426 / 7,225 / 0,000 
3) R2 / justerat R2 / F-värde / modellens signifikans 0,460 / 0,387/ 6,284 / 0,000 
4) R2 / justerat R2 / F-värde / modellens signifikans 0,580 / 0,524 / 10,202 / 0,000 
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Regressionsanalysen ovan visar en förklaringsgrad för dimensionen total på 52,4 %. Innehål-
let för den generella dimensionen visar bäst förklaringsgrad med 54,2 %, miljödimensionen 
visar sämst förklaringsgrad med 38,7 %. De signifikanta variablerna för generell information 
är storlek, branscherna konsument och industritjänster, lönsamhet, externgranskning och tid. 
För dimensionen social är signifikanta variabler storlek och branschen finans/teknik. Signifi-
kanta variabler för miljödimensionen är storlek och konsumentbranschen. För den totala di-
mensionen visar variablerna storlek och branschen finans/teknik på signifikans. 
 

5.3 Hypotesprövning 
 

5.3.1 Storlek 
Hypotesen för variabeln storlek löd: 
 
H1. Det finns ett positivt samband mellan företags storlek och innehållet i hållbarhets-
redovisningar. 
 
Tabell 5.6: Test av samband mellan innehåll och förklarande variabel storlek 
    Generell Social  Miljö  Total 
Storlek Beta-värde 0,406 0,400 0,364 0,444 
  Signifikans 0,000 0,002 0,005 0,000 
 
För variabeln storlek visas ett signifikant samband i alla fyra dimensionerna av variabeln in-
nehåll, det vill säga att större företag redovisar mer information i alla avseendena. Detta 
stämmer överens med resultat från tidigare studier (Brammer & Pavelin, 2006; Broberg et al., 
2009; Tagesson et al., 2009). Hypotesen att det finns positivt samband mellan företags storlek 
och innehåll förkastas inte.  
 

5.3.2 Bransch 
Hypotesen för variabeln bransch löd: 
 
H2. Det finns skillnader mellan branscher avseende innehåll i hållbarhetsredovisningen. 
 
Tabell 5.7: Test av samband mellan innehåll och förklarande variabel bransch 
    Generell Social  Miljö  Total 
Konsument Beta-värde 0,327 -0,139 0,321 0,141 
 Signifikans 0,002 0,219 0,008 0,173 
Finans/Teknik Beta-värde -0,039 -0,440 -0,149 -0,285 
 Signifikans 0,724 0,001 0,251 0,015 
Industritjänster Beta-värde 0,243 -0,142 0,120 0,040 
  Signifikans 0,037 0,270 0,366 0,735 
 
I tabellen ovan observeras flera signifikanta samband att skillnader finns mellan bransch och 
innehåll. För den generella dimensionen kan avläsas att det finns ett signifikant samband som 
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visar att både branscherna konsument och industritjänst redovisar mer information än refe-
rensbranschen industritillverkning. Inom den sociala dimensionen visas en tendens att alla 
branscherna lämnar mindre information än referensbranschen industritillverkning men det är 
bara finans/teknik som visar ett signifikant samband. För miljödimensionen visas ett signifi-
kant samband att konsumentbranschen redovisar mer än övriga branscher. Den totala dimen-
sionen visar att branschen finans/teknik redovisar mindre information än övriga branscher. Vi 
kan inte dra några andra slutsatser i vår regression om några andra samband inom denna di-
mension. Totalt visar studien att branschen har betydelse på för redovisningens innehåll. Detta 
överrensstämmer med tidigare studier som fann en variation mellan branscher och mängden 
information som företag redovisar (Brammer & Pavelin, 2006; Broberg et al., 2009; Tagesson 
et al, 2009). Hypotesen att skillnader finns mellan bransch och innehåll förkastas inte. 
 

5.3.3 Lönsamhet 
Hypotesen för variabeln lönsamhet löd: 
 
H3. Det finns ett positivt samband mellan företags lönsamhet och innehåll i hållbarhets-
redovisningen. 
 
Tabell 5.8: Test av sambandet mellan innehåll och förklarande variabel lönsamhet 
    Generell Social  Miljö  Total 
Lönsamhet Beta-värde 0,195 -0,022 0,098 0,078 
  Signifikans 0,036 0,828 0,354 0,406 
 
För variabeln lönsamhet visas ett signifikant samband mellan innehåll och den generella di-
mensionen. Sambandet är positivt, det vill säga mer lönsamma företag redovisar mer generell 
information. Tidigare studier har funnit att mer lönsamma företag redovisar mer information 
än mindre lönsamma företag (Broberg et al., 2009; Tagesson et al., 2009). Hypotesen för att 
det finns ett positivt samband mellan företags lönsamhet och innehåll avseende generell in-
formation förkastas inte. Övriga hypoteser förkastas. 
 

5.3.4 Ägaridentitet 
Hypotesen för variabeln ägaridentitet löd: 
 
H4. Företag med statligt ägande redovisar mer innehåll i hållbarhetsredovisningen. 
 
Tabell 5.9: Test av samband mellan innehåll och förklarande variabel ägaridentitet 
    Generell Social  Miljö  Total 
Privata Beta-värde 0,225 0,189 0,210 0,233 
  Signifikans 0,079 0,185 0,155 0,074 
 
 
I tabellen ovan observeras inget signifikant samband mellan ägaridentitet och de olika dimen-
sionerna av innehåll. Dock kan en positiv tendens anas att privatägda företag redovisar mer 
generell och total information än statligt ägda företag. Detta är motsatsen till vad en tidigare 
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studie visat där resultatet var att statligt ägda företag redovisar mer information än icke statligt 
ägda (Tagesson et al., 2009). Hypotesen att statligt ägda företag redovisar mer förkastas. 
  

5.3.5 Externgranskning 
Hypotesen för variabeln externgranskning löd: 
 
H5. Det finns ett positivt samband avseende innehåll i hållbarhetsredovisningen och om 
företaget har anlitat en extern part för granskning av rapporten. 
 
Tabell 5.10: Test av samband mellan innehåll och förklarande variabel extern-
granskning 
    Generell Social  Miljö  Total 
Externgranskning Beta-värde 0,361 0,133 0,179 0,229 
  Signifikans 0,002 0,295 0,173 0,051 
 
I den här studien var drygt hälften (55 %) av hållbarhetsredovisningarna granskade av en ex-
tern part. Resultatet överensstämmer med tidigare statistik (Larsson & Ljungdahl, 2008). Vår 
studie visar ett signifikant samband mellan variabeln extern granskning och den generella 
dimensionen. Signifikansen för den totala dimensionen är 5,1 % vilket talar för att företag 
som låtit externgranskat sin hållbarhetsredovisning också redovisar mer information i rappor-
terna. Hypotesen för att det finns ett positivt samband mellan externgranskning avseende in-
nehåll generell förkastas inte, övriga hypoteser förkastas. 
 

5.3.6 Tid  
Hypotesen för variabeln tid löd: 
 
H6. Det finns ett positivt samband mellan innehåll i hållbarhetsredovisningen och om 
företaget redovisat hållbarhet enligt GRI-riktlinje rna i mer än 3 år. 
 
Tabell 5.11: Test av samband mellan innehåll och förklarande variabel tid 
    Generell Social  Miljö  Total 
Tid Beta-värde 0,306 0,157 0,242 0,251 
  Signifikans 0,004 0,170 0,044 0,018 
 
 
En tidigare studie har jämfört utvecklingen över tid och fann att rapporterna blir mer likvärdi-
ga med tiden (Cormier et al., 2005). I den här studien har vi studerat hur innehållet påverkas 
om företaget redovisat enligt riktlinjerna i mer än tre år eller inte. Ett signifikant samband 
finns mellan variablerna tid och dimensionerna total, miljö och generell. Sambandet är posi-
tivt, det vill säga om företaget redovisat enligt GRI-riktlinjerna i tre år eller mer, presenteras 
mer innehåll avseende totala, miljömässiga och generella upplysningar. Hypotesen för att tid 
påverkar innehåll förkastas inte för dimensionerna total, miljö och generell, hypotesen för 
social förkastas. 
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5.4 Sammanfattning av hypotesprövning 
 
 
Tabell 5.12: Sammanfattning av hypotesprövning  

Hypotes Innehåll generell Innehåll social Innehåll miljö Innehåll total 
Storlek Förkastas inte Förkastas inte Förkastas inte Förkastas inte 
Bransch Förkastas inte Förkastas inte Förkastas inte Förkastas inte 
Lönsamhet Förkastas inte Förkastas Förkastas Förkastas  
Ägaridentitet Förkastas Förkastas Förkastas Förkastas 
Externgranskning Förkastas inte Förkastas Förkastas Förkastas  

Tid Förkastas inte Förkastas Förkastas inte Förkastas inte 
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Kapitel 6: Slutsater 
 

6.1 Sammanfattning 
 
Syftet med studien var att beskriva och analysera innehållet i hållbarhetsredovisningar och att 
med hjälp av teorier och tidigare forskning förklara vad eventuella skillnader kan bero på. 80 
hållbarhetsredovisningar från svenska bolag har analyserats och bedömts.  
 
Sex förklarande variabler har undersökts vilka alla har härletts från ekonomiska teorier, soci-
al-politiska teorier eller tidigare forskning. Tre av variablerna, storlek, lönsamhet och bransch, 
har förekommit i flertalet studier kring ämnena frivilliga upplysningar och CSR-information. 
Även om definitionerna mellan CSR och hållbarhetsredovisning skiljer sig åt, finns det likhe-
ter, då hållbarhetsredovisning är en del av CSR. Hållbarhetsredovisning är dessutom frivilligt 
för företagen att redovisa så slutsatser från studier om frivilliga upplysningar har jämförts med 
resultaten i den här undersökningen. Vi har valt att avgränsa studien till att enbart gälla GRI-
riktlinjerna, i litteratur är området relativt begränsat vilket är en anledning till att vi valt att 
använda forskning från närliggande områden. De andra tre variablerna, ägaridentitet, extern-
granskning och tid, är inte lika vanligt förekommande i tidigare forskning på ämnet hållbar-
hetsredovisning. Därför var det av särskilt intresse att dessa variabler kunde inkluderas i stu-
dien.   
 
I undersökningen strävade vi efter att använda en totalpopulation, det vill säga hitta alla före-
tag som i Sverige hållbarhetsredovisar enligt GRI-riktlinjernas version G3. 80 bolag identifie-
rades varav 38 var statliga och 42 privata. Av de privata bolagen var 28 noterade på Stock-
holmsbörsen. En bedömningsmall baserad på två tidigare studier togs fram och användes för 
bedömningen av hållbarhetsredovisningarna. Fyra dimensioner av hållbarhetsredovisningen 
bedömdes, miljödimensionen, sociala, generella och totaldimensionen. Den sistnämnda är en 
summering av de första tre.   
 
Hypotesprövning gjordes med hjälp av multipel regressionsanalys och testade de förklarande 
variablernas påverkan i alla fyra dimensioner. Resultatet av analysen visade tydligt att storlek, 
bransch och tid var faktorer som påverkade innehållet i minst tre av dimensionerna. Lönsam-
het och om hållbarhetsredovisningen var externgranskad visade sig påverka den generella 
dimensionen av innehållet i redovisningen. Inget signifikant samband kunde ses mellan ägar-
identitet och innehåll, men en tendens till att statliga bolag redovisar mindre än privata kunde 
observeras.    
 

6.2 Diskussion och slutsatser  
 
De förklarande variablerna har testats genom multipel regressionsanalys. En korrelationsana-
lys har även gjorts för att upptäcka eventuell multikollinearitet mellan flera oberoende variab-
ler, det vill säga att ett starkt samband finns mellan två oberoende variabler som därmed skul-
le visa på samma sak. Korrelationsanalysen visade att vi inte behöver ta hänsyn till multikol-
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linearitet mellan variablerna, samtliga Pearson-värden understeg 0,5. Mer ingående slutsatser 
för respektive förklarande variabel följer nedan. 
 

6.2.1 Storlek 
Tidigare studier har visat att storlek är positivt korrelerat med mängden innehåll i företagets 
redovisning av CSR (Broberg et al., 2009; Gray, 1995; Tagesson et al., 2009). Tagesson et al. 
(2009) menar att stora organisationer har fler anställda som kan vara delaktiga i redovisnings-
arbetet samt att de har fler intressenter som dels påverkar och dels kräver mer information 
från bolagen. 
 
Den här studien visade, liksom tidigare forskning, ett positivt samband mellan den påverkan-
de variabeln storlek och innehållet i företags hållbarhetsredovisningar. Sambandet gäller i alla 
dimensioner av hållbarhetsredovisningen som studerats.  
 

6.2.2 Bransch 
Tagesson et al. (2009) fann i sin studie skillnader mellan olika branscher och innehållet i före-
tags CSR-upplysningar på hemsidor. Branschen råvaror redovisade mer information kring 
miljömässiga upplysningar, branschen konsumentvaror redovisade mer kring etiska upplys-
ningar på hemsidor. Inom IT-branschen redovisades mindre information om CSR på hemsi-
dor. Även Brammer och Pavelin (2006) fann att en variation förekom mellan branscher avse-
ende miljömässiga upplysningar, till exempel observerades en större omfattning av miljöin-
formation i råvarubranschen. 
 
Urvalet i vår studie uppgick till 80 hållbarhetsredovisningar. På grund av en begränsad mängd 
undersökningsobjekt kunde inte den traditionella indelningen av branscher enligt till exempel 
GICS eller ICB användas, eftersom vi hade fått alldeles för få objekt i respektive grupp. För 
att få större grupper av branscher, har flera slagits ihop och vi har arbetat utifrån fyra bran-
scher. Eftersom denna indelning skiljer sig mot hur andra studier delat in branscher, kan en 
resultatjämförelse inte göras helt.   
 
Den här studien visade att signifikanta samband finns mellan innehållet i hållbarhetsredovis-
ningar och bransch, enligt vår branschindelning. Analysen visade att konsumentbranschen 
redovisar mer miljömässig och generell information än övriga branscher. Branschen fi-
nans/teknik redovisar signifikant mindre hållbarhetsredovisning inom den totala och sociala 
dimensionen. En tendens observeras även att denna bransch redovisar mindre inom de andra 
dimensionerna, sambanden är dock inte signifikanta. Branschen industritjänster  redovisar 
mer information än branscherna finans/teknik och industritillverkning inom den generella 
dimensionen, inga andra signifikanta skillnader observeras för den branschen.  
 
Anledningen till att skillnader mellan innehåll i hållbarhetsredovisning och branscher kan 
förklaras mer övergripande av imitationsmekanismen. Företag som verkar inom samma 
bransch vill ”härma” andra företag, gärna ledande inom området. Såväl legitimitetsteorin 
som positiv redovisningsteori och hypotesen för politisk kostnad kan även användas för att 
förklara resultatet.  



38 
 

 
Vi kunde se att konsumentbranschen redovisar mer inom miljödimensionen, detta skulle 
kunna förklaras av en ökad miljömedvetenhet bland konsumenter i samhället. På grund av den 
ökade medvetenheten vill företag dels visa på legitimitet och dels undvika negativ uppmärk-
samhet i media. Av de anledningarna kan företagen tänkas välja att inkludera mer omfattande 
miljöinformation i sin hållbarhetsredovisning. Negativ uppmärksamhet i media kan medföra 
en kostnad för företaget, för att minska denna kostnad kan företaget välja att informera mer 
kring miljömässiga upplysningar. Med mer medvetna konsumenter kan hållbarhetsredovis-
ningen även bli ett konkurrensverktyg. Företaget kan framhäva fördelar med produkter ur ett 
miljöperspektiv, både avseende produktion och användning.  
 
Finans/teknik branschen redovisar signifikant mindre information vilket kan förklaras av att 
de varken har tillverkning eller produkter som anses miljöpåverkande eller har omfattande 
social påverkan. Samhällets krav på att företaget måste visa på legitimitet torde därför vara 
lägre för denna bransch.  
 
Branschen industritjänster  redovisar mer omfattande inom den generella dimensionen. Den 
generella dimensionen innehåller upplysningar som bland annat omfattar företagets ansvars-
arbete kring hållbarhet och trovärdighet. Detta kan bero på att de företag som faller inom den-
na bransch arbetar framför allt gentemot andra företag och offentliga organisationer, till ex-
empel kommuner och landsting. Det kan tänkas att det därför är viktigt för företag inom den-
na bransch att framför allt visa på trovärdighet.  
 
Branschen industritillverkning  visade inget signifikant samband med innehåll i hållbarhets-
redovisningar. Denna bransch består enligt vår indelning framför allt av tillverkningsindustri-
er och råvaror. Tidigare studier har visat att företag inom råvarubranschen redovisar mer in-
formation kring miljömässiga upplysningar (Brammer & Pavelin, 2006; Tagesson et al., 
2009). Våra resultat skiljer sig därför från denna tidigare forskning, men det kan ha att göra 
med att vi har en annan indelning. En annan anledning kan vara att utvecklingen av hållbar-
hetsredovisningar har gjort att fokus ligger mer på intressenter som privatkonsumenter istället 
för som tidigare investerare och ägare. En tendens kan ses att branschen industritillverkning 
redovisar mest social information, dock kan inte en signifikant slutsats dras.  
 

6.2.3 Lönsamhet 
Tidigare studier har visat att företag med högre lönsamhet redovisar större mängd information 
kring CSR-upplysningar (Tagesson et al., 2009). I den här studien observerades ett signifikant 
positivt samband mellan ett företags lönsamhet och innehållet avseende den generella dimen-
sionen i hållbarhetsredovisningen. Som tidigare nämnts visar den generella dimensionen hu-
vudsakligen information som visar på trovärdighet och ansvar. Mer lönsamma företag kan 
tänkas vilja lämna mer information som framhäver just dessa områden, för att rättfärdiga att 
man även använder pengarna till arbete för hållbarhet.  
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6.2.4 Ägaridentitet 
Tagesson et al. (2009) har visat att statliga bolag redovisar mer CSR-information på sin hem-
sida än icke-statliga bolag. Anledningen till det kan till exempel vara att statliga företag ska 
föregå med gott exempel. Dessutom är miljö ofta ett ämne i den politiska debatten vilket krä-
ver att företag med statligt ägande har mer krav på sådan typ av information. 
 
Den här studien visade inga signifikanta samband mellan ägaridentitet och innehåll i hållbar-
hetsredovisning. En tendens till att statliga bolag redovisar mindre information än privata kan 
dock ses för total (sig. 0,074) och generell dimension (sig. 0,079). Detta talar emot resultaten i 
studien av Tagesson et al. (2009). En anledning till detta kan vara att statliga bolag har påbör-
jat sin redovisning av hållbarhet efter det att det blivit ett krav från regeringen, vilket var för 
verksamhetsåret 2008. Redovisningen sker på grund av kravet och för företag kan det innebä-
ra att de bara gör det de måste och inte mer. De privata bolag, som redovisar mer gentemot 
andra typer av intressenter och användare av hållbarhetsredovisningen, har ett annat incita-
ment att göra en mer omfattande redovisning.  
 
En tendens till positiv korrelation kan även ses mellan variablerna ägaridentitet och storlek, 
privata bolag tenderar att vara stora. Eftersom stora bolag redovisar mer, kan det påverka re-
sultatet för variabeln ägaridentitet. Korrelationen mellan de båda variablerna är dock inte så 
hög att den påverkar våra slutsatser.   
 

6.2.5 Externgranskning 
En tidigare studie på ämnet har tittat på varför företag väljer att låta en extern part granska 
hållbarhetsredovisningen (Park & Brorson, 2005). Fördelar för bolag som låter en granskning 
äga rum är att det signalerar ökad trovärdighet och att företagen kan stå till svars för intressen-
ternas krav.  I den här studien fokuseras mer på om innehållet i redovisningen påverkas av 
externgranskning och om det finns skillnader mellan de olika dimensionerna av innehållet. I 
analysen fann vi en tendens till att de företag som väljer att anlita en extern granskare redovi-
sar mer information i den totala dimensionen av innehållet (signifikans 0,051). Ett signifikant 
samband finns mellan externgranskade hållbarhetsredovisningar och den generella dimensio-
nen av innehållet. 
 
En revisor som anlitas som extern granskare kan även tänkas fungera som en rådgivare under 
redovisningsprocessen av hållbarhetsredovisningar. Denne rådgivare kan antas påverka mer 
det ansvarsarbete och tillvägagångssätt som ett företag behöver tillämpa i hållbarhetsarbetet, 
vilket är en del av den generella dimensionen. Resultatindikatorer som mäts inom den sociala 
dimensionen och miljödimensionen kan anses mer konkreta för företaget att redovisa på egen 
hand och är därmed kanske inte den del som en revisor ger råd kring i första hand.   
 

6.2.6 Tid 
Utveckling av hållbarhetsredovisning över tid har i en studie visat att företag redovisar mer 
likvärdigt med tiden (Cormier et al., 2005). Detta förklaras med hjälp av institutionell teori 
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och imitationsmekanismen som säger att företag tenderar att imitera andra inom sitt område 
och anpassa sig efter deras beteende. I vår analys kunde vi bekräfta att de företag som anger 
att de redovisat enligt GRI-riktlinjerna i tre år eller mer, redovisar mer information i alla di-
mensioner. Detta samband är signifikant i den totala, sociala och miljödimensionen.  
 
Inom miljödimensionen förekommer många olika mätvärden av till exempel utsläpp och 
energianvändning. Det krävs ett omfattande arbete för företagen att få fram denna typ av in-
formation. Innan denna rutin finns så kan det tänkas att de väljer att inkludera bara en begrän-
sad del av informationen kring miljömässiga upplysningar, för att efter ett par år utöka miljö-
informationen i större omfattning.   
 
Hållbarhetsredovisning enligt GRI-riktlinjerna är ett relativt nytt fenomen som inte funnits i 
mer än ett decennium, vilket i sig även påverkar vilka slutsatser vi kan dra för variabeln tid. 
GRI-riktlinjerna ska ses som ett redskap i företagets arbetsprocess med hållbarhet. I början av 
denna process försöker företaget komma underfund med vilken del av hållbarhetsredovis-
ningen som är mest väsentlig för just dem och vilka strategier företaget vill arbeta utifrån. Att 
hållbarhetsredovisa enligt GRI-riktlinjerna är ett omfattande arbete, som för olika företag krä-
ver olika mycket bakgrundsarbete. Företaget behöver ta hänsyn till faktorer såsom organisa-
tionens värderingar och principer, förväntningar hos intressenter, väsentliga risker och hur 
organisationens kompetens kan bidra till hållbar utveckling.   
 

6.3 Sammanfattning av slutsatser 
 
För att få svar på vår frågeställning Vad påverkar innehållet i hållbarhetsredovisningar? har 
sex hypoteser med påverkande faktorer testats. Tre av dessa faktorer, storlek, bransch och 
lönsamhet, har studerats flitigt i tidigare litteratur. De andra tre, ägaridentitet, externgransk-
ning och tid, har vi valt att titta på ur en annan synvinkel än tidigare studier.  
 
Våra resultat för den förklarande variabeln storlek stämmer väl överens med tidigare forsk-
ning, större företag redovisar mer hållbarhetsupplysningar. Det finns variationer mellan vilken 
bransch ett företag verkar inom och i vilken omfattning man hållbarhetsredovisar. Lönsamhe-
ten påverkar mängden hållbarhetsredovisning till viss del, avseende mer generell information. 
Ägaridentitet kunde inte bekräftas statistiskt ha någon betydelse för omfattningen i innehållet, 
även om en tendens kunde skönjas att statliga bolag redovisar mindre information, vilket talar 
emot en tidigare studie på ämnet. Externgranskning visade sig påverka viss del av hållbarhets-
redovisningens innehåll, och faktorn tid påverkar i flera avseenden innehållet. 
 
För att kunna studera variationer av innehållet har informationen i hållbarhetsredovisningarna 
delats in i de tre olika dimensionerna generell, social och miljö, samt en fjärde dimension total 
som summerar de tre. På så vis har vi kunnat analysera hur de olika faktorerna påverkar olika 
delar av hållbarhetsredovisningen. Den generella dimensionen har flest påverkande faktorer 
vilka är storlek, bransch, lönsamhet, externgranskning och tid. Den sociala dimensionen på-
verkas framför allt av storlek och branschen finans/teknik. Miljödimensionen har signifikanta 
samband med storlek, konsumentbranschen och tid. Dimensionen som avser det totala inne-
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hållet påverkas framför allt av storlek, branschen finans/teknik (neg) och tid. En tendens till 
att ägaridentitet och externgranskning påverkar det totala innehållet kunde observeras. 
 
Stora bolag har en mer omfattande hållbarhetsredovisning avseende alla dimensioner som har 
undersökts. Konsumentbranschen redovisar mer avseende miljö och generell information. För 
branschen finans/teknik gäller det omvända, de redovisar mindre information totalt och fram-
för allt avseende den sociala dimensionen. Mer lönsamma bolag och de som anlitar en extern 
part för granskning av hållbarhetsredovisningen redovisar mer information i den generella 
dimensionen. Ägaridentitetens betydelse kunde inte fastställas statistiskt men en tendens till 
att statliga bolag redovisar mindre än privata kunde observeras. Tiden har stor betydelse för 
omfattningen, de bolag som redovisat mer än tre år redovisar mer än andra. En sammanfat-
tande bild med vilka faktorer som påverkar de olika dimensionerna återfinns i figur 6.1 nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6.1  Sammanfattning av slutsatser 
 
Flera av våra slutsatser var väntade, då variabler som storlek och lönsamhet visade liknande 
resultat som i tidigare studier. För variabeln bransch fann vi dock intressanta skillnader och 
det var bland annat att konsumentbranschen visade sig redovisa mycket kring miljömässiga 
upplysningar. Detta skiljer sig från tidigare studier där industribranscher varit mer framträ-
dande. På grund av en annorlunda branschindelning är dock dessa jämförelser svåra att göra. 
Ett annat intressant resultat var att externgranskningen har en påverkan på innehållet. Dock 
hade kanske förväntats att denna påverkan skulle berört fler av dimensionerna, vi kunde bara 
påvisa signifikans för den generella dimensionen. Tiden var även intressant att vi kunde påvi-
sa som en påverkande faktor på innehåll i hållbarhetsredovisningar. Detta ger en förhoppning 
om fler och mer omfattande studier av området i framtiden. 
 

Generell dimension 
Påverkas av 

• Storlek  
• Konsumentbransch  
• Industritjänstbransch  
• Lönsamhet  
• Externgranskning  
• Tid  

Social dimension 
Påverkas av 

• Storlek  
• Finans/teknik 

bransch  

Miljödimension 
Påverkas av 

• Storlek   
• Konsumentbransch  
• Tid  

Total dimension  
påverkas av 

• Storlek  
• Finans/teknik bransch  
• Tid  
•  (privata bolag)  
• (externgranskning)  
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6.4 Förslag till fortsatt forskning 
 
Under studiens gång har flertalet idéer uppkommit som skulle kunna ligga till grund för fram-
tida studier. Användningen av hållbarhetsredovisning ökar bland företag och en spännande 
framtid väntar. I takt med att området växer förväntas redovisningen av hållbarhet utvecklas 
kontinuerligt. En idé som uppkommit är att studera denna utveckling över tid. I nuläget har 
detta inte varit möjligt eftersom alltför få företag har redovisat hållbarhet enligt GRI-
riktlinjerna för flera år tillbaka i tiden för att man ska kunna dra statistiskt signifikanta slutsat-
ser. Om ett par år finns möjlighet till att göra studier över tid. 
 
Ett annat förslag till framtida forskning är att jämföra hållbarhetsredovisningar enligt GRI-
riktlinjerna mellan företag i olika länder. Även detta kan ge information kring hur utveckling-
en sker inom området. Här skulle även kunna ges möjlighet att göra en djupare jämförelse 
mellan branscher. Med tillräckligt många undersökningsobjekt skulle GICS branschindelning 
användas och möjliggöra en bättre jämförelse med resultat från andra studier. 
 
Ytterligare en idé kan vara att välja ut en del av hållbarhetsredovisningen för att göra en mer 
omfattande jämförelse mellan företag. Exempelvis kan företagens redovisning av den miljö-
mässiga delen undersökas avseende såväl innehåll, det vill säga vad som studeras, som om-
fattning, hur mycket information som lämnas.  
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Bilaga 1  Lista på bolag 
 
Privata bolag 42 st Statliga bolag 38 st 
 
ABB AB (not) Akademiska Hus AB 
Alfa Laval AB  (not) Almi företagspartner AB 
Assa Abloy AB (not) Apoteket AB 
Atrium Ljungberg AB (not) AB Bostadsgaranti 
Atlas Copco AB (not) Green Cargo AB 
Axfood AB (not) AB Göta Kanalbolag  
Boliden AB (not) Imego 
Clas Ohlson AB (not) Innovationsbron AB 
AB Electrolux (not) Jernhusen AB 
AB Fagerhult (not) Kungliga Dramatiska Teatern AB 
Folksam Sak, Folksam Liv Kungliga Operan AB 
Fortum Sweden AB Lernia AB 
Göteborgs universitet LKAB 
Heidelberg Cement Sweden AB Miljömärkning Sverige AB 
H & M Hennes & Mauritz AB (not) Norrland Center AB 
Holmen AB (not) Posten AB 
Ica AB RISE AB 
Lantmännen ekonomisk förening Samhall AB 
Lindex AB SJ AB 
Mölnlycke AB SOS Alarm i Sverige AB 
Nolato AB (not) SP Sveriges Tekn Forskningsinst AB 
Nordea Bank AB (not) Specialfastigheter Sverige AB 
Perstorp AB Statens Bostadsomvandling AB 
PricewaterhouseCoopers AB Sveaskog AB 
Rezidor Hotel Group AB (not) Swedfund International AB 
RNB Retail and Brands AB (not) SweRoad AB 
Sandvik AB (not) AB Svenska Miljöstyrningsrådet 
Sapa AB Svenska Rymdaktiebolaget 
SAS AB (not) AB Svenska Spel 
Schenker AB AB Svensk Bilprovning 
SEB AB (not) Svedab 
AB SKF (not) AB Svensk Exportkredit 
Sony Ericsson Mobile Communications AB (not) SBAB 
SSAB AB (not) Systembolaget AB 
Stora Enso AB (not) Teracom AB 
Studsvik AB (not) Vasallen AB 
Svenska Cellulosa AB, SCA (not) Vattenfall AB 
TeliaSonera AB (not) V.S Visitsweden AB 
AB Tetra Pak Swedesurvey 
Trelleborg AB (not)  
AB Volvo (not) 
WSP Sverige AB  
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Bilaga 2  Analysformulär 
 

Namn: 
 

 SNI-kod 

Hållbarhetsredovisning 
 

� Separat  � Integrerad� Nivå A-C 
 

Storlek (totalt kapital) 
 

Totala tillgångar: 

Bransch 
 

Konsument  Finans/teknik    Industritillverkning   Industritjänster 
       �               �                       �                     �             

Lönsamhet 
 

Resultat efter finasiel-
la intäkter: 

Totala tillgångar: Lönsamhet: 

Ägaridentitet 
 � Noterat    � Icke-noterat   �  Statligt 

Extern granskning 
 � JA        � NEJ  

Tid som företaget 
använt GRI 
 

 

 �< 3 år   � > 3 år 

Innehållsbedömning 
enligt mall 

Dimension:     Generell    Social     Miljö    Total 
   
Poäng:               ____        ____      ____      ____       

 



48 
 

Bilaga 3  Bedömningsmall av hållbarhetsredovisning  
 
Generell dimension 
   Hänvisning G3 

1. Förekomst av en avdelning eller chefspositioner som har  
 ansvar för hållbarhetsfrågor  4.1 

2. Förekomst av en hållbarhetskommitté i styrelsen  4.9 
3. Förekomst av hållbarhetspolicys eller miljöpolicys  4.16 
4. Intressentdialog för framtagande av företagets hållbarhetspolicys  4.10, 4.16, 4.17 
5. Certifiering eller implementering av standarder och principer kring hållbarhet 4.12 
6. Ersättning till företagsledning har ett samband med resultat, inklusive  

 sociala och/eller miljömässiga resultat  4.5 
7. Företaget redovisar ett index enligt GRI-riktlinjerna  
8. Företaget har låtit oberoende part granska hållbarhetsredovisningen 3.13 
9. Periodvis återkommande granskning av hållbarhetsprestation och system 3.13 
10. Förekomst av miljöledningssystem, ex ISO14001, certifiering från oberoende part 4.12 
11. Användning av produktcertifiering  
12. Externa utmärkelser för hållbarhetsarbete  2.10 
13. Intressenters medverkan i processen för hållbarhetsredovisning  4.14, 4.16 
14. Medverkan i frivilliga organisationer  4.13 
15. Medverkan i industrispecifika organisationer för förbättring av hållbarhetsfrågor 4.13 
16. Medverkan i andra organisationer för förbättrande arbete kring hållbarhet 4.13 
17. Uppgift om monetär besparing av företagets sociala initiativ  
18. Uppgift om monetär besparing av företagets miljömässiga initiativ 
19. Spenderat belopp på samhället, politiska bidrag för att öka social prestation SO5, 6 
20. Spenderat belopp på teknologi och FoU för att förbättra miljöprestation eller effektivitet EN30 
21. Spenderat belopp på böter relaterat till sociala brott  SO8, PR9, HR4-7 
22. Spenderat belopp på böter relaterat till miljöbrott  EN28 

 
 

Social dimension 
 

1. SRI om information kring anställda  LA1, 2 
2. SRI om relationer mellan anställda och företagsledning, t ex fackföreningar och policys LA4, 5 
3. SRI om hälsa och säkerhet i arbetet  LA7, 8 
4. SRI om utbildning  LA10 
5. SRI om mångfald och jämställdhet  LA13, 14 
6. SRI om ledning och strategi  HR1, 2 
7. SRI om antidiskriminering  HR4 
8. SRI om föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar  HR5 
9. SRI om barnarbete  HR6 
10. SRI om tvångsarbete  HR7 
11. SRI om påverkan på samhället  SO1 
12. SRI om mutor och korruption  SO2-4 
13. SRI om politiska bidrag  SO5 
14. SRI om kunders hälsa och säkerhet  PR1 
15. SRI om produkter och tjänster  PR3 
16. SRI om marknadskommunikation och efterlevnad av lagar och regler PR6, 9 

 
 

Miljödimension 
  

1. MRI om energianvändning och energieffektivitet  EN3, 4, 5, 6 
2. MRI om vattenanvändning och vattenanvändningseffektivitet  EN6, 8 
3. MRI om utsläpp av växthusgaser  EN16 
4. MRI om andra luftutsläpp  EN19, 20 
5. MRI om giftutsläpp; land, vatten och luft  EN22 
6. MRI om andra utsläpp och spill  EN21, 23 
7. MRI om avfallsgenerering och avfallshantering  EN22 
8. MRI om land- och resursanvändning samt biologisk mångfald  EN11,12 
9. MRI om miljöpåverkan från produkter och tjänster  EN26 
10. MRI om företaget efterlever miljölagar och regler  EN28 
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Bilaga 4  Poäng per bolag och dimension  
 
Företag Generell Social Miljö Total   Företag Generell Social Miljö Total 

AB Bostadsgaranti      5 4 2 11  Nolato AB             5 13 16 34 

AB Electrolux          10 18 25 53  Nordea Bank AB            9 9 12 30 

AB Fagerhult           4 4 4 12  Norrland Center AB  3 1 2 6 

AB Göta Kanalbolag 3 7 5 15  Perstorp AB          11 16 23 50 

AB SKF                 14 13 22 49  Posten AB              14 5 15 34 

AB Svensk Bilprovning        6 13 16 35  PriceWaterhouseCoopers AB                6 5 5 16 

AB Svensk Exportkredit         6 6 11 23  Rezidor Hotel Group AB      12 20 19 51 

AB Svenska Miljöstyrningsrådet       10 7 5 22  RISE AB             5 4 4 13 

AB Svenska Spel        11 12 4 27  RNB Retail and Brands AB 8 6 8 22 

AB TetraPak            3 4 18 25  Samhall AB            9 14 13 36 

AB Volvo  12 26 31 69  Sandvik             11 14 22 47 

ABB                 18 21 24 63  Sapa AB              7 10 25 42 

Akademiska Hus AB    10 13 17 40  SAS AB                16 20 20 56 

Alfa Laval Företagspartner AB       7 12 9 28  SBAB 4 7 3 14 

Almi                5 5 4 14  Schenker AB          8 13 24 45 

Apoteket AB        10 13 16 39  SEB AB            5 7 15 27 

Assa Abloy AB     7 10 15 32  SJ AB                 17 14 20 51 

Atlas Copco AB      12 19 19 50  
Sony Ericsson Mobile Commu-
nications AB         12 18 10 40 

Atrium Ljungberg AB 6 13 12 31  Sos Alarm i Sverige AB          9 5 1 15 

Axfood AB            7 13 10 30  
SP Sveriges Tekniska Forsk-
ningsinstitut AB      9 13 10 32 

Boliden AB            6 13 21 40  Specialfastigheter Sverige AB 4 6 14 24 

Clas Ohlson AB        9 16 10 35  SSAB AB            9 11 12 32 

Folksam Sak, Folksam Liv           11 11 11 33  Statens Bostadsomvandling AB            1 0 4 5 

Fortum Sweden AB             11 10 18 39  Stora Enso AB           13 18 20 51 

Green Cargo AB       7 13 19 39  Studsvik AB            9 13 19 41 

Göteborgs Universitet          9 9 19 37  Sveaskog AB         7 14 10 31 

H & M Hennes & Mauritz AB            14 23 15 52  Svedab              5 6 12 23 

Heidelberg Cementa Sweden AB 8 14 25 47  Swedesurvey AB        1 9 2 12 

Holmen  AB            15 26 25 66  Swedfund International AB         6 12 6 24 

ICA AB             14 24 12 50  Svenska Cellulosa AB, SCA 15 15 32 62 

Imego               6 17 9 32  Svenska Rymdaktiebolaget         4 15 11 30 

Innovationsbron AB     4 16 3 23  SweRoad AB         4 5 3 12 

Jernhusen AB       5 6 7 18  Systembolaget AB        7 14 12 33 

Kungliga Dramatiska Teatern 5 11 5 21  TeliaSonera AB        13 15 15 43 

Kungliga Operan AB   4 5 1 10  Teracom AB            6 6 6 18 

Lantmännen ekonomisk förening        9 15 10 34  Trelleborg AB        16 19 22 57 

Lernia AB            7 13 7 27  V.S VisitSweden         10 5 7 22 

Lindex AB            13 21 15 49  Vasallen AB          10 13 10 33 

LKAB                10 11 24 45  Vattenfall AB        18 29 30 77 

Mölnlycke AB         5 9 12 26  WSP Sverige AB      7 13 9 29 

 
 


