
       

   
    

 

 

 

Hållbarhetsredovisning 
En studie om informationsbalansen i high profile och low 

profile industries 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
FOA300 

Kandidatuppsats i företagsekonomi 

Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, EST 

Handledare: Staffan Boström 

 

 

Robertsson, Henrik 920505 

Sandfeldt, Björn 940303 

 

 

 

 

 

Datum: 2017-06-05   



FOA300  Björn Sandfeldt 

Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, EST Henrik Robertsson 

 

Förord 

 

Vi vill passa på att rikta ett stort tack till vår handledare Staffan Boström som hjälpt oss 

genom hela arbetsprocessen. Vi vill även tacka alla våra klasskamrater som deltagit vid 

seminarium och opponerat samt givit oss feedback. Utöver detta vill vi även ge ett speciellt 

tack till Peter Söderbaum och Magnus Frostenson för den rådgivning som de tog sig tid att ge 

oss vid arbetets inledning.   

 

 

 

 

 

Västerås, 5 juni 2017 

 

 

 

___________________________  ___________________________   

Björn Sandfeldt   Henrik Robertsson 

  

 
 

  



FOA300  Björn Sandfeldt 

Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, EST Henrik Robertsson 

 

ABSTRACT “Sustainability reporting – A study on the information balance in high profile 

and low profile industries ”  

 

Date: June 5th 2017  

 

Level: Bachelor thesis in Business Administration, 15 ECTS 

  

Institution: School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University  

 

Authors: Björn Sandfeldt Henrik Robertsson 

 3th Mars 1994 5th May 1992 

  

Title: Sustainability reporting – A study on the information balance in high profile and 

low profile industries 

  

Tutor: Staffan Boström 

  

Keywords: Sustainability reporting, GRI, negative information, industries, transparency and 

balance.    

  

Questions: 

• In what volume does negative information get presented in sustainability 

reports? 

• Does the sector of firms influence the amount of presented negative 

information in sustainability reports? 

 

Purpose: The purpose of this essay is to examine the information balance in sustainability 

reporting, by studying the amount of negative information presented. The essay 

also studies if the sector of firms influences the amount of negative information.    

  

Method: The essay uses a quantitive research method with content analysis. The theory of 

the studie is based on academic journals that contains information about 

sustainability reporting, sector, GRI, legitimacy-, signaling- and stakeholder 

theory. The primary data consist of a sample of 150 sustainability reports. The 

results have been analyzed by descriptive analysis and Chi-squared tests.     

  

 

Conclusion: The conclusion of the thesis is that firms present more positive than negative 

information in sustainability reports, however the difference was not that great. 

The industry affiliation effect the frequency of negative information. It shows 

that firms in environmentally sensitive sectors communicate twice the amount of 

negative information than firms in non-environmentally sensitive sectors.    
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Frågeställning: 

• I vilken utsträckning presenteras negativ information i 

hållbarhetsredovisningar? 

• Påverkar företags branschtillhörighet frekvensen av negativ information i 

hållbarhetsredovisningar?  

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka informationsbalansen i 

hållbarhetsredovisningar genom att studera i vilken utsträckning negativ 

information presenteras. Uppsatsen undersöker även om branschtillhörighet 

påverkar frekvensen av negativ information.  

 

 

Metod: I studien tillämpats en kvantitativ metod med innehållsanalys. Teoriinsamlingen 

är baserad på vetenskapliga artiklar som handlar om hållbarhetsredovisning, 

branschtillhörighet, GRI, legitimitets-, signal- och intressentteorin. För att samla 

in data användes ett urval av 150 hållbarhetsredovisningar. Resultaten har 

analyserats genom deskriptiv analys och Chi2-tester.       

 

Slutsats: De slutsatser som gjorts i denna undersökning är att företag redovisar mer 

positiv än negativ information, men att skillnaden inte var speciellt stor. 

Branschtillhörigheten påverkar frekvensen av negativ information. Det visade 

sig att företag i miljökänsliga branscher kommunicerar två gånger mer negativ 

information än företag i icke-miljökänsliga branscher.  
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Definitionslista  

 
CSR – Corporate sustainability report: Ett begrepp som beskriver företags ansvarstagande 

mot samhället ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Det inkluderar även 

företags förmåga att resurseffektivisera deras verksamhet. (Larsson & Ljungdahl, 2008)   

 

GRI – Global reporting initiative: En internationell organisation som fokuserar på att ta 

fram system och ramverk för hållbarhetsredovisning. (Global Reporting Initiative, 2017b)  

 

G4 – G4-ramverket: Den fjärde generationen av ramverk framtagna av global reporting 

initiative, som lanserades 2013. Ramverket vägleder företag i redovisningen av sociala, 

ekonomiska och miljömässiga aspekter. (Global Reporting Initiative, 2013) 

 

TBL – Triple bottom line: En ekonomisk modell som förklarar hur redovisningen av CSR:s 

tre beståndsdelar ekonomi, miljö och sociala frågor bör hanteras. (Elkington, 1997)     

 

KPMG – En multinationell revisionsfirma som är ledande inom sitt verksamhetsområde. 

Företaget bildades 1987, har mer än 189 000 anställda och finns 152 länder. (KPMG, 2017)  

 

SME – Small and medium-sized enterprises: En företagsstorlek som definieras av tre 

stycken egenskaper. För att ett företag ska klassas som SME måste den första och någon av de 

andra egenskaperna uppfyllas, egenskaperna är:  

• mindre än 250 stycken anställda,  

• omsättning som är lika med eller understiger 50 miljoner euro  

• och/eller balansomslutning som är lika med eller mindre än 43 miljoner euro. (Global 

Reporting Initiative, 2017a)      

 

Large enterprises: En företagsstorlek som definieras av tre stycken egenskaper. För att ett 

företag ska klassas som Large måste den första och någon av de andra egenskaperna 

uppfyllas, egenskaperna är:  

• lika med eller mer än 250 stycken anställda,  

• omsättning som överstiger 50 miljoner euro  

• och/eller balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro. (Global Reporting 

Initiative, 2017a)   

 

MNE – Multinational enterprises: En företagsstorlek som definieras av tre stycken 

egenskaper. För att ett företag ska klassas som MNE måste den första och någon av de andra 

egenskaperna uppfyllas, egenskaperna är:  

• lika med eller mer än 250 stycken anställda och vara multinationella,  

• omsättning som överstiger 50 miljoner euro  

• och/eller balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro. (Global Reporting 

Initiative, 2017a)     

 

Isomorfi: Ett begrepp som betyder att två objekt eller företeelser har samma struktur även 

fast de har materiella skillnader (Nationalencyklopedin, 2017).   
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1. Inledning 
 

I det inledande kapitlet ges en introduktion till undersökningens huvudämne, 

hållbarhetsredovisning och det förs en diskussion om de problem studien ämnar att 

undersöka. Efter det presenteras frågeställning och syfte, kapitlet avslutas med en 

avgränsning. 

      

1.1 Bakgrund 

En av de främsta anledningarna till varför ett företag blir framgångsrikt bygger på ekonomisk 

utveckling, men på grund av de krav som intressenter ställer på dagens företag måste de även 

ta hänsyn till hur deras verksamhet påverkar miljön samt sociala frågor. Detta har resulterat i 

att företag börjat presentera hållbarhetsredovisningar. (Hyršlová, 2014)  

  

Hållbarhetsredovisning är ett begrepp inom företagsekonomi och har växt fram under de 

senaste årtiondena. Det var på 1970-talet genom kollektiva rörelser som företag på allvar 

började intressera sig för hållbarhetsrelaterade frågor. (Brown, 2011) På den tiden handlade 

det om begrepp som social redovisning och miljöredovisning. Under efterkommande 

decennier, i takt med att hållbar utveckling började bli en allt viktigare samhällsfråga, växte 

begreppet hållbarhetsredovisning fram. Ordet kommer från engelskans sustainability 

reporting och handlar om redovisning av sociala och ekonomiska frågor samt miljöpåverkan. 

(Frostenson, Helin & Sandström, 2015) Antalet hållbarhetsrapporter har under de senaste åren 

ökat, mellan år 1999 och 2015 ökade antalet hållbarhetsrapporter från 35 till 92 procent i 

världens 250 största företag. Undersökningar som gjorts visar att medelantalet rapporter i 

större företag globalt ligger på 73 procent. (KPMG, 2015) 

 

Bland de många standardiserade ramverk som finns för att upprätta dessa rapporter väljer de 

flesta företag runt om i världen de som är framtagna av Global Reporting Initiative (GRI) 

(Novokmet & Rogošić, 2016; Alonso-Almeida, Llach & Marimon, 2014). GRI är en 

internationell organisation som sedan 1997 tagit fram riktlinjer för hur företag kan upprätta 

sina hållbarhetsredovisningar med avsikt att rapportera hållbarhetsrelaterade frågor på ett 

transparent sätt. (Global Reporting Initiative, 2017b) 

 

Faisal, Rusmin & Tower, (2012) menar att hållbarhetsredovisning i teorin är ett väsentligt 

verktyg för företag och organisationer att visa öppenhet i rapporteringen, genom att alla sidor 

av deras arbete med miljö- samt sociala frågor inkluderas. Detta är dock något som i praktiken 

visar sig blir mer av en ensidig rapportering. I deras studie där de undersökte öppenheten i 

hållbarhetsrapporter, visade det sig att av de 24 företagen i urvalet hade rapporterna, i 

genomsnitt, endast 61,9 procent öppenhet. Det finns liknande studier inom området som även 

tyder på att företag ger en begränsad inblick i hur de hållbarhetsmål som företagen upprättar 

ska genomföras. Företag bortser ifrån att rapportera de sociala och miljömässiga delarna om 

resultaten visat sig vara dåliga. (Lai, Melloni & Stacchezzini, 2016) 
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En anledning till varför hållbarhetsredovisningar har blivit fler till antalet är att det i samhället 

finns ett ökat fokus på företags ansvar mot intressenter och miljö samt omvärlden där de är 

verksamma. Vilket i sin tur beror på att samhällets förväntningar på företag ökar medan 

tilltron till dem minskar. Detta resulterar i att företag måste bli mer transparenta och 

ansvarstagande. (Dilling, 2010) 

 

En studie från KPMG (2015) visar att trenden inom olika branscher där miljöfrågor är vanliga 

som till exempel gruv- och byggindustrin är ledande inom arbetet med hållbarhet, medan 

andelen rapporter i branscher som sällan kommer i kontakt med miljöfrågor redovisar färre 

till antalet. Detta håller Faisal m.fl., (2012) med om och menar att det beror på att 

förväntningarna från intressenter till företag i branscher som ofta kommer i kontakt med 

miljöfrågor är större. 

 

Syftet med en hållbarhetsrapport är att visa en pålitlig helhetsbild av ett företags 

hållbarhetsarbete. Det skapar ett problem, eftersom rapporterna i stora delar av världen 

fortfarande är frivilliga uppstår det ofta tolkningsfrågor och även green washing, alltså att 

företag försöker framstå som mer miljövänliga än vad de i verkligheten är. Redovisning av 

negativa aspekter kan vara skadligt för relationen till sina intressenter, därför händer det att 

företag inte inkluderar dessa i sina hållbarhetsrapporter. (Hahn & Lülfs, 2014) Van der Ploeg 

& Vanclay (2013) styrker detta och menar att företag har speciellt svårt att vara transparenta 

när det kommer till redovisning av negativ inverkan på miljön samt sociala frågor. 

 

1.2 Problemdiskussion  

Idag är det vanligt att större företag upprättar en hållbarhetsrapport tillsammans med de 

finansiella rapporterna. Frågan är alltså inte längre om en rapport upprättas utan om innehållet 

är transparent och ger en rättvisande bild. (Frostenson m.fl., 2015) Som hjälp vid arbetet med 

hållbarhetsredovisningar finns en mängd ramverk som företag kan använda sig av. Ett av de 

populäraste är G4-ramverket som tagits fram av GRI. (Novokmet & Rogošić, 2016) G4 

innehåller ett antal principer som ska vara till hjälp för att säkerställa att informationen som 

redovisas i rapporterna håller hög kvalitet. Detta är viktigt eftersom det leder till att 

intressenter kan göra en riktig bedömning av företagens resultat och prestationer. En av 

principerna handlar om att det ska finnas balans mellan redovisning av positiva och negativa 

aspekter så att helhetsbilden blir rättvisande. Ett exempel på en negativ aspekt är att ett 

företag redovisar en ökning av växthusgasutsläpp, medan ett exempel på en positiv aspekt är 

ökning av investering i miljöskydd. (Global Reporting Initiative, 2013) Trots detta menar 

Hahn & Lülfs (2014) att incitamenten för att rapporterna ska innehålla en balans mellan 

negativ och positiv information är för få, vilket leder till missvisande innehåll i 

hållbarhetsredovisningarna.  

 

I en studie som gjordes i Australien där målet vara att undersöka just balansen mellan negativ 

och positiv information i miljöredovisningar, visade det sig att differensen var stor. Av urvalet 

som bestod av 197 företag var det endast 14 stycken som överhuvudtaget redovisade någon 
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negativ information. Genomsnittet av positiva uppgifter var 180 stycken per rapport, medan 

genomsnittet för negativa uppgifter uppgick till fem stycken per rapport. (Deegan & Gordon, 

1996) Att företag väljer att bortse från att rapportera negativa aspekter är problematiskt i och 

med att intressenter idag ställer högre krav på att företag ska vara mer ansvarstagande samt 

transparenta. (Dilling, 2010) Deegan och Gordons rapport gjordes i mitten av 1990-talet och 

sedan dess har utvecklingen inom området varit omfattande. (Campbell, 2003; Frostenson, 

m.fl., 2015) Därför avser den här studien att bland annat undersöka om samma slutsatser kan 

dras, om balansen mellan positiv och negativ information i hållbarhetsredovisningar, som 

Deegan och Gordon gjorde för drygt 20 år sedan. 

 

Statistik från KPMG (2015) visar att beroende på vilken bransch ett företag är verksam i är 

chansen olika stor att en hållbarhetsredovisning upprättas. I branscher där kraven är stora från 

intressenterna är det extra viktigt att upprätthålla transparens i rapporteringen eftersom företag 

i de branscherna granskas i större utsträckning (Dilling, 2010; Faisal m.fl., 2012). I en studie 

av Roberts (1992) kategoriseras dessa branscher som high profile industries medan branscher 

som inte granskas i lika stor utsträckning kategoriserades som low profile industries. De 

företag som opererar i de mer känsliga branscherna behöver även arbeta med öppenheten mot 

intressenter. Eftersom ett misstag av dem skulle leda till mer kritik än ett företag i en bransch 

som är mindre associerad med risker när det kommer till sociala och miljöfrågor. (Reverte, 

2009) 

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka informationsbalansen i hållbarhetsredovisningar genom 

att studera i vilken utsträckning negativ information presenteras. Uppsatsen undersöker även 

om branschtillhörighet påverkar frekvensen av negativ information.  

 

1.4 Frågeställning 

• I vilken utsträckning presenteras negativ information i hållbarhetsredovisningar? 

• Påverkar företags branschtillhörighet frekvensen av negativ information i 

hållbarhetsredovisningar?  

 

1.5 Avgränsning 

Undersökningen fokuserar inte på hållbarhetsredovisningar i sin helhet. En avgränsning har 

gjorts så att det som undersöks är frekvensen av negativ information som är relaterad till 

miljöaspekten. Detta medför att de sociala och ekonomiska aspekterna exkluderas. Studien 

kommer endast undersöka hållbarhetsredovisningar upprättade efter GRI:s ramverk G4.   
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2. Referensram 
 

Studiens referensram börjar med en beskrivning av hållbarhetsredovisningens utveckling för 

att ge en närmare inblick i ämnet. Efter det presenteras GRI och de teorier som är centrala 

för studien. Kapitlet avslutas med att ta upp tidigare forskning kring positiv och negativ 

information samt branschtillhörighet. 

    

2.1 Hållbarhetsredovisning 

Miljöredovisning samt social redovisning har varit ett aktuellt område inom redovisning 

sedan början av 1970-talet. Motivet till att börja med miljöredovisning och social redovisning 

var att ge en ram för att redovisa de ekonomiska, sociala och miljömässiga delarna av 

organisationens vardagliga verksamhet. Begreppet hållbarhetsredovisning blev etablerat i 

redovisningen i början av 1990-talet. (Brown, 2011) Hållbarhetsredovisning är ett resultat av 

FN:s brundtlandrapport som skapade gemensamma mål för medlemsländerna angående 

miljöarbete och FN:s konferens om miljöutveckling som arrangerades 1992. Tanken med att 

upprätta en hållbarhetsredovisning var att skapa en stark och hållbar utveckling, vilket medför 

att dagens människor kan lämna ifrån sig planeten till kommande generationer i samma 

tillstånd som den ärvdes i. (Frostenson, m.fl., 2015) 

 

Efter 1992 började hållbarhetsredovisningen forma sig som den ser ut idag. Det utvecklades 

till tre områden som skulle vara i fokus inom rapporten: miljö, samhälle och ekonomi. 

Exempel på vad områdena innehåller är:  

 

• Miljö: Klimatförändring, transporter och avfall. 

• Samhälle: Mångfald, säkerhet och mänskliga rättigheter. 

• Ekonomi: Resultat, tillgångar och intäkter. (Frostenson, m.fl., 2015) 

 

John Elkington var en tidig forskare inom hållbarhetsredovisning och hans primära strävan 

var att hitta ett optimalt och effektivt sätt att redovisa hållbarhetsrelaterad information. 

Elkington lanserade TBL (triple-bottom-line) i mitten av 1990-talet. (Frostenson, m.fl., 2015) 

Triple-bottom-line är en modell för att motverka problemen med hållbarhetsredovisning 

genom att försöka balansera de tre delarna av rapporteringen, vilka består av sociala-, 

ekonomiska- och miljödelar. Tanken är att om en av delarna rör sig, ska de andra två delarna 

också röra sig eftersom allt hänger samman. (Elkington, 1997) Denna modell är vad dagens 

mest integrerade modell, framtagen av GRI, är baserad på (Frostenson, m.fl., 2015). 

 

Från tidigt tvåtusental till nutid har antalet hållbarhetsredovisningar ökat markant. Idag är det 

inte bara i Nordamerika och Europa hållbarhetsredovisningar förekommer, utan även i Asien 

har antalet rapporter ökat. Ökningen beror framförallt på en fortsatt implementering av 

reglering samt standardisering av hållbarhetsredovisningen i länder. (KPMG, 2015; 

Frostenson, m.fl., 2015) Det finns idag kritik mot hållbarhetsredovisning i att den anses vara 

dyr att upprätthålla samt att den är svår att använda som beslutsunderlag. Det finns även andra 
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som anser att rapporteringen även kan bli som en skönmålning av organisationen och blir då 

mer av ett marknadsföringsverktyg än dess egentliga syfte. (Larrinaga-González, Carrasco-

Fenech, Caro-González, Correa-Ruíz & Páez‐Sandubete, 2001) 

 

2.2 GRI 

Global Reporting Initiative (GRI) är en organisation som har sina rötter i USA. GRI 

grundades 1997 av den ideella organisationen Coalition for Environmentally Responsible 

Economies (CERES). (Global Reporting Initiative, 2017b) Organisationen tog år 2000 fram 

de första riktlinjerna för hållbarhetsredovisning. Riktlinjerna har sedan dess utvecklats med 

hjälp av de företag och andra organisationer som upprättar hållbarhetsredovisningar med stöd 

av GRI-ramverken. (Global Reporting Initiative, 2017b; Alonso-Almeida, m.fl., 2014)  

 

Detta har resulterat i att GRI har det mest använda ramverket för hållbarhetsredovisning 

(Alonso-Almeida, m.fl., 2014). Idag använder tusentals företag, från över 90 länder, GRI:s 

senaste ramverk G4. GRI:s riktlinjer inkluderar rekommendationer, principer för upprättandet 

av hållbarhetsredovisningar samt hur de ska implementeras i organisationernas redovisning. 

(Global Reporting Initiative, 2017b) 

 

Den senaste versionen av GRI är ramverket G4 som invigdes år 2013. G4-ramverket är byggt 

utifrån sin föregångare G3, vilket fokuserade på framförallt miljö-, sociala- samt 

organisationsfrågor. Ramverket är baserat på olika standarder som har fördelen att vara både 

internationella samt branschöverskridande. Exempel på dessa är det nuvarande ISO-

standarderna, ISO 26000 (socialt ansvarstagande), ISO 9000 (ledningssystem) och ISO 14000 

(miljö). Totalt finns det 15 stycken hållbarhetsrelevanta standarder som G4-ramverket 

innefattar. (Frostenson, m.fl., 2015) 

 

Dessa standarder innebär att organisationen som upprättar en hållbarhetsredovisning med 

GRI:s ramverk tydligt ska dokumentera miljöutsläpp, arbetsskyddsaspekter samt hantering av 

miljöfarliga ämnen. Standarderna och riktlinjerna är framförallt till för företagets intressenter. 

GRI menar på att organisationer även borde ta hänsyn till dess intressenters förväntningar och 

intressen i redovisningen. Intressenters förväntningar på företag är en viktig utgångspunkt i 

omfattningen och innehållet i organisationens årsredovisning. (Larsson & Ljungdahl, 2008) 

 

2.2.1 G4:s Principer  

Förutom standarderna finns det principer som företagen ska följa i ramverket. Principernas 

syfte är att underlätta för företagen samt höja kvaliteten på hållbarhetsredovisningen 

(Frostenson, m.fl., 2015). Principerna som inkluderas i G4-ramverket för vägledning i 

hållbarhetsredovisning finns i nedanstående tabell tillsammans med beskrivande definitioner: 

 

Principer Definition 
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Väsentlighet Information som påverkar ekonomiska, miljömässiga och sociala 

områden i organisationen ska redovisas om det i väsentlig grad 

kan påverka intressenternas beslut eller bedömning om 

organisationen. 

Kommunikation med 

organisationens 

intressenter 

Organisationen borde identifiera sina intressenter och förklara i 

hållbarhetsredovisningen hur de ska möta och hantera 

intressenternas förväntningar och intressen. 

Hållbarhets-

sammanhang 

Redovisningen ska innefatta relevanta hållbarhetsfrågor som 

relaterar till sin verksamhet. 

Fullständighet Redovisningen ska ha en omfattning som ska vara tillräcklig för 

att ge intressenterna en tydlig och klar bild av organisationens 

ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan. 

Tabell 1, Principer(a). Källa: Frostenson, m.fl., (2015) 

Det finns även principer för hur kvalitén av rapporten ska avgöras. Principerna är till för att 

intressenterna ska kunna få en klar och pålitlig blid av organisationen genom 

hållbarhetsredovisningen, så att de kan göra en värdering av organisationens resultat utifrån 

rapporten. Dessa principer liknar de tidigare nämnda principerna, men istället för att vägleda 

utformningen av innehållet i hållbarhetsredovisningen fokuserar dessa på kvalitén av den. 

(Global Reporting Initiative, 2013) 

 

Princip  Definition 

Balans G4-rapporten borde reflektera både de 

negativa samt positiva delarna av 

organisationen.  

Jämförbar Organisationen ska välja, sortera och 

rapportera informationen kontinuerligt. 

Rapportens information borde presenteras så 

att intressenterna till organisationen kan 

jämföra utvecklingen av resultatet under 

längre tid.   

Noggrannhet  Rapporten ska innehålla korrekt samt 

detaljerad information för intressenterna.   

Tid Rapporten bör vara schemalagd och 

presenteras för intressenter i rimlig tid.  

Klarhet Informationen i rapporten ska vara begriplig 

för intressenterna.  

Pålitlighet  Innehållet i rapporten ska kunna granskas av 

intressenter till organisationen.  

Tabell 2, Principer(b). Källa: Global reporting initiative (2013) 
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2.2.2 G4:s Prestationsindikatorer 

Utöver principerna finns det även en del indikatorer som företagen ska följa när de upprättar 

sina hållbarhetsredovisningar (Global reporting initiative, 2013). Indikatorerna ska användas 

för att på ett tydligt sätt presentera ett företags prestationer. De är indelade i tre 

huvudkategorier:  

 

• Ekonomi 

• Miljö 

• Sociala frågor. (Alonso-Almeida, m.fl., 2014) 

 

Indikatorerna ska fungera som mätinstrument och göra det lättare för intressenter att hitta den 

information de är intresserade av i rapporterna. Ett exempel på en indikator är G4-EN2, vilken 

säger att företag ska rapportera hur stor procent den primära produktionen av varor och 

tjänster som består av återanvänt insatsmaterial. (Global reporting initiative, 2013) 

 

Användningen av prestationsindikatorerna i redovisningen har medfört ett positivt resultat för 

arbetet mot en mer hållbar miljöutveckling (Alonso-Almeida, m.fl., 2014). Det har visat sig 

att företag som inkluderar och rapporterar dessa indikatorer i sina hållbarhetsrapporter även 

börjar prestera bättre miljöresultat. Detta tyder på att det finns en korrelation mellan 

användning av indikatorerna och presterat miljöresultat. (Clarkson, Li, Richardson & Vasvari, 

2008) 

 

Det har dock framförts viss kritik mot användningen av prestationsindikatorerna. 

Verksamheter i olika branscher kan se olika ut, vilket medför att indikatorerna passar bättre i 

vissa branscher. En lösning på det problemet är att utveckla indikatorer som är flexiblare och 

mer anpassade till den specifika branschen. (Marimon, Alonso-Almeida, Rodriguez & 

Alejandro, 2012) 

 

2.3 Signalteori 

För ett företag är det viktigt att utomstående aktörer har en positiv uppfattning om hur deras 

verksamhet sköts. Därför är det betydelsefullt för företag att ge ut information till omvärlden. 

(Hahn & Kühnen, 2013) I en perfekt värld är alla aktörer rationella samtidigt som de har 

tillgång till all nödvändig information, vilket gör att de kan fatta välgrundade beslut. Eftersom 

verkligheten inte är uppbyggd så att aktörer har full insyn i hur till exempel ett företag 

fungerar, uppkommer det informationsasymmetri. (Frostenson, 2015)  

 

Utgångspunkten i signalteori är att information förekommer i form av kunskap som förmedlas 

mellan olika aktörer. Teorin är uppbyggd efter förutsättningen att informationsasymmetri 

existerar samtidigt som olika aktörer jobbar för att försöka minimera denna. (Certo, Connelly, 

Ireland & Reutzel, 2011; Hahn & Kühnen, 2013) Hahn & Kühnen, (2013) menar att ett 

område där informationsasymmetri kan uppstå är vid information relaterad till 

hållbarhetsfrågor, eftersom intressenter utanför organisationen inte har tillgång till dessa 

prestationer. Frostenson, (2015) pekar på en aspekt som kan reducera detta informationsgap 
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som bildas mellan intressenter och företag. Han menar att den potentiella belöningen som 

signalering kan leda till är högre än den kostnad företaget betalar genom att dela med sig av 

information. Samtidigt motverkas falsk informationsspridning genom att kostnaden för att bli 

påkommen med att sprida falsk information kan vara hög. 

 

Signalteorins tidslinje 

 

 
 

Figur 1, Signalteori. Källa: Egen bearbetning från Certo, m.fl., (2011) 

Som framgår av figuren består signalteori av de fyra väsentliga begreppen avsändare, signal, 

mottagare och feedback. Med avsändare menas en person med insyn och vetskap av 

information som någon utanför organisationen inte har tillgång till. Det kan handla om 

information om till exempel företaget, en produkt eller prestationer. Informationen kan vara 

negativ eller positiv och är intressant ur ett intressentperspektiv. Företaget bestämmer sedan 

vilken information de vill kommunicera ut till omvärlden genom att signalera. Fokuseringen 

är på den positiva informationen eftersom det stärker intressenternas syn på företaget. (Certo, 

m.fl., 2011) 

 

Mottagaren av signalen är en individ utanför organisationen som har begränsad insyn men är 

intresserad av att öka denna (Certo, m.fl., 2011). Avsändaren och mottagaren har olika 

intressen i transaktion av information i och med att avsändaren teoretiskt skulle dra nytta av 

att signalera falsk information, medan det skulle vara till skada för mottagaren (Hahn & 

Kühnen, 2013). Ett krav för att transaktionen ska ske är att avsändaren på något sätt drar nytta 

av den. Till exempel genom att mottagaren i och med att informationsdelningen blir av, agerar 

på ett sätt som är positivt för avsändaren. (Certo, m.fl., 2011) 

 

När mottagaren tagit emot signalen kommer denne ge feedback tillbaka till avsändaren. 

Denna feedback är beroende på hur mottagaren reagerar efter att ha tilldelats informationen. 

Antingen blir det en positiv reaktion vilket leder till positiv feedback, eller så blir reaktionen 

negativ vilket leder till negativ feedback. Avsändaren vill dela med sig av information om den 

förväntade feedbacken från mottagaren blir positiv. (Certo, m.fl., 2011) 

 

2.4 Legitimitetsteori 

Legitimitet ur företaget och företagsledningens perspektiv handlar om vad som anses vara 

riktigt från samhällets utgångspunkt. Det är alltså, för företaget, utomstående intressenter som 

avgör legitimiteten. I och med att något fastställs som legitimt har ett värde skapats, det visar 

att företagets värderingar stämmer överens med samhället i övrigt. (Ljungdahl, 1999) Deegan 

& Unerman, (2011) förklarar det som att ett socialt kontrakt har skapats mellan företaget och 

Avsändare Signal Mottagare Feedback
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dess intressenter. Dowling & Pfeffer (1975) bygger vidare på detta och menar att om företag 

bryter mot dessa sociala kontrakt kan det leda till juridiska, ekonomiska och sociala 

sanktioner vilket i sin tur leder till stor skada för företaget. Ljungdahl, (1999) har samma 

uppfattning och förklarar att eftersom företag har ett stort intresse av att uppehålla 

resursbidrag från sina intressenter kan legitimitet jämföras med en immateriell tillgång, som 

är nödvändig för företaget. 

 

Ur ett institutionellt perspektiv försöker företag uppnå legitimitet genom att kopiera strukturer 

och tillvägagångssätt som redan är accepterade av allmänheten. Detta innebär att företag tar 

efter, till exempel arbetsrutiner som blivit institutionaliserade och allmänt godkända. Det kan 

resultera i isomorfism som betyder att företag inom liknande branscher börjar likna varandra 

mer och mer när det kommer till strukturer och rutiner. (Ljungdahl, 1999) Ett problem med 

detta är att det finns ett vedertaget antagande hos företagsledningar att hållbarhetsredovisning 

är ett konkurrensmedel som är till för att öka bland annat marknadsvärde och aktieägarnas 

tillgångar. Det finns även tendenser att företagsledningar använder sig av selektiv 

informationsspridning genom att rikta uppmärksamheten mot faktorer som är önskvärda och 

på så vis leda bort uppmärksamheten från oacceptabla och kontroversiella aktiviteter. (Cohen, 

Holder-Webb, Nath & Wood, 2008) 

 

Eftersom det av sociala och ekonomiska skäl är viktigt för företag att behålla den legitima syn 

som samhället ger dem, riskerar företag att visa upp en bild av organisationen som är felaktig. 

Istället för att redovisa en bild av hur verksamheten verkligen ser ut, visas en bild upp av hur 

företag tror samhället förväntar sig att deras verksamhet borde se ut. (Meyer & Rowan, 1977) 

Detta händer ofta utan ond avsikt, men kan också vara ett utstuderat sätt att dölja negativa 

aspekter av verksamheten. Enligt Hahn & Lülfs, (2014) kan redovisning av negativa aspekter 

leda till försämrad legitimitet för företag. Om negativa miljö- och sociala konsekvenser av 

verksamheten inte är i linje med intressenters förväntningar kan det leda till skada för 

företaget. Det kan till exempel leda till ett lägre förtroende bland investerare, vilket betyder att 

redovisning av negativa hållbarhetsaspekter kan resultera i lägre finansiella resultat. (Hahn & 

Lülfs, 2014) 

 

2.5 Intressentteori 

Inom redovisning brukar intressenter definieras som en aktör som kan påverka eller påverkas 

av ett företag. Historiskt har företag mestadels riktat sig mot investerare och kreditgivare. 

Men eftersom redovisningen idag har skiftat från att endast rapportera finansiella aspekter till 

att även inkludera områden som miljö- och socialekonomi har intressenterna som företagen 

vänder sig till blivit fler. Utöver investerare och kreditgivare är idag anställda, staten och 

samhället i övrigt exempel på intressenter som är viktiga för företag. (Frostenson, 2015) 

 

Utgångspunkten i intressentteori är att företag är i behov av så kallade inputs från 

intressenterna. Det kan till exempel handla om en ägare som investerar i företaget, men för att 

ägaren ska vilja göra investeringen måste företaget vara beredd att ge något tillbaka. Det vill 

säga en output. Ägaren förväntar sig att få avkastning av det investerade kapitalet. Andra 
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exempel på outputs som företaget måste erbjuda för att tillgodose intressenternas behov, är 

information om finansiella resultat samt hållbarhetsrelaterade frågor. (Frostenson, 2015) 

 

Asif, Fisscher, Searcy & Zutshi, (2011) menar att framväxten av hållbarhetsredovisningen har 

sina grunder i intressentteori. För att behålla en hög legitimitetsnivå samt fortsätta få inputs är 

det viktigt för företag att möta intressenternas krav. Enligt Dilling, (2010) har dessa krav på 

företag, speciellt när det handlar sociala frågor samt miljö, ökat stadigt de senaste åren. Det 

blir därför allt viktigare för företag att vara transparenta för att hålla intressenterna nöjda.     

 

Från företagsledningens sida är det viktigt att undersöka hur intressenter reagerar på olika 

beslut som företaget tar. Genom detta kan de sedan avgöra vilka möjligheter och hot som är 

sammankopplade med de olika besluten och systematiskt arbeta fram strategier för att 

tillfredsställa intressenternas krav. Företagsledningen kan även med hjälp av dessa strategier 

påverka intressenternas bild av vilket samhällsansvar som företaget tar. Detta leder till att 

företaget till viss del kan styra uppfattningen intressenter kommer ha av företaget. (Ljungdahl, 

1999)   

 

2.6 Negativ information 

Det är intressenterna som avgör huruvida information som förmedlas från företagen är positiv 

eller negativ. När det handlar om miljöfrågor kan informationen klassificeras som positiv 

genom att intressenterna får en bild av att företagens miljöprofil förbättras. Genom att företag 

redovisar en bild av att verka i symbios med miljön och omvärlden utan att skada den. 

Exempelvis kan det handla om att företag redovisar att de maximerar användning av 

återanvänt material. Negativ information handlar om kommunikation som försämrar 

företagens miljöprofil ur intressenternas perspektiv. Det handlar om företagsaktiviteter som 

bidrar till försämring av natur och omvärld. Ett exempel på detta kan vara erkännande av att 

miljöprestationer har varit undermåliga. (Deegan & Gordon, 1996; Deegan & Rankin, 1996) 

 

Enligt Hahn & Lülfs, (2014) är det viktigt att företag är objektiva när de väljer vilken 

information de ska förmedla till omvärlden. Även fast negativ information kan vara skadlig 

för företagen, kan de genom att ha en balans i redovisningen mellan positiv och negativ 

information skapa mer trovärdiga rapporter. Yang, (2007) menar att förmedling av negativa 

miljöprestationer till och med kan vara positivt för företags marknadsvärde. Detta beror på att 

intressenter då ser att företagen är medvetna om problemen och arbetar aktivt för att lösa dem. 

 

Det finns dock studier som visar att företag väljer att presentera positiv information i större 

utsträckning än negativ information. Företag anser att risken för en försämrad image, som kan 

uppstå vid förmedling av negativ information är så stor att sådan information ibland inte tas 

med i redovisningen. (Deegan & Gordon, 1996; Deegan & Rankin, 1996) Utöver det visar det 

sig att företag som tidigare haft negativ publicitet angående miljö, tenderar att presentera extra 

mycket positiv information för att kompensera den bristande bilden som omvärlden har på 

dessa företag (Deegan & Rankin, 1996).  
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2.7 Branschtillhörighet 

Företag som är verksamma inom industriella branscher där risken för miljörelaterad förstöring 

är hög redovisar hållbarhetsredovisningar i högre utsträckning än företag i andra branscher 

(Kolk, Walhain & van de Wateringen, 2001; KPMG, 2015; Dilling, 2010; Faisal m.fl., 2012; 

Roberts, 1992). De företag som opererar i de mer känsliga branscherna behöver även arbeta 

med öppenheten. Eftersom ett misstag av dem skulle leda till mer kritik än ett företag i en 

bransch som är mindre associerad med risker när det kommer till sociala och miljöfrågor. 

(Reverte, 2009) Dessa industrier kallar Roberts, (1992) för ”high profile industries”, han 

refererar även till ”low profile industries” där trycket från intressenter inte är lika stort. 

Dilling, (2010) visar liknande slutsatser och menar att företag redovisar CSR (corporate 

sustainability reporting) i linje med vad förväntningarna från intressenter är. 

 

Enligt Wilmshurst & Frost (2000); Reverte, (2009) kan detta besvaras genom 

legitimitetsteorin. De menar att företag i miljökänsliga branscher försöker vara mer öppna i 

kommunikationen för att möta intressenternas hållbarhetsfrågor och på det sättet öka 

legitimiteten. Samtidigt har det visat sig att företag arbetar tillsammans för att upprätthålla sin 

branschs framtoning och motarbeta legitimitetshot. Detta medför att företag i samma bransch 

presterar liknande innehåll och kvalitet i hållbarhetsredovisningen. (Deegan, Rankin & Voght, 

2000) 

 

Campbell, (2003) gjorde en studie där han undersökte ordval i hållbarhetsrapporter för att 

analysera öppenheten i informationsdelningen mellan sektorer. Detta gjordes genom att dela 

upp alla branscher i två grupper. Där den ena innehöll miljökänsliga branscher och den andra 

branscher som var mindre miljökänsliga. Han kom fram till att företag i miljökänsliga 

branscher delar med sig av mer information i sina rapporter än vad företag i icke-

miljökänsliga branscher gör. Studien styrker också påståendet att branscherna styr i vilken 

utsträckning företag redovisar hållbarhetsinformation. 

 

Branschtillhörighet styr även strukturen på hållbarhetsredovisningen. Användning av GRI:s 

ramverk påverkas av vilken bransch ett företag tillhör. (Alonso-Almeida, m.fl., 2014) Mio, 

(2010) menar att företag som är verksamma i miljöfarliga branscher är mer troliga att 

applicera GRI:s ramverk. Ramverken används även i större utsträckning av företag som finns 

i sektorer med hårda regleringar om vad som ska presenteras i den skriftliga 

kommunikationen med intressenter.  
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3. Metod 
 

I metodavsnittet redogörs tillvägagångssättet för att utföra studien. Här beskrivs val av ämne 

och metod, litteratursökningen, urval, kodningen och de statistiska tester som utförts. Kapitlet 

avslutas med en diskussion kring validitet och reliabilitet. 

 

3.1 Val av ämne 

Hållbarhetsredovisning är ett ämne som blir allt mer aktuellt inom det företagsekonomiska 

området (Frostenson, m.fl., 2015). Efter en översiktlig genomgång om vad som sedan tidigare 

skrivits inom området, uppmärksammades något som intresserade oss. Det tycktes finnas en 

djupgående diskussion om huruvida hållbarhetsredovisningen endast är ett 

marknadsföringsverktyg eller är ett redskap som företag använder för att faktiskt skapa en 

mer hållbar framtid. Vi märkte också att mycket av den tidigare forskningen hade använt sig 

av den kvalitativa forskningsmetoden. Därför bestämde vi oss för att använda den kvantitativa 

metoden och genom det få en annorlunda infallsvinkel. Kontakt togs med bland annat Magnus 

Frostenson och efter diskussion med honom bestämde vi oss för att göra en innehållsanalys av 

hållbarhetsrapporter för att undersöka mängden av negativ information som kommunicerades. 

 

Denna studie fokuserar endast på miljöaspekterna av hållbarhetsredovisning och har 

exkluderat de sociala och ekonomiska aspekterna, som vanligtvis också förekommer i 

hållbarhetsredovisningen. En bedömning gjordes att det var bättre att gå in på djupet och 

undersöka en av aspekterna, än att ytligt undersöka alla aspekter av en hållbarhetsredovisning.  

 

Motiven till varför studien endas använder sig av G4-rapporter är dels för att, som Novokmet 

& Rogošić (2016) säger, att GRI:s ramverk är det mest använda vid upprättande av 

hållbarhetsredovisningar. Valet gjordes också eftersom rapporter som är uppbyggda efter 

samma struktur antogs vara mer jämförbara med varandra. Detta beslut underlättade även 

insamlingen av data eftersom GRI har en databas där alla organisationer som använder sig av 

deras ramverk laddar upp sina rapporter. 

 

3.2 Val av metod 

Vanligtvis delas forskningsstrategi in i två olika huvudområden, kvantitativ och kvalitativ 

metod. Den kvantitativa metoden kännetecknas av att den vanligtvis har ett deduktivt 

förhållningssätt mellan forskning och teori. Det handlar i stort om att samla in och analysera 

information i form av numeriska data. (Bryman & Bell, 2013) 

  

Den här studiens syfte var att studera balansen av information i hållbarhetsredovisningar. För 

att göra det undersöktes ett urval på cirka 150 rapporter, där innehållet i dessa kodades och 

informationen analyserades sedan genom statistiska tester. Eftersom studien utifrån ett stort 

urval undersöker och kategoriserar information genom att omvandla den till numeriska data 

som sedan analyseras valdes den kvantitativa forskningsmetoden. Metoden passar även bra 
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till studiens frågeställning eftersom den försöker studera samband och hitta generella 

slutsatser. 

     

3.3 Litteraturundersökning 

Litteraturgenomgången genomfördes under våren 2017. Det första som gjordes var att 

undersöka ett flertal vetenskapliga artiklar. För att på ett smidigt sätt kunna söka efter dessa 

användes databaserna Google Scholar och Discovery som kan nås genom Mälardalens 

högskolas bibliotek. Endast artiklar som var peer reviewed användes i arbetet. Exkludering 

gjordes även i fall där Discovery inte hade tillgång till hela innehållet i artiklarna. 

 

För att hitta relevanta artiklar för studien användes ett flertal sökord. De som användes mest 

frekvent och fungerade som huvudsökord i och med att något av dem var med i varje sökning 

var sustainability accounting, sustainability reporting och sustainability disclosure. Utöver 

dessa användes ord som transparency, balance, negative information, GRI, signaling theory 

och legitimacy theory. 

 

Efter att ha startat arbetet med att söka i databaserna och läsa igenom relevanta artiklar stod 

det klart att det fanns en del forskare som ofta figurerade, både som författare och bland 

källorna, i de artiklar som lästes. Det handlade om bland annat Craig Deegan, Michael Rankin 

och Rüdiger Hahn. Fokus ändrades därför, från att endast använda de tidigare nämnda 

sökorden till att också söka efter specifika forskare och artiklar som använts som källor i det 

undersökta materialet. Detta gjordes delvis genom Discovery men sökmotorn Google 

användes även i stor utsträckning. Övergången från att endast använda egna sökord till att 

även använda artiklarnas källor och relevanta forskare i sökningarna skulle kunna leda till att 

ny information och nya angreppssätt för att besvara studiens frågeställningar blev förbisedda. 

Det var något som togs i åtanke, men samtidigt argumenterades det för att referenssökning 

och sökning på specifika forskare skulle leda till en fördjupad kunskap inom området. Det var 

även ett effektivt sätt att hitta relevanta artiklar.   

 

För att få vägledning och inspiration till vilka områden som borde fokuseras på i 

litteraturundersökningen, för att kunna besvara studiens frågeställningar, användes extern 

hjälp. Kontakt togs med Peter Söderbaum som är professor emeritus i ekologisk ekonomi och 

Magnus Frostenson som är docent och lektor på handelshögskolan i Örebro samt associerad 

forskare vid Uppsala universitet. 

 

Utöver vetenskapliga artiklar användes böcker, rapporter och andra internetkällor i studien för 

att komplettera informationen i de vetenskapliga artiklarna. Böcker om metod och statistik har 

även använts för att underlätta utformandet av studien samt säkerställa att de statistiska 

testerna utfördes på ett korrekt och trovärdigt sätt. 

 

3.3.1 Källkritik 

Källkritik är ett samlingsnamn för att bedöma olika källors tillförlitlighet. Det kan handla om 

alla möjliga sorters medier som till exempel artiklar, tidningar, böcker och muntliga. Det är 
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sedan upp till bedömaren att avgöra om en källa är tillförlitlig eller inte. (Thurén, 2013)   

 

De huvudsakliga källorna i arbetet kommer från vetenskapliga artiklar. Eftersom det är viktigt 

att artiklarna som används i arbetet är trovärdiga användes endast artiklar som var peer 

reviewed, alltså vetenskapligt granskade av oberoende forskare som är verksamma inom 

samma vetenskapsgren. I vetenskapliga artiklar refererar författarna oftast till deras källor i 

den löpande texten. På så sätt är det lätt att få tag på originalkällan. Detta var något som 

prioriterades i detta arbete, då det antogs att orginalkällor var det bättre alternativet. Det är 

också anledningen till varför det finns en del äldre källor i arbetet. 

 

Det togs i åtanke att internetkällor och böcker inte har samma trovärdighet som de 

vetenskapliga artiklarna eftersom dessa källor vanligtvis inte går igenom samma 

granskningsprocess. Därför användes endast internetkällor och rapporter utgivna av stora, 

välkända och seriösa organisationer som till exempel GRI och KPMG. Dessa organisationer 

förmedlar information som många tar del av, därför förutsätter intressenter att informationen 

granskas och uppdateras systematiskt. Både KPMG och GRI är aktiva inom området som 

uppsatsen undersöker. De har under längre tid samlat in statistik och annan information samt 

upprättat rapporter om hållbarhetsredovisning. Därför är de insatta och har stor kunskap i de 

ämnen som tas upp i denna studie, vilket ökar trovärdigheten.  

 

Det har även använts ett antal böcker i arbetet. Det handlar mycket om facklitteratur som varit 

del av kurslitteraturen i tidigare högskolekurser som skribenterna till det här arbetet deltagit i. 

Det har även tagits hänsyn till vilka författarna till böckerna är, oftast forskare som är 

välkända inom sina verksamhetsområden och anses kunniga.  

 

3.4 Innehållsanalys 

Studiens syfte var att undersöka i vilken utsträckning negativ information presenteras i 

hållbarhetsredovisningar samt om branschtillhörighet har någon påverkan på 

informationsdelningen. För att göra detta användes ett antal prestationsindikatorer som 

bedömningsmaterial vid undersökning av varje enskild hållbarhetsrapport. För att besvara 

studiens frågeställningar på ett effektivt sätt fattades beslutet att innehållsanalys var en 

passande forskningsmetod. 

 

Innehållsanalys handlar om att analysera information i dokument och texter. 

Forskningsmetoden bygger på att systematiskt samla in data från dokument och texter genom 

användning av, i förväg konstruerade indelningsgrupper. Dessa indelningsgrupper används 

för att extrahera och kvantifiera relevant information från de studerade dokumenten och 

texterna. Innehållsanalysen är applicerbar på många olika medier och kan användas för att 

analysera allt ifrån ordval till vilken typ av bilder som används i en text eller ett dokument. 

(Bryman & Bell, 2013) 

 

Två egenskaper som kännetecknar innehållsanalys är systematik och objektivitet. Systematik i 

innehållsanalys bygger på att noga avgöra hur det studerade materialet ska placeras i olika 
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kategorier innan själva studien påbörjas. Detta ska också göras konsekvent genom hela 

datainsamlingsprocessen för att motarbeta potentiella felkällor och skevhet. Objektivitet 

betyder att processen ska påverkas så lite som möjligt av forskarens personliga åsikter. Inom 

innehållsanalys förstärks objektiviteten genom att vara öppen med tillvägagångssättet för hur 

kodning och klassificering av det studerade materialet har gått till. Används dessa två 

egenskaper genom hela arbetet är tanken att resultatet blir detsamma om innehållsanalysen 

upprepas, oberoende av vem som utför studien vid det andra tillfället. (Bryman & Bell, 2013) 

 

3.4.1 Metodkritik av innehållsanalys 

Det finns en del kritik mot innehållsanalysen som forskningsmetod. För att försäkra sig om att 

metoden utformas korrekt finns det tre punkter att ha i åtanke: autenticitet, trovärdighet och 

representativitet. (Bryman & Bell, 2013) 

 

Diskussioner kring autenticitet handlar om ifall det undersökta materialet är pålitligt och 

innehållet skildrar vad det utger sig för att beskriva (Bryman & Bell, 2013). I denna studie är 

all data insamlad från hållbarhetsredovisningar som är utformade efter liknande strukturer. De 

är hämtade från GRI:s egna databas och i vissa fall från organisationernas hemsidor. Detta 

betyder att inga mellanhänder har varit inblandade i insamlingen, alltså handlar det endast om 

direktkontakt med välkända organisationer. 

 

Med trovärdighet menas risken för att materialet förfalskats eller avsiktligt är missvisande 

(Bryman & Bell, 2013). Eftersom det i många länder inte finns krav på att 

hållbarhetsredovisningar ska granskas av en tredjepart går det inte att säga att allt som skrivs i 

dem är helt korrekt. Det kan dock antas att organisationer har mycket att förlora på att misstro 

skapas om innehållet i rapporterna. 

 

Representativitet handlar om ifall materialet som studeras är generaliserbart på liknande 

material, det kan till exempel uppstå problem om dokumenten inte längre är tillgängliga 

(Bryman & Bell, 2013). Eftersom alla hållbarhetsrapporter som använder GRI:s ramverk är 

utformade efter samma struktur antas det inte vara någon större skillnad på rapporterna. 

Databasen som materialet hämtats från är även öppen för vem som helst och det går att hitta 

rapporter som gjordes redan år 1999 genom databasen. Detta tyder på att dokumenten inte 

rensas bort därifrån, vilket betyder att de rapporter som använts i denna studie kommer kunna 

hämtas från databasen flera år framöver.   

 

3.5 Tillvägagångssätt  

Under den här rubriken beskrivs tillvägagångsättet för hur data samlades in och hur denna 

analyserades genom användning av statistiska tester.  

 

3.5.1 Urval 

Informationen som den här studien bygger på kommer från hållbarhetsredovisningar 

upprättade efter GRI:s ramverk. För att samla in rapporterna användes Sustainability 



FOA300  Björn Sandfeldt 

Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, EST Henrik Robertsson 

 

 16 

disclosure database, som är en databas där alla företag som upprättar hållbarhetsredovisning 

enligt GRI laddar upp sina rapporter.     

 

Med den kvantitativa forskningsmetoden som implementerades i studien valdes ett brett urval 

ut för att kunna svara på studiens frågeställning inom tidsramen för kursen. Urvalet bestod av 

150 organisationer som presenterade hållbarhetsredovisningar med GRI:s ramverk G4 under 

2015. Enligt Bryman & Bell, (2013) finns det inga direkta regler om storleken på ett urval, 

men saker som kan påverka det är till exempel tid och forskarens ekonomiska medel. För att 

välja ut vilka branscher som skulle undersökas används uppdelningen som etablerades i en 

studie av Roberts, (1992). Han menar att beroende på hur stor pressen är från samhället 

kommer olika branscher lägga ner olika mycket tid på sitt hållbarhetsredovisningsarbete. 

Därför delade han upp branscher i två kategorier: “high profile industries” och “low profile 

industries”.  

 

Urvalet i denna studie blev därför uppdelade på hälften med 75 stycken organisationer som 

tillhörde branscher kategoriserade som “high profile industries” samt 75 stycken som är 

verksamma inom branscher kategoriserade som “low profile industries”. Slumpmässigt valdes 

sedan tre branscher ut som tillhörde de båda kategorierna. Inom kategorin “High profile 

industries” valdes branscherna: Fordon-, gruv- och energiindustrin, där varje bransch 

representerades av 25 stycken organisationer. “Low profile” bestod av 25 organisationer från 

branscherna: Textil-, livsmedel- samt telekomindustrin. Se figur två nedan. 

 

Organisationerna blev slumpmässigt utvalda genom användning av ett obundet slumpmässigt 

urval. Det är ett slags sannolikhetsurval och bygger på att varje företag i populationen har en 

lika stor sannolikhet att inkluderas i urvalet. (Bryman & Bell, 2013) Detta gjordes genom att 

kryssa i tre stycken alternativ i databasens sökfunktion. Det innebar att endast 

hållbarhetsredovisningar tillhörande de relevanta branscherna, det använda räkenskapsåret 

samt G4-rapporter syntes i sökresultatet. Sökningen resulterade i totalt 768 stycken rapporter. 

Därefter slumpades 150 stycken nummer fram mellan 1 och 768 i Googles nummer-generator 

för att välja ut organisationerna. När de 25 stycken platserna i en bransch blivit fyllda 

exkluderades resterande organisationer från den branschen. 

 

Ett problem som uppstod i det här skedet var att en del rapporter var skrivna på andra språk än 

engelska, vilket gjorde att de inte kunde användas. Detta löstes genom att först kolla om 

organisationerna i fråga hade rapporterna översatta till engelska på sina webbsidor, vilket 

oftast var fallet. Annars exkluderades rapporterna helt från urvalet. Detta kan ha resulterat i att 

organisationer från Sydamerika och Asien är underrepresenterade, eftersom problemet oftast 

uppstod med organisationer från de regionerna. 
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Figur 2, Urval. Källa: Egen bearbetning som visar uppdelning i urval. 

3.5.2 Kodning 

Vid användning av den kvantitativa forskningsmetoden brukar formuleringen av de mått och 

begrepp som används för att samla in data kallas för operationalisering. (Bryman & Bell, 

2013) För att kategorisera och samla in informationen användes mått som baserades på GRI 

disclosure index. Detta index är byggt på prestationsindikatorer som ska göra det lättare för 

företag att redovisa prestationer i sina hållbarhetsredovisningar. De utvalda indikatorerna är 

baserade på miljöaspekterna från G4-ramverket. Anledningen till varför denna inriktning 

valdes var att de sociala- och ekonomiska aspekterna oftast var svåra att mäta i termer av 

positiv och negativ information. Till exempel var det svårt att avgöra om organisationen 

presenterar en minskning av totala antalet nyanställda under året, jämfört med förra året är 

något negativt eller positivt. Det kan anses vara negativt eftersom det tyder på att 

organisationen antagligen inte kan anställa personal på grund av deras nuvarande situation. 

Det kan även ses som positivt eftersom det tyder på att den nuvarande arbetskraften förblir 

inom organisationen och ingen ytterligare rekrytering krävs. Ett annat problem med de 

sociala- och ekonomiska aspekterna var att de inte förekom lika frekvent i rapporteringen.  

 

För att det skulle bli tydligare och mindre tolkningar i kodningen valdes därför åtta stycken 

miljöindikatorer ut. De utvalda indikatorerna som användes i datainsamlingen presenteras i 

tabell tre nedan.    

 

Indikation  Definition  

G4-EN1 Totala vikt eller volym av material som används för att producera och paketera 

organisationens primära produkt.   

G4-EN3 Totala konsumerade energin av organisationen. 

G4-EN8 Totala användningen av vatten från källa, i organisationen.  

G4-EN15 Totala utsläppet av växthusgaser (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3) som 

organisationen direkt har orsakat. 

G4-EN23 Totala vikten av farligt och ofarligt avfall i organisationen.  
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G4-EN30 Signifikanta miljöpåverkan på grund av organisationens transporter av produkter, 

material samt anställda.  

G4-EN31 Totala miljöskydd investerat av organisationen.  

G4-EN32 Procenten av nya underleverantörer som blir utvärderade enligt miljökriterier.  

Tabell 3, Indikatorer. Källa: Global reporting initiative (2013) 

Programmet som användes för datainsamlingen och kodningen var Microsoft Excel. GRI-

rapporterna granskades för varje organisation för att se i vilken utsträckning positiv och 

negativ information presenteras genom att studera prestationsindikatorerna. Varje indikator 

kunde få ett av fyra stycken värden. Dessa värden var följande: Negativ information = 1, 

Positiv information = 2, ingen förändring = 3 och Ingen information = 4.  

 

Om rapporten presenterade en ökning från föregående år av till exempel totala utsläppet av 

växthusgaser (G4-EN15) av organisationen antingen skriftligt, grafiskt eller med siffror 

ingick det i kategorin “negativ information”. I samma exempel om organisationen 

presenterade en minskning av utsläppet ingick det i “positiv information”. Om rapporteringen 

av indikatorn G4-EN15 inte hade förändrats kodades det som “ingen förändring”. I de 

rapporter där det inte fanns tillräcklig med information för att kunna koda indikatorn, eller 

indikatorn helt utelämnats ingick den i kategorin “ingen information”. Samma 

tillvägagångssätt applicerades vid kodning av samtliga indikatorer förutom G4-EN31 och G4-

EN32 där ökningar jämförda med föregående år istället sågs som något positivt, medan 

minskningar var negativa. 

 

Kodningen av organisationernas kategorier gjordes genom att ”high profile industries” 

tilldelades siffran ett och ”low profile industries” siffran två. Beroende på vilken bransch de 

tillhörde fick de en siffra mellan 1–6.  

 

För att kunna skapa mer deskriptiv statistik som ger en bild av urvalet, samlades data in om 

företagens storlek och regionstillhörighet. Kodningen av organisationernas geografiska säte 

och storlek genomfördes på ett liknande sätt genom att koda siffrorna 1–6 beroende på om 

organisationen hörde hemma i Afrika, Asien, Europa, Sydamerika, Nordamerika eller 

Oceanien. Beroende på företagens storlek fick de en siffra mellan 1–3 där kategorierna var 

Multinational enterprises (MNE), Large enterprises eller Small and medium-sized enterprises 

(SME). För att ta reda på företagens storlek användes den klassificeringen som givits i 

samband med att hållbarhetsrapporterna hämtades från GRI:s databas. 

 

3.5.3 Statistiska tester 

För att göra en djupare analys av den insamlade informationen användes programmet R-

commander. Excel-filen med insamlad data fördes in i programmet för att kunna göra 

statistiska tester. Till att börja med utformades deskriptiv statistik i form av tabeller för att få 

en tydligare bild av den data som insamlats. Utöver detta utfördes även statistiska tester. 
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Inom statistiken kan variabler mätas på fyra olika skalor, nominal-, ordinal-, intervall- och 

kvotskalan. Indelningen i dessa skalor bygger på hur mycket information som variabeln klarar 

av att hantera. Nominalskalan är den lägsta och kan endast gruppera data. Det går inte att 

rangordna eller mäta avstånd mellan utfallen. (Lind, Marchal & Wathen, 2015) I denna 

undersökning är den högsta skalan som kan användas nominalskalan. Eftersom det handlar 

om kvalitativa variabler kan de endast delas in i grupper. Detta gör att rangordning blir 

omöjlig eftersom ingen variabel kan anses vara bättre än någon annan.   

 

Beroende på vilken skala de variabler som ska undersökas har, kan ett antal olika statistiska 

tester utföras. Ju högre skaltyper som kan användas desto större blir valmöjligheten av tester. 

Ett test som går att använda med variabler mätta på nominalskalan är Chi2. Testet kan 

användas för att jämföra och hitta samband mellan variabler. Det går ut på att jämföra den 

observerade frekvensen med den förväntade frekvensen av ett urval. (Lind, m.fl., 2015) I 

undersökningen användes Chi2-testet för att undersöka kommunikation av negativ 

information i hållbarhetsredovisningar. Av de tester som gick att välja mellan ansågs det vara 

mest användbart.  

 

För att besvara den första frågeställningen krävdes inga ytterligare statistiska tester, utan den 

kunde besvaras endast genom den deskriptiva statistiken. För att besvara den andra 

frågeställningen användes dock hypotesprövning. Hypoteserna som användes är baserade på 

referensramen i denna studie. Varje indikation testades individuellt för att försöka stärka den 

utvalda hypotesen. Den utvalda hypotesen var:  

 

H1: Företag i high profile industries tenderar att redovisa större andel negativ information 

än företag i low profile industries.  

 

Utöver den hypotesen som upprättas vid en statistisk prövning, ställs även en nollhypotes 

även kallad mothypotes upp. Nollhypotesen är motsatsen till den valda hypotesen och finns 

där som en förklaring om den utvalda hypotesen inte klarar signifikansnivån. En 

hypotesprövning ska vara kollektivt uttömmande, det betyder att alla möjliga utfall av testet 

måste tas med i någon av hypoteserna. (Lind, m.fl., 2015) För att ta med alla möjliga utfall av 

testerna i denna studie blir nollhypotesen: 

 

 H0: high profile industries tenderar att redovisa mindre eller lika mycket negativ information 

som low profile industries. 

        

I kvantitativa studier finns det alltid risk att resultat från det utvalda urvalet inte kan 

generaliseras till populationen i övrigt, därför blir begreppet signifikans viktigt. Signifikans 

handlar om den nivå av risk som kan accepteras vid de statistiska testerna och slutsatsen av 

dessa. (Bryman & Bell, 2013) I denna studie har fem procent signifikansnivå valts som det 

högsta möjliga värdet. En signifikansnivå på fem procent innebär att P-värdet, även kallat 
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sannolikhetsvärdet, inte får vara högre än 0,05, vilket betyder att det går att dra en slutsats av 

testets resultat med 95 procents säkerhet (Bryman & Bell, 2013). 

 

3.6 Reliabilitet  

När det kommer till den kvantitativa forskningsmetoden handlar reliabilitet om pålitligheten 

och logiken hos de mått och mätningar som görs. Det är ett begrepp som används för att 

förklara huruvida resultatet av en utredning skulle bli detsamma om en likadan undersökning 

genomförs av andra forskare. Det betyder att reliabilitet visar trovärdigheten av en 

företagsekonomisk undersökning. (Bryman & Bell, 2013) 

 

Vid mätning av reliabiliteten i en kvantitativ studie finns det tre faktorer som måste 

uppmärksammas: stabilitet, intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet. Stabilitet handlar 

om huruvida de mätningar som görs är pålitliga över tid. Utförs en undersökning på ett 

specifikt urval vid två olika tillfällen och korrelationen mellan resultaten blir hög, betyder det 

att måtten som använts i mätningarna är stabila. Intern reliabilitet utreder ifall de olika 

indikatorerna som används mäter samma sak och hur de är relaterade till varandra. 

Interbedömarreliabilitet handlar om subjektivitetsproblem vid bedömningar om hur data ska 

kategoriseras och är speciellt viktigt vid innehållsanalys. (Bryman & Bell, 2013) 

 

Eftersom den information som ligger till grund för analysen i denna studie kommer från 

officiella dokument upprättade av, i många fall multinationella organisationer, antogs risken 

för stabilitetsproblem vara låg. Eftersom det inte handlar om ett urval bestående av individer 

som av olika anledningar kan ändra uppfattningar och synsätt, kommer resultatet bli 

detsamma om studien upprepas vid ett senare tillfälle. Inte heller någon risk för interna 

reliabilitetsproblem antogs föreligga. Alla indikatorer som används i studien är baserade på 

GRI:s egna prestationsindikatorer och handlar om resultat relaterat till miljöaspekter. Det 

anses inte heller finnas någon skillnad i värderingen av indikatorerna, då alla påverkar 

bedömningen av företagens balans av informationsdelning i lika hög grad. 

 

Problematik sammankopplade med interbedömarreliabilitet kan dock förekomma. När det 

handlar om att kategorisera data finns det risk att bedömningar blir subjektiva, vilket kan leda 

till fluktuerande resultat om studien upprepas av någon annan. För att minimera risken med 

att bedömningar blir för subjektiva har det mått som använts varit okomplicerade i sin 

uppbyggnad. Andra problem som kan förekomma är slarv- och tolkningsfel kopplade till den 

mänskliga faktorn. För att försöka förhindra sådana problem har datainsamlingen genomförts 

av uppsatsens båda skribenter.       

 

3.7 Validitet 

Validitet i den kvantitativa forskningsmetoden handlar om de mått och mätningar som har 

framställts faktiskt mäter det som studien försöker svara på. Validiteten kan bedömas enligt 

olika kriterier, men för kvantitativ forskning är begreppsvaliditet, även kallad teoretisk 

validitet, speciellt viktigt. Begreppsvaliditet har nära kopplingar med stabilitetsreliabiliteten 
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och används för att granska om de indikatorer som används för att undersöka begrepp 

verkligen mäter vad forskaren påstår att de mäter. (Bryman & Bell, 2013) 

 

I den här studien handlar frågor rörande begreppsvaliditet om huruvida det går att använda 

G4-ramverkets indikatorer för att mäta balansen mellan positiv och negativ information i 

hållbarhetsredovisningar. Eftersom stabilitetsproblem inte väntas förekomma i någon större 

utsträckning anses det vara positivt för validiteten. Indikatorerna kan användas för att mäta 

balansen mellan negativ och positiv information. Redovisar ett företag en ökning av 

växthusgaser jämfört med tidigare år är det exempel på negativ information. Vad studien dock 

har svårt att svara på är de fallen där indikatorer helt utelämnats. Det skulle kunna bero på att 

företag inte vill dela med sig av resultat av negativ karaktär. Men det kan också bero på att 

deras verksamheter inte påverkar just de miljöfaktorerna och indikatorerna därför utelämnas. 
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4. Resultat 
 

I studiens fjärde kapitel presenteras resultaten från datainsamlingen och de statistiska 

testerna. Resultatet illustreras framförallt genom tabeller och diagram. Först presenteras 

deskriptiv statistik för att ge en bild av det undersökta urvalet. Slutligen presenteras 

resultaten från de statistiska testerna.  

 

4.1 Deskriptiv statistik  

I figur tre redovisas regionstillhörigheten i urvalets organisationer utifrån vilken världsdel de 

är baserade i. Förutom Antarktis är alla världsdelar representerade i urvalet. Genom GRI-

databasen är det framförallt europeiska, asiatiska och nordamerikanska organisationer som 

laddat upp sina rapporter. I urvalet i denna studie står Europa för 33,4 procent, Asien 28 

procent och Nordamerika för 20 procent. Tillsammans står dessa tre regioner för 81,4 procent 

av urvalet. Av de världsdelar som är mindre representerade har Sydamerika 7,3 procent, 

Afrika 6 procent och Oceanien 5,3 procent av urvalet.        

 

 
 Figur 3, Regionsstatistik. Källa: Egen bearbetning från insamlade data. 

Figur fyra visar organisationerna i urvalets storlekar. Det är endast multinational enterprises, 

large enterprises och small and medium-sized enterprises som kategoriseras i databasen. Av 

urvalet var det endast sex stycken organisationer i kategorin small and medium-sized 

enterprises medan large och multinational representerades av 84 respektive 60 stycken 

organisationer. Sammanlagt består urvalet av 150 stycken organisationer. Se bilaga två för en 

presentation av alla företag som undersökts i studien.  
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Figur 4, Företagsstorlek. Källa: Egen bearbetning från insamlade data.  

Tabell fyra visar i vilken utsträckning som de olika prestationsindikatorerna är presenterade i 

urvalets hållbarhetsrapporter. Det betyder att oberoende av om informationen var negativ, 

positiv eller inte hade förändrats räknas det som presenterad information. Organisationers val 

av indikatorer är beroende på faktorer som lagstiftning och verksamhetsområde. Därför är det 

skillnad på vilka indikatorer som redovisas mellan organisationerna. Tabellen visar de sex 

branscherna separat och summerar även high profile respektive low profile samt gör en total 

summeringen av urvalets användning av prestationsindikatorer.   

  

 
Tabell 4, Presenterad information. Källa: Egen bearbetning från insamlad data 

Av indikationerna hade G4-EN15 högst andel presenterad information med 93,3 procent av 

rapporterna som inkluderade information om organisationens utsläpp av växthusgasers. Av 

indikationerna hade G4-EN32, procent av nya underleverantörer som blir utvärderade enligt 

miljökriterier, den minsta andelen presenterad information då endast 32 procent av urvalets 

rapporter inkluderade denna. Av organisationerna som tillhörde high profile industries 

redovisades 389 av de 600 undersökta indikatorerna. Det blir en procentuell redovisningsgrad 

på 64,3 procent. I low profile industries redovisades 321 av 600 undersökta indikatorer, vilket 

i procent blir en redovisningsgrad på 53,5 procent. Detta betyder att high profile i genomsnitt 

presenterar 10,8 procent fler indikatorer än low profile. Den största avvikelsen mellan 

branscherna var fordonsindustrin och telekom industrin, där differensen var 41 redovisade 

indikatorer.  
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Tabell fem visar redovisning av negativ information av det olika prestationsindikatorerna. Det 

betyder att endast de indikatorer där urvalets organisationer tydligt förmedlade en försämring 

från föregående år har tagits med. 

 

  
Tabell 5, Negativ information. Källa: Egen bearbetning från insamlad data. 

Tabellen visar att negativ information har redovisats vid 305 fall av de 1200 undersökta 

indikatorerna. Detta blir en redovisningsgrad på 25,4 procent. Jämförs den siffran istället med 

antalet redovisade indikatorer (från tabell fyra) som var 710, går det att se att av de totala 

redovisade indikatorerna, är 43 procent negativ rapportering. High profile industries 

redovisade negativ information 190 gånger av de 600 observerade indikatorerna, medan low 

profile industries redovisade 115 negativa indikatorer. Detta betyder att high profile industries 

redovisar negativ information i 65 procent högre frekvens än vad low profile industries gör.   

 

Även här är det G4-EN15 som redovisats i högts frekvens, då organisationer redovisar 

negativa prestationer av den indikatorn i 47,3 procent av fallen. Den indikator som användes i 

minst utsträckning för att presentera negativa resultat var G4-EN32, vilket har observerats 

endast fem gånger. 

 

Tabell sex visar redovisning av positiv information av det olika prestationsindikatorerna. Det 

betyder att endast de indikatorer där urvalets organisationer tydligt förmedlade en förbättring 

från föregående år har tagits med. 

 

 
Tabell 6, Positiv information. Källa: Egen bearbetning från insamlad data. 
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Tabell sex visar att positiv information har redovisats totalt 363 gånger av det 1200 

undersökta indikatorerna. Det blir en procentsats på 30,25 procent redovisningsgrad. Jämförs 

den siffran istället med antalet redovisade indikatorer (från tabell fyra) som var 710, går det 

att se att av de totala redovisade indikatorerna, är 51 procent positiv rapportering. Den 

indikator som presenterade positiv information lägst antal gånger var total vikt eller volym av 

material som använts för att producera organisationens primära produkt (G4-EN1), som 

endast gjorde det 24 gånger. Flest gånger redovisades den totala energiförbrukningen (G4-

EN3) positivt. Det gjordes 70 gånger av de 150 observationerna eller uttryckt i procent, vid 

46,67 procent av observationerna.     

 

4.2 Hypotesprövning 

Tabell sju visar resultaten av de hypotesprövningar som gjorts genom användning av Chi2-

test. Eftersom varje indikator testades separat redovisas även resultaten separerade från 

varandra. I kolumnen ”icke-neg” inkluderas all presenterad information utom den negativa. 

Den negativa informationen som presenterats finns i kolumnen ”negativ”. P-värden för varje 

prövning redovisas och tilldelades en färg beroende på om de höll signifikansnivån eller ej, 

alltså hade ett p-värde som understiger 0,05 eller inte. Grön indikerar att testet är signifikant 

medan röd visar de tester som inte klarar signifikansnivån på fem procent. För att se 

originalresultaten från R-commander se bilaga 1.      

 

    
Tabell 7, Chi2-tester. Källa: Egen bearbetning från statistiska tester på insamlad data. 

Av de åtta Chi2-tester som utfördes hade sex stycken ett p-värde som understiger fem procent 

och var därför signifikanta. Nollhypotesen kunde i dessa fall förkastas och slutsatser kunde 

dras av resultaten. Tabell sju visar att gruppen high profile industries redovisar större mängd 

negativ information i alla tester som är signifikanta. De största differenserna mellan profilerna 

går att finna i indikatorerna procent av nya underleverantörer som blir utvärderade (G4-

EN32), totalt miljöskydd investerat i organisationen (G4-EN31) och miljöpåverkan på grund 

av organisationens transporter (G4-EN30). Dessa är också indikatorer där information 

generellt inte redovisas i någon större utsträckning (se tabell fyra). Indikatorn totalt utsläpp av 

växthusgaser (G4-EN15) är den indikator som har mest negativ redovisad information hos 

båda profilerna. Av de signifikanta testerna presenteras negativ information totalt 134 gånger 

i high profile industries och 66 gånger i low profile industries. Detta betyder att high profile 

industries presenterar cirka två gånger mer negativ information än low profile industries.  
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Chi2-testerna för indikatorerna total konsumtion av energi i organisationen (G4-EN3) och 

total vikt av farliga och ofarliga avfall i organisationen (G4-EN23) hade p-värden runt 0,5 

vilket betyder att de inte var signifikanta. Detta eftersom att det var ungefär 50 procents 

sannolikhet att utfallen från testen var felaktiga, vilket medför att nollhypoteserna inte kunde 

förkastas och inga slutsatser kunde dras av dessa. 
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5. Analys och diskussion 
 

I studiens femte kapitel diskuteras resultaten från insamlade data och de statistiska testerna 

tillsammans med teori, GRI och tidigare forskning. 

    

5.1 Negativ information 

För att bidra till ökad kvalitet och göra det lättare för intressenter att undersöka innehållet i 

hållbarhetsredovisningar har GRI utformat ramverket G4 som innehåller principer samt 

prestationsindikatorer. Principerna handlar om att det bland annat ska finnas en balans mellan 

positiv och negativ information. Informationen ska vara jämförbar över tid och innehållet ska 

kunna granskas av intressenter utan svårighet. Indikatorerna finns för att det ska bli lättare att 

mäta resultaten som företagen presterar. (Global reporting initiative, 2013) Tidigare forskning 

har även visat att när företag börjar använda sig av prestationsindikatorerna har även deras 

miljöåtaganden samt resultat hänförliga till miljöfrågor ökat (Clarkson, m.fl., 2008). 

 

Deegan & Gordon, (1996); Deegan & Rankin, (1996) menar att positiv information är 

kommunikation från företag som resulterar i att deras miljöprofil förbättras. Negativ 

information handlar om kommunikation som bidrar till en försämrad miljöprofil. Dessa två 

motiveringar ligger också i linje med hur GRI har byggt upp sina prestationsindikatorer i G4-

ramverket (Global reporting initiative, 2013). I det här arbetet granskades åtta stycken 

prestationsindikatorer som var kopplade till organisationers miljöresultat. För att underlätta 

för läsaren presenteras de återigen här: 

 

• G4-EN1: Total vikt eller volym av råmaterial. 

• G4-EN3: Total konsumtion av energi i organisationen. 

• G4-EN8: Total användning av vatten från källa i organisationen. 

• G4-EN15: Totalt utsläpp av växthusgaser. 

• G4-EN23: Total vikt av farligt och ofarligt avfall. 

• G4-EN30: Miljöpåverkan på grund av organisationens transporter. 

• G4-EN31: Totalt investerat miljöskydd av organisationen. 

• G4-EN32: Procenten av nya underleverantörer som blir utvärderade.  

 

Det analyserade materialet visar att 490 stycken av de observerade indikatorerna antingen inte 

gick att jämföra över tid eller helt saknades. Det är ett bortfall på 40,8 procent och visar att 

företag inte följer GRI:s rekommendationer helt och hållet. Certo, m.fl., (2011) menar att ett 

vanligt förekommande begrepp inom signalteorin är informationsasymmetri. Detta 

uppkommer eftersom intressenter utanför verksamheten inte har tillgång till väsentlig 

information på grund av brist i kommunikationen från organisationen. På grund av detta 

skapas ett informationsgap mellan organisationen och dess intressenter, vilket medför att det 

kan vara svårt för intressenter att få en helhetsbild över verksamheternas hållbarhetsarbete. 

(Frostenson, 2015).  
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Många tidigare studier har dragit slutsatsen att förekomsten av negativ information i 

hållbarhetsredovisningar är lägre en den positiva. Det kan till exempel bero på att risken 

företagen tar genom att förmedla negativa prestationer anses vara för hög och därför väljer att 

exkludera sådan information från rapporterna. (Deegan & Gordon, 1996; Deegan & Rankin 

1996)  

 

Resultatet av denna studie konfirmerar vad tidigare forskning har kommit fram till. Företag 

presenterade positiv information totalt 363 gånger och negativ information 305 gånger, se 

tabell fem och sex. Skillnaden var dock inte så stor, för varje negativ indikator presenterades 

det cirka 1,2 positiva. Detta kan ses som en positiv utveckling, eftersom GRI vill att 

hållbarhetsrapporterna ska reflektera både de negativa och positiva resultaten som företagen 

presterar (Global reporting initiative, 2013). Att företag fortfarande presenterar mer positiv än 

negativ information kan bero på att det av sociala och ekonomiska skäl är viktigt att behålla 

den legitima syn som samhället ger dem. Företag väljer att visa upp en bild av hur de tror 

omvärlden vill att de ska se ut istället för att kommunicera en bild av hur de ser ut i 

verkligheten. (Meyer & Rowan, 1977) 

 

Resultaten från den här studien visar att företag börjar bli mer objektiva i deras redovisning, 

vilket är viktigt. Det kan vara till hjälp för företagen, eftersom en god balans mellan negativ 

och positiv information leder till mer trovärdiga rapporter. (Hahn & Lülfs, 2014) 

Intressentteorin bygger på att skapa en stark relation mellan organisationer och dess 

intressenter. Detta skapas genom inputs i form av till exempel investeringar till organisationen 

i utbyte mot att organisationen ger outputs till intressenter i form av till exempel vinstdelning 

eller information. (Frostenson, 2015) Eftersom intressenter idag i högre grad kan påverka 

företagen, har det blivit viktigt att hålla en hög trovärdighetsnivå (Frostenson, 2015). 

Intressenternas krav på företag har även ökat stadigt de senaste åren, vilket har ökat vikten av 

transparens i kommunikationen för att företagen ska fortsätta få inputs från intressenterna 

(Asif, m.fl., 2011; Dilling, 2010). Detta kan vara en anledning till varför resultaten i denna 

studie är mer jämna mellan positiv och negativ information än vad Deegan och Gordon samt 

Deegan och Rankins resultat indikerade när de utförde studierna på nittiotalet.  

 

Av resultaten framgår att det förekommer en viss spridning mellan vilka indikatorer företagen 

väljer att ta med i sina hållbarhetsredovisningar. Totalt konsumerad energi (G4-EN3), total 

användning av vatten från källa (G4-EN8), totalt utsläpp av växthusgaser (G4-EN15) och 

total vikt av avfall (G4-EN23) observerades i rapporterna i högre frekvens än vad de 

resterande fyra indikatorerna gjorde. Detta kan förklaras med signalteorin, eftersom det är 

företagen som har tillgång till resultaten är det också de som bestämmer vad som ska 

kommuniceras vidare till omvärlden. Företagen kan alltså välja att inte redovisa indikatorer 

där det finns risk att resultaten skulle skada den bild de vill att omvärlden ska ha på dem. 

(Hahn & Kühnen, 2013; Certo, m.fl., 2011) Frostenson, (2015) menar dock att den skadan 

som kan förorsakas företagen genom att de blir påkomna med att dölja resultat är högre än 

kostnaden för att kommunicera negativ information. Cohen m.fl., (2008) beskriver också det 

problemet och menar att företagsledningar använder sig av selektiv spridning av information 
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för att leda bort uppmärksamheten från sämre prestationer och istället föra fram de resultat 

som är önskvärda. 

 

Det bör dock tilläggas att det kan finnas en anledning till varför en del indikatorer används av 

företagen i högre grad. Marimon, m.fl., (2012) menar att detta kan bero på att eftersom 

företag är verksamma i olika branscher har de behov av att presentera olika sorts information. 

Detta medför att prestationsindikatorerna passar vissa branscher bättre. Till exempel används 

indikatorn total vikt eller volym av råmaterial (G4-EN1) endast tre gångar av de 25 

observationerna i telekombranschen, vilket skulle kunna bero på att telekomföretagen inte har 

någon nytta av att redovisa den indikatorn.  

 

5.2 Branschperspektiv 

Nedan följer en diskussion om förekomsten av negativ informationsdelning ur ett 

branschperspektiv. Av de åtta stycken tester som utfördes var det två som inte blev 

signifikanta. Det går därför inte att dra några slutsatser om G4-EN3 som handlade om den 

totala energiförbrukningen i företagen och G4-EN23 som handlade om företagens totala vikt 

av avfall. Att dessa tester inte blev signifikanta beror förmodligen på att de båda grupperna 

som skulle undersökas mot varandra var för lika, i storlek. 

 

Studiens resultat visar att high profile industries i allmänhet presenterar mer information än 

vad low profile industries gör. Av observationerna som gjorts visade det sig att företag i 

miljökänsliga branscher redovisade totalt 389 indikatorer medan företag i branscher som inte 

är lika miljökänsliga redovisade 321 stycken indikatorer, se tabell fyra. Det blir en skillnad på 

10,8 procent mellan de olika grupperna. 

 

Campbell, (2003) studerade ordval i hållbarhetsredovisningar för att ta undersöka i hur stor 

utsträckning företag delade med sig av information. Även han drog slutsatsen att företag i 

miljökänsliga branscher kommunicerade mer information än företag i sektorer som inte var 

lika miljökänsliga. Han menar även att branscherna styr utsträckningen av redovisad 

hållbarhetsinformation från företagen. 

 

Det finns även forskning som tyder på att branschtillhörigheten bestämmer strukturen på 

hållbarhetredovisningen (Alonso-Almeida, m.fl., 2014). Det har visat sig att företag i 

miljöfarliga branscher tenderar att applicera GRI:s ramverk i större utsträckning och har gjort 

så under en längre tid än företag i branscher som inte påverkar miljön like mycket. (Mio, 

2010) Detta kan vara en anledning till varför high profile industries redovisar mer information 

i allmänhet. De har jobbat med GRI längre och har därför mer erfarenhet av hur arbetet 

fungerar. Detta kan vara en anledning till varför deras rapporter håller högre kvalitet.          
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I tabell sju har resultaten från de statistiska testerna framställts. I hypotesprövningen ställdes 

de företag som tillhör miljökänsliga branscher och kategoriserades som high profile industries 

mot företag i mindre miljökänsliga branscher som kategoriserades som low profile industriers. 

Resultaten visar på att företag som tillhörde high profile industries presenterade en större 

mängd negativ information än företag i low profile industries. I de miljökänsliga branscherna 

presenterades negativ information 134 gånger medan icke-miljökänsliga branscher 

presenterade negativ information 66 gånger, se tabell sju. Det betyder att företag i 

miljökänsliga branscher presenterar negativ information lite mer än två gånger mer än företag 

i branscher som inte var lika miljökänsliga. Detta är i linje med vad tidigare forskning av 

bland annat Deegan och Gordon samt Deegan och Rankin har kom fram till under nittiotalet.   

 

Anledning till varför miljökänsliga företag redovisar mer negativ information kan förklaras 

med hjälp av legitimitetsteorin. Miljökänsliga branscherna bevakas mer av omvärlden och har 

ett rykte av att vara mer miljöpåverkande ur ett negativt perspektiv (Faisal, m.fl., 2012; 

Dilling, 2010). Av den anledningen är det extra viktigt att företag i dessa branscher förmedlar 

balanserad information för att på det sättet behålla legitimiteten. Skulle de endast redovisa 

positiva aspekter skulle det inte möta intressenternas förväntningar. Detta kommer då leda till 

att trovärdigheten av rapporterna minskar. (Hahn & Lülfs, 2014) I vissa fall kan 

kommunikation av negativa miljöprestationer till och med vara positivt för företagens 

varumärke. Det beror på att intressenter då ser att företag inte försöker dölja dåliga resultat 

vilket ger en bild av att företagen är transparenta i sin kommunikation. Detta visar även att 

företagen aktivt arbetar med att lösa sina problem relaterade till hållbarhetsfrågor. (Yang, 

2007) 

 

Företag studerar också hur andra företag inom samma bransch har gått till väga för att 

utforma sina hållbarhetsrapporter. Företag försöker uppnå legitimitet genom att efterlikna 

strukturer och tillvägagångssätt som redan blivit accepterade av intressenter och samhället i 

stort. Detta brukar kallas för det institutionella perspektivet och resulterar i isomorfism, vilket 

betyder att företag i samma bransch börjar likna varandra. (Ljungdahl, 1999) Wilmshurst & 

Frost, (2000); Reverte, (2009) menar även att företag i samma bransch jobbar tillsammans för 

att motverka hot mot branschens legitimitet. Detta medför att innehållet och kvalitén av 

rapporterna börjar efterlikna varandra (Deegan, m.fl., 2000). 

 

  



FOA300  Björn Sandfeldt 

Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, EST Henrik Robertsson 

 

 31 

6. Slutsats och förslag till vidare forskning 
 

I detta kapitel presenteras studiens slutsatser kopplade till frågeställningarna. Först 

diskuteras negativ information i hållbarhetsredovisningar generellt och sedan framförs 

slutsatser angående branschperspektiv. Slutligen presenteras förslag till vidare forskning.  

 

6.1 Slutsats 

Syftet med denna undersökning var att granska balansen av information i 

hållbarhetsredovisningar genom att studera presentationen av negativ information, generellt 

och ur ett branschperspektiv. För att göra detta användes mått i form av prestationsindikatorer 

utformade i GRI:s ramverk G4. Avgränsningar gjordes till att endast undersöka miljöaspekter 

i rapporterna. Två stycken frågeställningar framställdes och slutsatser från dessa presenteras i 

löpande text i detta kapitel. 

 

Resultaten från undersökningen visar på att det finns ett visst bortfall av de 

prestationsindikatorerna som har använts i studien. Av de 1200 undersökta 

prestationsindikatorerna var det 710 stycken som hade presenterat någon slags information. 

Detta betyder att 40,8 procent av indikatorerna inte visade någon information alls oavsett om 

den var av positiv eller negativ karaktär. Det tyder på att det fortfarande finns ett relativt stort 

informationsgap i kommunikationen mellan företag och intressenterna. Informationsgapet 

leder till att det kan vara svårt att få en helhetsbild av organisationernas prestationer relaterade 

till miljöfrågor, vilket medför att organisationernas transparens kan förefalla bristfällig. 

Tidigare forskning som tagits upp i studien säger att just detta kan vara till skada för företagen 

eftersom dagens intressenter ställer högre krav på att företagen ska vara transparenta. För att 

upprätthålla relationer till intressenter bör företagen prioritera att dela med sig av information 

i så hög grad det bara går. Det är bättre för företagen att presentera information oavsett 

karaktär, än att dölja den och det är något som företag måste värdesätta i större utsträckning. 

 

Underökningen visar att negativ information presenterades 305 gånger av 1200 undersökta 

indikatorer. Detta betyder att negativ information redovisades i 25,4 procent av fallen. 

Tidigare studier som gjorts av Deegan och Gordon samt Deegan och Rankin från år 1996 

visade att företag presenterar positiv information i större utsträckning än negativ information. 

Detta visar även denna studie, dock har balansen mellan negativ och positiv information blivit 

jämnare. Resultaten av denna studie visar att för varje negativ prestationsindikator redovisas 

det 1,2 positiva prestationsindikatorer. Det visar att företag idag fortfarande prioriterar att 

redovisa positiva resultat relaterade till miljöfrågor, men under det senaste 20 åren har 

balansen jämnat ut sig. Anledningen till detta är att samhället idag intresserar sig mer för 

dessa frågor och har större krav på att företagen ska redovisa sin miljöpåverkan. Det är viktigt 

för företagen att de förefaller trovärdiga ur intressenternas synvinkel, eftersom det ger dem ett 

värde. Denna trovärdighet skulle aldrig finnas om ett företag endast redovisade information 

av positiv karaktär. 
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För att undersöka hur branschtillhörigheten påverkar frekvensen av negativ information som 

presenterades i hållbarhetsrapporterna delades de undersökta branscherna in i två stycken 

grupper. Detta gjordes med hjälp av en studie av Roberts från år 1992 där gruppering gjordes 

mellan high profile industries och low profile industries. Resultaten av denna studie visar att 

företag tillhörande high profile industries redovisar negativ information i större utsträckning 

än företag tillhörande low profile industries. Det visar att branschtillhörighet har en påverkan 

på mängden negativ information i en hållbarhetsredovisning. De undersökta företagen i de 

miljökänsliga branscherna kommunicerade ungefär två gånger mer negativ information än 

företag tillhörande icke-miljökänsliga branscher. Detta beror bland annat på att samhället 

förväntar sig att företag, vars verksamheter är mer miljöfarliga, har en negativare påverkan på 

miljön. Det gör att dessa företag då är tvungna att redovisa negativ information för att möta 

intressenternas förväntningar. Gör de inte det skulle rapporternas trovärdighet falla, vilket 

skadar företagens varumärken.  

 

En annan förklaring är att när företag upprättar sina icke-finansiella rapporter studerar de hur 

andra företag i sin omgivning har gått till väga. Detta leder till att företag inom samma 

bransch börjar efterlikna varandra vid upprättande av hållbarhetsrapporter. Branscher i sin tur 

jobbar som en enhet för att motarbeta legitimitetshot. De mer miljökänsliga branscherna har 

ett behov av att vara transparenta. Samhällets negativa syn på dessa branscher medför att de 

även granskas i större utsträckning än andra. Detta leder till att företag inom de miljökänsliga 

branscherna är mer öppna i sin kommunikation relaterat till miljöfrågor. 

 

Studiens resultat visar även att high profile industries generellt redovisar mer information än 

vad low profile industries gör. Detta tyder på att branschtillhörigheten styr mängden av 

information som presenteras. Anledning till varför det är så kan vara att miljökänsliga företag 

är mer kompetenta när det kommer till hållbarhetsfrågor. Det kan dock även bero på att G4-

ramverket är utformat så att det passar sådana företag bättre.  

  

6.2 Förslag till vidare forskning  

I denna studie gjordes en avgränsning så att endast miljöaspekten av en 

hållbarhetsredovisning undersöktes. Ett liknande arbete där det istället är de sociala 

aspekterna som undersöks skulle vara givande. Det skulle sedan vara intressant att jämföra 

resultaten från de båda studierna. Detta för att till exempel undersöka om de branscher som 

redovisar mest miljöinformation även är bäst när det kommer till redovisning av sociala 

frågor, eller om det är andra branscher som då skulle utmärka sig. 

 

Den här studien valde att undersöka frekvensen av negativ information i 

hållbarhetsredovisningar genom ett branschperspektiv. Det finns även andra faktorer som 

skulle kunna påverka i vilken grad information kommuniceras. Dessa andra faktorer kan vara 

till exempel lönsamhet, storlek eller geografiskt säte. Speciellt intressant skulle det vara att 

undersöka om företagets lönsamhet påverkar kommunikationen, detta eftersom tidigare 

forskning visar olika resultat angående den frågan.  
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Det har visat sig under studiens gång att GRI:s ramverk passar bättre för vissa branscher än 

andra. De prestationsindikatorer som finns, är framtagna för att passa alla företag oavsett 

branschtillhörighet. Trots detta har det framförts kritik mot indikatorerna av forskare som 

Marimon, m.fl., (2012). Därför skulle det vara intressant att undersöka vad som skulle kunna 

lösa detta problem. En lösning kan vara att GRI i framtiden till exempel utformar 

prestationsindikatorer för specifika branscher. Ett problem med detta är att det blir svårt att 

jämföra olika branscher eftersom företagen då kommer använda olika kriterier när det 

upprättar sina hållbarhetsrapporter. 

 

Något som skribenterna till denna undersökning ville göra var att studera kommunikation av 

negativ information i samma urval över en längre tidsperiod. Detta skulle ge en bild av hur 

utvecklingen med företagens hållbarhetskommunikation har sett ut och speciellt hur olika 

branscher har utvecklats över tid. Med tanke på den begränsade tidsram som givits kunde inte 

en sådan undersökning göras i detta fall. Jämförs resultaten från denna studie med tidigare 

forskning indikerar det att utvecklingen är positiv i och med att balansen mellan negativ och 

positiv information har blivit jämnare. Det skulle dock vara intressant att närmare undersöka 

utvecklingen av kommunikationen för att säkrare kunna konstatera detta. 

 

Vid datainsamlingen när hållbarhetsrapporternas innehåll analyserades, observerades tydliga 

skillnader mellan hur företagen rapporterade positiv och negativ information. Den positiva 

informationen blev oftast upplyft och presentad i färgglada och stora figurer och grafer. Den 

negativa informationen tonades ned och följdes ofta av långa förklaringar som ibland liknande 

bortförklaringar. Av detta kunde inga slutsatser i denna studie dras, men det skulle vara 

intressant att undersöka den kontrasten i en annan studie. Använder företag till exempel 

metoder och strategier för hur de visuellt presenterar information, för att framhålla den 

positiva delen och göra den negativa mer svårtolkad.           
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7. Reflektioner 
Det tog inte speciellt lång tid för oss att bestämma vilket huvudämne uppsatsen skulle 

undersöka. Vi har båda inriktat oss på ekonomistyrning och redovisning i våra akademiska 

studier, vilket hållbarhetsredovisning är en del av. Det är också ett ämne som idag får mycket 

uppmärksamhet och förknippas med progressivt företagande. Det måste dock tilläggas att 

inom den företagsekonomiska delen av utbildningen är hållbarhet inte något som tas upp i 

större utsträckning. På grund av det hade vi inga direkta förkunskaper inom ämnet och när 

chansen att fördjupa sig inom ämnet uppstod tog vi den.  

 

Eftersom ingen av oss hade speciellt stor förkunskap om hållarbetsredovisning bestämde vi att 

lägga ner mycket tid på att läsa vad som tidigare skrivits inom ämnet. Det var viktigt att få en 

uppfattning om vad hållbarhetsredovisning var för något, vad forskningen inriktade sig på och 

vilka problem som fortfarande var olösta. Till en början tyckte vi det var svårt att hitta ett 

perspektiv och infallsvinklar till ämnet. Det fanns många idéer, men dessa vara svåra att 

omvandla till problem som ansågs värda att undersöka. Vi visste av tidigare erfarenhet att det 

är viktigt att ha en bra grund att stå på vid arbeten av denna sort. Därför tog vi kontakt med 

forskare inom området för att hjälpa oss komma igång. Samtalen gav oss klarhet och det blev 

lättare att utforma realistiska problem och frågeställningar. Att dessa samtal fördes i ett tidigt 

skede av skrivprocessen har varit av stor betydelse eftersom samtalen förde oss in på rätt väg 

tidigt. 

 

Till en början hade vi en idé om att undersöka antalet negativa ord i hållbarhetsrapporter. 

Detta visades sig dock svårt, eftersom det finns svårigheter i att definiera ett negativt ord. Vi 

kom fram till att det skulle uppstå subjektivitetsproblem om vi valde den strategin och valde 

därför att istället använda de mått som är baserade på GRI:s prestationsindikatorer.  

 

Ingen av oss har tidigare erfarenhet av att göra en studie som använder sig av den kvantitativa 

forskningsmetoden och detta skapade en del problem. Något som skulle gjorts annorlunda var 

att lägga ned mer tid på att planera utförande av den metoden som användes. Till exempel var 

tanken från början att använda ett urval på runt 300 företag. Som tur var gjordes en 

testkörning av datainsamlingen, vilket visade att 300 företag var alldeles för ambitiöst. Det 

skulle aldrig fungera med den tidsram som gavs. Urvalet halverades därför, trots detta tog 

datainsamlingen längre tid än väntat. Datainsamlingen kunde gjorts snabbare, men för oss var 

det viktigt att slarvfel och tolkningsfel minimerades. Därför valde vi att alla 150 rapporter 

skulle lästas igenom av oss båda istället för att dela upp dem mellan oss. Vi borde även ha 

diskuterat hur kodning av data skulle göras i ett tidigare skede. Till exempel kunde kodningen 

även inkludera en variabel som sammanställde antalet negativa indikatorer per företag för att 

skapa en kvantitativ variabel. Detta skulle öka möjligheten av vilka statistiska tester som 

kunde användas. 

 

Studien har givit oss en bra inblick i hållbarhetsredovisningen som ämne och hur 

organisationer som GRI arbetar. Studien har även gjort oss mer medvetna av vikten att jobba 

med dessa frågor, både för att skydda miljön och för företagens egna intressen. 
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