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Sammanfattning	  
______________________________________________________________________ 
 
Under senare år har allt fler företag börjat intressera sig för verksamhetens påverkan på 
omvärlden, där ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor uppmärksammas. För att 
visa sitt engagemang upprättar företagen hållbarhetsredovisningar i allt större 
utsträckning, som ett tillvägagångssätt för att förhöja känslan av ansvarstagande och öka 
transparensen mot sina intressenter. Tidigare forskning visar att den svenska 
hållbarhetsrapporteringen ligger i framkant i förhållande till övriga Europa. Företag som 
publicerar hållbarhetsrapporter tenderar att tillämpa allmänna riktlinjer för 
hållbarhetsredovisning, där Global Reporting Initiative [GRI] är det mest vedertagna 
ramverket. Under år 2014 antogs ett nytt direktiv av Europaparlamentet gällande 
rapportering av hållbarhet och mångfald, vilket implementerades i Sverige december 
2016. GRI har även utvecklats sitt ramverk och infört de striktare riktlinjerna G4 för 
hållbarhetsredovisningar upprättade från och med år 2015. 
 
Studiens huvudsyfte är att undersöka hur den svenska hållbarhetsrapporteringen 
förändrats mellan åren 2012 och 2015 med avseende på kvalitet och omfattning. Studien 
ämnar även studera om eventuella trender och utvecklingsriktningar går att observera 
för de undersökta företagen inom den definierade undersökningsperioden. 
Hållbarhetsredovisningarna som undersöks är publicerade av de 20, till omsättning, 
största svenska bolagen registrerade på Nasdaq OMX30 Stockholm.  
 
I studiens teoretiska referensram återfinns intressent- och legitimitetsteorin, teorin om 
frivilliga upplysningar, triple bottom line och teorin om informationsasymmetri. Dessa 
teorier har vidare kompletterats med tidigare forskning inom området för 
hållbarhetsrapportering och dess kvalitet.  Genom en tolkande innehållsanalys har 
granskning av hållbarhetsrapporter genomförts med utgångspunkt i ett hållbarhetsindex, 
som är en vidareutveckling av bedömningsramverken utformade av Clarkson et al. 
(2008) och Sutantoputras (2009). Studien har ett deduktivt angreppssätt med en metod 
av kvantitativ natur där epistemologin är positivistisk och ontologin objektivistisk. 
Studien har praktiskt genomförts med hjälp operationalisering där de teoretiska 
koncepten gjorts mätbara för att kunna utvärdera hållbarhetsrapporteringens kvalitet.  
 
Innehållsanalysen har frambringat resultat som visar en positiv utveckling för svensk 
hållbarhetsredovisning, där de observerade rapporterna har ökat i kvalitet och 
omfattning mellan undersökningsperioderna. Resultatet visar att majoriteten av 
företagen har förbättrat sina hållbarhetsredovisningar sedan första 
undersökningsperioden, men att det trots detta fortfarande finns en markant skillnad i 
kvalitet mellan de studerade företagens rapporter. Majoriteten av de undersökta 
hållbarhetsredovisningarna är upprättade i enlighet med allmänna riktlinjer, där samtliga 
företag publicerat fristående hållbarhetsrapporter. Hållbarhetsredovisningar som är 
fristående från årsredovisningen tenderar att uppfylla en högre nivå av kvalitet och 
publiceras i större utsträckning, än integrerade hållbarhetsrapporter. Resultaten visar att 
företag föredrar att redovisa verksamhetens positiva hållbarhetsarbete framför negativ 
information, där största utvecklingen hittas bland verifierbara variabler och sociala 
aspekter. Enligt utfallet tenderar företag som tillhör kapitalintensiva branscher, vilka 
anses vara mer miljöpåverkande branscher, att publicera hållbarhetsredovisningar av 
högre kvalitet medan personalintensiva branscher har en benägenhet att tillhandahålla 
rapporter av lägre kvalitet och omfattning.  
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Begreppsdefinitioner	  
______________________________________________________________________ 
	   
CSR [Corporate social responsibility] - Åsyftar företags samhällsansvar mätt i dess 
miljömässiga, sociala och ekonomiska ansvar.  
 
Brundtlandrapporten - En rapport under namnet Vår gemensamma framtid utarbetad på 
uppdrag av FN.   
 
FAR [Föreningen auktoriserade revisorer] - är en svensk branschorganisation, verksam i 
syfte att samordna revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare verksamma på 
svenska redovisningsbyråer. 
 
FN [Förenta nationerna] - Internationell organisation som verkar för att främja 
internationellt samarbete.  
 
GRI [Global reporting initiative] - Internationell organisation som verkar för hållbar 
utveckling och rapportering av detta inom de tre områdena miljömässigt, socialt och 
ekonomiskt ansvar.  
 
Large Cap - Bolag registrerade på en börslista med ett börsvärde överstigande 1 miljard 
euro (Swedbank, 2017). 
 
TBL [Triple Bottom Line] - Teoretisk modell utformad av John Elkington år 1994 som 
berör företagens ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar.  
 
VDT [Voluntary Disclosure Theory] - Teoretisk modell som behandlar företagens 
frivilliga rapportering.  
 
ÅRL [Årsredovisningslagen] - Svensk lag som reglerar upprättande samt utformning av 
årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapport. 
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1.	  Inledning	  
______________________________________________________________________  
 
I uppsatsens inledande kapitel kommer initialt problembakgrund och problemdiskussion 

att presenteras, för att vidare leda fram till studiens problemformulering samt syfte. 
Studiens teoretiska och praktiska bidrag kommer även att presenteras liksom relevanta 

avgränsningar för studien. 
 
 
1.1	  Problembakgrund	  och	  diskussion	  	  
Ett företags sociala ansvar benämns Corporate Social Responsibility [CSR] (Svenskt 
näringsliv, 2017). Det anses råda en avsaknad av konsensus gällande definitionen av 
begreppet CSR, men enligt Blom (2014, s. 5) och Grankvist (2012) kan ekonomiskt, 
socialt och miljömässigt ansvarstagande anses vara den vedertagna definitionen. Enligt 
FN kommissionen definieras begreppet hållbar utveckling i Brundtlandrapporten enligt 
följande: ”Hållbar utveckling innebär att tillgodose behoven hos dagens generation, 
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov” 
(Larsson, 2005, s. 246). Under senare år har teorier rörande ansvarsfullt företagande 
vunnit allt större mark i den ekonomiska sfären. Rötterna till CSR går däremot att finna 
redan under 1950-talet då Bowen (1953) introducerade ett första verk där företagande 
och hållbarhet kopplades samman. Under senare år har tidskrifter som Harvard Business 
Review, med stort inflytande inom det ekonomiska området, ändrat inriktning i 
rapporteringen av hållbarhetsarbete från att se dess företeelse som en kostsam aktivitet 
till något som kan anses vara en strategisk nödvändighet (Bergström, 2006).  
 
Hållbarhetsrapportering är en bred term som syftar till företagens redovisning av dess 
ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan, i enlighet med den tidigare beskrivna 
definitionen av CSR. Hållbarhetsredovisningen ämnar enligt GRI (2006, s. 2-3) ge en 
rättvis bild av ett företags påverkan, där såväl positiva som negativa effekter skall 
gestaltas. I den upprättade rapporten är företagets syfte att ge en presentation för 
intressenter, inom och utanför organisationen, om sitt hållbarhetsarbete och sina 
uppnådda mål under den gångna redovisningsperioden. De som är intresserade av en 
organisations arbete kring hållbarhetsfrågor är bland annat investerare, företag, icke-
finansiella organisationer och revisorer. Hållbarhetsrapportering existerar för att öka 
transparens och förhöja känslan av ansvarstagande för verksamheters påverkan på miljö 
och samhälle, där rapporteringen är en viktig beståndsdel i strävan efter en hållbar 
utveckling.  
 
Global Reporting Initiative, GRI (2017), är en uppsättning riktlinjer för organisationers 
rapportering gällande frågor som rör hållbar utveckling. GRIs riktlinjer är globalt 
accepterade och de som används i störst utsträckning vid upprättande av 
hållbarhetsredovisningar. Hållbarhetsrapportering har till syfte att tillhandahålla 
relevant information till organisationer, myndigheter, samhällsaktörer och medborgare 
inför deras beslutsfattande. Riktlinjerna skapade av GRI (2006, s. 3) är utformade för att 
skapa transparens i hållbarhetsrapporteringen och möjliggöra jämförbarhet. 
Jämförbarheten syftar till jämförelser över tid och mellan organisationer såväl som 
företagets prestationer i förhållande till uppsatta lagar, normer och standarder. GRIs 
ramverk för hållbarhetsrapportering består av generella standarder samt 
branschspecifika regleringar. Utöver standardupplysningar består riktlinjerna även av 
resultatindikatorer, övriga upplysningskrav och principer som har för avsikt att 
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säkerställa kvaliteten på hållbarhetsrapporteringen. I maj 2013 introducerades version 
G4 av redovisningsramverket, och skall användas vid upprättandet av samtliga 
hållbarhetsredovisningar publicerade efter 31 december år 2015 (GRI, 2013a, s. 14).  
 
Vidare framkommer även principer för multinationella företags agerande gällande 
fundamentala miljöstandarder och mänskliga rättigheter vid verksamheter utanför den 
egna nationen i såväl FNs som OECDs riktlinjer. Internationella 
standardiseringsorganisationen [SIS] har utformat ISO 26000, vilken är en vägledande 
internationell standard för multinationella företags sociala ansvarstagande. Standarden 
består av sju principer vilka ämnar bidra till ett hållbart socialt samhälle. I EUs 
miljölednings- och miljörevisionsordning [Emas] finns unionens specifika riktlinjer för 
företagens arbete kring hållbarhetsfrågor samlade. (Justitiedepartementet, 2016, s. 36-
37) Företagen kan välja att ansluta till någon av redovisningsmodellerna alternativt kan 
företagsspecifika CSR-policys utformas, vilka kan användas fristående eller i samspel 
med någon av de ovan beskrivna riktlinjerna (Justitiedepartementet, 2016, s. 65). 
     
Under år 2014 antogs ett nytt direktiv av Europaparlamentet gällande de europeiska 
företagens rapportering av icke-finansiell information och mångfaldspolicy 
(Justitiedepartementet, 2016, s. 32). Sverige har valt att adoptera direktivet, vilket 
trädde i kraft den första december 2016 (Regeringskansliet, 2016). Den 31 december år 
2016 implementerades den nya lagen i Sverige, vilken uppskattningsvis berör 1600 
företag. Lagen medföra skärpta regler och obligatoriska redogörelser som gäller bland 
annat de berörda företagens arbete kring miljömässigt och socialt ansvar. (FAR, 2016, s. 
3-4) Den nya lagstiftningen syftar till öka transparensen på området, vilket även ställer 
högre krav på de berörda företagens resurser. Företag som inte omfattas av den nya 
lagen kan upprätta hållbarhetsredovisningar på en frivillig basis utifrån gällande 
riktlinjer eller företagsspecifika policys. (Justitiedepartementet, 2016) 
 
Clarkson et al. (2008) har utvecklat ett bedömningsramverk med syfte att undersöka 
amerikanska industriföretags miljömässiga rapportering. Bedömningsramverket är 
framtaget i samspel mellan författarna och experter inom området för hållbarutveckling. 
GRIs riktlinjer som publicerades år 2012 ligger till grund för ramverket skapat av 
Clarkson et al. (2008, s. 308-309). Ramverket består av sju kategorier, där de fyra 
inledande kategorierna är framtagna för att undersöka hållbarhetsrapporteringens 
verifierbara information och de tre avslutande kategorierna ämnar undersöka 
rapporteringens icke-verifierbara information. Clarkson et al. (2008, s. 311-313) 
utformade de verifierbara kategorierna för att undersöka bland annat redovisade 
uppgifter om lednings- och hanteringssystem för miljömässiga frågor, inkluderade 
resultatindikatorer samt redovisningens trovärdighet. De icke-verifierbara kategorierna 
syftar till att undersöka företagens vision- och strategiuttalanden, miljöprofil samt 
miljöinitiativ. Clarkson et al. (2008, s. 308) beskriver att felaktig uppgiftslämning av 
verifierbar information kan leda till rättsliga konsekvenser och därmed också ha en 
negativ inverkan på företagets rykte. Äktheten i den icke-verifierbara informationen är 
svårare att bedöma vilket innebär att felaktig uppgiftslämning av dessa variabler sällan 
leder till rättsliga konsekvenser.  
 
Studier genomförda av KPMG (2005, s. 5) visar att företag sedan år 1999 och framåt i 
allt större utsträckning börjat inkludera sociala och ekonomiska frågor i sin CSR-
rapportering i tillägg till den miljömässiga informationen. Detta la grunden för studier 
genomförda av Sutantoputra (2009) där författaren vidareutvecklade 
bedömningsramverket utformat av Clarkson et al. (2008) för att möjliggöra bedömning 
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av företagens sociala rapportering. Ramverket framtaget av Sutantoputra (2009, s. 42), 
är i enlighet med Clarksons bedömningsramverk, separerat i sju kategorier, där de fyra 
inledande kategorierna undersöker hållbarhetsrapporteringens verifierbara information 
och de tre senare kategorierna den icke-verifierbara. Sutantoputra (2009, s. 34-35) 
beskriver att användning av författarens ramverk i samspel med ramverket framtaget av 
Clarkson et al. (2008) möjliggör en helhetsbedömning av företagens totala CSR-
rapportering.  
 
De riktlinjer som finns utformade för vägledning vid upprättandet av 
hållbarhetsrapportering och det nya direktivet för rapportering av icke-finansiell 
information samt mångfaldspolicy har alla gemensamt att bidra till ökad transparens 
inom området. Enligt Cheng (2014, s. 16) minskar en ökad transparens risken för 
informationsasymmetri som kan uppstå mellan företaget och dess intressenter, om 
företaget besitter information som inte delges dess intressenter. Företag som väljer att 
tillhandahålla information om sitt miljömässiga och sociala arbete genom 
hållbarhetsrapportering blir mer transparenta och uppfattas som pålitliga av investerare, 
vilket kan öka såväl intäkter som deras vinstpotential. Hållbarhetsredovisningens syfte 
korresponderar även med begreppet Tripple Bottom Line som myntades av John 
Elkington (1999). Elkington (1999, s. 14) menar att ett företags resultat inte enbart bör 
bedömas utifrån dess ekonomiska prestation utan även bör inkludera dess miljömässiga 
och social påverkan. Mitchell et al. (1997, s. 880-882) anser att enligt intressentteorin 
bör företag upprätta en redovisning som tillgodoser intressenternas varierande behov. I 
studier avseende hållbar utveckling är intressentteorin vanligt förekommande då miljön 
kan anses vara en av företagets många intressenter. Enligt Deegan (2002, s. 292) kan 
hållbarhetsredovisningen även anses vara av relevans utifrån legitimitetsteorin som 
utgår ifrån att ett företags existens avgörs genom samhällets uppfattningar av företagets 
nivå av legitimitet. Genom upprättande av hållbarhetsredovisningar kan företag förse 
sina intressenter med utökad information, vilket kan öka nivån av legitimitet (Patten, 
1992; Walden & Schwartz, 1997). Rapportering kring företagens hållbarhetsarbete har 
ökat, däremot är avsikten med hållbarhetsredovisningen svårtydd anser Robins (2006, s. 
4). Företag väljer att hållbarhetsrapportera antingen för att påverka sina intressenter och 
framställa företaget i positiv dager, eller på grund av yttre påtryckningar såsom skärpta 
riktlinjer.  
 
En undersökning genomförd av Statistiska Centralbyrån (2012, s. 5-7) från år 2012 
visar att Sverige ligger i framkant av hållbarhetsarbetet sett till det europeiska 
genomsnittet. Undersökningen har utvärderat det svenska hållbarhetsarbetet utifrån en 
uppsättning hållbarhetsindikatorer framtagna i enlighet med EUs hållbarhetsstrategi. En 
studie genomförd av KPMG (2015a) visar att Sverige vid det aktuella 
undersökningstillfället återfanns på en tiondeplats bland de länder där företag i störst 
utsträckning upprättar hållbarhetsredovisningar. Vid samma tidpunkt inkluderade 82 % 
av svenska företag hållbarhetsrapportering i årsredovisningen. Dessa siffror indikerar att 
det miljömässiga ansvarstagandet idag vunnit allt större mark bland svenska företag. 
KPMG (2005; 2015b) har sedan år 1999 genomfört internationella studier där 250 av 
världens största företag undersökts med syfte att studera utvecklingen för 
hållbarhetsrapportering. Studierna visar att en tydlig utveckling skett avseende 
upprättandet av hållbarhetsrapportering. De senaste undersökningarna från år 2015 visar 
att omkring 90 % de studerade företagen upprättar hållbarhetsrapporter (KPMG, 2015b, 
s. 5). Däremot visar undersökningarna också att företag verksamma inom branscher 
med förhållandevis hög miljöpåverkan är ledande när det kommer till 
hållbarhetsrapportering och dess kvalitet.  
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Tidigare forskning har genomförts för att undersöka hållbarhetsrapporteringens kvalitet. 
Gemensamt för dessa studier är att majoriteten av dem utgår från ett jämförande 
perspektiv där bland annat de undersökta företagens egenskaper, storlek och 
branschtillhörighet (Higgins et al., 2015) jämförts samtidigt som jämförelser mellan 
länder (Habek & Wolniak, 2016) och tidsperioder förekommer (Statistiska 
Centralbyrån, 2012). I tidigare genomförd forskning har resultat presenterats som 
indikerar att företag hållbarhetsredovisar i ett självbetjänande syfte. Higgins et al. 
(2015, s. 463-465) fann i sina studier att företag upprättar hållbarhetsredovisningar i 
syfte att skapa konkurrensfördelar, signalera ett ansvarstagande samt tillgodose 
intressenter med relevant information för att öka deras nivå av legitimitet. I motsats till 
Higgins et al. fann Aras och Crowther (2009, s. 286) att företag upprättar 
hållbarhetsredovisningar för att bidra till en ökad transparens inom området snarare än 
av självförskönande syften. Tidigare forskning genomförd av Habek och Wolniak 
(2016, s. 405) har även visat att framförallt större företag idag tenderar att upprätta 
hållbarhetsredovisningar och att företag inom den europeiska unionen ligger i framkant 
gällande denna typ av rapportering. Habek och Wolniak (2016, s. 416) beskriver även 
att företag som är verksamma i länder med striktare reglering och lagstiftning tenderar 
att upprätta hållbarhetsredovisningar av högre kvalitet.  
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att tidigare forskning inom området främst 
utgått från jämförelser mellan företagens faktiska hållbarhetsarbete och deras 
rapportering av detta. Vidare har bakomliggande orsaker till upprättandet av 
hållbarhetsrapportering varit föremål för undersökningar i tidigare forskning. De 
genomförda studierna har i stor utsträckning baserats på internationell eller europeisk 
data och studier med Sverige i fokus är sällsynta. Detta kunskapsgap leder oss vidare till 
studiens definierade problemformulering och syfte, vilka presenteras nedan. 
 
1.2	  Problemformulering	  
Utifrån den ovan beskrivna problembakgrunden och problemdiskussionen har en 
relevant forskningsfråga utformats. Studiens problemformulering lyder:  
 
Hur har den svenska hållbarhetsrapporteringen förändrats mellan åren 2012 och 2015 
avseende kvalitet och omfattning?  
 
1.3	  Syfte	  
Studiens huvudsyfte är att genom en tolkande innehållsanalys av 
hållbarhetsredovisningar publicerade av de 20 största företagen, registrerade på Nasdaq 
OMX30 Stockholm, undersöka om en utveckling skett avseende rapporteringens 
kvalitet och omfattning. Studiens delsyfte är att studera om eventuella trender och 
utvecklingsriktningar går att observera för de undersökta företagen inom den 
definierade undersökningsperioden. Studiens syfte kommer att uppnås genom att 
undersöka de 20 största företagen, avseende omsättning, från räkenskapsåren 2012 och 
2015.  
 
1.4	  Praktiskt	  och	  teoretiskt	  bidrag	  
Studien kommer att bidra med att undersöka om en eventuell positiv respektive negativ 
utveckling går att observera mellan de två undersökningsperioderna. Resultaten kan 
komma att fungera som beslutsunderlag för intressenter och sakkunniga inom området. 
Studien kommer även praktiskt att bidra till ökad förståelse för aktieägare, investerare 
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och liknande intressenter för hur lagstiftning samt skärpta riktlinjer kan komma att öka 
transparensen, och därmed kvaliteten, på de berörda företagens hållbarhetsrapportering. 
Genom att studera den svenska hållbarhetsrapporteringens utveckling ämnar studien 
även belysa om intressenter i form av samhälle och miljö börjat tillgodoses i en större 
utsträckning.  
 
Merparten av den forskning som bedrivits gällande hållbarhetsredovisningens kvalitet är 
genomförd på global alternativt europeisk data, där fokus på de nordiska länderna och 
Sverige är sällsynta. Detta är ett teoretiskt gap studien ämnar fylla. De studier som 
genomförts med den svenska hållbarhetsrapporteringen och dess kvalitet i fokus har 
främst utgått från jämförelser mellan företagens faktiska hållbarhetsarbete och deras 
rapportering av detta arbete. Vår studie kommer att ta sin utgångspunkt i relevant teori 
samt rådande riktlinjer och lagstiftning på området för att utvärdera om dessa bidragit 
till en ökad kvalitet på hållbarhetsrapporteringen. Studier genomförda av Habek och 
Wolniak (2016, s. 416) gällande hållbarhetsrapporter och deras kvalitet publicerade i 
länder inom Europeiska Unionen, visade att en hög kvalitet på 
hållbarhetsrapporteringen korrelerar med striktare regleringar och lagstiftning. Vidare 
motiverar detta genomförandet av studien för att undersöka om liknande samband går 
att finna även för den svenska hållbarhetsrapporteringens kvalitet och omfattning.  
 
Studiens relevans och aktualitet stärks ytterligare i och med introduktionen av den nya 
hållbarhetsredovisningslagens närhet i tid. Den bristande forskningen på området 
gällande hur ny lagstiftning och striktare riktlinjer kan komma att påverka den svenska 
hållbarhetsrapporteringens kvalitet och omfattning motiverar även studiens praktiska 
relevans. För att möjliggöra undersökningen av den svenska hållbarhetsrapporteringen 
kommer ett hållbarhetsindex att konstrueras med utgångspunkt i existerande 
bedömningsramverk framtagna av Clarkson et al (2008) och Sutantoputra (2009). 
Justeringar kommer vidare att göras till de befintliga bedömningsramverken för att 
skapa ett hållbarhetsindex som är såväl relevant som aktuellt för studien. Det 
konstruerade hållbarhetsindexet kommer därmed kunna utgöra en grund för vidare 
forskning av den svenska hållbarhetsrapporteringens kvalitet och omfattning.   
 
1.5	  Avgränsningar	  
Studien ämnar undersöka de 20 största bolagen, beträffande omsättning, registrerade på 
Nasdaq OMX30 Stockholm. Bolagen är klassificerade som Large Cap, vilket innebär att 
företag med ett börsvärde överstigande 1 miljard euro (Swedbank, 2017), kommer att 
studeras. Denna avgränsning är gjord för att säkerställa ett robust urval då merparten av 
de företag som upprättar hållbarhetsredovisningar kan klassificeras som stora enligt 
studier genomförda av Habek och Wolniak (2016, s. 405). Studien kommer att omfatta 
undersökningar av 20 stycken hållbarhetsrapporter för respektive undersökningsperiod. 
Avgränsningen är gjord för att möjliggöra djup i studien. Studien kommer geografiskt 
att begränsas till svenska företag. Uppsatta riktlinjer, lagstiftning och samhällsnormer 
gällande hållbarhetsrapportering kan skilja sig åt nationellt, vilket innebär att en 
inkludering av företag verksamma inom andra länder än Sverige skulle kunna riskera att 
skapa skevhet i studiens resultat. I studien har hållbarhetsredovisningar från 
räkenskapsåren 2012 och 2015 studerats. De valda tidsperioderna har valts i för att 
möjliggöra undersökningar av eventuella förändringar i hållbarhetsrapporteringens 
kvalitet och omfattning före och efter introduktionen av Europa kommissionens direktiv 
för icke-finansiell rapportering och mångfaldspolicy samt införandet av GRIs nya 
redovisningsramverk G4.  
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2.	  Lagstiftning,	  riktlinjer	  och	  ramverk	  	  
______________________________________________________________________ 
 

I kapitlet presenteras lagstiftning och riktlinjer som tillämpas vid upprättandet av 
hållbarhetsredovisningar. Vidare presenteras två relevanta ramverk utvecklade av 

Clarkson et al. och Sutantoputra för att underlätta vid granskning och 
kvalitetsbedömning av hållbarhetsrapporter. 

______________________________________________________________________ 
 
2.1	  Europaparlamentets	  nya	  direktiv	  rörande	  hållbarhetsrapportering	  	  
Under år 2014 införde Europaparlamentet nya direktiv gällande hållbarhetsrapportering 
samt information om mångfald. Sverige valde att implementera lagen den första 
december 2016, som fattade laga verkan för det räkenskapsår som inleddes närmast 
efter 31 december 2016. Den nya regleringen innebär att företag skall beakta miljö, 
sociala omständigheter, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter samt motverkandet av 
korruption. EUs direktiv berör stora företags hållbarhetsredovisningar, dock har Sverige 
valt att utöka EUs minimikrav och låtit fler företag omfattas av lagändringen. Kravet på 
icke-finansiell rapportering omfattar ca 1 600 svenska företag som uppfyller minst två 
av de tre kraven: medelantalet anställda skall ha uppgått till mer än 250 stycken, 
företagets balansomslutning skall ha uppgått till mer än 175 miljoner kronor och/eller 
företagets nettoomsättning skall ha uppgått till mer än 350 miljoner kronor. (FAR, 
2016, s. 3-4) Förutsättningarna framkommer i sjätte kapitlet 10§ i 
Årsredovisningslagen, under rubriken Hållbarhetsrapport. Kraven för 
hållbarhetsupplysning gäller samtliga typer av bolagsformer. Däremot behöver inte 
dotterbolag i en koncern hållbarhetsrapportera om moderbolaget upprättar en sådan 
redovisning, då rapporten avser hela koncernen. (Justitiedepartementet, 2016, s. 61-62)  
 
Styrelsen har det yttersta ansvaret för att rapporten blir korrekt upprättad, där en 
stämmovald revisor endast kontrollerar att en hållbarhetsrapport är upprättad och 
undkommer ansvaret att granska dess innehåll (FAR, 2016, s. 6). Upphovet till 
lagändringsförslaget var önskan om att uppnå en mer transparent och jämförbar 
redovisning av hur företag arbetar med hållbarhet och mångfald (Regeringskansliet, 
2016). Vissa myndigheter ser nackdelar med lagändringen på grund av ökade kostnader 
för de berörda företagen. EU och Justitiedepartementet argumenterar mot detta och 
anser att de nya direktiven kommer att bidra till en bättre förståelse för hållbarhet, som 
vidare främjar verksamheten ekonomiskt på grund av ett mer gynnsamt 
resursanvändande. Genom att kontrollera personalfrågor kommer företag att kunna 
uppnå en förbättrad arbetsmiljö, vilket har bevisats vara ekonomiskt fördelaktigt för 
verksamheten. (Justitiedepartementet, 2016, s. 56-57) Hållbarhetsrapportering är en 
viktig del i strävan efter att skapa en hållbar ekonomi, där både företag och samhälle 
kan nyttja informationen och generera villkor för en beständig framtid 
(Justitiedepartementet, 2016, s. 39). 
 
Företagen som undersöks i studien kommer främst att påverkas av ändringarna i 
Årsredovisningslagen (1995:1554), under det sjätte kapitlet beträffande 
förvaltningsberättelsen. Enligt det sjätte kapitlet 1§ 4st. ÅRL skall företagets 
förvaltningsberättelse innehålla en hållbarhetsrapport som informerar om miljö- och 
personalfrågor. Hållbarhetsupplysningar är avsedda att bidra till kännedom om 
“företagets utveckling, ställning eller resultat och som är relevanta för den aktuella 
verksamheten”. I de fall då företag inte behöver inkludera hållbarhetsrapporten i 
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förvaltningsberättelsen och istället väljer att redovisa en separat hållbarhetsrapport krävs 
upplysning om detta i förvaltningsberättelsen, vilket regleras i 11§. Vissa företag skall 
även redovisa sin mångfaldspolicy, vilket framgår av sjätte kapitlet 6§ under punkt 9 i 
andra stycket. Företag som är börsnoterade samt uppfyller minst ett av de krav som 
framkommer i 10§ skall i bolagsstyrningsrapporten ange sin mångfaldspolicy i ledning 
och styrelse samt de mål som rör detta. Rapporten kan förslagsvis innehålla 
upplysningar om ålder, kön, utbildning och yrkeserfarenhet. Om ett företag skulle välja 
att inte rapportera sin mångfaldspolicy skall anledning till detta anges.  
 
Under 12§ i sjätte kapitlet beskrivs de punkter som skall ingå i 
hållbarhetsrapporteringen. Hållbarhetsupplysningen skall inkludera: 
 
“1. företagets affärsmodell, 2. den policy som företaget tillämpar i frågorna, inklusive 
de granskningsförfaranden som har genomförts, 3. resultatet av policyn, 4. de 
väsentliga risker som rör frågorna och är kopplade till företagets verksamhet inklusive, 
när det är relevant, företagets affärsförbindelser, produkter eller tjänster som sannolikt 
får negativa konsekvenser, 5. hur företaget hanterar riskerna, och 6. centrala 
resultatindikatorer som är relevanta för verksamheten.”  
 
Upplysningen, som beskrivs ovan, skall innefatta miljöfrågor, sociala omständigheter, 
arbetsmiljö, mänskliga rättigheter och motverkandet av korruption. Miljöaspekterna i 
rapporten fokuserar på verksamhetens klimatpåverkan och skall bland annat omfatta 
nyttjande av förnybara samt icke-förnybara energikällor, koldioxidutsläpp, brukande av 
mark etc. De sociala aspekterna och arbetsmiljö inriktar sig på personalfrågor som 
exempelvis jämställdhet, arbetsförhållanden, arbetsplatssäkerhet och kommunikation. 
Dessutom skall företaget visa sitt engagemang för att förhindra brott mot mänskliga 
rättigheter och motverka utbyte av mutor. Företag får frivilligt applicera allmänna 
standarder vid hållbarhetsredovisning, men i sådana fall skall företagen enligt andra 
stycket i 12§ uppge dessa riktlinjer. (Justitiedepartementet, 2016, s. 58-65) 
 
2.2	  Global	  Reporting	  Initiative,	  GRI	  
GRI är en uppsättning riktlinjer framtagna för skapa transparens och jämförbarhet 
mellan hållbarhetsredovisningar. GRIs redovisningsramverk är det globalt mest 
etablerade vid upprättandet av hållbarhetsrapportering. (GRI, 2006, s. 2) Studier 
genomförda av Habek och Wolniak (2016, s. 415) visar att omkring 91 % av den 
svenska hållbarhetsrapporteringen sker i enlighet med GRIs riktlinjer. 
Hållbarhetsrapportering enligt GRIs redovisningsramverk är även lagstadgad för 
svenska statligt ägda företag. Organisationers hållbarhetsarbete är av intresse för en rad 
olika aktörer, vilka bland annat inkluderar myndigheter, företag, icke-finansiella 
organisationer och medborgare. Dessa intressegrupper har i samarbete med 
expertgrupper utvecklat GRIs redovisningsramverk. Riktlinjerna består av principer, 
resultatindikatorer, standardupplysningar samt övriga upplysningskrav vilka är 
framtagna i syfte att säkerställa hållbarhetsrapporteringens kvalitet. I 
redovisningsramverket framkommer vad hållbarhetsredovisningen bör innehålla, vilket 
omfattar standardupplysningar samt branschspecifika tillägg. I riktlinjerna återfinns 
även vägledning och principer för hur innehållet bör redovisas. (GRI, 2006, s. 2) 
Standardupplysningarna består av resultatindikatorer, profilbeskrivning där 
organisationens generella strategier samt målsättning framkommer och beskrivningar av 
organisationens praktiska arbete i hållbarhetsfrågor (GRI, 2006, s. 19). 
Resultatindikatorerna berör ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor (GRI, 2006, s. 
24).   
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Olika versioner av GRIs ramverk finns tillgängliga. Versionerna G3 och G3.1 består av 
de tre tillämpningsnivåerna A, B och C. Tillämpningsnivåerna syftar till att beskriva i 
vilken utsträckning GRIs riktlinjer tillämpats i hållbarhetsredovisningen. En 
hållbarhetsredovisning upprättad enligt tillämpningsnivå A tillhandahåller den mest 
utförliga rapporteringen av företagets hållbarhetsarbete. Vidare kan 
tillämpningsnivåerna kompletteras med ett plus (A+, B+, C+), vilket markerar att 
hållbarhetsrapporteringen styrkts av extern part. (GRI, 2006, s. 48-49) I maj år 2013 
introducerades version G4 av redovisningsramverket, och skall tillämpas vid 
upprättandet enligt GRIs ramverk i samtliga hållbarhetsredovisningar publicerade efter 
31 december år 2015 (GRI, 2013a, s. 14).  
 
Enligt G4 riktlinjerna erbjuds företag två olika tillämpningsalternativ, ett 
grundalternativ (core) samt ett mer omfattande (comprehensive). Dessa två 
tillämpningsalternativ är en förändring från de tidigare beskrivna tillämpningsnivåerna 
enligt G3 och G3.1. En hållbarhetsredovisning utformad i enlighet med 
grundalternativet skall ge en bakgrund till företagets hållbarhetsarbete och inkludera 
fundamentala resultatindikatorer samt upplysningskrav. En mer omfattande 
hållbarhetsredovisning bör, utöver kraven uppsatta enligt grundalternativet, även 
inkludera en utförligare beskrivning av företagets praktiska hållbarhetsarbete och ett 
större antal resultatindikatorer. (GRI, 2013a, s. 11) G4 riktlinjernas största skillnad 
jämfört med tidigare använda versioner är att väsentlighet ska beaktas i 
hållbarhetsrapporteringen. Väsentligheten skall bedömas utifrån vad som kan anses som 
väsentligt för såväl företaget som dess intressenter. (GRI, 2013b, s. 3-4)  
 
För att uppnå transparens i hållbarhetsrapporteringen har GRI utformat vägledning för 
hur rapporteringens kvalitet bör bedömas (GRI, 2006, s. 13). Vid kvalitetsbedömning 
enligt GRIs principer studeras hållbarhetsredovisningens balans, jämförbarhet, 
precision, tydlighet, tidsram och tillförlitlighet (GRI, 2006, s. 13-17). De sex 
principerna som granskas vid kvalitetsbedömningen är desamma för G3, G3.1 samt G4 
versionerna. Balansprincipen syftar till att hållbarhetsredovisningen bör upprättas enligt 
principen om en rättvisande bild, där positiva såväl som negativa aspekter presenteras i 
rapporten. En välbalanserad hållbarhetsredovisning skall tillgodose dess läsare med en 
presentation av företagets hållbarhetsarbete som inte innehåller skevheter för att kunna 
fungera som en stabil grund vid beslutsfattande. (GRI, 2013a, s. 17)  
 
Jämförbarhet är av vikt för att utvärdera utvecklingen av företagens hållbarhetsarbete 
över tid. Jämförbarhetsprincipen syftar därför till att informationsinsamling, bearbetning 
samt framställning skall vara konsekvent över tid för att göra det möjligt för intressenter 
att utvärdera företagets utveckling. Principen ämnar även möjliggöra jämförelser mellan 
organisationer och företag. Precisionsprincipen syftar till att säkerställa relevans i den 
information som presenteras i hållbarhetsrapporteringen för att läsaren skall få en tydlig 
och rättvis bild av företagets hållbarhetsarbete. Den presenterade informationen i 
hållbarhetsrapporteringen kan vara av kvalitativ alternativt kvantitativ karaktär och 
presentationsformen bör variera med avseende på lämplighet. Tydlighetsprincipen 
redogör för att informationen i hållbarhetsredovisningen skall vara begriplig för extern 
part och presentationen skall möjliggöra för förståelse. Hållbarhetsrapporteringen bör 
även publiceras på en regelbunden basis för att kunna fungera som ett stöd vid 
beslutsfattande. Slutligen bör hållbarhetsrapporteringens innehåll vara tillförlitligt, 
vilket möjliggörs genom en transparent beskrivning av insamlingsprocesser, 
bearbetning, analys samt framställning. (GRI, 2013a, s. 18) 
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2.3	  Clarkson	  et	  al.	  	  
Clarkson et al. (2008, s. 303-304) har undersökt 191 amerikanska företag från fem av de 
mest miljöpåverkande branscherna genom innehållsanalys för att studera 
hållbarhetsrapporteringens kvalitet. Ett hållbarhetsindex baserat på GRIs riktlinjer G2, 
publicerade år 2002, ligger till grund för studiens undersökningar. I studien presenterar 
Clarkson et al. tidigare forskning inom området utgående från teorin om frivillig 
rapportering [Voluntary disclosure theory, VDT] och legitimitets- samt intressentteorin. 
Clarkson anser dessa teorier vara konkurrerande då det enligt VDT går att observera ett 
positivt samband mellan ett företags faktiska hållbarhetsarbete och kvaliteten på dess 
rapportering. I studier upprättade i enlighet med legitimitets- och intressentteorin kan 
däremot resultat observeras som visar på ett negativt samband mellan ett företags 
hållbarhetsrapportering och dess faktiska hållbarhetsarbete. För att skapa ett 
omfångsrikt ramverk har Clarkson inkluderat såväl VDT, legitimitets- och 
intressentteorin som GRIs riktlinjer i studiens hållbarhetsindex.  
 
Ramverket är framtaget genom ett samarbete mellan Clarkson et al. (2008, s. 309) och 
experter inom området för hållbar utveckling. VDT, legitimitetsteorin och 
intressentteorin betonar alla vikten av att inkludera verifierbara variabler i 
hållbarhetsrapporteringen för att stärka dess trovärdighet och kvalitet. 
Hållbarhetsrapporter upprättade i enlighet med GRIs riktlinjer tenderar enligt Clarkson 
et al. att inkludera verifierbar information i större utsträckning än 
hållbarhetsredovisningar upprättade i enlighet med andra hållbarhetsramverk. 
Författarna menar vidare att företag vars hållbarhetsrapportering är upprättad i enlighet 
med GRIs riktlinjer kommer att generera ett högre resultat vid mätningar genom med 
hjälp av det framtagna hållbarhetsindexet, eftersom GRIs riktlinjer haft en stor 
betydelse vid utvecklandet av bedömningsramverket. Detta är något författarna anser 
vara positivt då hållbarhetsrapporter som följer GRIs redovisningsramverk har ett 
utbrett användande av verifierbara variabler, vilket bör belönas enligt författarna.  
 
Utifrån litteratur och tidigare forskning inom området rörande företagens 
hållbarhetsrapportering har Clarkson et al. (2008, s. 308) formulerat en hypotes som 
ämnar undersöka om ett positivt samband går att observera mellan ett företags faktiska 
miljöprestation och dess rapportering av detta. För genomförandet av undersökningen 
har Clarkson et al. (2008, s. 313) utvecklat ett bedömningsramverk bestående av sju 
kategorier varav de fyra inledande kategorierna ämnar undersöka verifierbar 
information och de avslutande tre syftar till att undersöka icke-verifierbar information. 
Vid felaktig uppgiftslämning av de verifierbara variablerna beskriver Clarkson att 
efterföljderna kan innefatta rättsliga konsekvenser alternativt ett skadat rykte för 
företaget. Vid rapportering av icke-verifierbara variabler är rapporteringens äkthet 
däremot svårare att ifrågasätta, vilket innebär att falsk uppgiftslämning av dessa 
variabler sällan leder till rättsliga konsekvenser.  
 
Clarkson et al. (2008, s. 310) utformade bedömningsramverkets första kategori, A1 
Ledningsstruktur och förvaltningssystem, för att undersöka organisationers 
sammansättning och ledning med hänsyn till deras miljömässiga ansvar. Kategori A2 
Trovärdighet undersöker trovärdigheten i företagens miljömässiga rapportering, vilket 
bland annat innebär att företag vars hållbarhetsrapportering är granskad av extern part 
kommer att generera ett högre resultat i undersökningen. I den tredje kategorin, A3, 
undersöks företagets redovisning av specifika miljöindikatorer vilka kan verka för att 
övertyga aktieägare om företagets faktiska miljöprestation. Vidare tilldelas poäng i 
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kategorin för redovisning av historiska trender och företagets ställning sett till det 
generella branschmåttet. Clarkson et al. (2008, s. 313) hänför de verifierbara 
variablernas sista kategori A4 till utgifter rörande miljö där företagens utgifter för ett 
långsiktigt miljömässigt företagande undersöks. Viten för miljööverträdelser inkluderas 
även i kategorin. Bedömningsramverkets tre sista kategorier behandlar de icke-
verifierbara variablerna, där kategori A5 undersöker företagets vision- och 
strategiuttalanden. Exempelvis är det vanligt förekommande att företag har en uttalad 
miljöpolicy som företagsledningen och anställda arbetar i enlighet med. Rapportering av 
denna typ av arbete kan i den rätta kontexten framstå som trovärdig medan den andra 
gånger kan framstå som en imitation av de högre presterande företagens ansträngningar 
vid djupare analyser. Ramverkets näst sista kategori A6 undersöker företagets 
miljöprofil kopplat till rådande och framtida regleringar. A7 är ramverkets sista kategori 
och behandlar företagens miljöinitiativ, vilket kan innefatta bland annat träning för 
personal inom ansvarsfull miljöhantering, existerande ramverk för hantering av 
miljöincidenter samt interna miljöutmärkelser. Samtliga kategorier ovan poängsätts på 
en skala mellan noll till ett med undantag från kategori A3 som har en poängsättning 
mellan noll till sex. 
 
Clarkson et al. (2008, s. 305) fann i sina studier att företag som ligger i framkant 
gällande hållbarhetsarbete också tenderar att upprätta högkvalitativa 
hållbarhetsredovisningar i större utsträckning än lägre presterande företag. Dessa 
resultat påvisar ett positivt samband mellan ett företags faktiska hållbarhetsarbete och 
dess rapportering av detta, vilket styrks teoretiskt av VDT. Däremot kunde Clarkson et 
al. inte statistiskt styrka ett negativt samband mellan företagets faktiska hållbarhets 
prestation och dess hållbarhetsrapportering, ett samband som empiriskt funnits i studier 
gjorda utifrån legitimitets- och intressentteorin. Med bas i dessa resultat drar Clarkson et 
al. slutsatsen att legitimitets- och intressentteorin inte utgör en tillräckligt robust grund 
för att förklara företagens motivation till att rapportera sina hållbarhetsprestationer. 
Studien visar däremot även att de två teorierna kan användas som stöd för att förutspå 
vad företagen väljer att rapportera. Exempelvis indikerar studiens resultat att företag 
med närliggande perioder av negativ medial publicitet tenderar att genom icke-
verifierbara mått hävda sitt engagemang i hållbarhetsfrågor. Detta resultat påvisar även 
att företag genom redovisning av icke-verifierbara variabler kan komma att öka sin 
legitimitet.  
 
2.4	  Sutantoputra	  	  
Sutantoputra (2009, s. 34-35) har genomfört en studie där problem behandlats, som 
uppstått som ett resultat av företagens frivilliga hållbarhetsrapportering när man skall 
jämföra företag mellan redovisningsperioder. Vidare beskriver Sutantoputra hur 
ramverket utvecklat av Clarkson et al. (2008), för bedömning av företagens 
miljömässiga rapportering, bidragit till att minska jämförelseproblem i och med 
konstruktionen av ett objektivt ramverk. Sutantoputra har vidareutvecklat ramverket 
framtaget av Clarkson et al. till att även inkludera mått avseende företagets sociala 
ansvar. Genom användning av Sutantoputras ramverk i samspel med ramverket 
framtaget av Clarkson et al, där fokus ligger på företagets miljömässiga ansvar, skall 
användaren ges möjlighet att bedöma företagets totala hållbarhetsrapportering. 
Sutantoputras bedömningsramverk är framtaget för att möjliggöra jämförelser av 
hållbarhetsrapporteringen mellan företag och branscher på ett systematiskt sätt. 
Internationella studier genomförda av KPMG (2005, s. 5) visade att företag tenderar att 
i allt högre utsträckning inte endast rapportera sitt miljömässiga ansvar utan dess totala 
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hållbarhetsarbete, vilket även inkluderar företagens sociala och ekonomiska ansvar. 
Sutantoputra (2009, s. 38) beskriver att denna utökade rapporteringsförändring, 
observerad från och med slutet av år 1999, utgör en grund till sitt framtagna ramverk för 
bedömning av företagens sociala ansvar. Företagens sociala ansvar innefattar enligt 
Sutantoputra bland annat frågor rörande mänskliga rättigheter, produktsäkerhet och 
företagens ekonomiska påverkan på samhällen där de är verksamma.  

I likhet med Clarksons ramverk är ramverket framtaget av Sutantoputra (2009, s. 42) 
baserat på GRIs riktlinjer, version G2, och teorin om frivilliga upplysningar. 
Sutantoputra har i stor utsträckning använt sig av GRIs riktlinjer vid upprättandet av sitt 
ramverk av samma anledning som Clarkson. Den största anledningen är att GRI 
uppmuntrar till en utbredd användning av verifierbara variabler i 
hållbarhetsrapporteringen, vilka är svåra att fabricera och som kan hjälpa till att särskilja 
underpresterande företag från de högpresterande. VDT har utgjort det största teoretiska 
bidraget vid konstruktionen av Sutantoputras ramverk. Orsaken till detta är främst att 
Clarkson i sin studie fann ett statistiskt stöd för de formulerade hypoteserna som angav 
ett positivt samband mellan hållbarhetsredovisningen och företagets faktiska arbete, 
vilket ges uttryck för i VDT.  

Ramverket konstruerat av Sutantoputra (2009, s. 42) består, i likhet med Clarksons 
hållbarhetsindex, av sju kategorier, där de fyra inledande kategorierna undersöker 
rapporteringens verifierbara variabler och de tre senare kategorierna de icke-verifierbara 
variablerna. Sutantoputras poängsystem skiljer sig däremot något från Clarksons och är 
utformat för att kunna uppnå en totalpoäng på 83 poäng. 67 av dessa 83 totalpoäng går 
att uppnå under kategorierna A1-A4, de verifierbara. Fokus har lagts på de verifierbara 
variablerna, eftersom felaktig rapportering av dessa variabler kan leda till rättsliga 
konsekvenser för företaget. Samtliga kategorier tilldelas poäng mellan ett till noll i 
likhet med Clarksons poängsystem, med undantag för kategori A3 gällande 
rapporteringen av sociala indikatorer som tilldelas poäng mellan noll till tre. Företagen 
tilldelas ett poäng i de fall där informationen finns nämnd i hållbarhetsrapporteringen 
och tilldelas noll poäng då informationen är frånvarande i rapporteringen. I kategori A3 
bedöms indikatorerna utifrån hur utförligt de finns beskrivna i rapporten och tilldelas 
därefter en poäng mellan 0-3.  

Enligt ramverket skapat av Sutantoputra (2009, s. 42-45) består de verifierbara 
variablerna av kategorierna A1 ledningsstruktur och förvaltningssystem, A2 
trovärdighet, A3 sociala indikatorer och A4 sociala utgifter. Kategori A1 syftar till att 
undersöka om de sociala aspekterna av ett företags hållbarhetsarbete finns integrerat i 
företagets dagliga verksamhet. Detta kommer att eliminera de företag som felaktigt ger 
uttryck för att ägna sig åt sociala frågor i syfte att uppnå positiv medial publicitet. I 
kategori A2 ämnar ramverket undersöka om företaget uppger en korrekt och trovärdig 
bild av sitt sociala hållbarhetsarbete i redovisningen. Detta undersöks bland annat 
genom att se till utmärkelser för sociala prestationer från utomstående organisationer 
och extern granskning av företagets hållbarhetsredovisning. Genom att söka exempelvis 
utomstående produkt eller programcertifiering, med hänsyn till företagens sociala 
påverkan, visar företagen ingen motsträvighet för utomstående granskning vilket kan 
styrka deras trovärdighet. Vidare undersöks i kategori A3 företagens presentation och 
beskrivning av relevanta indikatorer för sitt sociala ansvar. I kategori A4 undersöks de 
investeringar företagen gjort med syfte att främja en positiv social påverkan. Vidare 
undersöks även i denna kategori om företagen kunnat urskilja någon finansiell vinst 
som ett resultat av tidigare satsningar på social utveckling.  
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I bedömingsramverket utvecklat av Sutantoputra (2009, s. 45) undersöker kategorierna 
A5-A7 hållbarhetsrapporteringens icke-verifierbara information. I kategorierna 
behandlas företagens uttalanden om strategi och vision kopplat till det sociala 
ansvarsområdet, företagens sociala profil och sociala initiativ. Dessa uttalanden kan 
anses vara av en mer abstrakt natur och kan inkluderas i hållbarhetsredovisningen för att 
uppnå positiv medial publicitet snarare än för att gestalta företagets faktiska arbete med 
sociala frågor. Av denna kan kategorierna sammantaget tilldelas lägre poäng än de 
verifierbara kategorierna, eftersom det finns svårigheter att med säkerhet bedöma 
äktheten i företagens uttalanden. Ett icke-verifierbart uttalande kan exempelvis vara att 
företaget för närvarande följer en viss hållbarhetsstrategi för att i framtiden uppnå 
företagets vision. För utomstående part är det svårt att bedöma sanningshalten i ett 
sådant uttalande, eftersom dessa parter vanligen saknar insikt i om exempelvis 
hållbarhetsstrategier verkligen är implementerade i företagets dagliga verksamhet.    
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3.	  Teoretisk	  referensram	  	  
______________________________________________________________________ 
 

Kapitlet ämnar behandla teorier relevanta för studiens syfte. Avsnittet inleds med en 
presentation av den teoretiska referensramen där teorier kopplade till studiens syfte 

behandlas. Avslutningsvis presenteras ett sammandrag av tidigare forskning på 
området. 

______________________________________________________________________ 
 
3.1	  Val	  av	  teoretiska	  utgångspunkter	  	  
I den teoretiska referensramen har vi valt att inkludera teorier som är relevanta utifrån 
studiens syfte. Valet av teorier har stöd i tidigare forskning, vilket visar på teoriernas 
lämplighet vid förklaring av hållbarhetsrapportering. Det finns i nuläget inga 
väletablerade teorier som utvecklats i syfte att undersöka hållbarhetsrapporteringens 
kvalitet och utveckling. För att ge svar på studiens problemformulering har därför 
teorier som ämnar förklara varför företag upprättar hållbarhetsrapportering inkluderats i 
den teoretiska referensramen. Den teoretiska referensramen inkluderar även tidigare 
genomförd forskning inom området för hållbarhetsrapportering, vilken valts ut efter 
bedömningar av forskningens relevans kopplat till vår studies syfte och 
problemformulering. De teorier som ansetts vara av relevans för vår studie behandlas 
inledningsvis i respektive avsnitt i den teoretiska referensramen genom att beskriva 
teorins huvudsakliga resonemang. Den kunskapsutveckling inom teorin som kan anses 
vara av relevans för att vår studies syfte presenteras sedan i efterföljande delar av 
respektive avsnitt. Teoretiska inriktningar som utvecklats i syfte att beskriva fenomen, 
som vi uppsatsförfattare ansett ligga utanför vår studies definierade ämnesområde, har 
därmed exkluderats från den teoretiska referensramen.  
 
Begreppet CSR och dess bakomliggande teorier kommer exempelvis endast att 
presenteras kortfattat i vår studies teoretiska referensram, eftersom dessa teorier i stor 
utsträckning behandlar företagets faktiska hållbarhetsarbete. Vår studie syftar till att 
undersöka hållbarhetsrapporteringens kvalitet och utveckling. Teorier och tidigare 
relevant forskning presenterad i den teoretiska referensramen har inkluderats för att de i 
någon utsträckning ämnar förklara varför företag hållbarhetsrapporterar alternativt för 
att de belyser viktiga aspekter av hållbart företagande. Den teoretiska referensramen 
kommer därför att inledas med en kortare beskrivning av CSR-definitionen och dess 
ursprung, för att introducera läsaren till begreppet, med syfte att underlättar för vidare 
förståelse. Enligt Gray et al. (1996, s. 45) finns i dagens läge ingen tydlig skiljelinje 
mellan de teorier som ämnar förklara den traditionella finansiella rapporteringen och 
rapporteringen av CSR-information. Författarna beskriver även att många likheter går 
att finna mellan de teorier som inkluderas i studier där hållbarhetsrapportering 
undersöks och i studier av finansiell rapportering. Nedan kommer vi därför ge en 
kortfattad beskrivning av de teorier som inkluderats i vår studies teoretiska referensram 
och hur dessa teorier kopplas an till studiens definierade syfte.  
 
Teorin om informationsasymmetri anser vi vara av relevans för studien, eftersom teorin 
kommer att ge förståelse för kommunikationen mellan företagen och deras intressenter. 
En ökad transparens är nära sammankopplat med minskad informationsasymmetri, 
vilket gör teorin relevant för att uppnå vår studies syfte. Teorin kan bidra med insikt i 
företagens förmedling av information och informationsasymmetrins konsekvenser. Vi 
har valt att inkludera VDT, teorin om frivilliga upplysningar, eftersom 
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hållbarhetsredovisningen för vårt urval under den definierade undersökningsperioden 
inte omfattas av någon tvingande lagstiftning eller riktlinjer och är därmed frivillig för 
de berörda företagen. Vi finner VDT väsentlig för studien, då den kan hjälpa till med att 
förklara företagens resonemang kring den frivilliga publiceringen av 
hållbarhetsinformation och vad det har för konsekvenser för redovisningens innehåll. 
Om företagen själva bestämmer vilken information som delges, väljer de även vilken 
som utelämnas. VDT kan ge upplysningar om hur föreskrivna lagar och riktlinjer 
påverkar den frivilliga upplysningen och informationsasymmetrin, vilket stärker teorins 
relevans för vår studie i och med introduktionen av det nya EU direktivet och GRIs 
skärpta redovisningsramverk.  
 
Vi har valt att behandla intressentteorin i den teoretiska referensramen, eftersom 
hållbarhetsrapporteringen är ett tillvägagångssätt för företagen att förmedla information 
till deras intressenter. Därför ligger det i vårt intresse att få ökad kännedom om 
företagens intressenter och vilka som betraktas som de mest väsentliga utifrån ett 
företagsperspektiv. Vi finner även legitimitetsteorin som relevant för studien, då den 
kan ge en inblick i samspelet mellan företag och samhälle. Teorin behandlar företagens 
ställningstaganden kring frågor som berör deras legitimitet och behandlar även ett flertal 
strategiska tillvägagångssätt som företagen kan använda sig av för att hantera sin 
legitimitet. Författare såsom Patten (1992) samt Walden och Schwartz (1997) belyser 
hållbarhetsredovisningen som en strategi företag kan använda sig av för att hantera sin 
legitimitet, vilket föranleder teorins relevans för vår studie. Teorin om Triple Bottom 
Line relaterar till vår studie genom att tydliggöra för intressenternas engagemang för 
företagets icke-finansiella prestationer och hur företagets prestationer bedöms utifrån 
inkludering av ekonomiskt, miljömässigt och social arbete. 
 
Gray et al. (1996, s. 45) belyser systemorienterade teoriers lämplighet för förklara 
hållbarhetsrapportering. Författarna beskriver att intressentteorin, legitimitetsteorin och 
politisk-ekonomisk teori är de tre mest förekommande systemorienterade teorierna. I 
avsnitt 2.3 och 2.4 i vår studie presenteras två bedömingsramverk utvecklades av 
författarna Clarkson et al. (2008) och Sutantoputra (2009). Dessa bedömingsramverk 
kommer att justeras för att anpassas till vår studie. Ramverken har bland annat sin grund 
i teorierna VDT och legitimitets- samt intressentteorin. Detta styrker ytterligare vårt val 
att inkludera de tre teorierna i studiens teoretiska referensram, eftersom de kan anses 
som lämpliga vid studier av hållbarhetsrapporteringens innehåll. För att möjliggöra 
bedömningar och analyser utifrån ramverken och vår studies hållbarhetsindex har vi 
vidare valt att exkludera den politisk-ekonomiska teorin från vår teoretiska referensram.  
	  
3.2	  Corporate	  Social	  Responsibility,	  CSR	  	  
Enligt Carroll (1999, s. 269) går begreppet CSRs ursprung att härleda till 1950-talet då 
det litterärt behandlades av författaren Howard R. Bowen och den första definitionen till 
begreppet myntades i och med detta. Bowen (1953, s. 3) behandlade i sitt verk 
affärsmannens ansvar gentemot samhället och befolkningen på de platser där de 
verkade. Bowen menade vidare att den enskilde affärsmannens handlande och 
beslutsfattande spelar en viktig roll för den allmänna välfärden. Carroll (1999, s. 284) 
menar att begreppet efter denna introduktion har fortsatt behandlats och utvecklats 
under de senaste årtiondena. Utvecklingen har bland annat inneburit att begreppet 
kommit att innefatta inte enbart den enskilde affärsmannens samhällsansvar utan 
vidgats till att även omfatta organisationer och företags gemensamma ansvar för 
samhälle och befolkning. Blom (2014, s. 5) och Grankvist (2012) definierar CSR som 
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företagets miljömässiga, sociala och ekonomiska ansvar, vilket också är den definition 
som är vanligast förekommande i litteratur rörande CSR idag och kommer att användas 
genomgående i vår studie.  
	  
3.3	  Informationsasymmetri	  
Enligt Beyer et al. (2010, s. 296) kan det uppstå informationsasymmetri mellan 
företaget och dess intressenter vid företagens förmedling av information. Connelly et al. 
(2011, s. 41-42) menar att intressenters beslutsfattande grundar sig på den information 
som finns tillgänglig. Individer fattar beslut baserat på information åtkomlig för 
allmänheten och privat företagsinformation som endast är tillgänglig för ett fåtal 
individer. Beyer et al. (2010, s. 296) menar att informationen i företagens redovisning 
har en viktig roll för marknaden, eftersom den påverkar aktieägares bedömning av 
företagets prestation samt inverkar på investerares kontroll över det investerade 
kapitalet. Informationsasymmetri uppstår ofta vid företagens rapportering då 
företagsledningar vanligtvis har tillgång till mer information än intressenterna. 
Åtskillnaden i kunskap mellan företaget och dess intressenter kan leda till uppkomst av 
problem för intressenterna i de fall där, företaget har motiv att överdriva sin lönsamhet 
för att skapa en tilldragande bild av verksamheten. När investerare mottar denna 
bristande information kommer de att missbedöma företagets prestationer, vilket i sin tur 
skapar misslyckanden för investerarna. Aboody och Lev (2000, s. 2749) hävdar att 
företag kontinuerligt kan observera händelser i verksamheten, medan intressenter 
erhåller information mer sällan där majoriteten av uppgifterna dessutom är 
ofullständiga.  
 
Enligt Stiglirz (2000, s. 1469-1470) finns det två varianter av information där 
asymmetri har störst påverkan: information om kvalitet och information om företagets 
avsikt. Uppgifter om kvalitet avser intressenternas omedvetenhet om företagets 
egentliga tillstånd och det andra fallet syftar till intressenternas brist på information 
kring företagets handlingar och intention. Enligt Verrecchia (1983, s. 192) vet 
intressenter om att företag undanhåller information för att utmåla verksamheten som 
mer fördelaktig. Intressenterna drar slutsatser om den underliggande orsaken till att 
företaget inte delger viss information, som vidare påverkar deras beslut. En högre nivå 
av transparens kan enligt Cheng (2014, s. 16) bidra till minskad informationsasymmetri 
och därmed även en minskad risk för investerare att dra felaktiga slutsatser om 
företaget. Företag som satsar på hållbarhetsarbete exponerar mer sannolikt även sina 
satsningar utåt och blir således mer transparenta och pålitliga. Det har även visat sig att 
företag som investerar i relationer till sina intressenter ökar intäkterna och sin 
vinstpotential.  
 
Brammer och Pavelin (2006, s. 1171) menar att informationsasymmetri minskar mellan 
företag och intressenter genom frivilliga upplysningar, där även rapportering om 
hållbarhet inom miljö och sociala frågor är viktiga aspekter. Om intressenter misstänker 
att ett företag undanhåller viss information om sitt hållbarhetsarbete finns det en risk att 
investerare inte vill finansiera detta företag. Intressenter som misstänker ofullständig 
information i ett företags rapportering antar ofta det värsta tänkbara och väljer att inte 
investera i det företaget. Hållbarhetsrapportering kan därför ses som ett sätt att minska 
informationsasymmetri och därmed även reducera intressenternas farhågor. Det kan 
vara kostsamt för företaget att tillhandahålla en komplett hållbarhetsredovisning, 
eftersom det är en komplicerad process att mäta och kontrollera samtliga faktorer inom 
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miljömässigt och socialt arbete. Därför väljer en del företag att inte lägga några större 
resurser på att hållbarhetsrapportera och informationsasymmetrin kvarstår därmed.  
 
3.4	  Voluntary	  Disclosure	  Theory	  	  
Enligt Guidry och Patten (2012, s. 82) utgör studier genomförda av Dye (1985), Lang 
och Lundholm (1993) samt Verrecchia (1983) grunden för de argument som teorin om 
frivilliga upplysningar bygger på. I studierna genomförda av Dye, Lang och Lundholm 
samt Verrecchia beskrivs all finansiell rapportering som ett verktyg som möjliggör 
kommunikation till marknadsaktörer. VDT-baserade studier har i syfte att beskriva 
olikheter i den finansiella rapporteringens kvalitet genom att undersöka bakomliggande 
faktorer. Enligt Guidry och Patten (2012, s. 82) har det breda spektrat av studier kopplat 
till VDT även lett till undersökningar av den frivilliga redovisningen av företags 
hållbarhetsarbete.  
 
Undersökningar genomförda av Verrecchia (1983, s. 182) visar att investerare inte alltid 
anser avsaknad av omfattande finansiell rapportering som en enbart dålig signal, 
eftersom denna typ av rapportering ofta är kopplad till förhöjda kostnader för företaget. 
Dye (1985, s. 125) argumenterar däremot för att avsaknad av finansiell rapportering 
inom ett område kan leda investerare till att ifrågasätta vilken information 
företagsledningen verkligen besitter. Vidare argumenterar Lang and Lundholm (1993, s. 
249) i sina studier för att informationsasymmetri mellan externa intressenter och 
företagsledningen har skapat en så kallad tröskel. Företag som överskrider denna tröskel 
kommer att upprätta redovisningar, medan de företag som återfinns under tröskeln inte 
kommer att upprätta någon finansiell rapportering. Baserat på detta antagande har 
Clarkson et al. (2008, s. 304) genomfört en studie som visar att högpresterande företag, 
sett till prestationer kopplade till miljöfrågor, tenderar att i större utsträckning 
rapportera deras prestationer med hjälp av hållbarhetsredovisningar för att signalera sitt 
engagemang. Vidare visar samma studie att miljömässigt underpresterande företag 
tenderar att inte upprätta hållbarhetsredovisningar med förhoppningen att bli bedömda 
som medelmåttiga i miljömässiga frågor sett till branschgenomsnittet.  
 
Det är av vikt att notera att studierna genomförda av såväl Verrecchia (1983) som Dye 
(1985) inte undersökt den frivilliga rapporteringen av miljöfaktorer, då denna kan anses 
vara frivillig till sin natur. Vidare menar dock Guidry och Patten (2012, s. 83) att de 
resultat som funnits i dessa två studier gällande den finansiella rapporteringens 
funktions som kommunikationsverktyg även går att applicera på den frivilliga 
rapporteringen av miljömässiga faktorer under förutsättning att två kriterier är 
uppfyllda. Det första kriteriet som skall vara uppfyllt enligt författarna är att 
informationsasymmetri måste föreligga mellan företagsledningen och användaren av 
miljöinformationen. Vidare måste förhöjda kostnader förknippat med redovisningen 
finnas för att det andra kriteriet skall anses vara uppfyllt. Guidry och Patten beskriver att 
företagsledning och chefer enligt ett flertal studier kan anses besitta information 
gällande miljöfrågor som inte finns tillgängliga för allmänheten.  
 
Freedman och Patten (2008) gestaltar informationsasymmetrin i dessa frågor genom att 
beskriva den amerikanska kongressens ansträngningar för att utvärdera 
miljöredovisningens framtida riktlinjer och metoder för att fastställa att dessa efterlevs. 
Vidare har ett flertal länder, bland annat Frankrike, Norge, Spanien, Sverige och 
Nederländerna valt att reglera miljörapporteringen med hjälp av lagstiftning. Hopwood 
(2009, s. 437) menar dock att informationsasymmetrin kvarstår i de länder där 
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miljörapporteringen regleras i nationella lag då företagen kan använda dessas 
regleringar för att minska ifrågasättning och framstå som transparenta trots att 
information tillbakahålls. Guidry och Patten (2012, s. 83) anser utifrån dessa studier att 
det första kriteriet angående informationsasymmetri i rapporteringen av miljömässiga 
frågor är uppfyllt. Vidare argumenterar Li et al. (1997, s. 441) för att eventuella 
kostnader finns förknippade med miljöredovisningen, då informationen potentiellt kan 
användas av myndigheter för att påbörja en rättslig process som kan leda till att 
företaget stäms. Detta visar vidare enligt Guidry och Patten (2012, s. 83) att det andra 
kriteriet kan anses vara uppfyllt, vilket innebär att resultaten funna av Verrecchia (1983) 
och Dye (1985) är applicerbara på miljömässig rapportering.  
 
Studierna genomförda av Lang och Lundholm (1993) har till skillnad från Verrecchia 
(1983) och Dyes (1985) analytiska modeller som genomförts utifrån empiriska 
undersökningar där den finansiella rapporteringen har studerats utifrån företagets 
storlek, framgång och finansiella nyckeltal. Lang och Lundholm (1993, s. 248-249) 
fann i sin studie att företag med hög framgång tenderar att upprätta omfattande 
finansiella rapporter. Underpresterande företag upprättar generellt finansiella rapporter i 
mindre utsträckning eller i mindre omfattning. Större företag är benägna att upprätta 
mer ansenliga redovisningar, eftersom kostnaden för att framställa rapporten minskar 
med företagets storlek. Om den totala kostnaden för upprättandet är densamma oavsett 
företagsstorlek, blir denna kostnad mer betungande för mindre företag. Den mediala 
uppmärksamheten är mer betydande för större företag, vilket enligt Lang och Lundholm 
(1993, s. 250-251) kan vara en bidragande orsak till att dessa företag frivilligt väljer att 
producera mer omfattande rapporter.    
 
3.5	  Intressentteorin 
Enligt upphovsmannen av intressentteorin, Freeman (1984, s. 52), har ett företag en rad 
olika intressenter vars behov måste tillfredsställas. Ett företag måste värna om alla 
intressenter, inte bara verka för att maximera aktieägarnas värde. Intressentteorin menar 
att värnandet om företagets intressenter som kan bistå eller hindra företagets verksamhet 
utgör en central del för att uppnå de uppsatta målen. Företag har en rad olika 
intressenter med varierande behov och enligt Freeman (1984, s. 25-26) är det 
betydelsefullt för företaget att kunna definiera intressenternas behov för att kunna 
tillfredsställa dem. Clarkson (1995, s. 105) menar i sin studie att ett företags mål är att 
maximera den ekonomiska prestationen, vilket kan mätas med redan kända modeller. 
Däremot ansåg Clarkson att det saknades teorier för att undersöka om företag motiveras 
av egenintresse, sunt förnuft eller starka etiska normer. På grund av denna avsaknad av 
relevanta modeller utvecklade författaren den befintliga intressentteorin under 1990-
talet. Enligt Freeman (1984, s. 52) är ett företags intressenter antingen de som hjälper 
företaget att utvecklas eller de som försvårar verksamhetens prestation.  
 
Clarkson (1995, s. 105-107) såg annorlunda på kategoriseringen av intressenter och 
delade upp dem i två grupper: primära eller sekundära, där klassificeringen utgick från 
påverkan samt förhållandet till företaget. Primära intressenter är sådana som företaget är 
beroende av för sin överlevnad, där missnöje hos de primära intressenterna kan skada 
ett företag allvarligt. Sekundära intressenter är den grupp som företaget inte är lika 
beroende av, men som samtidigt påverkar och påverkas av företagets verksamhet. 
Exempelvis beskrivs ofta aktieägare och leverantörer som primära intressenter, men 
även staten och samhället hör till denna grupp, medan media tillhör kategorin sekundära 
intressenter.  
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Enligt Hörisch et al. (2014, s. 328) är intressentteorin vanligt förekommande i studier av 
hållbarhet. Hörisch et al. (2014, s. 341) hänvisar till intressentteorins grundare Freeman 
där han i sin rapport från 2000 skriver om betydelsen av förståelsen kring samarbeten 
och viktiga värden. Författarna argumenterar för att hållbarhet är en av dessa “viktiga 
värden” och anser att hållbarhet skall inkluderas i intressentteorin. Även Mitchell et al. 
(1997) förespråkar involvering av hållbarhet i intressentteorin, då författarna menar att 
miljön skall anses som en av intressenterna till företag.  
 
3.6	  Legitimitetsteorin	  
Gray et al. (1996, s. 45) argumenterar i sin rapport från 1996 att legitimitetsteorin är 
nära besläktad med intressentteorin. Legitimitetsteorin har en systemorienterad syn på 
företag och samhället, där teorin inriktar sig på betydelsen av information samt 
rapportering och förhållanden mellan företag och samhälle i egenskap av staten, 
individer och olika grupper. Enligt Deegan (2002, s. 292) anses organisationer påverka 
och i sin tur influeras av samhället som de verkar i. Ett företags användande av resurser 
bedöms inte som en självklarhet och därmed inte heller dess rätt att existera. Det är 
samhället som avgör företagens existens genom samhällets uppfattning av dess nivå av 
legitimitet.  
 
Enligt studier genomförda av Mathews (1993, s. 26) hör begreppet legitimitet samman 
med det “sociala kontraktet”, en överenskommelse mellan företaget och samhället. 
Samhället förser företagen med rätten att existera, naturresurser och möjligheten till 
arbetskraft, medan företagen utnyttjar detta för att i sin tur tillhandahålla samhället med 
varor och tjänster. Företagets verksamhet och användandet av samhällets resurser 
påverkar den naturliga samt sociala miljön. Om samhället skall förse företagen med 
dessa fördelar och acceptera företagens verksamhet, måste företagens bidrag överväga 
kostnaderna för samhället. Med andra ord bör organisationer förhålla sig till det “sociala 
kontraktet”. Deegan (2002, s. 293) talar också om det “sociala kontraktet”, där belägg 
för att samhället inte accepterar företagets arbete och anser det “sociala kontraktet” som 
brutet kan vara konsumenters minskade behov, investerares minskade finansiering eller 
skärpta lagar. O´Donovan (2002, s. 345) beskriver ett av legitimitetsteorins antaganden 
som att ju större negativ påverkan företagets verksamhet har på samhället uppfattningar, 
desto mer betydande är företagets vilja att förbli legitima och att förändra dessa sociala 
föreställningar till något positivt. Vidare menar Suchman (1995, s. 574-575) att ett 
företags val av strategier för legitimitet och offentlig rapportering skiljer sig åt beroende 
på om företaget försöker frambringa, underhålla eller förbättra sin legitimitet.  
 
Gray et al. (1996, s. 45) hänvisar till intressentteorin i sin rapport om legitimitetsteorin, 
där författarna hävdar att företag främst fokuserar på de intressenter som har störst 
påverkan på verksamheten och strävar efter att upprätthålla en god relation till dessa. 
Företag använder information som ett tillvägagångssätt för att hantera och manipulera 
intressenter för att erhålla stöd och godkännande, eller för att distrahera eventuellt 
motstånd och ogillande. Suchman (1995, s. 575) argumenterar för att grupper som anser 
företaget vara legitimt ser det både som mer värdigt, förutsägbart och mer pålitligt. 
Enligt O´Donovan (2002, s. 351) är en vanlig strategi för företagen att förmedla 
information till sina intressenter genom sina årsredovisningar. Det har blivit vanligare 
att företag inkluderar sitt miljömässiga och sociala arbete i årsrapporterna, vilket 
vanligen förekommer på grund av yttre påtryckningar från samhället och för att undvika 
negativ publicitet av media. Deegan (2002, s. 295) menar att företag inte förmedlar 
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information på grund av ansvarstagande utan främst av strategiska skäl. För att indikera 
att företagets handlingar motsvarar intressenternas förväntningar presenterar 
företagsledningar information om verksamheten och framförallt sker förmedlingen till 
företagets största intressenter. Gällande miljö och socialt ansvar är företagen mer 
benägna att tillfredsställa finansiella aktörers och statliga tillsynsmyndigheters behov, 
snarare än den oro som miljöaktivister besitter. Även Patten (1992) samt Walden och 
Schwartz (1997) har kopplat företagens upplysningsstrategier gällande miljö och sociala 
frågor till legitimerande avsikter. Vidare menar O’Donovan (2002, s. 364) att 
rapporteringen av hållbarhet oftast används som ett tillvägagångssätt för att uppvisa en 
positiv bild av företagets handlingar för miljö och sociala frågor. Informationen i 
rapporteringen är mestadels generell, istället för specifik som annan finansiell 
information i regel är.   
     
3.7	  Triple	  Bottom	  Line	  
Begreppet Triple Bottom Line användes första gången av John Elkington (1999, s. 14-
15), i hans bok “Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line Of 21st Century 
Business”. Idén om Triple Bottom Line är att företag består av tre dimensioner: 
ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter. Precis som intressentteorin och 
legitimitetsteorin, utgår Triple Bottom Line från intressenters uppfattningar om 
företagets prestation. Ett företags prestation har innan teorin endast grundat sig på de 
traditionella ekonomiska aspekterna, men Elkington ansåg att bedömningen av 
verksamhetens resultat även förankras i de sociala, etiska och miljömässiga frågorna. En 
fokusering på den icke-finansiella informationen bidrar även till att företag kan 
utvärdera och minimera den negativa påverkan på miljö och samhälle.  
 
Enligt O´Donovan (2002, s. 344) är grundidén i ett företag att skapa värde för dess 
aktieägare, men medvetenheten om att de finns fler intressenter vars behov måste 
tillfredsställas har ökat bland företag. Användandet av Triple Bottom Line har ökat 
bland företag, för att förmedla hållbar utveckling såväl som den ekonomiska 
prestationen till dess intressenter. Intensifieringen av rapporteringen av de tre 
dimensionerna kan ses som en indikation på den ökade insikten om betydelsen av 
hållbarhet. Robins (2006, s. 4) hävdar också att Triple Bottom Line har blivit populärt 
bland företag sedan introduceringen, men att det är svårt att avgöra den bakomliggande 
orsaken till detta. Företag kan hållbarhetsredovisa antingen för att influera eventuella 
investerare och konsumenter, eller endast på grund av påtryckningar från skärpta lagar.  
 
Undersökningar genomförda av Elkington (1999, s. 20) visar att genom att även 
redovisa påverkan på miljö och samhälle, får intressenter vid utvärdering av företagets 
resultat en mer rättvisande bild av företaget och dessutom underlättar det jämförbarhet 
gentemot andra företag. Savitz (2013, s. 4-6) menar att eftersom företag använder sig av 
råmaterial och sociala resurser för att fungera som verksamhet, är samhället intresserad 
av att vara delaktig i den informationen. Numera bedöms företag vara ansvariga i större 
omfattning, då de även måste ta hänsyn till sina samarbetspartners verksamheter. För att 
anses vara ett hållbart företag ska resultaten för de tre dimensionerna: ekonomi, miljö 
och sociala aspekter, vara positiva liksom de fördelar samhället erhåller. Triple Bottom 
Line har ökat förståelsen för hållbarhet och intressenter använder ofta modellen för att 
utvärdera ett företags prestationer. Enligt Barney (1991, s. 99) skapar företag 
konkurrensfördelar när de satsar på att utveckla och effektivt distribuera sitt 
hållbarhetsarbete och därmed skapa unika värden som är svåra för konkurrenter att 
imitera.  
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Savitz (2013, s. 51) har framfört kritik gentemot teorin genom att lyfta argument om att 
ett hållbart företagande inte alltid kan anses bidra med positiva effekter, speciellt på kort 
sikt. Detta eftersom hållbart företagande kan bidra till ökade kostnader för företaget 
vilket kan drabba företaget och dess aktieägare och dirigera vinster till andra 
intressenter. Kostnadsaspekterna har lett till en intressekonflikt som sett i ett längre 
perspektiv kan neutraliseras, då företaget kan skörda vinsterna av sina 
hållbarhetssatsningar. Däremot beskriver Savitz vissa situationer där stora kostnader för 
hållbarhetssatsningar kvarstår och därmed kvarstår även intressekonflikten. Författarna 
gestaltar denna intressekonflikt med ett exempel från energiindustrin. Det skulle anses 
som oansvarigt att ge upp olje- och gasproduktionen idag, trots att den kan anses vara 
miljöförstörande, eftersom den förnyelsebara energin ännu inte kan anses vara ett 
långsiktigt hållbart alternativ.  
 
3.8	  Tidigare	  forskning	  	  
Bendheim et al. (1998, s. 306) beaktar företag och deras relationer till intressenter i 
studien, bland annat till miljö, för att erhålla kännedom om företagens olika behandling 
av dessa i förhållande till branschtillhörighet. Bendheim et al. (1998, s. 326-327) 
redovisar resultat som visar att det finns en markant skillnad mellan hur företag 
behandlar sina intressenter och där miljö är den part som företag har minst intresse för. 
En anledning till detta kan vara att de andra undersökta intressenterna kan förmedla 
deras åsikter, medan miljön inte har den möjligheten. Det finns företag i varje studerad 
bransch som tidigt insåg vikten av hållbar utveckling. Branscher med stor 
miljöpåverkan tenderar att endast uppfylla minimikraven, då fördelarna av hållbar 
utveckling inte överväger kostnaderna.  
 
KPMG (2005; 2013; 2015b) har sedan år 1993 utfört internationella studier på världens 
250 största företag, avseende intäkter, där syftet är att undersöka trender och utveckling 
bland deras hållbarhetsredovisningar. Undersökningen som KPMG (2005, s. 4) 
genomförde år 2005 visar att det skett en tydlig utveckling i rapporteringen. 
Hållbarhetsredovisning har ökat sedan år 1993 och företag tenderar att gå från att enbart 
redovisa uppgifter om miljö till att i allt större utsträckning även beakta företagets 
sociala och ekonomiska hållbarhetsarbete. Enligt undersökningen från år 2015 som 
KPMG (2015b, s. 5) genomförde visade att 90 % av de undersökta företagen publicerar 
hållbarhetsredovisningar. Förbättringar i rapporteringskvalitet återfinns hos företagen i 
Asien och området kring Stilla havet, medan det kan urskiljas en liten 
kvalitetsförsämring i övriga delar av världen.  
 
Aras & Crowther (2009, s. 279) belyser det ökade intresset för hållbar utveckling och 
diskuterar i studien att det finns en risk att termen hållbarhet försämrar bilden av 
företagens verkliga effekt på samhälle och miljö. Aras och Crowther (2009, s. 286) 
anser att tidigare forskning, inte stämmer i det avseendet att företag endast 
hållbarhetsredovisar på grund av självbetjänande skäl. Författarna instämmer att 
hållbarhetsrapportering är gynnsamt för företag och även för dess intressenter. Dock är 
det långt ifrån alla företag som rapporterar deras hållbarhetsarbete med avsikten att 
uppvisa en förskönad bild av verksamheten. Avsaknad av information behöver 
nödvändigtvis inte vara ett försök till manipulation av intressenter. Missförstånd kring 
företagens intention har enligt författarna uppstått på grund av bristfälliga och 
förenklade undersökningar. Hållbarhetsrapportering har ökat, allt eftersom fler företag 
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inser fördelarna med en hög nivå av transparens. Företag får en utökad förståelse för 
vikten av hållbar utveckling och nyttan av informationsförmedling.  
 
Christofi et al. (2012) undersökte företag och deras användande av riktlinjer för 
hållbarhetsrapportering och den moraliska risken. Cristofi et al. (2012, s. 157) 
fokuserade på GRIs och DJSIs riktlinjer och använde dessa ramverk för att bedöma 
företagens prestationer. Författarna belyser vikten av noggrant upprättade 
hållbarhetsredovisningar, då det är nödvändigt för en hållbar utveckling som inte skadar 
företagets intressenter eller samhället i stort. Vidare menar Christofi et al. (2012, s. 170) 
att riktlinjer för hållbarhetsredovisning bör utvecklas ytterligare för att nå målen inom 
hållbar utveckling. Det kommer alltid finnas en ofrånkomlig risk att företag inte tar 
tillräckligt ansvar för miljö och sociala frågor, men författarna anser att det är viktigt att 
arbeta mot detta.  
 
Statistika centralbyrån (2012) utförde en studie på uppdrag av Miljödepartementet att 
utvärdera Sveriges hållbarhetsarbete. Studien som utfördes av Statistiska centralbyrån 
(2012, s. 5-7) ämnade undersöka utvecklingen under perioden 1999 till 2012 samt 
jämföra prestationer med övriga länder inom Europeiska Unionen. Hållbar konsumtion 
och produktion, socialekonomisk utveckling och klimatförändring är några variabler 
som undersöktes, som alla är framtagna i anknytning till EUs bedömningsgrunder i 
hållbarhetsstrategin. Resultaten visar att Sverige ligger över det europeiska genomsnittet 
gällande hållbar utveckling, där brister återfinns inom social integrering och 
klimatförändring. Enligt mätningarna har Sverige sammanfattningsvis en positiv 
utveckling, men det förekommer en negativ utveckling i vissa områden inom 
naturresurser.  
 
Holmgren (2013, s. 3) uppmärksammar införandet av EUs direktiv om 
hållbarhetsrapportering och de reaktioner som uppkommit sedan introduceringen. 
Studien ämnar undersöka företagens incitament för hållbarhetsrapportering samt 
myndigheters engagemang kring detta. Holmgren (2013, s. 36-39) menar att fördelarna 
med införandet av det nya direktivet är övervägande. Skärpta direktiv kring företagens 
hållbarhetsrapportering innebär en mindre börda för myndigheter som tidigare bar 
ensamt ansvar kring hållbar utveckling. Genom de nya direktiven vill EU öka 
transparensen bland företag och förhoppningen är att förbättra företagsnormer globalt. 
Det finns grupper som yttrar tveksamheter kring införandet, om det kommer få en 
verklig effekt på den hållbara utvecklingen då riktlinjerna kan anses som ospecifika. Det 
finns en risk att företag endast kommer förhålla sig till de lägsta kraven, därför bör 
riktlinjerna höjas ytterligare samt anpassas efter branschtillhörighet. 
 
Atkins et al. (2015) studerade möjligheten att generera en hållbar utveckling genom att 
introducera nya rapporteringsriktlinjer. Atkins et al. (2015, s. 653) genomförde studien 
genom att granska hållbarhetsredovisningar och deras brister samt föra en dialog med 
sakkunniga inom redovisning och miljöaktivister. Rådande strategier för 
hållbarhetsredovisning anses inte vara tillräckliga enligt Atkins et al. (2015, s. 665-666) 
för att skapa en hållbar utveckling. Hållbarhetsrapportering kan vara ett sätt för företag 
att upptäcka miljörisker, men det krävs en intensifiering av redovisningslagar. Genom 
skärpning av hållbarhetsregler där kostnader för miljöpåverkan uppmärksammas för 
företagen, kan det leda till verkligt fungerande strategier för hantering av verksamheten 
samt en förbättring av rapportering till intressenter.  
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Higgins et al. (2015, s. 445) undersökte förekomsten av hållbarhetsredovisningar bland 
60 Australiska företag och hur rapporterna förändrats över tid. Författarna studerade 
hållbarhetsrapporter samt genomförde intervjuer med företagsledningar, där fokus låg 
på att studera om företagens hållbarhetsrapporter upplevdes objektiva och inte enbart 
redovisade verksamhetsaspekter som gynnar företaget. Studien omfattade även ett 
jämförande perspektiv gällande företagens egenskaper, såsom storlek och 
branschtillhörighet. Higgins et al. (2015, s. 463-465) drog slutsatsen att rapporter från 
företag som nyligen infört hållbarhet i sin redovisning visade mer positiva och färre 
resultat än de företag som tidigt introducerade miljö och sociala frågor i rapporteringen. 
Hållbarhetsrapportering ses som en strategisk möjlighet för företag, antingen för att 
skapa konkurrensfördelar eller för att signalera ett ansvarstagande. Många företag 
använder sig av hållbarhetsredovisning för att bemöta intressenters behov och för att 
framstå som legitima, vilket kommer före känslan av ansvarsskyldighet.  
 
Habek & Wolniak (2016, s. 399) granskade sex länder inom Europeiska Unionen och 
deras hållbarhetsrapporter publicerade 2012. Syftet med studien var att undersöka 
skiljaktigheter inom kvalitet samt tillvägagångssätt, med hänsyn till obligatoriska och 
frivilliga riktlinjer. Habek och Wolniak (2016, s. 414-416) observerar den ökade 
användningen av hållbarhetsrapporter, men att den fortfarande är låg i förhållande till 
antalet verksamma företag. Resultatet indikerade att det finns en betydande skillnad i 
kvalitet mellan länder och företag. Stundtals saknar rapporter information, vilket 
försvårar möjligheten för en korrekt jämförande bild. Skillnaden i kvalitet mellan 
hållbarhetsrapporter kan till stor del förklaras av lagstadgade riktlinjer. Ett land med 
striktare regler kring hållbarhetsredovisning kommer påverka kvaliteten på rapporterna 
positivt.  
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4.	  Vetenskaplig	  metod	  
 ______________________________________________________________________	  
 

 I uppsatsens fjärde kapitel behandlas de vetenskapliga utgångspunkterna. 
Inledningsvis beskrivs ämnesval, förförståelse samt studiens vetenskapliga 

utgångspunkter. Vidare kommer även en beskrivning av litteratursökning samt 
litteraturgenomgång att ges.  

______________________________________________________________________ 
 
4.1	  Ämnesval	  	  
Studiens aktualitet i och med inträdet av den nya hållbarhetsredovisningslagen i samspel 
med vårt intresse för hållbart företagande lade grund för valet av ämne för studien. Vår 
akademiska bakgrund har genererat djupgående kunskap inom området redovisning 
samt finansiering vilken kommer att möjliggöra ingående analyser av kvaliteten och 
omfattningen på de hållbarhetsredovisningar som kommer att undersökas. Det mediala 
utrymmet hållbart företagande getts under de senaste åren i kombination med 
introduktionen av det nya Europa direktivet gav efter identifierandet av problemområde 
uttryck för en lämplig undersökningsperiod.   
 
4.2	  Förförståelse	  
En studie kan präglas av den förförståelse författarna besitter. Därför betonar Bryman 
och Bell (2011, s. 30) vikten av att reflektera över den förförståelse författarna har och 
hur denna kan påverka studien samt dess resultat för att säkerställa ett objektivt 
förhållningssätt. Enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 25-26) kan social bakgrund, 
utbildning och praktisk erfarenhet vara aspekter som kan komma att påverka studiens 
utformning och inriktning. Eftersom vår undersökning ämnar analysera samt utvärdera 
kvaliteten på hållbarhetsredovisningar finns det en ofrånkomlig risk att vår förförståelse 
och våra föreställningar kan komma att prägla studien. Ejvegård (2009, s. 19-20) menar 
att möjligheter skapas för såväl oss uppsatsförfattare som för läsare att kritiskt granska 
studien samt minska risken för eventuell subjektivitet genom att redogöra för relevant 
kunskap och erfarenhet inom området. Förförståelsen kan enligt Johansson-Lindfors 
(1993, s. 76) delas in i förstahandsförståelse respektive andrahandsförståelse, där 
förstahandsförståelsen främst utgår från upplevda erfarenheter medan 
andrahandsförståelsen inhämtas från andrahandskällor såsom litteratur. 
 
Vi besitter ingen praktisk erfarenhet av varken upprättande eller granskning av 
hållbarhetsredovisningar. En av oss har arbetslivserfarenhet kopplat till arbete inom 
redovisning och revision. Vi har erfarenhet av arbete inom olika sektorer och typer av 
bolag, vilket har skapat insikt kring företagens förhållningssätt till frågor som rör 
hållbart företagande. Den begränsade förstahandsförståelsen inom området för 
hållbarhetsrapportering kommer underlätta ett objektivt förhållningssätt vid vår studies 
granskning och utvärdering av hållbarhetsredovisningar. Våra praktiska 
arbetslivserfarenheter i kombination med våra teoretiska kunskaper kommer att 
underlätta förståelsen vid bearbetningen av informationen i de rapporter som kommer 
att undersökas. Den begränsade förstahandsförståelsen kan emellertid leda till att 
studiens fulla potential begränsas i och med avsaknad av en djupgående grundförståelse 
inom området. Frågor gällande företagens miljömedvetenhet och satsningar på hållbart 
företagande har getts ett allt större utrymme i den mediala debatten. Detta kan skapa 
omedvetna föreställningar hos oss som författare, vilka i förlängningen kan komma att 
påverka såväl utformningen av studiens hållbarhetsindex som de slutsatser som kommer 
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att dras utifrån de funna resultaten. Det identifierade problemområdet kommer 
genomgående att beaktas under studien för att säkerställa ett objektivt förhållningssätt.          
 
Vi har gemensamt en akademisk förförståelse inom området företagsekonomi i och med 
sju terminers studier på Civilekonomprogrammet vid Umeå Universitet, vilket också 
utgör den största källan till vår andrahandsförståelse. Den akademiska kunskap vi 
tillägnat oss under dessa studier är av relevans för den aktuella undersökningen. Vi 
besitter kunskaper inom företagsekonomi, juridik och statistik, vilket kommer att vara 
av vikt vid såväl kommande datainsamling samt bearbetning som vid analyser av 
ekonomiska samband. Fördjupande kurser inom såväl redovisning som finansiering 
kommer att vara av relevans vid studier av hållbarhetsredovisningar och relevanta 
finansiella nyckeltal. Kurserna inom företagsekonomi har även genererat kunskap om 
finansiella termer, vilket är viktigt för att kunna tillgodogöra sig tidigare genomförda 
studier inom det utvalda området. De akademiska studierna har även bidragit med 
kunskap i hur information inhämtas, bearbetas och tillgodogörs, vilket kommer att vara 
viktigt under studiens samtliga moment.  
 
4.3	  Vetenskapliga	  utgångspunkter	  
De vetenskapliga utgångspunkterna kommer att utgöra grunden för studiens syn på 
såväl kunskap som vetenskap. Studiens epistemologiska samt ontologiska 
ställningstaganden kommer att prägla studiens utformning och tillvägagångssätt. De 
vetenskapliga utgångspunkterna kommer att redogöras för nedan för att klargöra hur 
studien kommer att utformas för att uppnå dess syfte. 
 
4.3.1	  Epistemologi	  	  
Bryman (2011, s. 30-31) menar att studier som undersöker den sociala verkligheten 
utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv benämns positivism, vilket är den kunskapssyn 
vår studie kommer att anta. Den positivistiska epistemologin karakteriseras av 
hypotesprövning genererad utifrån existerande teorier, värderingsfri inhämtning av 
kunskap samt kausalitet. Vi har studerat tidigare genomförd forskning inom området för 
hållbarhetsredovisning, där vi funnit att tidigare studier främst undersökt den globala 
hållbarhetsrapporteringens kvalitet och utveckling. I vår studie kommer vi utifrån 
empiri undersöka om resultaten från de globala undersökningarna överensstämmer med 
den svenska hållbarhetsrapporteringens kvalitetsutveckling och därmed försöka finna 
kausalitet. Studien tar stöd i relevanta teoretiska utgångspunkter i kombination med 
tidigare forskning, vilket kommer ligga till grund för våra empiriska undersökningar 
och analyser. Utifrån den teoretiska referensramen kommer ett hållbarhetsindex att 
utformas för att säkerställa en värderingsfri informationsinsamling och analys. Att 
utifrån oberoende variabler förklara ett samband med förankring i teori är ett 
karakteristiskt drag för den positivistiska läran enligt Patels och Davidssons (2011, s. 
27). Vi kommer vidare att anse observationer gjorda genom våra empiriska 
undersökningar som den skildring som på ett korrekt sätt gestaltar verkligheten. 
Tillsammans föranleder detta tillvägagångssätt en positivistisk kunskapssyn.  
 
Positivismens motsatta skola är enligt Bryman (2011, s. 30-31) den hermeneutiska 
synen på kunskap. I motsats till den positivistiska doktrinen har den hermeneutiska 
skolan en syn på kunskap som har sin grund i samhällsvetenskapen. Den hermeneutiska 
epistemologin ämnar beskriva och förstå människors samspel, där den största vikten 
fästs vid tolkningar av den sociala verkligheten. Hade studien utgått från en 
hermeneutisk syn på kunskap skulle vi snarare försöka tolka företagsledningars val av 
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hållbarhetsstrategier och rapporteringens kvalitetsförändring utifrån individernas 
personliga värderingar. Vid empiriska fynd som visat på kvalitetsförändringar i 
hållbarhetsrapporteringen, hade vi försökt tolka den sociala verkligheten för att förklara 
den observerade utvecklingen. Med sådant tillvägagångssätt hade inte studiens syfte 
uppnåtts på ett tillfredsställande vis då objektivitet inte kunnat säkerställas, vilket 
ytterligare motiverar valet av den positivistiska kunskapssynen.  
 
4.3.2	  Ontologi	  	  
Enligt Bryman (2011, s. 35-37) syftar en studies ontologi till att förstå verklighetens 
karaktär. Forskare kan se verkligheten som skapt utifrån sociala företeelser, oberoende 
av de sociala aktörerna, eller se verkligheten som en konstruktion där sociala företeelser 
skapas i samspel med sociala aktörer. Den objektivistiska kunskapssynen ser sociala 
fenomen som yttre element vars existens är oberoende av sociala aktörer. Den 
konstruktionistiska kunskapssynen menar, i kontrast till den objektivistiska, att 
verkligheten är kontinuerligt föränderlig och något som skapas i det sociala samspelet. 
Bryman (2011, s. 36) menar även att skillnaderna mellan de två vetenskapssynerna kan 
gestaltas i synen på en organisation som ett fristående objekt där dess centrala natur är 
densamma för samtliga organisationer. Organisationen utifrån den konstruktionistiska 
synen ses som en levande entitet vars funktion inte klart kan fastställas utan skapas 
utifrån de sociala aktörernas subjektiva agerande.  
 
Studien kommer att utgå från ett objektivistiskt synsätt där organisationer förutsätts vara 
oberoende av sociala aktörers handlande för att kunna säkerställa jämförelser mellan 
såväl en given tidsperiod som mellan företag. Studiens syfte är att undersöka hur 
exempelvis striktare riktlinjer, ny lagstiftning och en ökad samhällsmedvetenhet 
gällande CSR-frågor påverkat den svenska hållbarhetsrapporteringen frikopplat från 
sociala aktörers handlande. Riktlinjerna som reglerar företagens hållbarhetsarbete och 
rapportering kan anses vara förutbestämda och individerna verksamma inom företaget 
anses därmed enbart följa dessa riktlinjer utan att vidare påverka dem. De ovan 
presenterade resonemangen föranleder studiens val av verklighetssyn.  
 
I studiens teoretiska referensram presenteras teorier och tidigare forskning där 
hållbarhetsrapporteringen och dess utveckling behandlats fristående från sociala 
aktörers agerande. Hållbarhetsredovisningarna kommer även att analyseras utifrån 
variabler och kontexter identifierade från gällande lagstiftning och riktlinjer inom 
området. Detta stärker ytterligare valet av den objektivistiska kunskapssynen, eftersom 
vi vill möjliggöra jämförelser mellan existerande teori och våra empiriska 
undersökningar. Ett konstruktionistiskt synsätt hade medfört en analys som präglats av 
subjektiva värderingar snarare än ett objektivt förhållningssätt. Utgående från en 
verklighet där hållbarhetsrapporteringens förändring främst går att härleda till de sociala 
aktörernas personliga värderingar blir jämförelser mellan tidsperioder utan att inkludera 
subjektiva värderingar från oss som uppsatsförfattare svår. En konstruktionistisk syn på 
verkligheten hade därmed skapat svårigheter att uppnå studiens syfte samt riskerat 
skapa skevheter i studiens resultat, vilket vidare stärker den valda verklighetssynen.  
 
4.4	  Angreppssätt	  och	  forskningsstrategi	  
Bryman och Bell (2011, s. 11) menar att studiens angreppssätt ämnar förklara relationen 
mellan verklighet och teori. Det deduktiva angreppssättet är teoriprövande där kausala 
samband prövas för att hitta samband mellan teori och empiri. Utifrån relevanta teorier 
kan forskaren formulera, med ett deduktivt angreppssätt, hypoteser som sedan testas 
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utifrån definierade variabler för att finna samband. Teorigenererande studier utgår från 
ett induktivt angreppssätt där data samlas in med syfte att försöka konstruera en 
förklarande teori utifrån det identifierade problemet. Det deduktiva angreppssättet är 
nära kopplat till den positivistiska kunskapssynen och det objektivistiska ontologiska 
ställningstagandet och är också det angreppssätt som kommer att tillämpas i denna 
studie. Vår studies arbete inleddes med en omfattande litteratursökning där vi fann och 
kunde tillgodogöra oss relevanta teorier som kom att skapa den teoretiska referensram 
studiens problemformulering vilar på. Utifrån den teoretiska referensramen har 
variabler och teman definierats, vilka kommer att användas vid analysen av den svenska 
hållbarhetsrapporteringen för att visa på eventuella samband mellan 
hållbarhetsrapportering, ny lagstiftning, skärpta riktlinjer och ett ökat intresse för CSR-
frågor. Vi har även inkluderat tidigare forskning i vår studie där olika aspekter av 
hållbarhetsredovisningen och dess kvalitet har undersökts. Dessa studier kommer att 
fungera som stöd för oss vid utformningen av de variabler och teman som kommer att 
mätas i studien. Då teori och tidigare studier inom området kommer att ligga till grund 
för vår studie är det deduktiva angreppssättet det bäst lämpade.  
 
Bryman (2011, s. 282) menar att studiens metod karakteriseras av objektivitet och en 
strukturerad metodik vilket kommer att stärka studiens reliabilitet. Metoden är objektiv 
till sin natur då ett index kommer att utformas för att skapa tydliga riktlinjer gällande 
kategorisering av insamlat data. Gill och Johnson (2010, s. 65) menar även att 
hållbarhetsindexet kommer att minimera risken för subjektiva värderingar vid analysen 
av information och möjliggör replikering. Det deduktiva angreppssättet ämnar skapa 
generaliserbarhet för studiens resultat, vilket kommer att uppnås via operationalisering. 
Bryman (2011, s. 151) beskriver att de teorier som ligger till grund för studien skall 
operationaliseras, vilket innebär att indikatorer kommer att utformas för att mäta 
kvaliteten på hållbarhetsredovisningarna. Studiens syfte är att nå generaliserbara 
resultat, vilket föranleder att urvalet från Nasdaq OMX Stockholm måste vara av 
betydande storlek. Studien har även som avsikt att objektivt återge kvalitetsförändringar 
i hållbarhetsredovisningarna. Vid en studie med ett induktivt angreppssätt beskriver 
Patel och Davidson (2011, s. 23) att resultatens generaliserbarhet svårare att fastställa då 
de empiriska resultat forskaren har nått kan vara knutna till den undersökta 
populationen och resultatens teoretiska räckvidd kan vara svår att säkerställa, vilket 
ytterligare stärker det deduktiva angreppssättet. 
 
Patel och Davidsson (2011, s. 13) beskriver att studiens hållbarhetsindex deduceras 
utifrån relevanta teorier för att sedan prövas, vilket senare leder forskaren vidare till 
valet av lämplig forskningsstrategi. Författarna menar även att forskningsstrategier 
främst syftar till att skapa en forskningsdesign där tillvägagångssätten vid 
informationsinsamling, bearbetning och analys beskrivs. Studien kommer att utgå från 
en kvantitativ ansats, vilken karakteriseras av insamling av data som är kvantifierbar 
och bearbetning sker vanligen statistiskt. Den kvantitativa ansatsen är enligt Holme och 
Solvang (1997, s. 79) nära kopplad till ett deduktivt angreppssätt gällande sambandet 
mellan teori och empiri samt generalisering. I kontrast till den kvantitativa ansatsen 
finns den kvalitativa där sociala sammanhang studeras för att försöka nå förklarande 
slutsatser. Vår studie syftar till att nå resultat som möjliggör kausal tolkning såväl som 
generaliserbarhet, vilket är två karakteristiska drag för den kvantitativa forskningen. 
Studiens tillvägagångssätt kommer explicit att beskrivas för att möjliggöra replikation 
såväl som styrka resultatens validitet, vilket ytterligare stärker valet av en kvantitativ 
forskningsmetod.  



	  
27	  

 
4.5	  Litteratursökning	  
Patel och Davidsson (2011, s. 68) beskriver att det är av stor vikt att kritiskt granska den 
litteratur författarna ställs inför under den litterära sökningen. Bryman (2011, s. 97-97) 
betonar även vikten av en grundlig litteraturgenomgång för att stärka studiens 
trovärdighet och belysa tidigare forskning gjord inom ämnesområdet. Vidare menar 
Bryman och Bell (2011, s. 91-92) att en grundlig litteraturgenomgång visar på 
forskarens förmåga att tillgodogöra sig relevant vetenskaplig litteratur. Genom en 
litterär genomgång kan forskaren även åskådliggöra hur den nya studien kommer att 
bidra till det existerande forskningsområdet.  
 
För att finna relevant litteratur påbörjades initialt en sökning i Umeå 
Universitetsbiblioteks databaser EBSCO Business Source Premier, Emerald Books 
Business, Emerald Journals och JSTOR. För att säkerställa litteraturens trovärdighet har 
fackligt granskad (peer reviewed) litteratur använts. De artiklar som använts i studien är 
alla publicerade i erkända vetenskapliga tidskrifter för att säkerställa såväl trovärdighet 
som relevans. De inledande sökningarna gav oss en överblick av de relevanta teorierna 
som finns inom området och tidigare gjord forskning. Vi studerade inledningsvis 
litteraturens ämnesstruktur för att undersöka om det litterära verket kunde anses vara 
relevant, kopplat till vår studies definierade problemformulering och syfte. 
Referenslistor i tidigare genomförd forskning studerades sedan djupare för att finna 
ytterligare teorier och artiklar. Under samtliga sökningar har litteraturens relevans 
kopplat till såväl problemformulering som syfte beaktats. Vid den litterära sökningen 
har vi även tagit hänsyn till teoriernas och den tidigare forskningens vetenskapliga 
genomslagskraft. Detta innebär bland annat att artiklar som kommit att citeras i stor 
utsträckning inom forskningsområdet använts till fördel för artiklar som inte kommit att 
citeras i samma utsträckning. Användningen av väl citerade artiklar kan bidra till att 
styrka vår studies trovärdighet.  
 
Efter att vi identifierat och avgränsat studiens teoretiska ämnesområde, avseende 
hållbarhetsrapporteringens utveckling sett till kvalitet och omfattning, undersökte vi 
även angränsande ämnesområden för att kartlägga hur forskningen mellan olika 
områden samspelar med varandra. Exempelvis har delar av studier som undersökt 
företagens faktiska hållbarhetsarbete inkluderats i vår studie, trots att detta inte står i 
direkt överensstämmelse med vår studies syfte och problemformulering. Orsaken till 
detta är att vi genom att studera tidigare forskning observerat att ett flertal teorier kan 
användas vid studier av såväl hållbarhetsrapporteringens kvalitet som vid utvärderingar 
av företagens arbete med CSR-frågor, vilket gör teorierna relevanta för vår studie. 
Gällande lagtext har inhämtats från regeringskansliets hemsida och information 
gällande GRIs redovisningsramverk har inhämtats från organisationens offentliga 
publikationer. Genomgående har primärkällor använts istället för sekundära källor. 
Detta för att säkerställa att litteraturen inte innehåller avsteg från primärkällan som ett 
resultat av tolkningar i sekundärkällorna. Fack- och kurslitteratur tillhandahållen av 
Umeå Universitetsbibliotek har använts som stöd för studiens vetenskapliga 
utgångspunkter.  
 
Väsentliga sökord som användes under litteratursökningen är följande: CSR, 
hållbarhetsredovisning, kvalitet, quality, non-financial reporting, Corporate Financial 
Performance, miljöredovisning, GRI, intressentteorin, informationsasymmetri, 
information asymmetry, stakeholder theory, legitimitetsteorin, legitimacy theory, Triple 
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Bottom Line, TBL, sustainability, social and environmental reporting samt social and 
environmental disclosures. Sökorden identifierades utifrån vår studies avgränsade 
ämnesområde, där den svenska hållbarhetsrapporteringen ämnas undersökas. 
Inledningsvis använde vi därför kombinationer av sökord som hållbarhetsredovisning + 
kvalitet och non-financial reporting + CSR. Efter dessa sökningar fann vi att majoriteten 
av de studier som genomförts med syfte att undersöka hållbarhetsrapporteringens 
kvalitet inkluderat avsnitt där GRIs redovisningsramverk behandlades i någon 
omfattning. Vi inkluderade efter dessa observationer kombinationer av sökord som 
exempelvis GRI + sustainability reports. Slutligen inkluderades sökord gällande teorier 
som var de mest vanligt förekommande i den tidigare forskningen. Sökningarna 
genomfördes med såväl svenska som engelska sökord. Detta på grund av att majoriteten 
av den akademiska litteraturen har engelska som skriftspråk. Samtidigt ville vi 
undersöka vilken svensk forskning som bedrivits inom området för 
hållbarhetsredovisning, eftersom detta är aktuellt för vår studies avgränsningar. 
 
4.6	  Litteraturgranskning	  
De litterära källorna bör enligt Ejvegård (2009, s. 72) granskas utifrån följande fyra 
krav: äkthetskrav, oberoendekrav, färskhetskrav och samtidighetskrav, vilka ingående 
kommer att behandlas nedan. För att uppnå studiens syfte kommer analyser av 
hållbarhetsredovisningar genomföras, där respektive rapport inhämtas från företagens 
hemsidor. För att säkerställa objektivitet i de rapporter som används vid studiens 
analyser bör dessa kritiskt granskas för att minska risken för vinklat material. Ejvegård 
(2009, s. 72) belyser vikten av att undersöka materialets ursprung och reflektera över 
om dess författare kan uppnå någon vinning i att snedvrida materialet. Då de 
hållbarhetsrapporter som finns publicerade vid studiens sammanställande ej är 
lagreglerade finns det en risk för att företagen vid upprättandet av 
hållbarhetsredovisningen har valt att lägga stor vikt vid de positiva aspekterna av 
företagets hållbarhetsarbete vilket kan leda till snedvriden information. Avsaknaden av 
lagstiftning som rått fram till och med slutet på år 2016 rörande hållbarhetsredovisning 
kan ha skapat en bristande transparens och informationsasymmetri, där tredje part 
saknar relevant information. Då de undersökta företagen är registrerade på Nasdaq 
OMX Stockholm under klassificeringen OMX30 innebär detta att företaget ställs inför 
krav och granskning från en mängd intressenter, vilket vi anser minska risken för 
snedvriden information. Vår studie syftar till att undersöka om 
hållbarhetsrapporteringens kvalitet förbättrats mellan åren 2012 och 2015. I studien 
kommer bland annat hållbarhetsrapporteringens transparens att undersökas och den 
subjektivitet som eventuellt kan förekomma i rapporteringen, som beskrivs ovan, ses 
därför inte som ett problemområde utan snarare som en del av undersökningsmaterialet 
för att uppnå studiens syfte.  
 
Vid litterära granskningar bör källans autenticitet, äkthet, beaktas. Äkthetskravet syftar 
till att säkerställa att författaren är den denne utger sig för att vara (Thurén, 2013, s. 17) 
och utesluta förfalskning (Ejvegård, 2009, s. 71). För att säkerställa autenticiteten i de 
källor som använts i studien har fackligt granskade artiklar använts i störst utsträckning. 
Då icke fackligt granskade artiklar använts har antalet citat beaktats, och artiklar med 
större antal citeringar har valts framför de med färre, för att stärka materialets 
trovärdighet. Vidare har artiklarna hämtats från erkända databaser tillhandahållna av 
Umeå universitetsbibliotek. I de fall där digital information hämtats från hemsidor har 
väletablerade organisationer och institutioner tillhandahållit den inhämtade 
informationen. Den kurslitteratur som använts som stöd för utvecklandet av studiens 
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vetenskapliga utgångspunkter anses vara trovärdiga då litteraturen används i 
undervisningssyfte och därmed fått ett brett erkännande i den akademiska sfären. 
Äkthetskravet anses därmed vara väl övervägt och tillgodosett.   
 
Oberoendekravet avser enligt Ejvegård (2009, s. 71) säkerställa trovärdighet genom att 
granska källans dignitet. Forskaren bör känna till källans ursprung för att säkerställa att 
tolkningar inte gjorts från ursprungskällan. Oberoendekravet har i denna studie 
tillgodosetts då majoriteten av de teorier som finns presenterade i studiens teoretiska 
referensram är hämtade från primärkällor. I de fall där vidareutvecklingar av teorier, 
hämtade från sekundärkällor, presenterats har originalkällan i samtliga fall studerats för 
att säkerställa att inga snedvridna tolkningar har gjorts. Vid granskning av tidigare 
forskning har de teorier av störst dignitet studerats för att tillgodose oberoendekravet. 
För att uppnå studiens syfte kommer hållbarhetsredovisningar att analyseras, vilket 
utgör en sekundärkälla då informationen finns tillgänglig utan vidare datainsamling. 
Den problematik som detta utgör beskrivs ovan och oberoendekravet anses vara uppfyllt 
då de undersökta företagen alla är av betydande storlek vilket skapar större krav från 
företagets intressenter på att redovisningarna skall upprättas i enlighet med rättvisande 
bild.  
 
Ejvegård (2009, s. 72) menar att aktualiteten i de källor som använts bör beaktas. Enligt 
färskhetskravet bör nyare källor användas istället för äldre, för att säkerställa deras 
aktualitet. Vidare betonar Ejvegård (2009, s. 72) vikten av att tillgodose 
samtidighetskravet genom att studier av material tidsmässigt är nära anknuten till den 
studie forskaren ämnar utföra. I vår studie undersöks tidsperioderna 2012 och 2015 och 
tidigare forskning i nära anknytning till dessa tidsperioder har därför använts. I studien 
har utvecklingen inom forskningsområdet beaktats och de senaste studierna har använts 
i fördel för äldre. Vid användning av teorier har ursprungskällan använts och vidare 
forskning samt utveckling av begreppet studerats. Vidare har samtlig materialinsamling 
skett i nära anknytning till dess bearbetning för att säkerställa att samtidighetskravet 
tillgodosetts.   
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5.	  Praktisk	  metod 
______________________________________________________________________ 

 
Kapitlet beskriver de metoder som används vid genomförandet av studien för att uppnå 

dess syfte. Inledningsvis presenteras studiens forskningsdesign och därefter beskrivs 
studiens operationalisering av de teoretiska begreppen. Slutligen diskuteras studiens 

urval, databearbetning, matnings- och bearbetningsfel samt bortfall. 
______________________________________________________________________ 
 
5.1	  Forskningsdesign	  	  
Enligt Lantz (2014, s. 25) kan en studies forskningsdesign utgå från observationsstudier 
eller experimentella studier. Vid observationsstudier undersöker forskaren världen som 
den är, utan att påverka dess kontext. Vidare karakteriseras experimentella studier av att 
forskaren är delaktig i studierna genom att påverkar den undersökta kontexten. För att 
uppnå studiens syfte kommer hållbarhetsredovisningar att studeras, vilket motiverar en 
forskningsdesign utgående från observationsstudier och någon typ av textanalys. 
Bergström och Boréus (2012, s. 24-26) beskriver ett flertal textanalyser som finns 
tillgängliga vid studier av litterära verk, dessa innefattar bland annat innehållsanalys, 
argumentationsanalys, idé- och ideologianalys, narrativ analys och diskursanalys. 
Krippendorff (2013, s. 24) beskriver innehållsanalysen som en flexibel forskningsmetod 
som möjliggör replikerbarhet, där användning av såväl kvantitativa som kvalitativa 
undersökningsvariabler är möjligt. Vår studie kommer att utgå från en tolkande 
innehållsanalys, eftersom detta enligt oss är den mest lämpade forskningsdesignen för 
att uppnå studiens syfte och problemformulering och övriga textanalyser kommer på 
grund av detta inte att beskrivas i någon vidare utsträckning.   
 
Enligt Drisko och Maschi (2016, s. 1) kan innehållsanalysen vara av kvantitativ, 
kvalitativ alternativt tolkande karaktär. Neuendorfs (2002) definition av den 
fundamentala innehållsanalysen (basic content analysis) är av kvantitativ natur, vilket 
enligt Drisko och Maschi (2016, s. 2) också kan anses vara den mest förekommande 
varianten vid innehållsanalysstudier. Författare som definierat innehållsanalysen utifrån 
det fundamentala perspektivet lyfter enligt Drisko och Maschi (2016, s. 3) fram 
kvantitativa undersökningsmetoder som lämpade för analysen där exempelvis 
ordräkning är vanligt förekommande. Kvantifierbar data utgör grunden för 
konstruktionen av det kodningsschema som sedan skapas för att möjliggöra mätningar 
av den undersökta texten, vilket ger upphov till ökad reliabilitet och validitet.  
 
Den tolkande innehållsanalysen (interpretive content analysis) är nära förknippad med 
den kvalitativa men delar även karakteristiska drag med den kvantitativa 
innehållsanalysen. För att öka vår studies trovärdighet samt knyta an till de 
vetenskapliga utgångspunkterna är replikerbarhet, reliabilitet och validitet viktiga 
aspekter, vilket motiverar valet av forskningsmetod. Ordräkning kan förekomma som 
undersökningsmetod för den tolkande innehållsanalysen men kompletteras även med 
studier av textens huvudsakliga teman, kategorier och helhetsbedömningar. Dessa 
kombinationer av kvantitativa, kvalitativa och tolkande metoder för att undersöka texter 
gör den tolkande innehållsanalysen flexibel till sin natur. Metodens mångfaldighet gör 
den lämpad för den vår studie, eftersom kvantitativa mått kommer att användas för att 
säkerställa objektivitet tillsammans med kvalitativa mått som möjliggör för djupare 
analyser av de funna resultaten. Ett flertal tidigare studier av hållbarhetsrapportering, 
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vilka presenteras i den teoretiska referensramen, har genomförts via innehållsanalys 
vilket ytterligare visar på metodens lämplighet för vår studie och problemformulering.  
 
Till skillnad från den kvantitativa och tolkande innehållsanalysen betonar den 
kvalitativa innehållsanalysen, enligt Drisko och Maschi (2016, s. 3) trovärdighet och 
tillförlitlighet framför reliabilitet och validitet. För att generera en djupare förståelse för 
textens bakomliggande innebörd används den kvalitativa innehållsanalysen, där fokus 
ligger på konstruktion samt bearbetning av kategorier och teman i den undersökta 
texten. En studie utgående från den kvantitativa alternativt kvalitativa innehållsanalysen 
hade begränsat vår studie till traditionellt kvantitativa eller kvalitativa 
undersökningsmetoder, vilket inte är önskvärt sett till studiens formulerade syfte och 
stärker vårt val av undersökningsmetod. 
 
5.2	  Operationalisering	  	  
För att göra det teoretiska konceptet mätbart måste variabler som kan utvärdera 
hållbarhetsrapporteringens kvalitet operationaliseras. Det finns en rad utformade index 
som skapats i syfte att underlätta upprättandet av hållbarhetsredovisningar och 
bedömningen av deras kvalitet. United Nation Global Compact [UNGC], Dow Jones 
Sustainability Index [DJSI] (RobecoSAMa, 2017) och Kinder, Lydenberg, Domini 
Research and Analytics [KLD] (Chatterji et al., 2009) är tre etablerade ramverk 
framtagna för att bedöma och granska hållbarhetsredovisningar. Ramverk har även 
utformats genom studier utförda av Clarkson et al. (2008) och Sutantoputra (2009) för 
att verka som stöd vid bedömning av ett företags frivilliga hållbarhetsrapportering. 
Ramverken framtagna av såväl Clarkson et al. (2008, s. 310) som Sutantoputra (2009, s. 
41-42) grundar sig på GRIs etablerade riktlinjer för hållbarhetsredovisning. Studier 
genomförda av Habek och Wolniak (2016, s. 415) från år 2016 visar att cirka 91% av 
den svenska hållbarhetsrapporteringen upprättas i enlighet med GRIs riktlinjer.  
 
På grund av författarnas funna resultat kommer hållbarhetsindexet i vår studie att 
utformas med stöd av GRIs riktlinjer och ramverken utformade av Clarkson et al. samt 
Sutantoputra för att uppfylla studiens syfte. Det finns även ett antal krav utformade i 
ÅRL på vad hållbarhetsredovisningen bör innehålla efter introduktionen av den nya 
hållbarhetslagen i Sverige från och med år 2017 (FAR, 2016). Ett eget konstruerat 
hållbarhetsindex skulle, på grund av våra begränsade förkunskaper inom området, 
kunna orsaka såväl validitets som reliabilitetsproblem. Ramverken UNGC, DJSI och 
KLD är upprättade för bedömning av hållbarhetsrapportering globalt. Den globala 
hållbarhetsrapporteringen kan i större utsträckning än i Sverige vara upprättad i enlighet 
med andra ramverk än GRI, vilket gör att dessa ramverk inte kommer att inkluderas i 
hållbarhetsindexet. Ramverket framtaget av Sutantoputra är en vidareutveckling av det 
ramverk som Clarkson et al. konstruerat och kommer därför att inkluderas i vårt 
hållbarhetsindex för att undersöka rapporteringens kvalitet sett till företagens sociala 
ansvar. 
 
Hållbarhetsindex kommer att konstrueras utifrån Clarksons et al.´s och Sutantoputras 
ramverk och justeringar kommer även att göras utifrån GRIs rådande riktlinjer, eftersom 
de två ramverken är baserade på den 2002 års lanserade versionen G2 av GRIs 
redovisningsramverk (Clarkson et al., 2008, s. 309; Sutantoputra, 2009, s. 42). För att 
uppnå studiens syfte kommer hållbarhetsindexet även att inkludera variabler från 
version G3 och G4 av GRIs riktlinjer, eftersom dessa var de gällande riktlinjerna under 
de två definierade undersökningsperioderna. I studiens hållbarhetsindex kommer även 
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relevanta krav som formulerats i ÅRL rörande innehåll och omfattning av 
hållbarhetsrapporteringen att inkluderas i studiens hållbarhetsindex. Detta för att 
observera eventuell kvalitetsförändring i hållbarhetsrapporteringen i enlighet med den 
nya hållbarhetslagen. Syftet med att inkludera tillägg från ÅRL är att undersöka om 
företag sedan introduktionen av EU direktivet har börjat inkludera dessa variabler i sin 
hållbarhetsrapportering redan innan den nya lagen implementeras i Sverige. För att 
säkerställa en hög grad av såväl validitet som reliabilitet kommer en kombination av 
tidigare utvecklade ramverk för kvalitetsbedömning genom innehållsanalys, rådande 
riktlinjer och lagstiftning samt egengjorda konstruktioner att ligga till grund för studiens 
hållbarhetsindex.  
 
5.2.1	  Hållbarhetsindex	  
I studiens teoretiska referensram presenteras studierna genomförda av Clarkson et al. 
(2008) och Sutantoputra (2009). Bedömningsramverken utformade enligt dessa studier 
finns i sin helhet presenterade i Appendix A och Appendix B. Studiens hållbarhetsindex 
kommer, i likhet med ramverket utformat av Clarkson et al. (2008), att inkludera de sju 
kategorierna: A1 Ledningsstruktur och förvaltning, A2 Trovärdighet, A3 
Miljöindikatorer, A4 Miljöutgifter, A5 vision och strategi, A6 Miljöprofil och A7 
Miljöinitiativ. Clarkson et al. (2008, s. 313) har definierat kategorierna A1-A4 som 
verifierbara och A5-A7 som icke-verifierbara. Vår studie kommer att applicera 
kategoriseringen utformad av Clarkson et al. i vår studies hållbarhetsindex för att 
säkerställa objektivitet, då de verifierbara kategorierna enligt Clarkson et al. (2008, s. 
313) är svåra att imitera för underpresterande företag. Clarkson et al. beskriver hur 
användningen av verifierbara variabler minskar risken för att underpresterande företag 
förvränger kvaliteten i sin hållbarhetsrapportering genom att imitera högre presterande 
företags prestationer. Vidare inkluderas de icke-verifierbara kategorierna i indexet för 
att skapa djup i studien och möjliggöra för vidare analys av resultaten.  
 
Clarksons ramverk är konstruerat för att undersöka kvaliteten på företagets 
hållbarhetsrapportering med avseende på dess miljömässiga påverkan. Sutantoputra 
(2009) har vidareutvecklat Clarksons ramverk och har utvecklat variabler för att 
utvärdera företagens sociala påverkan. Även Sutantoputras ramverk utgår från de sju 
kategorier A1-A7, vilka kommer att användas i studiens hållbarhetsindex för att 
undersöka kvaliteten på företagens sociala rapportering. Relevant teori har även 
beaktats vid konstruerandet av hållbarhetsindexet för att bland annat undersöka om 
informationsasymmetrin minskat, företagens legitimitet ökat och om intressenterna 
därmed tillgodosetts i högre utsträckning mellan undersökningsperioderna.  
  
Utifrån de definierade ramverken och riktlinjerna, anpassade för kvalitetsbedömning av 
hållbarhetsrapportering, kommer genom tolkande innehållsanalys ett objektivt 
förhållningssätt att möjliggöras vid undersökningarna. Bryman (2011, s. 296) beskriver 
innehållsanalysen som en forskningsmetod där stor flexibilitet erbjuds forskaren vilket 
möjliggör transparenta beskrivningar av konstruktionen av de index och 
tillvägagångssätt som används i studien. Detta innebär att innehållsanalysen som metod 
möjliggör för replikerbarhet och därmed också objektivitet. Cochran och Wood (1984, 
s. 44) menar att reliabilitetsproblem kan uppkomma i studier som utgår ifrån 
innehållsanalyser, eftersom studiens resultat endast kan blir så bra som kvaliteten på det 
undersökta materialet, en brist som även lyfts av Bryman (2011, s. 296). Vår studie 
kommer att utgå från analyser av hållbarhetsrapporteringar vilket kan skapa risk för 
skevhet, eftersom företag kan välja att utlämna information från deras rapportering 
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vilket gör att deras hållbarhetsredovisning inte överensstämmer med verkligheten. Vår 
studie syftar bland annat till att undersöka hur hållbarhetsrapporteringens transparens 
förändrats mellan de två definierade undersökningsperioderna och risken för att 
rapporteringen inte stämmer överens med verkligheten anses därför inte påverka 
resultatet negativt utan snarare vara en del av studiens syfte. Bedömningsramverken 
konstruerade av Clarkson et al. (2008) och Sutantoputra (2009) är nära förankrade med 
GRIs riktlinjer vilket innebär att företag vars hållbarhetsrapportering är upprättad i 
enlighet med GRI kommer att generera ett högre resultat vid användandet av detta index 
än företag vars hållbarhetsrapportering är upprättad i enlighet med något annat ramverk. 
Detta ses enligt Clarkson (2008, s. 309) som något positivt eftersom företag vars 
rapportering är upprättad i enlighet med GRI är mer benägna att presentera verifierbara 
variabler, vilket enligt författaren också bör premieras. Resonemanget stämmer väl 
överens med vår studies syfte och problemformulering och fokus kommer därför att 
läggas vid versionerna G3 och G4 vid konstruktionen av hållbarhetsindexet. 
 
5.2.2	  Justeringar	  
För att utforma ett hållbarhetsindex som uppfyller studiens syfte har som tidigare 
nämnts ett antal justeringar gjorts till Clarkson et al. (2008) och Sutantoputras (2009) 
ramverk, presenterade i Appendix C. Justeringarna och orsakerna till dessa kommer att 
diskuteras nedan för att skapa en förståelse för vilka ändringar som anses vara 
nödvändiga för att skapa ett hållbarhetsindex anpassat för vår studie. Vår studie syftar 
till att undersöka om en utveckling skett avseende rapporteringens kvalitet och 
omfattning samt om eventuella trender och utvecklingsriktningar går att observera för 
de undersökta företagen inom den definierade undersökningsperioden. För att uppnå 
studiens syfte har kompletteringar till de ursprungliga ramverken gjorts med 
undersökningsvariabler från G3, G4 och ÅRL. Hållbarhetsindexet består av de tre 
huvudkategorierna: Struktur och standard för hållbarhetsrapportering, Rapportering av 
miljöaspekter och Rapportering av sociala aspekter. Företagens ekonomiska ansvar 
kommer att undersökas genomgående under samtliga tre huvudkategorier. 
  
Hållbarhetsindexets miljömässiga kvalitetsmätning kommer att utgå från Clarksons 
ramverk där punkterna A1.1-2 kommer att slås samman till en punkt, där förekomsten 
av avdelningar eller individer för hantering av miljöfrågor inom företaget undersöks. 
Ursprungligen inkluderar även dessa punkter en mätning av sociala aspekter vilket 
exkluderas vid sammanslagningen, eftersom Clarksons ramverk kompletteras med 
Sutantoputras och de sociala frågorna i och med detta undersöks mer djupgående. Punkt 
A1.4 kommer att slås samman med A2.12 och därmed mäta intressenternas delaktighet i 
utformningen av företagets miljöpolicy och rapportering. A1.5 kommer att justeras till 
att inte enbart mäta implementeringen av ISO 14001 standard utan även utvidgas till att 
undersöka implementeringen av allmänna riktlinjer inom företag. Denna punkt kommer 
på grund av justeringen att återfinnas under kategori Struktur och standard för 
hållbarhetsredovisning. Kategorin är ett tillägg till studiens hållbarhetsindex där 
variabler som undersöker hållbarhetsrapporteringens allmängiltiga utformning och 
kvalitet kommer att undersökas, frikopplat från de två huvudområdena miljömässigt och 
socialt ansvar. Justeringen innebär även att punkt A2.1 kan exkluderas då 
implementeringen av alla typer av riktlinjer avses mätas i punkt A1.5 och övriga 
punkter där specifika riktlinjer tas upp därför blir överflödiga. På grund av samma 
justering kommer punkt A2.6 enbart att undersöka externa utmärkelser för 
miljöprestation. Punkt A1.6 rörande chefers ersättning kopplad till miljöprestation 
utelämnas då detta är svårt att urskilja i hållbarhetsredovisningarna.  
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Punkterna A2.9 och A2.10 syftar till att undersöka deltagande i branschspecifika 
initiativ och miljöorganisationer och punkt A2.8 beskriver liknande aspekter. Punkt 
A2.8 kommer därför att exkluderas från hållbarhetsindexet, eftersom de två 
förstnämnda punkterna täcker samtlig nödvändig undersökning inom området. Under 
kategori A3 kommer beteckningen IMP (indikatorer för miljöprestation) att ersättas 
med texten “Redovisat uppgifter om...” för att öka läsarens förståelse samt för att 
utvidgad begreppet och undersökningarna något. A3.5 kommer enbart att undersöka 
redovisade uppgifter om farliga kemiska utsläpp och TRI exkluderas därmed, eftersom 
detta är en amerikansk organisation och inte relevant för vår studie. Punkt A3.6 kommer 
även att exkluderas då denna punkt anses vara överflödig på grund av att övriga punkter 
under kategori A3 täcker detta område. 
  
Punkt A3.10 syftar till att undersöka företagets rapportering kring överskridanden och 
rapporterade incidenter, A4.3 ämnar vidare undersöka belopp spenderade på böter 
relaterade till miljöfrågor. Då vår studie enbart kommer att undersöka 
hållbarhetsrapportering och inte övrig medial rapportering, vilket specificeras i studiens 
avgränsningar, kommer vi att under dessa punkter enbart studera överskridanden och 
incidenter som företaget väljer att presentera i sin hållbarhetsrapportering. Vi är 
medvetna om att företagen kan välja att utelämna denna typ av negativ information från 
sin rapportering. Det anser vi dock inte vara ett problem utan snarare en punkt som 
finns inkluderad för att uppnå studiens syfte genom att undersöka om 
hållbarhetsrapporteringen mellan de två undersökningsperioderna har blivit mer 
transparent. Punkterna kommer därför att inkluderas i studiens hållbarhetsindex, 
eftersom presentation av såväl positiv som negativ information utgör en viktig del av 
GRIs riktlinjer. 
  
Till Clarkson et al.´s icke-verifierbara variabler har följande justeringar gjorts. A5.3 
inkluderar förtydligande tillägg för att öka läsarens förståelse för 
ursprungsformuleringen. Punkt A5.4 kommer att exkluderas och uttalanden om 
utvärderingar av företagets miljöarbete kommer att läggas till under punkt A7.4 för att 
öka de enskilda punkternas relevans. A7.4 kommer att inkludera mätningar av framtida 
mål inom miljöarbeten som inte återfinns inom kategori A3. Slutligen kommer punkt 
A6.1 kommer att exkluderas, eftersom detta undersökningsområde täcks av 
hållbarhetsindexets övriga punkter. 
  
Sutantoputra (2009, s. 46) beskriver hur ramverket framtaget av författaren utgör en god 
grund för fortsatta studier, där kategorier och variabler kan adderas eller exkluderas för 
att lämpa sig för andra studier och för att anpassa sig till förändringen inom området. 
Det talar för användandet av Sutantoputras ramverk i vår studie och styrker de 
justeringar har som gjorts. Då ramverket utvecklat av Sutantoputra är en 
vidareutveckling av Clarkson et als.´s ramverk, med betoning på företagens sociala 
ansvar snarare än det miljömässiga, är flertalet av de justeringar vi gjort desamma som 
de justeringar vi har genomfört i Clarksons ramverk. Punkterna A1.1-3, A1.6, A2.7, 
A4.3 och A5.3 i Sutantoputras ramverk har justerats i likhet med de motsvarande 
punkterna i Clarksons ramverk. Vidare har A2.1, A2.8 och A6.1 exkluderats ur 
hållbarhetsindexet av de skäl som beskrivs för motsvarande punkter i Clarksons 
ramverk. I kategori A3 har ISP (Indikationer för sociala prestationer), av 
förenklingsskäl och för att utvidga begreppen, ersatts med “Redovisat uppgifter om”. 
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I kategorin Struktur och standard för hållbarhetsredovisning har första punkten 
inkluderats på basen av det lagstiftade krav som presenteras i ÅRL och som under 
räkenskapsåret 2017 kommer att implementeras i samtliga av de berörda företagens 
hållbarhetsrapporteringar. Kategorins första punkt berör företagens implementering av 
allmänna riktlinjer för sin hållbarhetsrapportering. I de fall där allmänna riktlinjer inte 
implementerats skall det enligt 12§ 3 st ÅRL (ex. SFS 1998:1276) anges anledning till 
detta, vilket kommer att undersökas under denna punkt. Lagen innehåller även 
rapporteringskrav om policys och motivering till eventuell avsaknad av policy, vilket 
redan berörs i de existerande punkterna i vårt ramverk. Även övriga 
hållbarhetsföreskrifter i ÅRL kan anses vara behandlade under punkterna i Clarkson et 
al.´s och Sutantoputras ramverk.  
 
Vidare anger GRI (2013a, s. 29-51) i dess riktlinjer, G3 och G4, att 
hållbarhetsrapporteringen skall inkludera företagets samtliga dimensioner eller 
avdelningar, vilket undersöks i kategorins tredje punkt. GRIs riktlinjer innehåller även 
föreskrifter om att företaget skall redovisa uppgifter om de geografiska områden där 
företaget verkar. En inkludering av en sådan punkt skulle medföra svårigheter att 
uppfatta vad som är företagets geografiska områden och göra en objektiv bedömning 
utifrån att enbart studera hållbarhetsredovisningar svår, därför utesluts denna punkt. 
Enligt GRI (2013a, s. 18) skall utvecklingen inom olika hållbarhetsområden presenteras 
i företagens hållbarhetsrapportering och vara jämförbar mellan olika år, vilket 
undersöks i punkt fem. Slutligen undersöks i kategorins sjätte punkt informationens 
aktualitet vid publiceringstillfället, vilket anses vara viktigt i såväl G3 som G4. 
  
Utöver de ovan beskrivna justeringarna i Clarkson et al. och Sutantoputras ramverk har 
ett antal variabler från ÅRL såväl som G3 och G4 riktlinjerna inkluderats i studiens 
hållbarhetsindex för att säkerställa studiens aktualitet. Version G3 av riktlinjerna 
uppsatta av GRI (2013a, s. 29-30) lägger utöver intressenters delaktighet vid utformning 
av företagets policys och hållbarhetsrapportering betoning vid medarbetares 
inblandning. Medarbetare inkluderas därför vid mätningarna av punkt A1.3 under 
kategorierna rörande rapporteringen av miljöaspekter och sociala aspekter. Under 
kategori A3 för rapportering av miljöaspekter har punkt A3.2 inkluderats för att 
undersöka redovisningen av uppgifter om energiförbrukning utanför verksamheten, 
något som regleras i GRI (2013a, s. 52-64) under G4s riktlinjer. G4 reglerar även att 
uppgifter om klagomål angående miljöpåverkan, adresserade och lösta genom 
klagomålshantering bör redovisas i hållbarhetsrapporteringen, vilket undersöks i A3.14. 
Hållbarhetsredovisningar upprättade i enlighet med G3s riktlinjer bör inkludera 
redovisade uppgifter om transport av miljöfarligt avfall, import och export, vilket 
undersöks i A3.8. Punkt A3.19 undersöker hållbarhetsrapporteringens redovisning av 
uppgifter om användning av resurser specificerat i härkomst, vilket även regleras i G3. 
Slutligen anger riktlinjerna i G3 att företagen skall redovisa uppgifter om miljöpåverkan 
på grund av transport med hänsyn till produkter och material, inklusive arbets-
/tjänsteresor, vilket inkluderats i hållbarhetsindexets mätningar i punkt A3.12. 
  
Kategorin rapportering om sociala aspekter innehåller tillägg från GRI (2013a, s. 64-
80), version G3, rörande redovisning av uppgifter om jämförelse mellan företagets 
normallöner och de minimilöner som finns på orten där företaget verkar. Denna mätning 
återfinns i A3.6 och är ett exempel på en sammanslagen undersökning avseende 
kvaliteten på företagets såväl sociala som ekonomiska rapportering. G3 riktlinjerna 
reglerar även rutiner för kundnöjdhet, där undersökningar och resultat bör redovisas, 
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vilket undersöks i A7.3. G4 riktlinjerna reglerar klagomål angående personalfrågor, 
förfaranden som varit föremål för granskning angående mänskliga rättigheter och 
klagomål angående påverkan på samhället vilka återfinns i punkterna A3.6, A3.7 
respektive A3.15. 
 
5.2.3	  Poängsystem	  
Hållbarhetsrapporterna granskas utifrån det konstruerade hållbarhetsindexet (se 
Appendix C) där de olika variablerna är tilldelade poäng, som sedan sammanställs för 
att ge en helhetsbedömning av den granskade hållbarhetsrapportens kvalitet. I studier 
genomförda av Waddock och Graves (1997, s. 12) samt Callan och Thomas (2011, s. 
340) gällande hållbart företagande har ett poängsystem använts, där variabler 
presenterade inom så kallade positiva områden tilldelats poäng mellan 0-2 och variabler 
presenterade inom kontroversiella områden tilldelats poäng mellan (-2)-0. Vi kommer 
inte att använda negativa värden i studiens hållbarhetsindex, eftersom dessa snarare 
syftar till att mäta oönskad aktivitet i företagets verksamhet än kvaliteten på den 
faktiska rapporteringen. Vid kvalitetsbedömningar utifrån det etablerade ramverket 
DJSI tilldelas de undersökta variablerna vikter som sedan vägs samman för att 
presentera en slutlig bedömning av hållbarhetsrapporteringens kvalitet (RobecoSAM, 
2014, s. 8). Något viktsystem kommer inte att tillämpas i vår studie då 
hållbarhetsindexet främst grundar sig på Clarkson et al.´s samt Sutantoputras ramverk 
tillsammans med GRIs riktlinjer. En egen viktning skulle därmed riskera att skapa 
validitets- och reliabilitetsbekymmer på grund av våra begränsade förkunskaper inom 
området.  
 
Clarkson et al. (2008) och Sutantoputra (2009) har i sina studier tilldelat de undersökta 
variablerna ett respektive noll poäng för samtliga kategorier med undantag för kategori 
A3 där punkterna tilldelats poäng mellan 0-6 i Clarkson et al.´s ramverk och 0-3 i 
Sutantoputras. Då bedömningen på en poängskala mellan 0-6 kan försvåra 
bedömningen och skapa subjektivitet kommer detta system inte användas. 
Poängsättningen 0-1 anses inte tillräcklig, eftersom syftet med vår studie är att 
undersöka kvalitet och därför krävs utökning av poängssystemet. I studiens 
hållbarhetsindex kommer respektive variabel att kunna tilldelas 0-2 respektive 0-3 
poäng, beroende på variabelns frånvaro alternativt existens i rapporteringen och 
kvaliteten på beskrivningen av variabeln (för exempel på bedömning se Appendix F). 
För att avgöra det optimala poängsystemet för vår studie har en pilotundersökning 
genomförts, vilket beskrivs mer ingående under avsnitt 5.4 Databearbetning. 
 
5.3	  Population	  och	  datainsamling	  
Studien syftar till att undersöka de 20 största bolagen (Appendix A), avseende 
omsättning, och eventuella förändringar i kvalitet och omfattning i 
hållbarhetsrapportering mellan de två definierade undersökningsperioderna. Denna 
avgränsning är gjord för att säkerställa ett robust urval, då merparten av de företag som 
upprättar hållbarhetsredovisningar kan klassificeras som stora enligt studier genomförda 
av Habek och Wolniak (2016, s. 405). Börsnoterade bolag delas in i segmenten, Large 
Cap, Mid Cap eller Small Cap på Nasdaq OMX Stockholm beroende på företagens 
aktievärde. De företag vars börsvärde överstiger en miljard euro är noterade på Large 
Cap och tillhör klassificeringen stora företag (Swedbank, 2017) och därför kommer 
studien fokusera på företag som klassificeras som Large Cap. För att ytterligare 
avgränsa studien till de största företagen har Nasdaqs OMX30 använts. Under 
klassificeringen OMX30 återfinns de 30 mest omsatta aktierna på Nasdaq OMX 
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Stockholm (SEB, 2017). Av de 30 bolag som återfinns på OMX30 har därefter de 20 
största bolagen avseende omsättning valts ut som population för vår studie. Urvalets 
storlek fastställdes för att säkerställa ett robust urval, avseende såväl djup som 
omfattning. Med hjälp av tolkande innehållsanalys ämnar studien främst att skapa djup i 
de empiriska resultaten och storleken på vår studies urval fastställdes därför för att 
uppnå detta, utifrån studiens tidsram. Samtidigt har urvalets omfattning beaktats för att 
säkerställa generaliserbarhet för studiens resultat. Studiens urval genomfördes den 
2017-03-15 och de 20 största företagen som ingår i studien, befann sig på OMX30 vid 
den tidpunkten. År 2012 ingick inte Fingerprint Cards under OMX30, men vi har ändå 
valt att ta med företaget i undersökningen. Detta eftersom att Fingerprint Cards är stora 
idag och vi anser att det trots denna frånvaro år 2012 är intressant att undersöka om en 
förändring har skett angående företagets hållbarhetsredovisning.  
 
För att säkerställa robusta och generaliserbara resultat skulle enligt Patel och Davidson 
(2011, s. 111) ett optimalt urval bestå av den totala populationen. Studier utförda på en 
hel population benämns enligt Svenning (2003, s. 101-102) totalundersökning och 
studier utförda på delar av den totala populationen benämns urvalsundersökning. 
Johansson-Lindfors (1993, s. 92) beskriver undersökningar av totala populationer som 
kostsamma och tidsödande, vilket gör dem praktiskt svårgenomförbara. På grund av den 
begränsade tidsramen kommer vi därför att använda oss av urvalsundersökningar i vår 
studie. Enligt Bryman (2011, s. 392) är vår studies urval är ett målstyrt urval, eftersom 
företagen inte har valt slumpvis. Ett målstyrt urval är ett icke-sannolikhetsurval, där den 
valda populationen utses med avseende på dess koppling till studiens syfte. Studiens 
urval genomfördes den 2017-03-15. (flyttat upp) 
 
GRI har upprättat en databas där företag på frivillig basis kan publicera 
hållbarhetsredovisningar upprättade i enlighet med GRIs ramverk, men denna databas 
kan anses vara ofullständig eftersom publiceringen i databasen inte är förlagd med 
något krav. Vi har vidare ingen kännedom om någon databas där samtlig svensk 
hållbarhetsrapportering finns samlad. På grund av dessa orsaker har istället de 20 största 
företagen listade på Nasdaq OMX30 Stockholm valts ut och deras hållbarhetsrapporter 
har inhämtats manuellt från respektive företags hemsida. Ett urval från någon av de 
existerande databaserna där hållbarhetsrapportering tillhandahålls hade kunnat medföra 
undertäckning, eftersom det saknas garantier för att all publicerad 
hållbarhetsredovisning finns samlad i de olika databaserna. Dahmström (2011, s. 320) 
beskriver problematiken med eventuell undertäckning som allvarlig då 
undersökningsenheter som uteblir från studien kan besitta andra egenskaper än de 
undersökta enheterna, vilket kan skapa skevheter i studiens resultat och leda till 
minskad möjlighet för generaliserbarhet. Vid inhämtning av hållbarhetsrapportering via 
GRIs databas finns en risk för undertäckning, eftersom företag vars 
hållbarhetsredovisning är av låg kvalitet riskerar att utebli från urvalet på grund av att 
dessa företag troligen är mindre benägna att publicera rapporterna i databasen. Vid 
användning av GRIs databas hade endast hållbarhetsredovisningar upprättade i enlighet 
med GRIs riktlinjer nåtts. Detta hade inte uppfyllt studiens syfte, eftersom den ämnar 
undersöka eventuell kvalitetsförändring mellan de två undersökningsperioderna 
oberoende av i enlighet med vilket ramverk rapporten är upprättad. Dessa orsaker 
motiverar en manuell inhämtning av hållbarhetsrapporterna för att uppnå studiens syfte 
och minska risken för undertäckning. 
 
Vår studie utgår från sekundärdata i form av undersökningar av 
hållbarhetsredovisningar. Cochran och Wood (1984, s. 44) samt Bryman (2011, s. 296) 
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menar som tidigare nämnts att kvaliteten på studier utgående från sekundärdata endast 
kan bli så bra som det undersökta materialet. Med detta i åtanke har studiens 
hållbarhetsindex utformats för att undersöka hållbarhetsrapporteringens transparens och 
objektivitet för att på detta sätt undvika att eventuell snedvridning i rapporterna kommer 
att påverka studiens resultat och analys. Studiens syfte är även att utifrån det utformade 
hållbarhetsindexet undersökta om hållbarhetsrapporteringen tenderat att bli mer 
transparent mellan de två undersökningsperioderna och användning av sekundärdata 
anses av dessa orsaker inte vara ett problem utan ses snarare som nödvändig för att ge 
svar på studiens problemformulering. 
 
Vår studie beaktar både företag som har en fristående hållbarhetsredovisning och 
företag vars hållbarhetsredovisning är inkluderad i den årliga finansiella rapporten. 
Utöver den information som finns tillgänglig i rapporten redovisar många företag 
ytterligare information om hållbarhet på sina hemsidor. Övrig information som inte 
finns rapporterad i den årliga hållbarhetsredovisningen har inte beaktats. Däremot har 
en viss komplettering av hållbarhetsinformation skett i vissa rapporter, där en del 
företag har valt att särskilja den numeriska och skriftliga hållbarhetsinformationen i 
separata rapporter. Undantagen omfattar företagen Alfa Laval och Atlas Copco, där två 
rapporter har studerats för vart år och företag. Om hänsyn inte hade tagits till dessa 
rapporter skulle risken för ett missvisande resultat ha ökat.   
 
5.4	  Databearbetning	  	  
Johansson-Lindfors (1993, s. 140) beskriver databearbetningen som den process som 
länkar samman datainsamlingen med analysen. Författaren betonar även kodningen av 
empirisk data och bortfallsanalysen som två centrala moment under processen. Enligt 
Bergström och Boréus (2012, s. 50) kan innehållsanalysen genomföras manuellt eller 
automatiskt med hjälp av datoriserad programvara. I studiens databearbetning har totalt 
40 stycken hållbarhetsredovisningar studerats, bearbetningen har genomförts i 
programvaran NVivo och det slutliga resultatet har redovisats med hjälp av 
programvaran Excel. 
 
5.4.1	  Programvaror	  och	  kodningsprocess	  
För att möjliggöra replikation har databearbetningen i vår studien genomförts med hjälp 
av programvaran NVivo11. Programvaran är framtagen för att fungera som ett 
hjälpmedel vid undersökningsprocessen av kvantitativ och kvalitativ data genom att 
finna teman och mönster i den undersökta informationen. (QSR international, 2017) Vid 
studier av ostrukturerad data som presenteras i de undersökta 
hållbarhetsrapporteringarna fungerar NVivo som ett stöd genom att ge en överblick av 
informationen och verktyg för att hantera informationen på ett strukturerat sätt. 
Användandet av NVivo kommer därmed att effektivisera studiens databearbetning och 
göra det möjligt att upprepa studien, vilket motiverar programvarans användande. I vår 
studie kommer vi använda NVivo genom programvarans kategoriseringsmöjlighet. 
Punkterna i studiens hållbarhetsindex kommer att kategoriseras, för att ge oss möjlighet 
att studera respektive hållbarhetsrapports poängbedömning återigen.  
 
Efter bearbetning av undersökningsmaterial i NVivo har varje hållbarhetsrapports 
poängsättning sammanställts i Excel utifrån hållbarhetsindexet och därefter har diagram 
och tabeller utformats för att skapa ett mer lättöverskådligt resultat. Vid bearbetningen 
har fokus legat på ett företag åt gången, där hållbarhetsredovisningar för båda 
undersökningsperioderna har studerats, för att enklare upptäcka skillnader i innehåll och 
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kvalitet mellan hållbarhetsrapporterna. Varje hållbarhetsredovisning har dock 
undersökts individuellt och poängsatts utifrån avsaknad eller grad av uppfyllande av 
hållbarhetsindexets punkter. För att ytterligare styrka att det skett en förändring i 
hållbarhetsinformationen sedan första undersökningsperioden har ordräkning 
förekommit för några företag och punkter, via NVivos word search-funktion. Enligt 
Neuendorf (2002) kan ordräkning ses som en traditionell teknik vid kvantitativa 
innehållsanalyser. Denna teknik kommer att tillämpas för att säkerställa systematik, 
transparens och objektivitet i studien. 
 
Boréus och Bergström (2012, s. 55) menar att ett kodningsschema bör konstrueras för 
att en innehållsanalys skall kunna genomföras. Kodningsschemat består enligt Boréus 
och Bergström (2012, s. 58) av noteringar om vad som skall mätas i innehållsanalysen 
och vid komplexare studier inkluderar kodningsschemat även specifikationer av hur 
undersökt data skall tolkas. I vår studie inleddes databearbetningen med en 
pilotundersökning av ett fåtal hållbarhetsrapporter för att få en uppfattning om hur 
hållbarhetsredovisningarna är uppbyggda. Pilotundersökningen genomfördes av båda 
uppsatsförfattarna för att öka vår studies tillförlitlighet. I det inledande skedet testades 
hållbarhetsindexets lämplighet och ett relevant kodningsschema utvecklades. Samtliga 
punkter från Clarkson et al.´s (2008) och Sutantoputras (2009) ramverk samt de 
adderade punkterna från ÅRL och GRIs senare ramverk testades, för att avgöra relevans 
och se om punkterna gick att urskilja på ett objektivt sätt i hållbarhetsredovisningarna. 
Detta är en metod som förespråkas av Boréus och Bergström (2012, s. 55) för att nå ett 
välutformat kodningsschema. Efter justering av bedömningsramverken kategoriserades 
samtliga punkter, vilket genomfördes i NVivo med hjälp av så kallade noder. 
Granskningen av hållbarhetsredovisningarna utgick från hållbarhetsindexet och 
motsvarande innehåll i rapporterna kategoriserades efter dessa noder, för att underlätta 
kommande analyser och resultatsammanställning. För att förenkla databearbetningen 
användes Nvivos text search-funktion. Genom en text search query kan ord eller 
meningar återfinnas i rapporten, för att mer effektivt hitta relevant information rörande 
punktens frågeställning och möjliggöra kodning av materialet. 
 
5.4.2	  Bedömning	  av	  hållbarhetsinformation	  
Studien undersöker kvalitativa och kvantitativa variabler som studeras utifrån deras 
närvaro eller frånvaro i den undersökta hållbarhetsredovisningen. För att göra en riktig 
bedömning av rapporternas innehåll krävs en korrekt poängsättning av 
hållbarhetsindexet, vilket utformades och kontrollerades genom pilotundersökningen. 
Vid pilotundersökningen uppmärksammades vissa krav på justeringar av 
poängsättningen som Clarkson et al. (2008) och Sutantoputra (2009) använder sig av i 
sina studier. Syftet med vår studie är att utifrån kvalitet och omfattning granska 
innehållet i de undersökta företagens hållbarhetsredovisningar och därför anses en 
poängskala mellan 0-1 vara otillräcklig och en poängskala på mellan 0-6 för omfattande 
för att bibehålla en objektiv bedömning. Efter att ha studerat ett antal 
hållbarhetsredovisningar ansågs en poänggradering på 0-3 och 0-2 vara lämplig, 
beroende på hur mycket information företagen tenderar att redovisa om respektive 
punkt i hållbarhetsindexet. Samtliga punkter i Struktur och standard, A5 och A6 kan 
tilldelas poäng mellan 0-3, eftersom de studerade företagen är benägna att beskriva sitt 
arbete kring dessa punkter relativt utförligt. Poängskalan 0-3 gäller även av samma 
anledning för punkterna A2.1-2 och A7.1. Information förknippad med resterande 
punkter under A2, A7 och samtliga punkter under A3 och A4 kan tilldelas poäng mellan 
0-2, eftersom de aktuella företagen verkar ha för vana att beskriva dessa områden mer 
kortfattat. Punkterna under framförallt A3 förklaras oftast genom siffror och eventuellt 
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ett kortare förklarande stycke. Exempelvis tenderar informationen om certifieringar 
eller böter att vara förhållandevis koncentrerad och därför betraktas en gradering med 0-
3 poäng som för omfattande. 
 
Bedömningen av hållbarhetsinformationen har följt noga uppsatta kriterier, för att 
undvika subjektivitet och för att skapa ett mer tillförlitligt resultat (för exempel på 
bedömning se Appendix E). Hållbarhetsaspekter med poängskala 0-3 har tilldelats noll 
poäng om information saknas inom detta område. Företag har försetts med en poäng om 
punkten nämns, men det saknas tillhörande rubrik och exempel på hur företaget 
specifikt arbetar inom detta område. Ett poäng ges därför när företaget endast tangerar 
ämnet med några ord eller med en alternativt två meningar. En kortare förklaring av 
området, mindre än en halv sida och längre än några meningar, som antingen återfinns i 
en större kontext eller under en egen rubrik ges två poäng. En hållbarhetsredovisning 
som inte beskriver punkten under ett eget avsnitt, men som tyder på att företaget beaktat 
den i fler sammanhang bedöms uppfylla två poäng. Om informationen skall motsvara 
kravet för tre poäng skall hållbarhetsaspekten däremot återfinnas under ett eget avsnitt 
där eventuella övriga områden vägs in. Informationen skall vara utförligt beskriven i ett 
längre stycke och måste omfatta minst en halv sida.  
 
Punkterna vars innehåll bedöms utifrån poängskalan 0-2 har tilldelats noll poäng om 
information associerat med området saknas. Eftersom dessa hållbarhetsaspekter ofta 
redovisas i siffror och/eller kortare beskrivningar, ser poängbedömningen något olika ut 
för de berörda punkterna. De områden som kan redovisas i någon form av numerisk 
information och en tillhörande beskrivning av detta, har tilldelats ett poäng om detta 
antingen framkommer i rapporten genom siffror eller ett kortare stycke. 
Hållbarhetsinformationen behöver inte bestå av ett eget avsnitt. För att informationen 
skall anses uppfylla kravet för två poäng krävs både en överskådlig rapportering av 
siffror (exempelvis faktiska siffror över elförbrukningen eller antalet anställda) och en 
redogörelse för företagets arbete och påverkan på miljö eller samhälle. Informationen 
skall vara placerad under en egen rubrik. I vissa fall redovisas den numeriska 
informationen och den beskrivande texten separat, siffror i appendix och beskrivning i 
löpande text, vilket inte har påverkat poängbedömningen. Övriga punkter vars 
information inte framställs genom siffror, har bedömts på ett liknande sätt som 
punkterna med poängskalan 0-3. Ett poäng har tilldelats då företaget endast redovisat 
hållbarhetsinformationen genom några ord eller några få meningar, där ämnet antingen 
återfinns under ett annat avsnitt eller fristående under en egen rubrik. Om punken 
beskrivs mer ingående med fler meningar och under ett separat avsnitt, anses två poäng 
lämpligt.   
 
Punkterna 3 och 4 under Struktur och standard som undersöker redovisade uppgifter 
om utveckling av hållbarhetsaspekter och informationens aktualitet har snarare bedömts 
utifrån hur många år företaget har hållbarhetsredovisat och om majoriteten av 
informationen i rapporten anses aktuell, än mängden information kring detta. Detta är 
ett undantag från kriterierna för resterande punkter med poängskalan 0-3. Ju fler år 
företaget redovisar uppgifter från och ju mer betydelsefull information är, desto 
tydligare är översikten av företagets utveckling och jämförbarhet. Med utgångspunkt i 
pilotundersökningen bedömdes information från endast ett år som 0 poäng, två år som 
ett poäng, tre år som två poäng och fler än tre år som tre poäng. Bedömning av 
information kopplat till punkt 4 under Struktur och standard, var svårare att avgöra då 
definieringen av ordet aktualitet inte är självklar. Poänggraderingen har utgått från att 
företagen får 3 poäng om informationen hänvisar till det aktuella året och har visat en 
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sammanhängande utveckling från de senaste årens uppgifter. Hållbarhetsrapporten 
anses uppfylla två poäng om informationen härrör från det aktuella året, men lägger 
även stort fokus på information som förekom flera år tillbaka utan en sammanhängande 
utveckling fram till den aktuella perioden. Ett poäng har tilldelats om företaget 
övervägande fokuserar på tidigare data, där endast en liten mängd information härrör 
från det aktuella redovisningsåret. Även exempelvis poängsättningen för externa och 
interna utmärkelser, under A2.5, A7.3 för miljö och motsvarande A7.4 för sociala 
aspekter har bedömts något annorlunda jämfört med resterande punkter med 
poängskalan 0-2. De undersökta hållbarhetsredovisningarna saknar ofta en redogörelse 
för de utmärkelser företaget har erhållit. Poängsättningen har därför utgått från antalet 
utmärkelser istället för mängden text, vilket också är ett skäl till att en poängskala 
mellan 0-3 är för omfattande för denna punkt och liknande undersökningsaspekter. 
Företagen som erhållit en utmärkelse har tilldelats ett poäng och de företag som 
mottagit fler än en utmärkelse har getts två poäng. Utmärkelserna som beaktats i studien 
har mottagits på grund av företagens arbete inom miljö, sociala frågor eller standard på 
hållbarhetsredovisningen, vilket indikerar att ju fler priser företaget mottagit desto högre 
poäng bör de tilldelas.  
 
5.5	  Bortfall	  
Lantz (2014, s. 173) beskriver bortfall som utebliven data från den ursprungligt 
tilltänkta målpopulationen. Vidare beskriver författaren vikten av en utförlig 
bortfallsanalys för att ta hänsyn till de effekter bortfall kan få på studiens resultat. De 
individer som utgör ett bortfall från målpopulationen kan besitta särskilda egenskaper 
jämfört med de undersökta individerna vilket bör beaktas vid resultatsammanställning 
och analys. Vår studie beaktar även företag som inte har en fristående 
hållbarhetsredovisning, utan vars hållbarhetsrapportering är inkluderad i den årliga 
finansiella rapporten. Företagen som inte publicerat någon hållbarhetsrapportering 
under undersökningsperioderna kommer att generera en noll-poängsättning vid 
mätningar genom studiens hållbarhetsindex. Syftet med studien är att undersöka 
förändring i kvalitet mellan undersökningsperioderna bland företagens 
hållbarhetsrapporteringar och då är även årsredovisningar som delger lite eller ingen 
information om hållbarhet relevanta. All data som framkommer i resultatet kommer att 
användas i analysen och studien har således inget bortfall. 
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6.	  Empiri	  
______________________________________________________________________ 
 

I kapitlet kommer studiens resultat att presenteras med hjälp av tabeller, figurer och 
deskriptiv statistik. Inledningsvis presenteras resultaten för hållbarhetsindexets 
sammantagna gradering. Resultaten för hållbarhetsindexets tre huvudkategorier 

struktur & standard, miljöaspekter och sociala aspekter kommer därefter att 
presenteras. 

______________________________________________________________________ 
 
6.1	  Hållbarhetsindexets	  sammantagna	  gradering	  	  
I Tabell 1. presenteras deskriptiv statistik, vilken inkluderar studiens minsta och högsta 
observerade värde tillsammans med medelvärde, median och standardavvikelse för de 
två undersökningsperioderna. Genom att studera de resultat som presenteras i tabellen 
går det att utläsa att samtliga observerade värden har ökat mellan 
undersökningsperioderna 2012 till 2015. Medelvärdet och medianen ligger nära 
varandra under båda undersökningsperioderna, vilket innebär att det inte förkommer 
några extremvärden i studien som skulle riskera att skapa skevheter i resultatet. Av 
denna anledning har inget företag exkluderats från de resultat som vidare kommer att 
presenteras. I Figur 1. gestaltas de trender som har observerats i 
hållbarhetsrapporteringens kvalitetsförändring mellan de två undersökningsperioderna. 
Hållbarhetsindexet kan generera totalt 239 poäng per företag vid maximal utdelning. I 
figuren presenteras även de enskilda företagens totala gradering per 
undersökningsperiod utifrån hållbarhetsindexet.  
 
Det lägsta värdet i urvalet för undersökningsperioden år 2012 var 5 poäng, vilket 
företaget Fingerprint Cards stod för, medan samma företag även innehade det minsta 
värdet uppgående till 17 poäng, för undersökningsperioden år 2015. Det innebär en 
ökning med 12 poäng mellan de två undersökningsperioderna. Fingerprint Cards ABs 
låga totalpoäng från från de båda undersökningsperioderna anses vara viktiga att 
inkludera i resultatet för att ge svar på den definierade problemformuleringen och därför 
har företaget inte exkluderats från studiens resultat. Av hållbarhetsindexets totala 239 
poäng observerades ett högsta värde på 162 poäng år 2012 respektive 176 poäng år 
2015, båda gångerna stod Svenska Cellulosa Aktiebolaget [SCA] för det högsta värdet. 
För undersökningsperioden 2012 återfinns 9 stycken av de totalt 20 undersökta 
företagen under medelvärdet, medan motsvarande siffra för undersökningsperioden 
2015 är 8 företag. Under de båda undersökningsperioderna återfinns urvalets samtliga 
banker (5 stycken) under medelvärdet. Telia AB står för den största förändringen mellan 
undersökningsperioderna, en ökning på 99 poäng, vilket framkommer i Figur 1. Volvo 
AB är det enda företaget i urvalet där en kvalitetsförsämring observerats mellan 
undersökningsperioderna, 155 poäng år 2012 jämfört med 148 poäng år 2015.  
 
 

Minsta observerade 
värde 

Högsta observerade 
värde 

Medelvärde  Median  Standardavvikelse  

2012 5 162 110  118 43 

2015 17 176 130  138  38 

 
Tabell 1. Deskriptiv statistik, sammantagen gradering av hållbarhetsrapporteringens kvalitet för 
räkenskapsår 2012 respektive 2015  
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Figur 1. Total gradering utifrån hållbarhetsindexet fördelat mellan företag och undersökningsperioder  
 
I Tabell 2. och Tabell 3. presenteras de undersökta företagens totala poäng fördelat 
mellan hållbarhetsindexets tre huvudkategorier för de två undersökningsperioderna. 
Vidare presenteras även en sammanställning av fördelningen mellan de verifierbara och 
icke-verifierbara variablerna, kategori A1-A4 respektive kategori A5-A7. En högre 
procentuell ökning kan observeras för de verifierbara variablerna mellan 
undersökningsperioderna jämfört med de icke-verifierbara. För huvudkategorin 
Miljöaspekter kan en procentuell ökning på 9,1 % observeras i de verifierbara 
variablerna mellan de båda undersökningsperioderna, medan motsvarande ökning för de 
Sociala aspekterna är 13,1 %. För de icke-verifierbara variablerna har det skett en 
ökning med 7,7 % för de miljömässiga aspekterna och en ökning på 10,4 % för de 
sociala. Det innebär att det sammantaget har skett en högre procentuell ökning för de 
sociala aspekterna jämfört med de miljömässiga. För de miljömässiga aspekterna kan de 
20 undersökta företagen sammantaget nå en maximal poäng på 1920 poäng, medan de 
sociala aspekterna utgör totalt 2200 poäng av hållbarhetsindexet. Hållbarhetsindexets 
tredje huvudkategori, struktur och standard, utgörs av totalt 220 poäng och där kan en 
ökning med 20 poäng mellan undersökningsperioderna noteras då de totala poängen 
ökade från 178 poäng år 2012 till 199 poäng år 2015. Av de 20 undersökta rapporterna 
är 15 stycken fristående hållbarhetsredovisningar, medan de övriga 5 utgörs av 
årsredovisningar där hållbarhetsrapporteringen finns integrerad i den finansiella 
rapporten.  
 

2012  Miljöaspekter  Sociala aspekter  Struktur och standard  

Verifierbara 585 poäng av 1180 totalt  720 poäng av 1420 totalt   •  

Icke-verifierbara 323 poäng av 740 totalt   362 poäng av 780 totalt  •  

Totalt 908 poäng av 1920 totalt  1082 poäng av 2200 totalt  178 poäng av 220 totalt 

Tabell 2. Sammanställning över total värdering för samtliga företag fördelat mellan hållbarhetsindexets 
tre huvudkategorier respektive verifierbara och icke-verifierbara variabler för räkenskapsåret 2012  
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2015  Miljöaspekter  Sociala aspekter  Struktur och standard  

Verifierbara 692 poäng av 1180 totalt  878 poäng av 1420 totalt   •  

Icke-verifierbara 364 poäng av 740 totalt   433 poäng av 780 totalt  •  

Totalt 1056 poäng av 1920 totalt  1311 poäng av 2200 totalt  199 poäng av 220 totalt 

Tabell 3. Sammanställning över total värdering för samtliga företag fördelat mellan hållbarhetsindexets 
tre huvudkategorier respektive verifierbara och icke-verifierbara variabler för räkenskapsåret 2015 
 
6.2	  Struktur	  och	  standard	  för	  hållbarhetsredovisning	  	  
I Tabell 4. presenteras de sammanlagda resultaten för samtliga undersökta företag i 
huvudkategorin Struktur och standard för hållbarhetsredovisning under de båda 
undersökningsperioderna. De i tabellen presenterade punkterna kan tilldelas ett 
maxvärde på 60 poäng per punkt om samtliga företag skulle uppnå maximalt 
poängantal. I kategorins första punkt undersöks om företagens publicerade 
hållbarhetsinformation är upprättad i enlighet med allmänna riktlinjer. År 2012 
upprättade 65 % av de undersökta företagen hållbarhetsrapporter i enlighet med 
allmänna riktlinjer och år 2015 hade detta ökat till 78,3 %. I störst utsträckning används 
GRIs gällande riktlinjer, helt eller delvis, för de båda undersökningsperioderna. De tre 
företagen Autoliv, Fingerprint Cards och Skanska är de enda företagen som uppnådde 0 
poäng och som därmed inte tillämpade några allmänna riktlinjer i sina respektive 
redovisningar under de båda undersökningsperioderna. Telia uppvisade ett nollsiffrigt 
resultat för undersökningsperioden 2012 och uppnådde maximal poäng under 
undersökningsperioden 2015, vilket representerar den största observerade ökningen i 
vår undersökning. Företaget Atlas Copco uppvisade kvalitetsförbättringar mellan de två 
undersökta åren men uppnådde ett resultat på 3 poäng vid de båda 
undersökningstillfällena, eftersom kvaliteten redan år 2012 ansågs uppfylla de uppsatta 
kraven för maximal poäng. Atlas Copco och Alfa Laval publicerade, utöver sina 
integrerade hållbarhetsredovisningar, även en GRI-inspirerad rapport för båda 
räkenskapsåren där nyckeltal och resultatindikatorer för relevanta områden 
presenterades. 
 
Under kategorins andra fråga undersöks hur utförligt rapporten beskriver 
hållbarhetsaspekter i företagets samtliga avdelningar och dimensioner. En ökning med 7 
poäng observerades mellan undersökningsperioderna, en ökning från 40 poäng år 2012 
till 47 poäng år 2015. Fingerprint Cards var det enda undersökta företaget som under 
undersökningsperioden 2012 inte behandlade ämnet i sin hållbarhetsrapportering och 
som därmed tilldelades 0 poäng. För år 2015 observerades en kvalitetsförbättring i 
företagets rapportering, vilket ledde till en ökning med 1 poäng. Det innebär också att 
inget företag fick 0 poäng för punkten år 2015. ABB, Boliden, H&M, SCA, SKF och 
Volvo uppnådde alla maximal poäng för de två undersökta åren. För Telia observerades 
den största ökningen, från 1 poäng år 2012 till 3 poäng år 2015.  
 
I kategorins tredje punkt undersöks företagens utveckling inom olika 
hållbarhetsaspekter och deras jämförbarhet mellan räkenskapsåren. För år 2012 
uppnådde företagen ett resultat på totalt 73,3 % och för räkenskapsåret 2015 uppgick 
resultatet till 80 %. Under de två undersökta åren var Fingerprint Cards det enda 
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företaget vars poäng uppgick till 0 poäng. Autolivs resultat uppgick år 2012 till 0 poäng, 
men ökade till 3 poäng år 2015. Den ökning som kan observeras för samtliga företag 
mellan de undersökta åren kan främst hänföras till en kvalitetsförbättring i 
jämförbarheten mellan räkenskapsåren.  
 
Kategorins fjärde punkt studerar aktualiteten i informationen i de undersökta 
hållbarhetsredovisningarna. Resultatet uppgick till ett värde av 55 poäng för år 2012 och 
57 poäng för år 2015. Samtliga företag uppnådde maximal poäng för denna punkt år 
2012 med undantag för Nordea, Telia och Fingerprint Cards. För undersökningsåret 
2015 var Fingerprint Cards det enda företaget vars resultat inte uppgick till maximal 
poäng. 
 
 

2012 2015  

1. Allmänna riktlinjer för hållbarhetsredovisning. Om företaget inte tillämpar 
allmänna riktlinjer anges anledning till detta.  

39 47 

2. Behandlar företagets samtliga dimensioner/avdelningar.  40 47 

3. Redogör för utveckling inom olika hållbarhetsaspekter och är jämförbara 
mellan år. 

44 48 

4. Hållbarhetsredovisningen publiceras då informationen fortfarande är aktuell. 55   57 

Tabell 4. Sammanställning över resultatfördelning för samtliga punkter inkluderad i huvudkategorin 
struktur och standard för hållbarhetsredovisning  
 
6.3	  Miljöaspekter	  	  
I Figur 2. presenteras de undersökta företagens resultat för de två undersökta åren med 
avseende på de miljömässiga verifierbara variablerna, med undantag för kategori A3. 
För kategori A1 samt frågorna A2.1 och A2.2 uppgår den maximala poängen till 60 
poäng och för kategori A4 samt frågorna A2.3-A2-7 uppgår den maximala poängen till 
40 poäng. Resultatet för kategori A1 uppgår till 67,8 % år 2012, något som ökade till 
81,1 % år 2015. Punkt A1.2 undersökte förekomsten av villkor angående miljöpraxis 
för leverantörer och andra intressenter och var den punkt som genererade det högsta 
resultatet för de tre undersökta kategorierna med ett resultat som steg från 46 poäng år 
2012 till 51 poäng år 2015. För punkten A1.2 tilldelades 8 av de 20 undersökta 
företagen maximal poäng år 2012, medan 12 företag tilldelades maximal poäng år 2015. 
Samtliga företag hade i någon utsträckning inkluderat villkor gällande miljöpraxis för 
leverantörer och andra intressenter i sina hållbarhetsredovisningar under de båda 
undersökningsperioderna och inget företag uppvisade därmed 0 poäng i resultat.  
 
Kategori A2 undersökte hållbarhetsrapporteringens trovärdighet och resultatet uppgick 
till 56,8 % år 2012, men ökade till 70,9 % år 2015. År 2012 observerades det högsta 
värdet på 34 poäng för punkt A2.7 angående deltagande i miljöorganisationer för att 
förbättra miljöpraxis. 80 % av de undersökta företagen uppnådde maximal poäng för 
punkten och endast Boliden och Fingerprint Cards saknade denna upplysning i sina 
hållbarhetsrapporteringar och tilldelades därför noll poäng. För undersökningsperioden 
2015 uppnådde punkterna A2.3 och A2.7 ett resultat på 92,5 % vardera. 18 stycken av 
de 20 undersökta företagen uppnådde maximal poängutdelning för de båda punkterna 
där certifiering av miljöprogram från oberoende instans och deltagande i 
miljöorganisationer för att förbättra miljöpraxis undersöktes.  
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Kategori A4 undersökte utgifter rörande miljö och uppnådde det sammantaget lägsta 
resultatet av de tre undersökta kategorierna. Resultatet uppgick till 31,7 % år 2012, 
medan det observerades en ökning till 44,2 % år 2015. Punkterna A4.2 och A4.3 
uppvisade de lägsta resultaten för de två undersökta åren för samtliga tre kategorier 
presenterade i Figur 2. Endast fyra företag hade inkluderat belopp spenderade på böter 
relaterade till miljöfrågor i sin hållbarhetsrapportering år 2012, medan motsvarande 
siffra för 2015 var sju företag, vilket studerades i punkt A4.3. I punkt A4.2 studerades 
belopp i hållbarhetsrapporteringen som spenderats på teknik, forskning och utveckling 
för att förbättra miljön, där endast Boliden, SCA och SKF tilldelades maximal poäng 
såväl år 2012 som år 2015. 
  
 

 
Figur 2. Företagens gradering för kategori A1-A2 samt A4 för miljöaspekterna för de två 
undersökningsperioderna.  
 
Resultaten för indikatorer för miljöprestation, vilka undersöks i kategori A3, presenteras 
i Figur 3. Samtliga punkter presenterade i figuren kan maximalt uppnå en poäng av 40 
poäng per punkt. För samtliga punkter kan en kvalitetsförbättring observeras mellan 
åren 2012 och 2015, med undantag för punkt A3.9 och A3.13 där det observerats en 
kvalitetsförsämring mellan åren. I punkt A3.9 undersöks redovisade uppgifter avseende 
mark- och resursförbrukning, biologiskt mångfald och bevarande, år 2012 uppnådde 
punkten ett resultat på 11 poäng, som sedan sjönk till 10 poäng år 2015. ABB 
tilldelades maximal poäng för punkten år 2012, men informationen saknades i 
hållbarhetsrapporteringen från år 2015, vilket ledde till en kvalitetsförsämring 
motsvarande 2 poäng. Alfa Laval, Boliden och SCA var de enda företagen som 
uppvisade en kvalitet motsvarande maximal poäng för punkten såväl år 2012 som år 
2015. Redovisade uppgifter om överskridanden, rapporterade incidenter etc. uppgick till 
ett kvalitetsvärde av 12 poäng år 2012, vilket sjönk till 9 poäng år 2015. ABB, Assa 
Abloy, Atlas Copco, Electrolux och Volvo uppvisade en högre kvalitet i rapporterande 
av indikatorn år 2012 än år 2015, eftersom rapporteringens kvalitet sjunkit eller 
indikatorn i vissa fall helt uteblivit från företagets hållbarhetsredovisning.    
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Medelvärdet för kategori A3 uppgår år 2012 till 17,4 poäng och det observerade 
medelvärdet för år 2015 uppgår till 19,9 poäng, där 8 av de 14 undersökta punkterna 
befinner sig under medelvärdet. Redovisade uppgifter om energiförbrukning samt 
energieffektivitet, växthusgas och avfallshantering undersöktes i punkterna A3.1, A3.4 
och A3.7 och var de punkter som uppnådde de högsta värdena inom kategorin. 
Resultatet för A3.4 gällande växthusgas uppgick till 95 % år 2015, resultatet för A3.1 
gällande energiförbrukning uppgick till 92,5 % och till 80 % för A3.7 gällande 
avfallshantering för samma år. För Fingerprint Cards återfanns ingen av 
miljöindikatorerna varken i hållbarhetsrapporteringen från år 2012 eller år 2015 och 
företaget tilldelades därför sammanlagt noll poäng för kategorin. Boliden tilldelades de 
sammantaget högsta poängen för kategorins samtliga punkter, 19 poäng år 2012 och 24 
poäng år 2015 av totalt 28 möjliga poäng per år. Punkt A3.10 och A3.14 gällande 
rapporterade uppgifter om användning av resurser specificerat på härkomst och 
klagomål gällande miljöpåverkan, adresserade och lösta genom klagomålshantering 
uppnådde de lägsta värdena inom kategorin. Punkt A3.10 uppnådde 4 poäng år 2012 
respektive 6 poäng år 2015, medan punkt A3.14 tilldelades 1 respektive 4 poäng för 
åren 2012 och 2015. Boliden, Ericsson och SCA var de enda företagen som inkluderat 
indikatorer för klagomål angående miljöpåverkan i sina hållbarhetsrapporteringar.  
 
 

 
Figur 3. Företagens gradering för kategori A3 miljöindikatorer, för de två undersökningsperioderna. 
 
Resultaten för de icke-verifierbara kategorierna A5-A7 presenteras i Figur 4., uppdelat 
mellan de två undersökningsperioderna. Kategori A5, A6 och punkt A7.1 kan maximalt 
tilldelas poäng uppgående till ett värde av 60 poäng. Punkterna A7.2-A7.6 kan 
maximalt tilldelas 40 poäng. Kategori A5 gällande företagens vision- och 
strategiuttalanden uppnådde de sammanlagt högsta poängen för de tre undersökta 
kategorierna. För denna kategori observerades en kvalitetsförbättring för alla punkter 
mellan åren 2012 och 2015. För fråga A5.4 gällande uttalanden om mätbara mål i 
termer av framtida miljöarbeten kunde den största kvalitetsförbättringen observeras med 
en ökning på 6 poäng från 40 poäng år 2012 till 46 poäng år 2015. Fingerprint Cards var 



	  
48	  

det enda företaget som inte inkluderat information om framtida miljöarbeten i sin 
hållbarhetsrapportering för de två undersökta åren och tilldelades i och med detta noll 
poäng.  
 
För kategori A6 gällande de undersökta företagens miljöprofil observerades de 
sammantaget lägsta värdena för de tre kategorierna. Punkt A6.1 studerar förekomsten av 
en översikt över branschens effekter på miljön i de undersökta 
hållbarhetsredovisningarna. År 2012 var Swedbank det enda företaget som inkluderat en 
översikt över branschens effekter på miljön i sin hållbarhetsredovisning. Inget företag 
hade inkluderat detta i sin hållbarhetsrapportering för år 2015, vilket ledde till en 
sammantagen kvalitetsförsämring motsvarande 1 poäng. För företagen Skanska, SKF 
och Swedbank observerades även en kvalitetsförsämring för punkt A6.3, där 
information om företagens miljöprestation inkluderades i hållbarhetsrapporteringen för 
år 2012 men saknades i 2015 års rapportering. För undersökningsperioden 2012 var 
Swedbank det enda företaget som tilldelats poäng för samtliga punkter i kategorin. Inget 
företag uppnådde maximal poängutdelning för punkterna A6.1 och A6.3. Kategorins 
högsta resultat observerade för punkt A6.2 angående upplysningar om hur 
verksamheten eller företagets produkter och tjänster påverkar miljön. ABB, SCA och 
Volvo tilldelades maximal poäng för de två undersökta åren. Fingerprint Cards var det 
enda företaget som uppvisade ett nollsiffrigt resultat för de två 
undersökningsperioderna.  
 
Kategori A7 undersöker företagens miljöinitiativ och en kvalitetsförbättring 
observerades för samtliga punkter med undantag för punkt A7.3 där kvaliteten var 
oförändrad mellan år 2012 och 2015. Kategorins procentuellt högsta resultat 
observerades för punkt A7.4 angående interna granskningar och utvärderingar av 
miljöprestationer. Autoliv, Electrolux och Fingerprint Cards var de enda företagen som 
inte inkluderade informationen i sina hållbarhetsrapporteringar och tilldelades därmed 
noll poäng. 7 av de 20 undersökta företagen tilldelades maximal poäng för punkten de 
båda undersökta åren. Den största kvalitetsförbättringen mellan åren observerades för 
punkt A7.1 angående grundläggande beskrivningar över personalutbildning i 
miljöhantering och drift där den totala poängen ökade från 23 poäng år 2012 till 31 
poäng år 2015. H&M var det enda företaget som tilldelades poäng för kategorins 
samtliga punkter såväl år 2012 som år 2015. ABB, Ericsson, H&M, SCA, SKF och 
Volvo uppnådde alla maximal poängutdelning för de två undersökningsperioderna 
gällande sitt samhällsengagemang och donationer i samband med miljö.  
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Figur 4. Företagens gradering för kategorierna A5-A7, icke-verifierbara, för de två 
undersökningsperioderna.  
 
 
6.4	  Sociala	  aspekter	  	  
I Figur 5. presenteras företagens sammantagna resultat för de verifierbara sociala 
aspekterna med undantag för kategori A3. Av figurens tre presenterade kategorier har 
kategori A1 gällande de undersökta företagens ledningsstruktur och hanteringssystem 
uppnått det sammantaget högsta värdet för såväl år 2012 som år 2015. En 
kvalitetsförbättring för samtliga punkter observerades mellan de undersökta åren. År 
2012 uppgick resultatet för kategori A1 till 68,3 % vilket ökade till 81,7 % år 2015, 
resultatet för kategori A2 uppgick till 48, 1 % år 2012 och 61,3 % år 2015, slutligen 
uppgick resultatet för kategori A4 till 31,7 % år 2012 vilket ökade till 44,2 % år 2015. I 
punkt A1.2 undersöktes förekomsten av villkor angående social praxis för leverantörer 
och liknande intressenter och var den punkt som uppnådde det högsta värdet för de båda 
undersökningsperioderna. Resultatet uppgick till 76,7 % år 2012 respektive 85 % för år 
2015. Inget företag saknade villkor gällande social praxis för leverantörer och liknande 
intressenter under någon av undersökningsperioderna.  
 
De lägsta värdena för punkterna, presenterade i Figur 5., observerades för A2.4, A4.1 
och A4.3. En maximal poäng på totalt 40 kunde uppnås för de tre punkterna. A2.4 
behandlar produktcertifiering med avseende på produktsäkerhet, där företagens 
sammanlagda poäng endast uppgick till 6 poäng år 2012 och ökade till 8 poäng år 2015. 
Volvo är det enda företag vars poäng uppgick till 2 poäng för åren 2012 och 2015. 
Förekomst av en summering av företagens besparing till följd av sociala initiativ 
undersöktes i punkt A4.1, där det sammanlagda resultatet uppgick till 5 poäng år 2012 
respektive 9 poäng år 2015. Redovisade belopp spenderade på böter relaterade till 
sociala tvister undersöktes i A4.3, där den sammantagna kvalitetsbedömningen uppgick 
till 6 poäng år 2012 och där en fördubbling till 12 poäng observerades för år 2015.  
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Figur 5. Företagens gradering för kategorierna A1-A2 samt A4, verifierbara, för de två 
undersökningsperioderna.  
 
I Figur 6. presenteras resultaten för de verifierbara sociala indikatorerna tillhörande 
kategori A3 för de två undersökningsperioderna. Punkterna A3.1-A3.7 behandlar 
anställningsförhållanden och anständigt arbete, punkterna A3.8-A3.13 behandlar 
mänskliga rättigheter, A3.14-A3.17 undersöker företagens förhållande till samhället och 
i punkterna A3.18-A3.20 studeras företagens rapportering av produktansvar. Maximal 
poängutdelning per punkt för A3.1 och A3.2 uppgår till 60 poäng och för punkterna 
A3.3-A3.20 uppgår maximal poäng till ett värde av 40 poäng per punkt. Redovisade 
uppgifter om respekt för privatliv, vilket bland annat innefattar företagets strategier, 
ledningssystem och samtyckesstrategier gällande konsumenternas integritet, 
undersöktes i punkt A3.20 och uppvisade den största kvalitetsförbättringen mellan 
undersökningsåren, med en ökning från 7 poäng år 2012 till 16 poäng år 2015. I punkt 
A3.6 och A3.16 undersöktes redovisade uppgifter om jämförelse mellan företagets 
normallöner och de minimilöner som finns på orten där företaget verkar samt 
redovisade uppgifter om politiska bidrag. Punkterna var de enda som inte uppvisade 
någon kvalitetsförändring mellan undersökningsperioderna och var också de punkter 
som uppvisade de lägsta observerade värdena för kategorin. För övriga punkter kunde 
en kvalitetsförbättring observeras från år 2012 till år 2015.  
 
Redovisade uppgifter om hälsa och säkerhet, mångfald och möjligheter, samhället och 
mutor undersöktes i punkterna A3.3, A3.5, A3.14 respektive A3.15 och var de punkter 
som tilldelades de högsta poängen för kategorin. Poängen för punkt A3.3 uppgick till 37 
poäng år 2015 och för A3.5, A3.14 och A3.15 uppgick värdet till 35 poäng samma år. 
Swedbank var det enda företaget som inte hade redovisat uppgifter om hälsa och 
säkerhet och uppvisade därför ett nollsiffrigt resultat för punkt A3.3. Underkategorierna 
innehållande indikatorer för anställningsförhållanden och anständigt arbete tillsammans 
med punkten samhället utgjorde de två kategorier som uppnådde de sammanlagt högsta 
totalpoängen. Telia står för den största kvalitetsförbättringen inom kategori A3, med ett 
resultat på 1 poäng år 2012 och 29 poäng år 2015. Fingerprint Cards uppvisade det 
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lägsta resultatet för kategorin med 0 poäng år 2012 och 1 poäng år 2015, endast 
uppgifter om mutor och korruption inkluderades i deras hållbarhetsredovisning.  
 

 
Figur 6. Företagens gradering för kategori A3 sociala indikatorer, för de två undersökningsperioderna.  
 
I Figur 7. presenteras resultaten för de sociala icke-verifierbara kategorierna fördelat 
mellan de två undersökningsperioderna. I kategorierna A5 och A6 studeras företagens 
vision- och strategiuttalanden samt deras sociala profil och den sammantagna maximala 
utdelningen för respektive punkt är 60 poäng. I kategori A7 har företagens sociala 
initiativ undersökts där fråga A7.1 och A7.2 kan ge en maximal utdelning på upp till 60 
poäng och kategorins övriga frågor kan maximalt tilldelas 40 poäng. Kategori A7 
uppvisar de högsta observerade värdena för respektive punkt. En kvalitetsförbättring 
kan observeras från år 2012 till år 2015 för samtliga punkter med undantag för A6.1 där 
kvaliteten förblev oförändrad och för A7.4 där en kvalitetsförsämring observerades. För 
punkt A6.1 observerades även det lägsta värdet för de tre kategorierna, där företagen 
Skanska och Swedbank var de enda av de undersökta företagen som inkluderat en 
översikt över branschens sociala konsekvenser i sina hållbarhetsrapporteringar och den 
sammanlagda poängen uppgick därför till 2 poäng för de båda åren. I punkt A7.4 
undersöktes rapportering av interna sociala utmärkelser kopplade till exempelvis 
arbetskraft, medarbetare och konsumenter. För Volvo observerades en 
kvalitetsförsämring från år 2012 till år 2015 där företagets poäng sjönk från 2 poäng år 
2012 till 1 poäng år 2015, vilket sänkte punktens sammantagna värde från 5 till 4 
poäng.  
 
För kategori A7 observerades den sammantaget högsta kvaliteten på de icke-
verifierbara kategorierna med ett resultat som uppgick till 58 % år 2012 och 68,3 % år 
2015. Den största förändringen mellan de undersökta åren observerades för Telia som 
uppvisade ett resultat för kategorin på 1 poäng år 2012 vilket ökat till 11 poäng år 2015. 
År 2012 uppgick resultatet för punkt A5.1 till 68,3 %, vilket utgör det högsta 
observerade värdet för undersökningsperioden. I punkten studerades VDs uttalande om 
socialt arbete till aktieägare och intressenter, där 9 av de 20 undersökta företagen 
uppnådde maximal poäng, endast Boliden och Fingerprint Cards uppvisade ett noll 
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siffrigt resultat. För undersökningsperioden 2015 observerades det högsta värdet för 
punkt A7.1 för de icke-verifierbara kategorierna med ett resultat som uppgick till  
81,7 %. Samtliga företag inkluderade beskrivningar av personalutbildning i social 
förvaltning och drift i de undersökta hållbarhetsrapporteringarna för räkenskapsåret 
2015, vilket studerades under punkten.  
 

 

 
Figur 7. Företagens gradering för kategorierna A5-A7, icke-verifierbara, för de två 
undersökningsperioderna. 
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7.	  Analys	  	  
______________________________________________________________________ 
 
I kapitlet kommer studiens resultat att analyseras genom kopplingar till den teoretiska 

referensramen, tidigare studier samt studiens problemformulering och syfte. 
Inledningsvis presenteras analysen för hållbarhetsindexets sammantagna gradering. 

Analyser av hållbarhetsindexets tre huvudkategorier struktur & standard, miljöaspekter 
och sociala aspekter kommer därefter att presenteras. 

 
 
7.1	  Analys	  av	  struktur	  och	  standard	  för	  hållbarhetsredovisning	  	  
I kategorins första punkt studerades om de undersökta hållbarhetsrapporteringarna var 
upprättade i enlighet med allmänna riktlinjer och uppnådde år 2012 ett resultat på 65 % 
och motsvarande resultat år 2015 uppgick till 78,3 %. Resultatet visade även att 
användningen av GRIs ramverk var det mest utbredda. FNs principer, Guiding 
Principles on Business and Human Rights Reporting Framework, var också riktlinjer 
som förekom i ett antal av de undersökta hållbarhetsredovisningarna. Enligt Christofi et 
al. (2012, s. 170) bör riktlinjerna för hållbarhetsredovisning utvecklas ytterligare för att 
nå målen för en hållbar utveckling. Författarna menar även att det alltid kommer att 
finnas en ofrånkomlig risk för att företag inte tar tillräckligt ansvar för miljö och sociala 
frågor, vilket gör att de allmänna riktlinjerna är av betydelse för att utvecklingen inom 
CSR-området skall gå i rätt riktning.  
 
Autoliv, Fingerprint Cards och Skanska var de enda företagen i vår studie som inte 
tillämpade några allmänna riktlinjer i sina hållbarhetsrapporteringar för de två 
undersökta åren. Det bör genomgående i analysen noteras att Fingerprint Cards var 
klassificerade som Large Cap under undersökningsperioden 2015 men som Small Cap 
år 2012, vilket kan förklara delar av de observerade resultaten för företaget. Enligt 
Clarkson et al. (2008) är användningen av GRIs riktlinjer mest vanligt förekommande i 
fristående hållbarhetsrapporteringar och därmed mer sällsynta i den integrerade 
rapporteringen. Autoliv, Fingerprint Cards och Skanska har alla upprättat integrerade 
hållbarhetsredovisningar och detta skulle kunna vara en orsak till företagens låga 
resultat gällande implementering av allmänna riktlinjer som vi observerade i vår studie. 
Samtliga företag som tilldelades maximal poäng för punkten hade upprättat fristående 
hållbarhetsredovisningar, vilket ytterligare stöder resultaten funna av Clarkson et al.   
 
Enligt Habek och Wolniak (2016, s. 415) upprättas 91 % av de svenska 
hållbarhetsredovisningarna i enlighet med GRIs riktlinjer. I 60 % av de undersökta 
hållbarhetsredovisningarna i vår studie anges det att företagen helt eller delvis tillämpat 
GRIs redovisningsramverk vid upprättandet av hållbarhetsrapporteringen. KPMGs 
studie visar att 74 % av de stora företagen upprättade sin hållbarhetsrapportering i 
enlighet med GRIs ramverk år 2015, vilket är en minskning från år 2013 då 81 % av de 
stora företagens hållbarhetsrapportering upprättades i enlighet med 
redovisningsramverket. Den observerade minskningen av GRIs tillämpning i studien 
skapat av KPMG (2015b, s. 42) mellan de två undersökta åren kan bero på 
introduktionen av GRI ramverk G4, som kan anses vara mer komplext än tidigare 
versioner av riktlinjerna eller på den ökande trenden av integrerad 
hållbarhetsredovisning, där tillämpningen av GRIs ramverk anses vara mer sällsynt. 
KPMGs resultat överensstämmer till viss del med de resultat som observerats i vår 
studie där GRIs riktlinjer är det ramverk som använts i störst utsträckning vid 
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upprättandet av hållbarhetsrapporteringen. Däremot har ingen minskad användning av 
ramverket observerats i vår studie mellan åren 2012 och 2015.  
 
För kategorins fjärde punkt där hållbarhetsredovisningens aktualitet studerades uppgick 
resultatet till ett värde av 55 poäng för år 2012 och 57 poäng för år 2015 av totalt 60 
poäng, vilket var det högsta observerade resultatet för kategorin såväl år 2012 som år 
2015. Nordea, Telia och Fingerprint Cards var de enda företagen som inte tilldelades 
maximal poäng år 2012 och Fingerprint Cards var det enda företaget som tilldelades 
noll poäng år 2015. I punkten undersöktes informationens aktualitet, något som kan 
vara svårbedömt i de fall företagen inte specificerat i rapporteringen vilken tidsperiod 
informationen avser att beskriva. Nordea och Telia refererar i sina rapporteringar från år 
2012 mycket till information från år 2008, vilket var orsaken till deras låga resultat för 
det undersökta året. Då en stor del av de undersökta hållbarhetsrapporteringarna är 
granskade av extern part samt utsätts för granskning av aktieägare och liknande 
intressenter på grund av företagens storlek och börsnotering, kan resultaten i vår studie 
avseende informationens aktualitet anses vara tillförlitlig.   
 
7.2	  Analys	  av	  miljöaspekter	  
Kategorierna A1, A5 och A3 var de kategorier som uppnådde de högsta procentuella 
resultaten för de två undersökta åren av de sju kategorier där miljöaspekter studerades. 
Kategori A1 uppnådde det högsta observerade resultatet som uppgick till 67,8 % år 
2012 och 81,1 % år 2015. Kategorin undersöker företagens ledningsstruktur och 
hanteringssystem för miljörelaterade frågor. Tidigare studier genomförda av KPMG 
(2005, s. 5) visar att nästan två tredjedelar av de undersökta hållbarhetsrapporteringarna 
inkluderar information om bolagsstyrning, men att specifikationer om hur företagets 
CSR-arbete är strukturerat och hur det hanteras i den dagliga verksamheten tenderar att 
utebli. Detta korresponderar till viss del med de funna resultaten i vår studie där 
kategorin procentuellt sett nådde ett högt resultat gällande inkludering av information 
om ledningsstrukturer och hanteringssystem, men omfånget i rapporteringen varierade.  
 
För punkt A1.2 observerades det högsta resultatet för de sju miljökategorierna där 
samtliga undersökta företag inkluderat villkor avseende miljöpraxis för leverantörer och 
andra intressenter såväl år 2012 som år 2015. Punktens resultat uppgick till 76,5 % år 
2012 och till 85 % år 2015. Detta resultat korresponderar med studier genomförda av 
KPMG (2013, s. 8) som visar att leverantörer i allt större utsträckning inkluderas i 
företagens hållbarhetsrapportering. KPMGs studie visade att 80 % av de undersökta 
hållbarhetsrapporteringarna inkluderade information om företagets försörjningskedja, 
där ansvarsfrågor för leverantörer och andra aktörer inom försörjningskedjan berörs. 
Savitz (2013, s. 4-6) fann även i sina studier att företagens ansvar ökat i omfattning och 
att de nu även tar hänsyn till sina samarbetspartners verksamheter, vilket också stöder 
de observerade resultaten i vår studie.  
 
Studier genomförda av KPMG (2015b, s. 26) visar att kvaliteten på de europeiska 
företagens miljömässiga rapportering förblivit stabil mellan åren 2013 och 2015. En 
marginell kvalitetsförsämring uppgående till 2 procent kunde däremot observeras 
mellan KPMGs studies två undersökta år, vilket står i kontrast till de resultat som 
framkommit i vår studie. KPMGs studier inkluderar undersökningar av 
hållbarhetsrapporteringar från ett flertal europeiska länder. Vår studie har avgränsats till 
att endast inkludera svenska hållbarhetsrapporteringar och undersöker 
kvalitetsförändringen under en något längre tidsperiod än i KPMGs studier. Regleringar 
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och lagstiftning kan variera nationellt, vilka kan vara bidragande orsaker till de olika 
resultaten i studierna. Även studier genomförda av Habek och Wolniak (2016, s. 415) 
visar att 91 % av de svenska företagen upprättar hållbarhetsrapportering i enlighet med 
GRIs riktlinjer. Hållbarhetsindexet i vår studie är utformat med grund i GRIs ramverk, 
vilket kan vara ytterligare en orsak till de svenska företagens högre resultat i vår studie, 
eftersom andra ramverk kan vara mer utbredda i andra europeiska länder. I KPMGs 
studier genomförda år 2013 har däremot en kvalitetsförbättring observerats mellan åren 
2011 och 2013 (KPMG, 2013, s. 22), vilket ytterligare kan styrka att den något längre 
undersökningsperioden i vår studie kan vara en orsak till de funna resultaten. 
 
Kategori A3 undersöker företagens rapportering av miljöindikatorer och återfinns på en 
fjärde plats av de sju undersökta miljökategorierna med ett resultat som uppgick till 
43,4 % år 2012 respektive 47,5 % år 2015. För företaget Fingerprint Cards inkluderades 
ingen av de studerade miljöindikatorerna i hållbarhetsrapporteringen för varken år 2012 
eller år 2015, och det var därför det enda företaget som tilldelades noll poäng för 
kategorins samtliga punkter under de två undersökta åren. Enligt KPMG (2013, s. 17) är 
det endast ett av åtta företag som inte inkluderar resultatindikatorer i sin 
hållbarhetsrapportering. Detta korresponderar till viss del med resultatet i vår studie där 
endast 1 av 20 företag inte inkluderade resultatindikatorer i sina 
hållbarhetsrapporteringar. Studier av KPMG (2005; 2013; 2015b) och Lang och 
Ljungholm (1993) visar att stora företag i större utsträckning upprättar 
hållbarhetsrapportering av hög kvalitet jämfört med mindre företag. Resultatskillnaden 
mellan vår studie och KPMGs kan därför förklaras av att de företag som vi undersökte i 
vår studie totalt sett var av större storlek än de företag som undersöktes i KPMGs 
studie, eftersom vår studie inkluderar ett färre antal företag är KPMGs studie. Enligt 
Lang och Ljungholm (1993, s. 248-251) är en orsak till att upprättandet av 
hållbarhetsrapporteringar tenderar att variera beroende på företagets storlek som ett 
resultat av att den totala kostnaden för att upprätta hållbarhetsrapporter är densamma för 
alla typer av företag. Detta leder vidare till att kostnaden blir mer påtaglig i en mindre 
verksamhet, vilket enligt författarna kan anses vara orsaken till att en omfattande 
hållbarhetsrapportering är mindre vanligt förekommande i mindre företag. (Lang och 
Ljungholm, 1993, s. 248-251) Resonemanget innebär slutligen att kvaliteten på de 
undersökta hållbarhetsredovisningarna förväntas minska i takt med att fler företag 
inkluderandes i studierna, eftersom storleken på företagen tenderar att bli allt mindre vid 
ett större urval.  
 
Boliden tilldelades det sammantaget högsta poängen för kategori A3s samtliga punkter 
med en totalpoäng som uppgick till 19 poäng för år 2012 och till 24 poäng för år 2015 
av totalt 28 möjliga poäng per år. Bristande kvalitet kunde observeras i Bolidens 
hållbarhetsrapportering för andra kategorier, men företaget tilldelades trots detta höga 
poäng för samtliga resultatindikatorer i kategori A3. Den största orsaken till detta är att 
företaget utöver den ordinarie hållbarhetsredovisningen upprättar en GRI inspirerad 
rapport där stort fokus läggs på verifierbara variabler och därmed även på 
resultatindikatorer. Vid mätningar med hjälp av hållbarhetsindexet i vår studie 
premieras inkluderandet av verifierbar information, vilket kan anses vara den största 
orsaken till Bolidens höga resultat för kategorin.  
 
I punkt A3.14 undersöks redovisade uppgifter om klagomål gällande miljöpåverkan, 
adresserade och lösta genom klagomålshantering. Punkten inkluderades i vårt 
hållbarhetsindex genom de justeringar som gjordes utifrån GRIs redovisningsramverk 
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G4, vilket beskrivs i avsnitt 5.2.2 Justeringar. Punkten tilldelades de lägsta poängen för 
de två undersökta åren, 1 poäng år 2012 respektive 4 poäng år 2015. Ericsson var det 
enda företaget som inkluderat informationen i sin hållbarhetsrapportering från år 2012. 
En orsak till detta kan vara att indikatorn inkluderats i GRIs redovisningsramverk först 
efter räkenskapsåret 2012. Resultaten för år 2015 kan däremot fortfarande anses vara 
låga vilket kan tyda på att de undersökta företagen ännu inte fullskaligt implementerat 
G4 riktlinjerna i sina rapporteringar. I studiens resultat kan en ökning urskiljas från 22 
poäng år 2012 till 29 poäng 2015, gällande företagens besparingar till följd av 
miljöarbete som behandlas under punkt A4.1. Atkins et al. (2015, s. 665-666) menar att 
kvaliteten på hållbarhetsredovisning kan förbättras genom skärpta riktlinjer för 
rapportering, där kostnader för miljöpåverkan uppmärksammas. Resonemanget fört av 
Atkins et al. kan vara en eventuell anledning till att kvaliteten på de undersökta 
företagens rapporter och uppmärksammandet av besparingar har ökat.  
 
7.3	  Analys	  av	  sociala	  aspekter	  
John Elkington (1999, s. 14-15) introducerade begreppet Triple Bottom Line som syftar 
till att beskriva företag som en konstruktion bestående av de tre dimensionerna: 
ekonomi, miljö och samhälle. Innan Elkingtons introduktion av teorin har företagets 
prestationer traditionellt bedömts utifrån dess finansiella ställning. Med begreppet 
Triple Bottom Line gavs de sociala, etiska och miljömässiga aspekterna utrymme i 
bedömningen av ett företags verksamhet för att möjliggöra utvärdering av deras 
negativa påverkan på miljö och samhälle. Studier genomförda av KPMG (2005, s. 4) 
har även behandlat företagens sociala och ekonomiska ansvar och hur dessa presenteras 
i företagens hållbarhetsrapporteringar. Studierna visar att hållbarhetsrapporteringen 
fram till och med år 1999 i störst utsträckning behandlat företagens miljömässiga ansvar 
och påverkan. Efter år 1999 har en förändring i företagens hållbarhetsrapportering 
kunnat observeras då företag även börjat inkludera sociala aspekter i en allt större 
utsträckning.  
 
Clarkson et al. (2008) utformade ett ramverk avsett för bedömning av företagens 
miljömässiga rapportering. Efter resultaten funna av KPMG som visade en ökad 
rapportering av företagens samhällsansvar vidareutvecklade Sutantoputra (2009, s. 38) 
ramverket till att omfatta bedömning av även denna aspekt. Detta visar även på ett ökat 
intresse för frågan om företagens sociala ansvar i den aktuella forskningen. Denna 
utveckling korresponderar med vårt resultat, eftersom fem av de studerade sociala 
kategorierna återfinns bland de 10 kategorier som totalt sett uppnått de högsta 
resultaten. Kategori A1 gällande de undersökta företagens sociala ledningsstruktur och 
hanteringssystem var den kategori av de sociala aspekterna som uppnådde det 
procentuellt högsta resultatet, 68,3 % år 2012 och 80 % år 2012.  
 
Enligt KPMG (2005, s. 4-5) är upplysningar kring arbetsförhållanden, arbetsmiljö, 
samhällsengagemang och välgörenhet de fyra mest rapporterade områdena för de 
sociala aspekterna. Omkring två tredjedelar av de undersökta företagen i studien 
inkluderar en eller fler av dessa aspekter i sin hållbarhetsrapportering. Trots att 
majoriteten av företagen uttrycker ett engagemang för dessa frågor i sin 
hållbarhetsrapportering saknas ännu konsensus kring rapporteringen, troligen som ett 
resultat av frånvaro gällande tydligt utformade sociala indikatorer. Underkategorierna 
innehållande indikatorer för anställningsförhållanden och anständigt arbete tillsammans 
med punkten samhället utgjorde de två kategorier som uppnådde de sammanlagt högsta 
totalpoängen för kategori A3 i vår studie. De fyra områden som enligt KPMGs studier 
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är de mest rapporterade för de sociala aspekterna går alla att hänföra till de två 
underkategorierna anställningsförhållanden och anständigt arbete samt samhället, vilket 
innebär att resultaten funna av KPMG korresponderar med observationerna i vår studie. 
Det högsta observerade värdet för de icke-verifierbara kategorierna i vår studie år 2015 
observerades för punkt A7.1, där beskrivningar av personalutbildning i social 
förvaltning och drift undersöktes, vilket kan ses som en upplysning om 
arbetsförhållanden såväl som arbetsmiljö.  
 
KPMG (2005, s. 5) fann även, i kontrast till de tre dimensioner som betonas av 
Elkington, att de ekonomiska aspekterna inkluderas i en minoritet av de upprättade 
hållbarhetsredovisningarna. Dessa resultat korresponderar med resultaten i vår studie 
där företagens ekonomiska ansvar inkluderats i mindre utsträckning än miljömässiga 
och sociala frågor. Företagens ekonomiska ansvar undersöks genomgående i studiens 
hållbarhetsindex i huvudkategorierna gällande miljöaspekter såväl som sociala aspekter. 
I exempelvis punkt A3.6 undersöks redovisade uppgifter om jämförelse mellan 
företagets normallöner och de minimilöner som finns på orten där företaget verkar. 
Punkten kombinerar att undersöka företagens sociala och ekonomiska ansvar och var 
också den punkt som uppvisade de lägsta observerade värdet för kategori A3.  
 
I kategori A3 undersöks redovisade uppgifter om klagomål angående personalfrågor 
och påverkan på samhället, adresserade och lösta genom klagomålshantering samt 
rapporterad information om förfaranden som varit föremål för granskning gällande 
mänskliga rättigheter i områden där företaget verkar. Dessa punkter från har inkluderats 
från GRIs redovisningsramverk G4 i vår studies hållbarhetsindex. Punkterna rörande 
klagomål gällande personalfrågor och påverkan på samhället tilldelades 6 respektive 8 
poäng i vår studie år 2012. Dessa resultat ökade till 13 respektive 14 poäng år 2015 för 
de två punkterna. Punkten gällande rapportering av förfaranden som varit föremål för 
granskning angående mänskliga rättigheter tilldelades 10 poäng år 2012 och 16 poäng 
år 2015. Detta resultat tyder på att företagen förbättrat sin rapportering av dessa 
indikatorer sedan implementeringen av redovisningsramverket G4. Vårt resultat visar 
även att företagen förbättrat hållbarhetsrapporteringens transparens mellan åren genom 
att i större utsträckning inkludera frågor angående klagomål och förfaranden som varit 
föremål för granskning gällande sociala aspekter i sin hållbarhetsredovisning. Enligt 
Brammer och Pavelin (2006, s. 1171) kan ökad transparens och minskad 
informationsasymmetri mellan företag och intressenter genom frivilliga upplysningar 
ses som en viktig aspekt för hållbarhetsrapporteringens kvalitet. Detta på grund av att 
om intressenterna misstänker att ett företag undanhåller viss information om sitt 
hållbarhetsarbete, så finns det en potentiell risk för att benägenheten att investera i 
företaget minskar, vilket i sin tur kan minska företagets finansiella värde.  
 
För undersökningsperioden 2012 observerade vi det högsta värdet för punkt A5.1 bland 
de icke-verifierbara kategorierna, där VDs uttalande om socialt arbete till aktieägare och 
intressenter studerades. Resultatet uppgick till 68,3 % där 9 av de 20 undersökta 
företagen uppnådde maximal poäng för punkten och endast Boliden och Fingerprint 
Cards tilldelades noll poäng. Detta resultat går i linje med resultat funna i studier 
genomförda av KPMG (2005, s. 5) studier som visar att en dialog med aktieägare var 
inkluderad i hållbarhetsrapporteringen i nästan 40 % av de undersökta rapporterna.  
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7.4	  Analys	  av	  hållbarhetsindexets	  sammantagna	  gradering	  	  
KPMG (2005, s. 4) har sedan 1993 genomfört studier för att undersöka företagens 
rapportering av hållbarhetsfrågor samt dess utveckling och trender. Studierna har visat 
ett växande engagemang för CSR-frågor hos företag, eftersom dessa frågor i allt större 
utsträckning inkluderas i företagens finansiella rapporter alternativt upprättas och 
publiceras i en separat hållbarhetsredovisning. KPMGs studier från 2015 visar att tre av 
fem företag idag inkluderar CSR-information i sin finansiella rapportering jämfört med 
ett av fem företag år 2011 (KPMG, 2015b, s. 5). O´Donovan (2002, s. 344) menar att en 
intensifiering i rapporteringen av de tre CSR-dimensionerna kan ses som en indikator på 
en ökad insikt gällande hållbarhetsarbetets betydelse. Aras och Crowther (2009, s. 286) 
menar också att upprättandet av hållbarhetsrapporteringar har ökat som ett resultat av att 
allt fler företag insett fördelarna med en hög nivå av transparens. Dessa resonemang 
korresponderar med vår studies resultat, eftersom en ökad kvalitet och omfattning har 
observerats i de undersökta företagens hållbarhetsrapporteringar mellan åren 2012 och 
2015.  
 
Barney (1991, s. 99) menar att företag även kan skapa konkurrensfördelar genom att 
utveckla och effektivt distribuera sitt hållbarhetsarbete och därmed generera unika 
värden som är svåra för konkurrenter att imitera. Detta skulle kunna vara en 
bakomliggande orsak till varför företag väljer att upprätta hållbarhetsrapporteringar i en 
allt större utsträckning. Ett stort spann har däremot observerats mellan Fingerprint 
Cards och SCA, vilka var de företag som uppnådde de lägsta respektive högsta 
resultaten för de undersökta åren i vår studie. För undersökningsperioden 2012 uppgår 
skillnaden mellan företagen till 157 poäng, medan motsvarande siffra för år 2015 år 159 
poäng. Detta resultat indikerar att skillnaden mellan företagen och deras 
hållbarhetsrapporteringar fortfarande är stor, trots att en ökad kvalitet kan observeras för 
samtliga 20 företag mellan de två undersökningsperioderna med undantag för Volvo.  
 
Resultaten i vår studie visar, som tidigare redan nämnts, på en ökad omfattning och 
kvalitet i hållbarhetsrapporteringen mellan åren 2012 till 2015, vilket till viss del 
korresponderar med de observerade resultaten i Habek och Wolniaks (2016, s. 414-416) 
studier. Dessa författare fann en ökning avseende upprättandet av hållbarhetsrapporter, 
samtidigt som de observerade att frekvensen för hållbarhetsrapportering fortfarande kan 
anses vara låg i förhållande till antalet verksamma företag. I studien undersöktes 
hållbarhetsrapporteringar publicerade år 2012 i sex europeiska länder och resultatet 
indikerade att det finns en betydande skillnad i kvalitet mellan länder och företag. 
Habek och Wolniak menar även att skillnaden i kvalitet mellan hållbarhetsrapporter till 
stor del kan förklaras av lagstiftning och riktlinjer. Den ökade kvalitet som kunnat 
observeras i vår studie skulle enligt detta resonemang kunna bero på att det nya 
Europadirektivet gällande hållbarhetsrapportering har haft effekt på de svenska 
företagens hållbarhetsrapporteringar. GRIs redovisningsramverk har även blivit striktare 
i samband med introduktionen av G4, vilket i samspel med den nya lagstiftningen kan 
föranleda den observerade kvalitetsförbättringen i vår studies undersökta 
hållbarhetsrapporteringar. Robins (2006, s. 4) har i sin forskning försökt finna 
orsakssamband till varför inkluderandet av miljömässiga och sociala aspekter ökat i 
popularitet bland företag. Författaren menar att detta till viss del kan härledas till att 
hållbarhetsredovisningen antingen kan influera eventuella investerares och 
konsumenters beslutsfattande eller vara ett resultat av påtryckningar från skärpt 
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lagstiftning. Utifrån detta resonemang kan den observerade ökningen i 
hållbarhetsrapporteringen i vår studie ses som ett resultat av striktare riktlinjer och ny 
lagstiftning eller som ett sätt att influera företagets intressenter.  
 
Resultatet i vår visar även att det skett en högre procentuell ökning i rapporterandet av 
företagens sociala påverkan jämfört med deras miljömässiga påverkan. 
Hållbarhetsindexet undersöker samtidigt företagens sociala ansvar i ett större antal 
enskilda punkter än företagens miljömässiga ansvar. Detta innebär att företagen har fler 
områden att förbättra sitt sociala arbete inom, vilket kan vara en orsak till det 
observerade resultatet. Studier genomförda av KPMG (2005, s. 4) visar även att det 
skett en förändring i företagens hållbarhetsrapportering efter år 1999, eftersom företag i 
allt större utsträckning börjat inkludera sociala och ekonomiska faktorer i sin 
hållbarhetsrapportering. Studierna visar att CSR-rapporteringen innan år 1999 tenderat 
att främst fokusera på företagens miljömässiga påverkan. Det ökade intresset för sociala 
och ekonomiska frågor som observerats i KPMGs studier kan även ses som en 
förklarande faktor till resultatet som vi funnit i vår studie som visar att rapporterandet 
av sociala aspekter procentuellt ökat mer än de miljömässiga aspekterna. 
 
Resultatet i vår studies visar att kvaliteten på rapporteringen av verifierbar information 
haft en högre procentuell ökning för såväl de miljömässiga som de sociala aspekterna 
jämfört med icke-verifierbar information. Guidry och Patten (2012, s. 83) beskriver att 
ett flertal länder, inklusive Sverige, under de senaste åren infört striktare riktlinjer och 
lagstiftning på det tidigare oreglerade området för hållbarhetsrapportering (se Delbard, 
2008; Frost, 2007; Larrinaga et al. 2002). Clarkson et al. (2008) menar att lagstiftning 
och riktlinjer ställer krav på rapportering av verifierbar information, eftersom denna kan 
anses vara svårare att imitera och förfalska jämfört med icke-verifierbar data. Detta 
resonemang styrker resultatet i vår studie, eftersom ett samband mellan tillämpningen 
av allmänna riktlinjer och inkluderandet av verifierbar information i 
hållbarhetsrapporteringen kunnat observeras. Våra resultat visar att de företag som 
implementerat allmänna riktlinjer i sina hållbarhetsrapporteringar i genomsnitt uppnått 
38 poäng för de verifierbara punkterna gällande de miljömässiga aspekterna och 49 
poäng för de sociala. De företag som inte tillämpat allmänna riktlinjer i sina 
hållbarhetsrapporteringar uppnådde i genomsnittligt 13 poäng för de miljömässigt 
verifierbara variablerna och 15 poäng för de sociala verifierbara variablerna. Studier 
genomförda av såväl Habek och Wolniak (2016, s. 414-416) som KPMG (2015b) visar 
att företag i störst utsträckning upprättar hållbarhetsrapporter i enlighet med GRIs 
riktlinjer, vilka uppmuntrar till användandet av verifierbara variabler. I vår studie har 
majoriteten av de företag som implementerat allmänna riktlinjer i sin 
hållbarhetsredovisning helt eller delvis använt sig av GRIs redovisningsramverk. 
Sammantaget kan detta förklara den högre procentuella ökningen i de verifierbara 
variablerna jämfört med de icke-verifierbara i vår studie, eftersom merparten av 
företagen upprättat hållbarhetsredovisningarna i enlighet med GRIs 
redovisningsramverk.  
 
I undersökningar genomförda av Statistiska Centralbyrån (2012, s. 17) jämfördes de 
svenska företagens sociala och miljömässiga påverkan med företagen i ett antal 
europeiska länder. I studien återfanns Sverige något över det europeiska snittet för 
merparten av de undersökta indikatorerna. Undersökningen uppvisar även en positiv 
utveckling för det svenska arbetet inom så väl det miljömässiga som sociala området. 
Detta resultat indikerar att det svenska arbetet i sociala och miljömässiga frågor kan 
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anses tillfredsställande sett till de uppsatta europeiska riktlinjerna. I vår studie 
framkommer det att rapporteringen av de verifierbar variablerna tenderar att bli allt mer 
utförligt beskrivna i den svenska hållbarhetsrapporteringen, något som enligt Clarkson 
et al. (2008, s. 308) korresponderar med ett utbrett faktiskt hållbarhetsarbete. Resultaten 
funna av SCB (2012) som visar på ett ökat arbete med hållbarhetsfrågor kan alltså anses 
överensstämma med resultatet i vår studie och samtidigt förklara den ökade 
rapporteringen av verifierbar information.  
 
I den nya hållbarhetsredovisningslagen, som implementeras i Sverige under 
räkenskapsåret 2017, ställs krav på att de företags vars förvaltningsberättelser omfattas 
av lagen också skall innehålla en hållbarhetsrapport. Lagen reglerar ej om den 
upprättade hållbarhetsrapporten skall vara fristående eller utgöra en integrerad del av 
företagets övriga finansiella rapportering. (Regeringskansliet, 2016, s. 8) Studier 
genomförda av KPMG (2015b, s. 5) visar, som tidigare nämnts, att tre av fem företag 
idag inkluderar CSR-information i sina årsredovisningar jämfört med ett av fem företag 
år 2011. Samma undersökning visar att antalet integrerade hållbarhetsredovisningar 
ännu är lågt. 1 av 10 företag upprättade integrerade hållbarhetsredovisningar år 2015. 
Fristående hållbarhetsredovisningar är idag den vanligaste formen för att förmedla 
företagets CSR-information. 65 % av de hållbarhetsredovisningar som vi undersökte för 
räkenskapsåret 2012 bestod av fristående hållbarhetsredovisningar, medan motsvarande 
siffra för 2015 var 70 %. Resultaten i vår studie visar därmed att företag i större 
utsträckning publicerar fristående hållbarhetsrapporter jämfört med integrerade. 
Resultatet i vår studie överensstämmer därför med resultaten funna i undersökningarna 
genomförda av KPMG. Av de fem undersökta integrerade rapporterna i vår studie 
återfinns tre av dessa över medelvärdet gällande rapporteringens kvalitet och omfattning 
och två av dessa återfinns under medelvärdet för åren 2012 och 2015.  
 
Ramverket utformat av Clarkson et al. (2008, s. 305) är konstruerat för att undersöka 
industribolag och kvaliteten på dessa bolags miljömässiga rapportering. I vår studie 
undersöks företag oavsett branschtillhörighet, utifrån de gjorda avgränsningarna. 
Sutantoputra (2009, s. 46) som vidareutvecklat Clarkson et al.´s bedömningsramverk 
menar att ramverken lämpligen kan justeras för att göra dem mer aktuella för vidare 
studier och de kan även anpassas för olika kontexter och branscher. Nödvändiga 
justeringar, presenterade i avsnitt 5.2.2 Justeringar, har därför genomförts i vår studie 
för att hållbarhetsindexet skall vara såväl aktuellt som anpassat för företag oavsett 
branschtillhörighet. Efter genomförda mätningar med hållbarhetsindexet i vår studie 
återfinns de fem undersökta bankerna under medelvärdet för respektive 
undersökningsperiod. Företagen Autoliv, Electrolux, Fingerprint Cards, Skanska och 
Telia återfinns under medelvärdet för år 2012 och dessa företag, med undantag för Telia 
som återfinns även under medelvärdet år 2015. Gemensamt för dessa företag och de 
studerade bankerna är att de är personalintensiva till sin karaktär. De företag som 
återfinns över medelvärdet, och därmed har publicerat hållbarhetsrapporter av högre 
kvalitet, är verksamma inom tillverkningsindustrin och detaljhandeln. Inom dessa 
branscher återfinns företag av ett kapitalintensivt slag. Gemensamt för de företag som 
återfinns över medelvärdet är att de även är verksamma inom miljöpåverkande 
branscher.  
 
Studier genomförda av KPMG (2005, s. 4) visar att företag verksamma inom 
miljöpåverkande branscher i större utsträckning tenderar att lägga satsningar på CSR-
frågor och de upprättar också i stor utsträckning hållbarhetsrapporter. I studien 
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framkommer däremot att företag som står inför betydande risker i miljö och 
samhällsfrågor fortfarande publicerar hållbarhetsrapporter vars kvalitet återfinns under 
det globala medelvärdet (KPMG, 2013, s. 13). Lang och Lundholm menar (1993) i 
enlighet med teorin om frivillig rapportering, att företag vars faktiska hållbarhetsarbete 
är av hög kvalitet också tenderar att frivilligt upprätta utförliga 
hållbarhetsredovisningar. Cheng (2014, s. 16) menar även att företag som satsar på 
hållbarhetsarbete är mer benägna att exponera sina satsningar utåt, för att således bli 
mer transparenta och pålitliga. O´Donovan (2002, s. 345) menar att ju större negativ 
påverkan företagets verksamhet har på samhället, desto större är företagets vilja att 
förbli legitima och förändra de sociala föreställningarna till något positivt. De ovan 
beskrivna teorierna och resonemangen kan därmed verka som förklarande variabler till 
resultatet i vår studie. Resultatet i vår studie som visar att företag verksamma inom 
miljöpåverkande branscher upprättar hållbarhetsredovisningar av hög kvalitet och 
omfattning kan förklaras av att de är benägna att exponera sitt hållbarhetsarbete utåt och 
samtidigt använder rapporteringen som ett verktyg för att förbli legitima och 
accepterade samhällsaktörer.  
 
Enligt KPMGs studier har en ökning kunnat observeras inom den finansiella sektorn 
avseende hållbarhetsrapportering sedan år 2002 och framåt (KPMG, 2005, s. 5). Detta 
resultat överensstämmer till viss del med vår studies resultat där samtliga undersökta 
banker upprättat en fristående hållbarhetsrapportering. Samtidigt återfanns samtliga 
banker och tjänsteföretag under medelvärdet avseende hållbarhetsrapporteringens 
kvalitet och omfattning för såväl år 2012 som 2015. Deegan och Unerman (2006, s. 
317) menar att företag redovisar information relaterat till vad de själva anser sig ansvara 
för. Detta kan ses som ett orsakssamband till det låga resultatet observerat för den 
finansiella sektorn gällande hållbarhetsrapporteringens kvalitet och omfattning i vår 
studie. Då den finansiella sektorn till sin natur anses tillhöra en av de mindre 
miljöpåverkande branscherna kan detta vara ytterligare en orsak till att 
hållbarhetsrapporterna är begränsade i sin omfattning enligt de förda resonemangen av 
KPMG samt O´Donovan som presenterats tidigare.  
 
I kategori A3 undersöks indikatorer för miljöaspekter där punkterna bland annat 
undersöker frågor rörande utsläpp av växthusgas, kemiska ämnen, övriga utsläpp samt 
återvinning och återanvändning. Den finansiella sektorn och tjänstesektorn omfattas 
vanligtvis inte av den typ av verksamhet som punkten avser att undersöka vilket till viss 
del kan förklara företagens låga resultat. Enligt GRI (2013b, s. 3-4) skall informationen 
presenterad i hållbarhetsrapporteringen vara väsentlig. Rapportering av exempelvis 
utsläpp av kemiska ämnen inom den finansiella sektorn och tjänstesektorn kan anses 
vara av mindre väsentlig än att belysa de finansiella risker bankerna ställs inför, vilket 
ytterligare kan förklara vår studies resultat. Däremot framkommer det även av GRIs 
riktlinjer att den informationen som inkluderas enligt väsentlighetsprincipen skall vara 
av hög kvalitet (GRI, 2013b, s. 3-4). Många av punkterna i vårt hållbarhetsindex kan 
anses vara applicerbara och relevanta för företag verksamma inom alla typer av 
branscher vilket indikerar att det fortfarande finns utrymme för förbättring avseende 
hållbarhetsrapporteringens kvalitet för företag inom tjänstesektorn och finansiella 
sektorn.  
 
Undersökningar genomförda av KPMG (2013, s. 18) visar att endast ett av fem företag 
publicerar välbalanserade hållbarhetsredovisningar, där utmaningar och motgångar ges 
ett lika stort utrymme som företagens framgångar inom samtliga CSR-områden. Detta 
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resultat stämmer väl överens med resultaten observerade i vår studie där punkter som 
behandlar bland annat redovisade uppgifter om belopp spenderade på böter relaterade 
till sociala och miljömässiga tvister samt branschens påverkan på samhälle och miljö 
uppnådde bland de lägsta resultaten av samtliga undersökta punkter. Majoriteten av de 
punkter som tilldelades de högsta poängen behandlar frågor som speglar företagens 
positiva CSR-arbete. Den procentuella ökningen för de punkter som behandlar 
företagens positiva CSR-arbete uppgår till 20 % mellan åren 2012 och 2015 och 
motsvarande siffra för ökningen gällande rapporterandet av deras negativa påverkan 
uppgår till 13 %. Trots resultaten funna i vår studie menar Cheng (2014, s. 16) att en 
högre nivå av transparens, där såväl positiva som negativa aspekter speglas, bidrar till 
en minskad informationsasymmetri. En lägre nivå av informationsasymmetri leder i sin 
tur till minskad risk för investerare att dra felaktiga slutsatser gällande företaget och 
dess verksamhet. Det har även enligt författaren visat sig att företag som investerar i 
relationer till sina intressenter ökar intäkterna och sin vinstpotential.  
 
Enligt Suchman (1995, s. 574-575) varierar företagens strategier och bakomliggande 
drivkrafter för rapportering beroende på om företaget försöker frambringa, underhålla 
eller förbättra sin legitimitet. Detta resonemang ges även stöd för i studier av Higgins et 
al. (2015, s. 463-465) där det framkommer att hållbarhetsrapporteringen kan ses som en 
strategisk möjlighet för företag att skapa konkurrensfördelar eller för att signalera 
ansvarstagande. Många företag upprättar därmed enligt Higgins et al. 
hållbarhetsredovisningar för att bemöta sina intressenters behov och för att framstå som 
legitima, snarare än som ett resultat av upplevd ansvarsskyldighet. Genom att gestalta 
de positiva aspekterna av företagens hållbarhetsarbete i större utsträckning än de 
negativa, kan företagen därmed förbättra sin legitimitet. Resultaten funna i vår studie 
kan utifrån detta resonemang förklaras med att företagen försöker bibehålla eller 
förbättra sin legitimitet genom att ge de positiva aspekterna av sitt CSR-arbete ett större 
utrymme i hållbarhetsrapporteringen.    
 
Gray et al. (1996, s. 45) menar att företag utformar sin rapportering för att tillgodose 
olika intressenter. Författarna menar även att företagen främst fokuserar på de 
intressenter som har en stor påverkan på verksamheten och försöker därmed 
upprätthålla en god relation till dessa. Informationen som förmedlas i 
hållbarhetsrapporteringen kan därför användas som ett tillvägagångssätt för att hantera 
eller manipulera intressenterna och på så vis erhålla stöd och godkännande. Alternativt 
kan hållbarhetsinformationen var ett sätt för företagen att distrahera intressenterna från 
eventuellt motstånd och ogillande. Dessa resonemang kan anses vara förklarande 
variabler till varför vissa punkter i vår studie uppnått högre resultat än andra. 
Exempelvis uppnådde punkten angående VDns uttalande gällande företagens 
miljöprestation och samhällsengagemang till aktieägare och liknande intressenter höga 
poäng, vilket kan indikera att aktieägare och liknande intressenter anses vara 
nyckelintressenter till företaget. Punkten som behandlar redovisade uppgifter om 
policys, ledningssystem och samtyckesstrategier för att hantera politisk lobbying och 
bidrag uppnådde låga resultat för såväl de miljömässiga som de sociala aspekterna. 
Detta resultat kan tyda på att företagen anser intressentgrupper eller särintressenter 
kopplade till den politiska lobbyingen som mindre viktiga än aktieägare och liknande 
intressenter. KPMGs studier visar även att information riktad till aktieägare kan 
observeras i omkring 40 % av all hållbarhetsrapportering (KPMG, 2005, s. 5), vilket 
ytterligare stärker observationen i vår studie av aktieägare som viktiga intressenter vid 
upprättandet av finansiell information.  
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Av studiens urval, bestående av de 20 största företagen noterade på Stockholmsbörsen 
OMX30, hade alla företag rapporterat CSR information i någon form de två undersökta 
åren. Dessa resultat korresponderar till viss del med studier genomförda av KPMG 
(2013, s. 11) som visar att mer än hälften av alla stora företag år 2013 rapporterar CSR-
information i någon form, vilket innebär att hållbarhetsrapportering kan anses vara en 
global standard för stora företag oavsett branschtillhörighet. Detta är en förbättring från 
år 2011 då mindre än hälften av de företagen som KPMG undersökte upprättade 
hållbarhetsredovisningar. Studier visar även att hållbarhetsrapporteringen stadigt ökat 
från år 1993 till år 2013 (KPMG, 2005; KPMG, 2013; KPMG, 2015b). Dessa resultat 
överensstämmer även med observationerna gjorda i vår studie som visar på en ökning i 
hållbarhetsrapporteringens kvalitet och omfattning för samtliga företag, med undantag 
för Volvo, mellan åren 2012 och 2015. Vidare visar KPMGs studier att 
hållbarhetsrapporteringens kvalitet förblivit stabil mellan åren 2013 och 2015 (KPMG, 
2015b). KPMGs studier visar även att gapet mellan hållbarhetsredovisningen av högst 
respektive lägst kvalitet minskat mellan åren 2011 och 2013 (KPMG, 2013, s. 11). 
Även denna observation överensstämmer med resultatet i vår studie som visar att 
poängskillnaden mellan det högsta och lägsta resultatet minskat mellan de undersökta 
åren.  
 
Studier gjorda av KPMG (2015b, s. 5) visar att extern granskning av 
hållbarhetsrapporteringen är ett värdefullt verktyg för att säkra rapporterings kvalitet. 
Deras studier visar att antalet externt granskade rapporter ökat från 30 % år 2005 till  
60 % år 2015, där stora företag är dominerande. Dessa resultat stämmer väl överens 
med de resultaten funna i vår studie, där den externa granskningen av företagens 
miljörapportering ökade från 50 år 2012 till 66,7 % år 2015. Resultaten för företagens 
externt granskade sociala rapportering uppgick till 51,7 % år 2012 och ökade till 65 % 
år 2015.  
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8.	  Slutsats	  och	  rekommendation	  
__________________________________________________________ 
 

Inledningsvis presenteras studiens slutsatser utifrån empirin och analysens 
väsentligaste delar, vilka knyter an till studiens problemformulering och syfte. Vidare 
kommer studiens etik och samhälleliga aspekter att diskuteras. Slutligen presenteras 
studiens kunskapsbidrag, där såväl praktiska bidrag som förslag till framtida studier 

kommer att ges. 
______________________________________________________________________ 
 
8.1	  Slutsats	   	  
Studiens huvudsyfte är att genom tolkande innehållsanalys av hållbarhetsredovisningar 
publicerade av de 20 största företagen, registrerade på Nasdaq OMX30 Stockholm, 
undersöka om en utveckling skett med avseende på rapporteringens kvalitet och 
omfattning. Studiens delsyfte är vidare att studera om eventuella trender och 
utvecklingsriktningar går att observera för de undersökta företagen under den 
definierade undersökningsperioden. Genom studien har resultat framkommit som visar 
på en utveckling i de undersökta företagens hållbarhetsrapportering mellan åren 2012 
och 2015.  
 
Resultaten indikerar att de observerade hållbarhetsredovisningarna har ökat i kvalitet 
och omfattning. Studien visar att en övervägande del av företagen har förbättrat sina 
hållbarhetsredovisningar sedan den första undersökningsperioden, där endast ett 
avvikande företag har noterats. Trots en positiv utveckling för majoriteten av företagen 
finns det fortfarande en markant skillnad i kvalitet mellan de studerade företagens 
rapporter. Den observerade skillnaden innebär att det finns utrymme för fortsatt 
förbättring gällande företagens hållbarhetsrapportering och främst för de företag vars 
redovisning bedöms vara av lägre kvalitet. Resultaten ger även uttryck för 
utvecklingsmöjligheter inom andra områden i hållbarhetsredovisningen. De undersökta 
företagen tenderar att i större utsträckning upprätta fristående hållbarhetsredovisningar 
framför integrerade, där de fristående rapporterna bedöms uppfylla en högre nivå av 
kvalitet än den hållbarhetsinformation som återfinns i företagens årsredovisning. 
Studiens resultat visar även att det har skett en högre procentuell ökning i 
rapporterandet av företagens sociala påverkan jämfört med deras miljömässiga 
påverkan. Hållbarhetsinformation som anses vara verifierbar har enligt studien haft en 
större positiv utveckling, för såväl de miljömässiga som de sociala aspekterna, jämfört 
med den icke-verifierbara informationen. Av de undersökta punkterna uppvisar ämnen 
som berör företagens positiva hållbarhetsarbete högst standard, medan faktorer som 
speglar företagens negativa påverkan på omgivning utelämnas mer frekvent. 
Utvecklingen för den positiva hållbarhetsinformationen är även större, än för de 
negativa uppgifterna.  
 
Resultatet indikerar att det förekommer vissa skillnader i kvalitet och omfattning av 
hållbarhetsredovisning beträffande företagskaraktär och branschtillhörighet. Enligt 
utfallet tenderar företag som tillhör kapitalintensiva branscher, såsom 
tillverkningsindustri och detaljhandel, att publicera hållbarhetsredovisningar av högre 
kvalitet. I motsats har personalintensiva branscher en benägenhet att tillhandahålla 
rapporter av lägre kvalitet, där bland annat samtliga av de studerade bankernas 
hållbarhetsredovisningar bedöms motsvara en standard under genomsnittet. Gemensamt 
för de företag vars hållbarhetsrapporter anses vara av hög kvalitet är att de är 
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verksamma inom miljöpåverkande branscher, medan huvudparten av de 
personalintensiva företagen har upprättat mindre omfattande rapporter. Resultaten visar 
även att majoriteten av de undersökta hållbarhetsredovisningarna är upprättade i 
enlighet med allmänna riktlinjer, där GRIs ramverk är tillämpat i störst utsträckning, 
men även FNs riktlinjer angående publicering av hållbarhetsinformation har använts av 
ett antal företag. Gemensamt för de företag i studien som tillämpar allmänna riktlinjer i 
störst utsträckning är att dessa företag publicerat fristående hållbarhetsredovisningar. 
Under tidsperioden mellan de undersökta åren utvecklades GRIs ramverk och de senare 
riktlinjerna G4 blev gällande för hållbarhetsredovisningarna från år 2015. Resultatet 
visar att företagen inte fullständigt har beaktat punkterna enligt G4, men att utfallet har 
förbättrats sedan den första undersökningsperioden.  
 
8.2	  Teoretiskt	  och	  praktiskt	  bidrag	  	  
Den aktuella studiens resultat har till stor del korresponderat med resultat funna i 
internationella studier gällande hållbarhetsrapporteringens kvalitet. Detta är ett 
kunskapsbidrag som visar att observationer avseende trender och kvalitetsförändring 
inom svensk hållbarhetsrapportering i stor utsträckning överensstämmer med 
internationella. Ett teoretiskt gap identifierades som visade att det tidigare genomförts få 
studier som undersöker den svenska hållbarhetsrapporteringens kvalitet. Vår studie har 
bidragit till att fylla en del av detta gap och ge stöd för existerande teorier inom 
området. Studiens resultat har även visat att utvecklingen av den svenska 
hållbarhetsrapporteringens kvalitet i vissa avseenden skiljer sig åt från internationellt 
observerade trender, vilket är ett viktigt bidrag till den teoretiska sfären.  
 
Studien har också bidragit med en teoretisk vidareutveckling av ramverken skapade av 
Clarkson et al. (2008) och Sutantoputra (2009). Hållbarhetsindexet i vår studie har 
justerats för att säkerställa aktualiteten genom att inkludera variabler från GRIs senaste 
redovisningsramverk G4 samt ÅRL. Indexet har även kombinerat de två 
bedömningsramverken för att skapa ett komplett hållbarhetsindex där miljömässiga, 
sociala och ekonomiska aspekter undersöks i kombination med studier av 
rapporteringens övergripande struktur. Detta möjliggör en total bedömning av 
hållbarhetsrapporteringens samtliga delar. Hållbarhetsindexet är även utformat för att 
passa svenska företag oavsett branschtillhörighet. Sammantaget bidrar de ovan 
beskrivna justeringarna till att hållbarhetsindexet kan vara såväl aktuellt som relevant 
för fortsatta studier av den svenska hållbarhetsrapporteringen.  
 
Vår studie visar även att transparensen i hållbarhetsrapporteringen har ökat mellan de 
två undersökta åren, där nyintroducerad lagstiftning i kombination med striktare 
riktlinjer kan vara en bidragande orsak till den observerade utvecklingen. Detta kan ge 
aktieägare, investerare och liknande intressenter insikt i vilken påverkan lagstiftning och 
riktlinjer kan ha på hållbarhetsrapporteringens kvalitet. Omfattande 
hållbarhetsrapportering är ofrånkomligt förknippat med förhöjda kostnader för 
företaget. Aktieägare och investerare kan utifrån vår studie ges en inblick i hur 
omfattningen på stora företags hållbarhetsrapportering tenderar att förändras över tid. 
Detta kan utgöra ett underlag för beslutsfattande, vilket kan påverka dessa intressenters 
val beroende på om de ser den ökade rapporteringen som något positivt eller de ökade 
kostnaderna som något negativt. Genom studien ges intressenterna en insikt i hur 
företagen väljer att redovisa sitt hållbarhetsarbete, vilket kan bidra till att minska 
eventuell informationsasymmetri mellan företag och intressenter. Intressenter som 
exempelvis kunder och leverantörer ges även en ökad förståelse för företagens 
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rapportering av CSR-frågor vilket kan vara vägledande vid framtida beslutsfattning. 
Studien bidrar också med att ge en översikt av den utveckling som skett inom den 
svenska hållbarhetsrapporteringen mellan de två undersökta åren där såväl starka som 
svaga delar av rapporteringen belyses. Detta kan fungera som såväl underlag för 
sakkunniga inom området hållbarhetsrapportering som beslutsunderlag för intressenter. 
I studien har även en positiv utvecklingstrend kunnat observeras för stora svenska 
företags hållbarhetsrapporteringar avseende deras kvalitet och omfattning. Dessa 
resultat kan verka fungera som förebild för mindre eller internationella företag, vilket 
skulle kunna minska informationsasymmetri inom fler sektorer.  
 
8.3	  Begränsningar	  och	  förslag	  till	  framtida	  studier	  	  
De begränsningar som förekommer i studien har till stor del sin grund i en begränsad 
tidsram. Studiens hållbarhetsindex utvärderar hållbarhetsinformation som företagen har 
publicerat antingen som en integrerad del i sina årsredovisningar, eller som fristående 
hållbarhetsrapporter. På grund av den begränsade tidsramen har övrig information, 
såsom publiceringar på företagets hemsida eller andra externa redogörelser, inte 
beaktats vid bedömningen. Vid utformningen av hållbarhetsindexet har därför faktorer 
från övriga informationskällor, utöver företagens egna hållbarhetsredovisningar, 
exkluderats från de ursprungliga ramverken. Ett förslag till fortsatta studier är således 
att inkludera övriga informationskällor, som ger möjlighet till att utveckla 
hållbarhetsindexet ytterligare och beakta andra hållbarhetsaspekter. Vår studie 
undersöker endast företag registrerade som Large cap på Nasdaq OMX Stockholm, 
vilket innebär att andra företagsstorlekar har uteslutits från studien. En studie vars urval 
även omfattar andra företagsstorlekar anses vara av intresse, där företag noterade på 
Mid cap, Small cap och likaså onoterade bolag beaktas. En sådan studie skulle 
undersöka hur skillnader i företagsstorlek påverkar företagens hållbarhetsredovisningar.  
 
Denna studie analyserar kvalitetsförändringar mellan två år och ett förslag till vidare 
forskning är att inkludera fler undersökningsperioder eller utöka spannet mellan dem, 
för att undersöka utvecklingen under en längre tidsperiod. En möjlighet är att 
specificera undersökningsperioderna till särskilda händelser som påverkar 
hållbarhetsrapporteringen. Då studien inte har ett självklart svar på hur skärpta riktlinjer 
och lagar har påverkat företagens hållbarhetsrapporter skulle framtida forskning 
exempelvis kunna uppmärksamma de tillfällen då de olika GRI-versionerna 
introducerats och undersöka eventuella förändringar bland svenska 
hållbarhetsredovisningar sedan den faktiska implementeringen av den nya lagen år 
2017. Studiens resultat har visat på hur en del punkter i hållbarhetsindexet 
uppmärksammats mer än andra och en intressant studie hade varit att utföra en mer 
ingående analys av de bakomliggande orsakerna till detta genom att undersöka de 
specifika hållbarhetsfaktorerna ytterligare. Med hänsyn till de resultat som har 
framkommit i studien skulle det vara intressant med vidare forskning där branscher 
särskiljs, för att undersöka om det finns någon skillnad mellan branscher som har olika 
påverkan på miljö och deras hållbarhetsrapportering. Detta för att studera om det finns 
ett samband mellan kvaliteten på hållbarhetsredovisningarna och företagens 
branschtillhörighet.  
 
8.4	  Etik	  och	  samhälleliga	  aspekter	  	  	  
Studien belyser ämnesvalets aktualitet och frambringar ett resultat som anses väsentligt 
ur ett samhällsperspektiv. Studiens resultat indikerar att företag i allt större utsträckning 
upprättar hållbarhetsredovisningar och utökar omfattningen på dem. Detta utfall kan 
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statuera exempel för andra företag och motivera dem att upprätta 
hållbarhetsredovisningar, vilket minskar informationsasymmetrin för intressenter och 
samhälle. Ett växande antal företag som intresserar sig för hållbarhet och som delger 
detta till omvärlden gynnar samhället, eftersom tidigare studier visar på att det är just 
samhället som står för många av de yttre påtryckningarna på företag och deras 
rapportering av hållbarhetsinformation. Vi anser att det är av intresse för allmänheten att 
ha kunskap om den utveckling som finns bland hållbarhetsredovisning, där tidigare 
information inte är fullständig och där aktuella uppgifter fortfarande kan förbättras. 
Studien kan föregå som exempel på att striktare riktlinjer och lagstiftning kan leda till 
ökad transparens i företagens hållbarhetsrapportering, vilket kan uppmana andra länder 
att implementera det nya EU direktivet för att minska informationsasymmetri och öka 
företagens medvetenhet. 
 
Enligt Bryman (2011, s. 131) bör etiska aspekter behandlas vid en studie där frivilligt 
deltagande, rättighet till delaktighet av information, korrekt användande av data och 
konfidentiell information är viktiga delar. Vetenskapsrådet (2011, s. 16) hävdar att 
forskaren även skall ta hänsyn till de delaktiga parterna och behandla dem på sådant vis 
att de inte kommer till skada. Undersökningsmaterialet i vår studie består av 
hållbarhetsredovisningar som är offentligt tillgängliga och därmed blir förutsättningarna 
för att företagen skall ge sitt samtycke samt informeras om studiens syfte och dess 
utförande inte lika aktuellt. Vidare menar Vetenskapsrådet (2011, s. 16) att 
informationsskyldigheten och samtyckesvillkoret inte är av lika stor vikt vid en studie 
där endast offentlig data används, utan forskaren får på egen hand avgöra om de 
medverkande måste underrättas eller ej. I de fall studien inte består av några faktiska 
respondenter anses kraven som mindre relevanta. Vi ser ingen större risk med att 
företagen kommer att skadas på grund av studien eller påverkas negativt av beslutet att 
inte meddela dem, eftersom de själva valt att publicera rapporterna på sina hemsidor där 
alla som vill kan ta del av dem.  
 
Enligt Bryman (2011, s. 132) innebär nyttjandekravet att det insamlade materialet skall 
användas i enlighet med studiens ändamål och konfidentialitetskravet syftar på att 
känslig information inte skall spridas vidare. Dessa villkor anses inte heller som lika 
relevanta för denna studie, eftersom hållbarhetsredovisningarna redan finns tillgängliga 
allmän beskådan. Vetenskapsrådet (2011, s. 17) menar däremot att forskaren skall 
distribuera studiens resultat till allmänheten och möjliggöra för andra forskare att ta del 
av utfallet, vilket vi har för avsikt att göra genom att publicera vår studie på internet. 
Vidare anser Bryman (2011, s. 139) att trovärdiga källor är en nödvändighet, vilket 
medför att forskaren kritiskt bör granska den litteratur och data som används. 
Vetenskapsrådet (2011, s. 17) påpekar att även den egna forskningen bör ifrågasättas för 
att studien skall bedömas som etiskt genomförd. Genomgående i studien har ett 
objektivt synsätt eftersträvats, där källor (se avsnitt 4.6 Litteraturgranskning) samt 
databearbetning och resultat kritiskt har granskats. Vi anser att vi genom dessa 
hänseenden har genomfört en etiskt korrekt studie.  
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9.	  Sanningskriterier	  	  
______________________________________________________________________ 
 

För att styrka studiens trovärdighet och knyta an till de vetenskapliga 
utgångspunkterna kommer detta kapitel att behandla relevanta sanningskriterier. På 

grund av att studiens forskningsmetod karakteriseras av en kvantitativ forskningsmetod 
kommer studiens utvärdering av sanningskriterier behandla studiens reliabilitet, 

validitet, generaliserbarhet och replikerbarhet. 
______________________________________________________________________ 
 
9.1	  Reliabilitet	  	  
Bryman (2011, s. 161) beskriver reliabilitet som den tillförlitlighet en studie besitter. 
Hög reliabilitet innebär enligt Svenning (2003, s. 67) att om studien upprepas skall den 
frambringa samma resultat, där avvikelser endast beror på slumpmässiga faktorer. 
Under motsatta omständigheter när studien har låg reliabilitet, minskas resultatets 
trovärdighet. För att skapa en pålitlig studie skall misstolkningar av 
undersökningsmaterial och felaktiga analyser enligt Bryman (2011, s. 49) och Eliasson 
(2013, s. 15) undvikas. Enligt författarna är reliabilitet aktuellt vid en kvantitativ 
undersökning i det avseendet att mätningarna utförs korrekt för att resultatet skall kunna 
återskapas, medan reliabilitet för en kvalitativ studie syftar på att resultatet anses vara 
trovärdigt.  
 
Vår studie kräver en hög nivå av bearbetning för att nå fram till ett resultat, vilket kan 
påverka reliabiliteten negativt om tolkningar inte sker utifrån tydligt uppsatta 
bedömningskriterier. En förutsättning för att resultatet skulle innefatta en hög grad av 
reliabilitet var genomförandet av en pilotundersökning. Pilotundersökningen 
genomfördes av oss båda två, där uppsatta bedömningskriterier och punkter från 
hållbarhetsindexet reviderades. Efter justeringar utfördes ytterligare en testgranskning 
av hållbarhetsredovisningar och poängsystem för att kontrollera resultatets 
tillförlitlighet, med målet att vi båda skulle erhålla samma utfall. Med utgångspunkt i 
framtagna bedömningskriterier kunde databearbetningen ske på ett objektivt och 
följdriktigt sätt, vilket anses öka resultatets reliabilitet. Undersökningsmaterialet 
kodades i NVivo för att underlätta kommande analyser och resultatsammanställning, 
vilket även möjliggör för kontroller av poängbedömningen. 
 
9.2	  Replikerbarhet	  
Replikerbarhet handlar enligt Bryman (2011, s. 49) om möjligheten att genomföra 
studien på nytt. Andra skall kunna följa studiens tillvägagångssätt och därmed få samma 
resultat, vilket kräver utförliga beskrivningar och objektiva ställningstaganden. En hög 
grad av replikerbarhet ökar studiens trovärdighet. Det använda datamaterialet i vår 
studie, bestående av hållbarhetsredovisningar, är hämtat från externa källor tillgängliga 
för allmänheten. Undersökningsmaterialet är opåverkat av oss författare, vilket betyder 
att vem som helst har åtkomst till studiens data. Urvalet kan däremot vara ett annat om 
studien genomförs igen, eftersom syftet med vår studie är att undersöka de 20 största 
börsnoterade företagen i Sverige, med hänsyn till omsättning. Företagens omsättning 
förändras kontinuerligt och vid en replikation kan de nuvarande största företagen ha 
ersatts av andra. Detta bör dock inte påverka resultatet avsevärt, då vår studie visade på 
en märkbar förändring mellan undersökningsperioderna. Bedömningskriterierna och 
studiens hållbarhetsindex förklaras utförligt, där konkreta exempel ges på hur innehåll i 
rapporter kan redovisas och hur informationen har bedömts utifrån poängskalan. NVivo 
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tillsammans med noggranna beskrivningar av tillvägagångssätt har hjälpt till att 
bibehålla ett objektivt synsätt och möjliggör för replikation.  
 
9.3	  Validitet	   
Bryman (2011, s. 163) beskriver att validitet handlar om huruvida studien mäter det 
som den ämnar mäta. En studie med hög validitet undviker systematiska fel och därmed 
negativ påverkan på reliabiliteten. Låg validitet kan enligt Lantz (2014, s. 42-43) uppstå 
till följd av bristfällig genomgång av metodik som inte bistår problemformuleringen. 
Vår studie har för avsikt att undersöka om en utveckling skett avseende rapporteringens 
kvalitet och omfattning samt om eventuella trender och utvecklingsriktningar går att 
observera för de undersökta företagen inom den definierade undersökningsperioden. 
Studiens syfte var möjligt att uppnå genom att skapa ett eget hållbarhetsindex anpassat 
efter studiens population, där hållbarhetsindexet grundar sig i erkända ramverk för att 
säkerställa studiens validitet.  
 
Ingen kritik har hittats mot de tidigare ramverken skapade av Clarkson och 
Sutantoputra, men vissa justeringar och tillägg har krävts för att hållbarhetsindexet skall 
överensstämma med studiens problemformulering. Många justeringar har genomförts 
på grund av att studien undersöker svenska företag och de existerande ramverken främst 
är ämnade för amerikanska bolag. En viss risk för subjektivitet föreligger när 
hållbarhetsindexet har justerats för att överensstämma med studiens syfte, där egna 
värderingar är svåra att helt utesluta. Däremot bygger de adderade punkterna i 
hållbarhetsindexet på så kallade verifierbara variabler från ÅRL och GRIs senare 
ramverk, vilket minimerar risken för subjektivitet och skevheter i resultatet. De 
kompletterande punkterna anses inte påverka studiens validitet negativt, eftersom både 
GRI och ÅRL är tillförlitliga källor med etablerade riktlinjer och föreskrifter. 
Hållbarhetsredovisningarna som undersökts anses vara trovärdiga, eftersom rapporterna 
är publicerade av stora företag och därmed utsätts för stor medial granskning. Vår studie 
anses visa en korrekt avspegling av verkligheten där mätinstrumenten bedöms mäta det 
syftet avser, närmare bestämt hållbarhetsredovisningarnas kvalitet.   
 
9.4	  Generaliserbarhet	  	  
För att en studies resultat skall bedömas som generaliserbart skall det enligt Bryman 
(2011, s. 168-169) gå att applicera på hela populationen, där urvalet anses vara 
representativt. Generaliserbarhet omfattar också hur väl studiens resultat går att tillämpa 
även på andra aspekter än det som studien undersöker. Vår studie har ett målstyrt urval 
som består av de 20 största svenska företagen noterade på Nastaq OMX30, med 
avseende på omsättning. Det kan medföra en risk att generaliserbarheten påverkas 
negativt då urvalet i vår studie är ett icke-sannolikhetsurval, eftersom företagen inte har 
blivit slumpvis utvalda. Tidigare studier visar på att det framförallt är större företag som 
upprättar hållbarhetsredovisningar och därför ansågs studiens urval som lämpligt. Det 
finns då en större sannolikhet för att företagen har välutformade 
hållbarhetsredovisningar och studien får därmed ett bättre undersökningsunderlag för 
resultat och analyser. Studiens resultat anses generaliserbart för företag registrerade på 
OMX30, då 20 av dessa ingår i undersökningen, men är även tillämpbart med 
försiktighet för de resterande större företagen registrerade på Nasdaq OMX Stockholm. 
Vi kan inte uttala oss om generaliserbarheten av vår studies resultat för andra 
företagsstorlekar än företag klassificerade som Large cap på Nasdaq OMX Stockholm, 
eftersom detta är de företag som varit föremål för undersökning i vår studie.  
 



	  
70	  

10.	  Referenslista 
______________________________________________________________________ 
 
Aboody, D. & Lev, B. (2000). Information asymmetry, R&D, and insider gains. The 
Journal of Finance, Vol. 5, No. 5, 2747-2766.  
 
Aras, G. & Crowther, D. (2009). Corporate Sustainability Reporting: A Study in 
Disingenuity? Journal of Business Ethics, Vol. 87. No. 1, 279-288. 
 
Atkins, J., Atkins, B., C., Thomson, I. & Maroun, W. (2015). “Good” news from 
nowhere: 
imagining utopian sustainable accounting. Accounting, Auditing & Accountability 
Journal, Vol. 28, No. 5, 651-670.  
 
Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of 
Management, Vol. 17, No. 1, 99–120. 
 
Bendheim, C. L., Waddock, S. & Graves, S. (1998). Determining best practice in 
corporate-stakeholder relations using data envelopment analysis: An industry level 
study. Business and Society, Vol. 37, No. 3, 306-338. 
 
Bergström, S. (2006). Företag med framtid: hållbara företag och hållbar utveckling. 1 
uppl. Malmö: Liber. 
 
Beyer, A., Cohen, D. A., Lys, T. Z. & Walther, B. R. (2010). The financial reporting 
environment: Review of the recent literature. Journal of Accounting & Economics, Vol. 
50, No. 2, 296–343.  
 
Blom, C. (2014). Det ansvarsfulla företaget 2014. [Elektronisk rapport]. Stockholm: 
Svensk Handel.http://www.svenskhandel.se/globalassets/_gammalt-innehall/csr/det-
ansvarsfulla-foretaget-2014.pdf. [Hämtad 2017-02-23]. 
 
Boréus, K. & Bergström, G. (2012). Innehållsanalys. I: G. Bergström, & K. Boréus, 
red. Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 
diskursanalys. (3., [utök.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. ss. 49-90.  
 
Bowen, R.H. (1953). Social responsibility of the businessman. 1a uppl. New York: 
Harper and Row.  
 
Brammer, S. & Pavelin, S. (2006). Voluntary Environmental Disclosures by Large UK 
Companies. Journal of Business Finance & Accounting, Vol. 33, No. 7�8, 1168-1188. 
 
Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2a uppl. Stockholm: Liber.  
 
Bryman, A. & Bell, E. (2011). Business Research Methods. 3e uppl. Oxford: University 
Press.  
 
Callan, S. J. & Thomas, J. M. (2011). Executive compensation, corporate social 
responsibility, and corporate financial performance: a multi-equation framework. 
Corporate Social Responsibility and Environmental Management. 18(6), 332-351.  



	  
71	  

Carroll, A. B. (1999). Corporate social responsibility: evolution of a definitional 
construct. Business and Society. 38(3) 268-295.  
 
Chatterji, A.K., Levine, D.I. & Toffel, M.W. (2009). How Well Do Social Ratings 
Actually Measeure Corporate Social Responsibility? Journal of Economics & 
Management Strategy, 18(1), 125-169.  
 
Cheng, B.T, Ioannou, I. & Serafeim, G. (2014). Corporate social responsibility and 
access to finance. Strategic Management Journal, Vol. 35, No. 1, 1-23. 
 
Clarkson, M.B.E. (1995). A stakeholder framework for analyzing and evaluating 
corporate social performance. Academy Of Management Review, Vol. 20, No. 1, 92-
117. 
 
Clarkson, P.M., Li, Y., Richardson, G.D. & Vasvari, F.P. (2008). Revisiting the relation 
between environmental performance and environmental disclosure: An empirical 
analysis. Accounting, Organizations & Society, 33 (4), 303-327.  
 
Cochran, P.L. & Wood, R.A. (1984). Corporate Social Responsibility and Financial 
Performance. The Academy of Management Journal, 27 (1), 42-56.  
 
Connelly, L.B., Certo, T.S., Ireland, D.R. & Reutzel, R., C. (2011). Signaling theory: A 
review and assessment. Journal of management. Vol. 37, No. 1, 39-67.  
 
Christofi, A., Christofi, P. & Sisaye, S. (2012). Corporate sustainability: Historical 
development and reporting practices. Management Research Review, Vol. 35, No. 2, 
157-172.  
 
Dahmström, K. (2011). Från datainsamling till rapport: att göra en statistisk 
undersökning. 5:e uppl. Lund: Studentlitteratur. 
 
Deegan, C. (2002). Introduction; The legitimising effect of social and environmental 
disclosures - a theoretical foundation. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 
Vol. 15, No. 3, 282-311. 
 
Drisko, J. & Maschi, T. (2016). Content Analysis. New York : Oxford University Press.  
 
Dye, R.A. (1985). Disclosure of Nonproprietary Information. Journal Of Accounting 
Research. 23(1), 123-145. 
 
Ejvegård, R. (2009). Vetenskaplig metod. 4e uppl. Lund: Studentlitteratur. 
   
Elkington, J. (1999). Cannibals with forks, the triple bottom line of 21 century business. 
Ny uppl. Oxford: Capstone.  
 
FAR. (2016). FAQ Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL. [Elektronisk rapport]. 
Stockholm: FAR. 
https://www.far.se/contentassets/2b2cc988a3dd4056b3dbad9450d96dee/faq-
hallbarhetsrapportering_slutgiltig.pdf. [Hämtad 2017-02-24]. 
 



	  
72	  

Freedman, M., & Patten, D. M. (2008). The GAO investigation of corporate 
environmental disclosure: An opportunity missed. Critical Perspectives on Accounting, 
19(1), 435–449. 
 
Freeman, R., E. (1984). Strategic management: a stakeholder approach. Ny uppl. 
Boston: Pitman. 
 
Gill, J. & Johnsson, P. (2010). Research Methods for Managers. 4e uppl. SAGE 
Publications, Inc.  
 
Grankvist, P. (2012). CSR i praktiken: hur företag jobbar med hållbarhet för att tjäna 
pengar. 2a Uppl. Malmö: Liber AB. 
 
Gray, O., Owen, D. & Adams, C. (1996). Accounting & Accountability Changes in 
corporate social and environmental reporting. 1a uppl. London: Prentice Hall. 
 
GRI. (2006). Riktlinjer för hållbarhetsredovisning. [Elektronisk rapport]. 
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRI-G3-Swedish-Reporting-
Guidelines.pdf. [Hämtad 2017-02-24].  
 
GRI. (2013a). G4 Sustainability reporting guidelines. [Elektronisk rapport]. 
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRIG4-Part1-Reporting-Principles-
and-Standard-Disclosures.pdf. [Hämtad 2017-02-24].  
 
GRI. (2013b). An introduction to G4. [Elektronisk rapport]. 
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRI-An-introduction-to-G4.pdf. 
[Hämtad 2017-02-24].  
 
GRI. (2017). About GRI. GRI https://www.globalreporting.org/Information/about-
gri/Pages/default.aspx. [Hämtad 2017-02-24].  
 
Guidry, R. P. & Patten, D. M. (2012). Voluntary disclosure theory and financial control 
variables: An assessment of recent environmental disclosure research. Accounting 
Forum. 36 (2), 81-90 
 
Habek, P. & Wolniak R. (2016). Assessing the quality of corporate social responsibility 
reports: the case of reporting practices in selected European Union member states. 
Quality & Quantity, Vol. 50, No. 1, 399-420. 
 
Higgins, C., Milne, M. & Gramberg, B. (2015). The Uptake of Sustainability Reporting 
in Australia. Journal of Business, Vol. 129, No. 2, 445-468. 
 
Holme, I. M. & Krohn Solvang, Bernt. (1997). Forskningsmetodik: Om kvalitativa och 
kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur. 
 
Holmgren, T. A. (2013). Integrating corporate social responsibility policy in the 
European Union. Avhandling. Chapel Hill: University of North Carolina  
 
Hopwood, A. G. (2009). Accounting and the environment. Accounting, Organizations 
and Society. 34, 433-439. 



	  
73	  

 
Hörisch, J., Freeman R., E. & Schaltegger, S. (2014). Applying Stakeholder Theory in 
Sustainability Management: Links, Similarities, Dissimilarities, and a Conceptual 
Framework. Organization & Environment, Vol. 27, No. 4, 328–346.  
 
Johansson-Lindfors, M-B. (1993). Att Utveckla Kunskap: Om Metodologiska Och 
Andra Vägval Vid Samhällsvetenskaplig Kunskapsbildning. Lund: Studentlitteratur. 
 
Justitiedepartementet. (2016). Lagrådsremiss - Företagens rapportering om hållbarhet 
och mångfaldspolicy. [Elektronisk rapport]. Stockholm: Justitiedepartementet. 
http://www.regeringen.se/49aea4/contentassets/951e5cdee12e439c87828e06c7f268a6/f
oretagens-rapportering-om-hallbarhet-och-mangfaldspolicy. [Hämtad 2017-02-24]. 
 
Krippendorff, K. (2013). Content analysis: an introduction to its methodology. 3:e uppl. 
Thousand Oaks, California: SAGE.  
 
KPMG. (2005). KPMG International Survey of Corporate Responsibility Reporting 
2005. [Elektronisk rapport]. Amsterdam: KPMG Global Sustainable Services. 
https://commdev.org/userfiles/files/1274_file_D2.pdf. [Hämtad 2017-04-06]. 
 
KPMG. (2015a, 1 december). Svenska företag bland de bästa i världen på 
hållbarhetsrapportering. KPMG.  
https://home.kpmg.com/se/sv/home/nyheter-rapporter/2015/12/se-news-svenska-
foretag-bland-de-basta-i-varlden-pa-hallbarhetsrapportering.html. [Hämtad 2017-02-
22].  
 
KPMG. (2015b). Currents of change, The KPMG Survey of Corporate Responsibility 
Reporting 2015. [Elektronisk rapport] Amsterdam: KPMG Global Sustainable Services. 
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/02/kpmg-international-survey-of-
corporate-responsibility-reporting-2015.pdf. [Hämtad 2017-04-06].  
 
Lang, M. & Lundholm, R. (1993). Cross-Sectional Determinants of Analyst Ratings of 
Corporate Disclosures. Journal Of Accounting Research. 31 (2), 246-271. 
 
Lantz, B. (2014). Den statistiska undersökningen: grundläggande metodik och typiska 
problem. 2a uppl. Lund: Studentlitteratur.  
 
Larsson, L-O. (2005). Corporate governance och hållbar affärsutveckling. Ny uppl. 
Stockholm: Ekerlid 
 
Li, Y., Richardson, G.D. & Thornton, D.B. (1997). Corporate Disclosure of 
Environmental Liability Information: Theory and Evidence. Contemporary Accounting 
Research. 14 (3), 435-474. 
 
Mathews, M.R. (1993). Socially Responsible Accounting. 1a uppl. London: Chapman 
and Hall.  
 
Mitchell, R.K., Agle, B.R. & Wood, D.J. (1997). Toward a theory of stakeholder 
identification and salience: Defining the principle Economics and what really counts. 
Academy of Management Review, Vol. 22, No. 4, 853-886.  



	  
74	  

Neuendorf, K.A. (2002). The content analysis: guidebook. London: SAGE. 
 
O’Donovan, G. (2002). Environmental disclosures in the annual report: Extending the 
applicability and predictive power of legitimacy theory. Accounting, Auditing & 
Accountability Journal, Vol. 15, No. 3, 344-371.  
 
Patel, R. & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: Att planera, 
genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 
 
Patten, D.M. (1992). Intra-industry Environmental Disclosures in Response to the 
Alaskan Oil Spill: A Note on Legitimacy Theory. Accounting, Organizations and 
Society, Vol. 17, No. 5, 471 – 475.  
 
QSR International. (2017). What is Nvivo?. QSR International. 
http://www.qsrinternational.com/what-is-nvivo. [Hämtad 2017-03-20]. 
 
Regeringskansliet. (2016, 20 maj). Företagens rapportering om hållbarhet och 
mångfaldspolicy. Regeringskansliet. 
http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2016/05/foretagens-
rapportering-om-hallbarhet-och-mangfaldspolicy/. [Hämtad 2017-02-24]. 
 
RobecoSAM. (2014). Measuring Intangibles. [Dokument]. Zurich: RobecoSAM. 
http://www.sustainabilityindices.com/images/Measuring_Intangibles_CSA_methodolog
y.pdf. [Hämtad 2017-03-25]. 
 
RobecoSAM a. (2017). Dow Jones Sustainability Indices. RobecoSAM. 
http://www.sustainability-indices.com/  [Hämtad 2017-03-25].  
 
Robins, F. (2006). The challenge of TBL: a responsibility to whom? Business and 
Society Review, Vol. 111,  No. 1, 1–14. 
 
Savitz, A.W. (2013). The Triple Bottom Line: how today’s best run companies are 
achieving economic, social, and environmental success—and how you can too. 2a uppl. 
San Francisco: John Wiley & Sons. 
 
SEB. (2017). OMXS30 index. SEB. https://seb.se/bors-och-
finans/aktier/sverige/omxs30 [Hämtad 2017-04-03].  
 
Statistiska centralbyrån. (2012). Utvärdering av Sveriges status med EU:s 
hållbarhetsindikatorer. [Elektronisk pdf]. 
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/MI1303_2012A01_BR_MIFT1202.pdf. 
[Hämtad 2017-02-28] 
 
Sutantoputra, A.W. (2009). Social disclosure rating system for assessing firms' CSR 
reports. Corporate Communications. 14 (1), 34-48. 
 
Stiglitz, J.E. (2000). The contributions of the economics of information to twentieth 
century economics. Quarterly Journal of Economics, Vol. 115, No. 4, 1441-1478. 
 
 



	  
75	  

Suchman, M. (1995). Managing legitimacy: strategic and institutional approaches. 
Academy of Management Review, Vol. 20 No. 3, 571-610.  
 
Svenning, C. (2003). Metodboken. 5e omarb. uppl. Eslöv: Lorentz.  
     
Svenskt näringsliv. (2017). CSR - ansvarsfullt företagande. Svenskt näringsliv. 
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/csr/. [Hämtad: 2017-02-23].  
 
Swedbank. (2017). Hur bolagen klassificeras. Swedbank. 
https://www.swedbank.se/privat/spara-och-placera/aktier-och-andra-
placeringar/vardepappersskola/aktieskola/hur-bolagen-klassificeras/. [Hämtad 2017-02-
27]. 
 
Thurén, T. (2013). Källkritik. 3e uppl. Stockholm: Liber.  
 
Verrecchia, E. R. (1983). Discretionary Disclosure. Journal of Accounting and 
Economics, Vol. 5, 179-194. 
 
Vetenskapsrådet. (2011). God Forskningssed. 1a uppl. Stockholm: Vetenskapsrådet.  
 
Waddock, S.A. & Graves, S.B. (1997). The Corporate Social Performance - Financial 
Performance Link. Strategic Management Journal, 18 (4), 303-319. 
 
Walden, W.D. and Schwartz, B.N. (1997). Environmental disclosures and public policy 
pressure. Journal of Accounting and Public Policy, Vol. 16, No. 2, 125-154.  	  
        
    
   
     
    
   
 



	  
76	  

Appendix	  A	  -‐	  Bedömningsramverk	  Clarkson	  et	  al.	  	  
 
Verifierbara 
A1 Ledningsstruktur och förvaltningssystem (poäng 0-1) 

1. 1Förekomst av avdelning för kontroll av föroreningar och/eller ledning för 
hantering av miljöfrågor. 

2. Förekomst av kommitté för miljö- och/eller samhällsfrågor i styrelse.  
3. Förekomst av villkor tillämpade för leverantörer och/eller kunder rörande 

miljöpraxis. 
4. Intressenters delaktighet i utformning av företagets miljöpolicy.  
5. Implementering av ISO 14001 vid tillverknings- och/eller företagsnivå.  
6. Chefers ersättning är kopplad till miljöprestation.  

A2 Trovärdighet (poäng 0-1) 
1. Tillämpning av GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning eller 

tillhandahållande av en CERES-rapport. 
2. Oberoende kontroller/försäkran om miljöinformation finns rapporterad. 
3. Regelbundna oberoende kontroller/granskning av miljöprestation och/eller 

system. 
4. Certifiering av miljöprogram från oberoende instans.  
5. Produktcertifiering med avseende på miljöpåverkan.  
6. Externa utmärkelser för miljöprestation och/eller medverkan i hållbarhetsindex. 
7. Intressenters deltagande i processen rörande hållbarhetsrapportering.  
8. Frivilligt deltagande i miljöarbete som godkänts av EPA eller Department of 

Energy. 
9. Deltagande i branschspecifika föreningar/initiativ för att förbättra miljöpraxis.  
10. Deltagande i andra miljöorganisationer/föreningar för att förbättra miljöpraxis 

(som inte återfinns under ovanstående punkter 8 eller 9). 
A3 Indikatorer för miljöprestation (IMP) (poäng 0-6) 

1. IMP på energiförbrukning och/eller energieffektivitet. 
2. IMP på vattenförbrukning och/eller vattenförbrukningseffektivitet. 
3. IMP på utsläpp av växthusgas. 
4. IMP på övriga luftutsläpp.  
5. IMP på TRI, farliga kemiska utsläpp (land, vatten, luft). 
6. IMP på övriga utsläpp (utöver punkt 5). 
7. IMP på avfall och/eller hantering av avfall (återvinning, återanvändning, 

reducering, förebyggande och bortskaffande). 
8. IMP på mark- och resursförbrukning, biologiskt mångfald och bevarande. 
9. IMP på produkters och tjänsters miljöpåverkan. 
10. IMP på överensstämmelse med prestation (t.ex. överskridanden, rapporterade 

incidenter). 
A4 Utgifter rörande miljö (poäng 0-1) 

1. Sammanfattning av företagets besparingar till följd av miljöarbete. 
2. Belopp spenderade på teknik, forskning och utveckling och/eller innovationer 

för att förbättra miljö. Prestanda och/eller effektivitet.  
3. Belopp spenderade på böter relaterade till miljöfrågor. 

Icke verifierbara  
A5 Vision- och strategiuttalanden 

1. VDs uttalande om miljöprestation till aktieägare och/eller intressenter. 
2. Redogörelse för företagets miljöpolicy, värderingar, principer och 

miljörelaterade uppförandekoder. 
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3. Uttalanden om formella ledningssystem rörande miljörisk och prestation. 
4. Uttalanden om regelbundna granskningar och utvärderingar av miljöarbete. 
5. Uttalanden om mätbara mål i termer av framtida miljöarbeten (som inte återfinns 

under A3).  
6. Uttalanden om specifika miljöinnovationer och/eller ny teknik.  

A6 Miljöprofil (poäng 0-1) 
1. Uttalande om företagets efterföljande av (eller avsaknaden av) särskilda 

miljökrav. 
2. Översikt över branschens effekter på miljön. 
3. Översikt över hur verksamheten och/eller produkter och tjänster påverkar 

miljön. 
4. Översikt av företagets miljöprestation i förhållande till branschen.  

A7 Miljöinitiativ (poäng 0-1) 
1. Grundläggande beskrivning över personalutbildning i miljöhantering och drift.  
2. Förekomst av åtgärdsplaner i händelse av miljöolyckor. 
3. Interna miljöutmärkelser. 
4. Interna miljögranskningar. 
5. Intern certifiering av miljöprogram. 
6. Samhällsengagemang och/eller donationer i samband med miljö (som inte 

återfinns under A1.4 eller A2.7).  
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Appendix	  B	  -‐	  Bedömningsramverk	  Sutantoputra	  
 
Verifierbara 
A1 Ledningsstruktur och förvaltningssystem (poäng 0-1) 

1. Förekomst av avdelning eller ledningsposition för hantering av företagets 
inverkan på sociala frågor. 

2. Förekomst av ledningskommitté för sociala och/eller samhällsfrågor. 
3. Förekomst av villkor tillämpade för anställda och konsumenter angående 

företagets sociala praxis.  
4. Intressenters delaktighet i utformning av företagets sociala policys.  
5. Implementering av ILO:s standarder och FN:s deklaration rörande mänskliga 

rättigheter. 
6. Chefers ersättning är kopplad till det sociala ansvaret. 

A2 Trovärdighet (poäng 0-1) 
1. Redovisning av användning av GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning.  
2. Oberoende kontroll/försäkran om social information i hållbarhetsredovisningen. 
3. Regelbunden oberoende kontroll/granskning av social prestation och/eller 

system. 
4. Certifiering av sociala (arbets-) program från oberoende instans.  
5. Produktcertifiering med avseende på produktsäkerhet. 
6. Externa utmärkelser för prestationer inom arbetsmiljö.  
7. Intressenters deltagande i processen rörande social rapportering. 
8. Frivilligt deltagande i sociala initiativ som godkänts av ILO eller Department of 

Employment and Industrial Relations i respektive land. 
9. Deltagande i branschspecifika föreningar/initiativ för att förbättra 

hanteringsmetoder av arbetskraft.  
10. Deltagande i andra arbetsorganisationer/föreningar för att förbättra 

arbetsmiljöpraxis (som inte återfinns under ovanstående punkter 8 eller 9).  
A3 Indikationer för sociala prestationer (ISP) (poäng 0-3) 
Anställningsförhållanden och anständigt arbete 

1. ISP för anställningsinformation (typ, antal anställda per region/land, skapande 
av sysselsättning och genomsnittlig omsättning). 

2. ISP för relationer mellan anställda och ledning (närvaron av oberoende 
fackföreningar och företagets riktlinjer och rutiner).  

3. ISP för hälsa och säkerhet (policys för olycksfall och sjukdomar, skador, 
förlorad arbetsdag, frånvaro och antalet arbetsrelaterade dödsolyckor). 

4. ISP för utbildning (genomsnitt timmar per år, per anställd, per typ av 
anställning). 

5. ISP för mångfald och möjligheter (beskrivning av jämställdhetspolicys, 
övervakningssystem).  

Mänskliga rättigheter 
6. ISP för strategi och ledning (beskrivning av företagets policys rörande allmänna 

deklarationer och ILO:s grundläggande konventioner gällande mänskliga 
rättigheter). 

7. ISP för icke-diskriminering (policys, program, förfaranden som förhindrar alla 
former av diskriminering i företagets verksamhet). 

8. ISP för föreningsfrihet och kollektivförhandlingar (företagets policys för att 
tillkännage föreningsfrihet och kollektivförhandlingar). 

9. ISP för barnarbete (policys för att utesluta användningen av barnarbete direkt 
från företagets interna verksamhet och indirekt från företagets leverantörer).  
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10. ISP för tvångsarbete (policys som uppmärksammar tvingande och obligatoriskt 
arbete).  

Samhälle 
11. ISP för samhället (strategier för att hantera inverkan på samhället i områden som 

påverkas av företagets verksamhet).  
12. ISP för mutor och korruption (policys och mekanismer för organisationen och 

medarbetare för att hantera mutor och korruption). 
13. ISP för politiska bidrag (policys, ledningssystem och samtyckesstrategier för att 

hantera politisk lobbying och bidrag). 
14. Produktansvar 
15. ISP för konsumenters hälsa och säkerhet (policys för att skydda konsumenternas 

hälsa och säkerhet vid användning av företagets produkter och tjänster). 
16. ISP för produkter och tjänster (policys, ledningssystem och samtyckesstrategier 

för produktinformation och märkning). 
17. ISP för respekt för privatliv (företagets strategier, ledningssystem och 

samtyckesstrategier för konsumenternas integritet).   
A4 Sociala utgifter (poäng 0-1) 

1. Summering av företagets besparingar till följd av sociala initiativ. 
2. Belopp spenderat på samhälle, politiska bidrag för att stärka den sociala 

prestationen.  
3. Belopp spenderat på böter relaterade till sociala tvister/problem. 

Icke verifierbara 
A5 Vision- och strategiuttalanden (poäng 0-1) 

1. VDs uttalande om socialt arbete till aktieägare och/eller intressenter. 
2. Uttalande om företagets sociala policys, värderingar, principer och 

uppförandekoder.  
3. Uttalande om formella ledningssystem rörande sociala risker och prestation. 
4. Uttalande om att företaget genomför regelbundna granskningar och 

utvärderingar av dess sociala prestation. 
5. Uttalande om mätbara mål i termer av framtida sociala resultat.  
6. Uttalande om specifika sociala innovationer och förbättringar.  

A6 Social profil (poäng 0-1) 
1. Uttalande om företagets efterföljande av (eller avsaknaden av) särskilda sociala 

standarder. 
2. Översikt över branschens sociala konsekvenser.  
3. Översikt över hur verksamheten och/eller produkter och tjänster påverkar 

samhället, anställda och konsumenter.  
4. Översikt över företagets sociala resultat i förhållande till branschen.  

A7 Sociala initiativ (poäng 0-1) 
1. Beskrivning av personalutbildning i social förvaltning och drift.  
2. Förekomst av beredskapsplaner i händelse av sociala incidenter.  
3. Interna sociala (arbetskraft, medarbetare och konsumenter) utmärkelser. 
4. Interna sociala (arbetskraft, medarbetare och konsumenter) granskningar. 
5. Inter certifiering av program för anställda.  
6. Samhällsengagemang och/eller donationer relaterade till samhället. 
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Appendix	  C	  -‐	  Hållbarhetsindex	  
 
Struktur och standard för hållbarhetsredovisning 

1. Allmänna riktlinjer för hållbarhetsredovisning. Om företaget inte tillämpar 
allmänna riktlinjer anges anledning till detta.  

2. Behandlar företagets samtliga dimensioner/avdelningar.  
3. Redogör för utveckling inom olika hållbarhetsaspekter och är jämförbara mellan 

år.  
4. Hållbarhetsredovisningen publiceras då informationen fortfarande är aktuell.  

 
Rapportering av miljöaspekter 
Verifierbara 
A1 Ledningsstruktur och hanteringssystem 

1. Förekomst av avdelning eller individer för hantering av miljöfrågor. 
2. Förekomst av villkor angående miljöpraxis för leverantörer och andra liknande 

intressenter. 
3. Intressenters och medarbetares delaktighet i utformning av företagets 

miljöpolicy och hållbarhetsrapportering. 
A2 Trovärdighet 

1. Oberoende kontroller/försäkran om miljöinformation finns rapporterad. 
2. Regelbundna oberoende kontroller/granskning av miljöprestation och/eller 

system. 
3. Certifiering av miljöprogram från oberoende instans. 
4. Produktcertifiering med avseende på miljöpåverkan. 
5. Externa utmärkelser för miljöprestation. 
6. Deltagande i branschspecifika föreningar/initiativ för att förbättra miljöpraxis. 
7. Deltagande i andra miljöorganisationer/föreningar för att förbättra miljöpraxis. 

A3 Indikatorer för miljöprestation 
1. Redovisat uppgifter om energiförbrukning och/eller energieffektivitet. 
2. Redovisat uppgifter om energiförbrukning utanför verksamheten.  
3. Redovisat uppgifter om vattenförbrukning och/eller 

vattenförbrukningseffektivitet. 
4. Redovisat uppgifter om utsläpp av växthusgas. 
5. Redovisat uppgifter om farliga kemiska utsläpp. 
6. Redovisat uppgifter om övriga utsläpp. 
7. Redovisat uppgifter om avfall och/eller hantering av avfall (återvinning, 

återanvändning, reducering, förebyggande och bortskaffande). 
8. Redovisat uppgifter om import, export och transport av miljöfarligt avfall. 
9. Redovisat uppgifter om mark- och resursförbrukning, biologiskt mångfald och 

bevarande. 
10. Redovisat uppgifter om användning av resurser specificerat i härkomst 

(resurser/material som är lokala, importerade etc.). 
11. Redovisat uppgifter om specifika produkters och tjänsters miljöpåverkan. 
12. Redovisat uppgifter om miljöpåverkan av transport med hänsyn till produkter 

och material, inklusive arbets-/tjänsteresor.  
13. Redovisat uppgifter om överskridanden, rapporterade incidenter etc. 
14. Redovisat uppgifter om klagomål angående miljöpåverkan, adresserade och 

lösta genom klagomålshantering.  
A4 Utgifter rörande miljö 

1. Sammanfattning av företagets besparingar till följd av miljöarbete. 
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2. Belopp spenderade på teknik, forskning och utveckling och/eller innovationer 
för att förbättra miljö. 

3. Belopp spenderade på böter relaterade till miljöfrågor. 
Icke verifierbara 
A5 Vision- och strategiuttalanden 

1. VDs uttalande om miljöprestation till aktieägare och/eller intressenter. 
1. Redogörelse för företagets miljöpolicy, värderingar, principer och 

miljörelaterade uppförandekoder. 
2. Uttalanden om formella system för hantering av miljörisk och prestation. 
3. Uttalanden om mätbara mål i termer av framtida miljöarbeten. 
4. Uttalanden om specifika miljöinnovationer och/eller ny teknik. 

A6 Miljöprofil 
1. Översikt över branschens effekter på miljön. 
2. Översikt över hur verksamheten och/eller produkter och tjänster påverkar 

miljön. 
3. Översikt av företagets miljöprestation i förhållande till branschen. 

A7 Miljöinitiativ 
1. Grundläggande beskrivning över personalutbildning i miljöhantering och drift. 
2. Förekomst av åtgärdsplaner i händelse av miljöolyckor. 
3. Interna miljöutmärkelser. 
4. Interna granskningar och utvärderingar av miljöprestation. 
5. Intern certifiering av miljöprogram. 
6. Samhällsengagemang och/eller donationer i samband med miljö. 

Rapportering om sociala aspekter 
Verifierbara 
A1 Ledningsstruktur och hanteringssystem 

1. Förekomst av avdelning eller individer för hantering av sociala aspekter eller 
samhällsfrågor. 

2. Förekomst av villkor angående social praxis för leverantörer och andra liknande 
intressenter. 

3. Intressenter och medarbetares delaktighet i utformning av företagets sociala 
policys och hållbarhetsrapportering. 

A2 Trovärdighet 
1. Oberoende kontroll/försäkran om social information i hållbarhetsredovisningen. 
2. Regelbunden oberoende kontroll/granskning av social prestation och/eller 

system. 
3. Certifiering av sociala (medarbetar-)program från oberoende instans. 
4. Produktcertifiering med avseende på produktsäkerhet. 
5. Externa utmärkelser för prestationer inom arbetsmiljö. 
6. Deltagande i branschspecifika föreningar/initiativ för att förbättra 

hanteringsmetoder av arbetskraft. 
7. Deltagande i andra arbetsorganisationer/föreningar för att förbättra 

arbetsmiljöpraxis. 
A3 Indikationer för sociala prestationer 
Anställningsförhållanden och anständigt arbete 

1. Redovisat uppgifter om anställningsinformation (typ, antal anställda per 
region/land, skapande av sysselsättning och genomsnittlig omsättning). 

2. Redovisat uppgifter om relationer mellan anställda och ledning (närvaron av 
oberoende fackföreningar och företagets riktlinjer och rutiner). 
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3. Redovisat uppgifter om hälsa och säkerhet (policys för olycksfall och 
sjukdomar, skador, förlorad arbetsdag, frånvaro och antalet arbetsrelaterade 
dödsolyckor). 

4. Redovisat uppgifter om utbildning (genomsnitt timmar per år, per anställd, per 
typ av anställning). 

5. Redovisat uppgifter om mångfald och möjligheter (beskrivning av 
jämställdhetspolicys, övervakningssystem). 

6. Redovisat uppgifter om jämförelse mellan företagets normallöner och de 
minimilöner som finns på orten där företaget verkar.  

7. Redovisat uppgifter om klagomål angående personalfrågor, adresserade och 
lösta genom klagomålshantering.  

8. Mänskliga rättigheter 
9. Redovisat uppgifter om strategi och hantering av mänskliga rättigheter. 
10. Redovisat uppgifter om icke-diskriminering (policys, program, förfaranden som 

förhindrar alla former av diskriminering i företagets verksamhet). 
11. Redovisat uppgifter om föreningsfrihet och kollektivförhandlingar (företagets 

policys för att tillkännage föreningsfrihet och kollektivförhandlingar). 
12. Redovisat uppgifter om barnarbete (policys för att utesluta användningen av 

barnarbete direkt från företagets interna verksamhet och indirekt från företagets 
leverantörer). 

13. Redovisat uppgifter om tvångsarbete (policys som uppmärksammar tvingande 
och obligatoriskt arbete). 

14. Redovisat uppgifter om förfaranden som varit föremål för granskning angående 
mänskliga rättigheter, i områden där företaget verkar.  

Samhälle 
15. Redovisat uppgifter om samhället (strategier för att hantera inverkan på 

samhället i områden som påverkas av företagets verksamhet). 
16. Redovisat uppgifter om mutor och korruption (policys och mekanismer för 

organisationen och medarbetare för att hantera mutor och korruption). 
17. Redovisat uppgifter om politiska bidrag (policys, ledningssystem och 

samtyckesstrategier för att hantera politisk lobbying och bidrag). 
18. Redovisat uppgifter om klagomål angående påverkan på samhälle, adresserade 

och lösta genom klagomålshantering.  
Produktansvar 

19. Redovisat uppgifter om konsumenters hälsa och säkerhet (policys för att skydda 
konsumenternas hälsa och säkerhet vid användning av företagets produkter och 
tjänster). 

20. Redovisat uppgifter om produkter och tjänster (policys, ledningssystem och 
samtyckesstrategier för produktinformation och märkning). 

21. Redovisat uppgifter om respekt för privatliv (företagets strategier, 
ledningssystem och samtyckesstrategier för konsumenternas integritet).   

A4 Sociala utgifter 
1. Summering av företagets besparingar till följd av sociala initiativ. 
2. Belopp spenderat på samhälle, politiska bidrag för att stärka den sociala 

prestationen. 
3. Belopp spenderat på böter relaterade till sociala tvister/problem. 

Icke verifierbara 
A5 Vision- och strategiuttalanden 

1. VDs uttalande om socialt arbete till aktieägare och/eller intressenter. 
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2. Uttalande om företagets sociala policys, värderingar, principer och 
uppförandekoder. 

3. Uttalande om formella system för hantering av sociala risker och prestation. 
4. Uttalande om mätbara mål i termer av framtida sociala resultat. 
5. Uttalande om specifika sociala innovationer och förbättringar. 

A6 Social profil 
1. Översikt över branschens sociala konsekvenser. 
2. Översikt över hur verksamheten och/eller produkter och tjänster påverkar 

samhället, anställda och konsumenter. 
3. Översikt över företagets sociala resultat i förhållande till branschen. 

A7 Sociala initiativ (poäng 0-1) 
1. Beskrivning av personalutbildning i social förvaltning och drift. 
2. Förekomst av beredskapsplaner i händelse av sociala incidenter. 
3. Förekomst av rutiner för kundnöjdhet, där undersökningar och resultat 

redovisas. 
4. Interna sociala (arbetskraft, medarbetare och konsumenter) utmärkelser. 
5. Interna sociala (arbetskraft, medarbetare och konsumenter) granskningar och 

utvärderingar. 
6. Intern certifiering av program för anställda. 
7. Samhällsengagemang och/eller donationer relaterade till samhället. 
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Appendix	  D	  -‐	  Lista	  över	  de	  20	  största	  företagen,	  avseende	  
omsättning,	  noterade	  på	  Nasdaq	  OMX30	  Stockholm.	  
 
1. Sandvik 
2. H&M  
3. Fingerprints Cards 
4. Skanska 
5. SKF 
6. Nordea 
7. Boliden 
8. Swedbank 
9. Atlas Copco 
10. Volvo 
11. Alfa Laval 
12. Assa Abloy 
13. SEB 
14. Ericsson  
15. SCA  
16. Telia 
17. Autoliv 
18. Handelsbanken 
19. Electrolux 
20. ABB 
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Appendix	  E	  -‐	  Exempel	  på	  bedömning	  av	  hållbarhetsinformation	  
 

A5.1	  VDs	  uttalande	  om	  miljöprestation	  och	  socialt	  arbete	  till	  aktieägare	  och/eller	  
intressenter	  (Poängskala	  0-‐3):	  
 

 
 
(SCA, 2012, s. 2-3) 
Rapporten innehåller en utförlig redogörelse för VDs uttalande, där miljö- och sociala 
aspekter lyfts fram i ett eget avsnitt. På grund av dessa faktorer anses uttalandet uppfylla 
kravet för tre poäng. 

 
 
(Handelsbanken, 2015, s. 5) 
VDs uttalande i hållbarhetsredovisningen är relativt kortfattad, men tillräckligt utförlig 
för att uppfylla kriteriet för två poäng.  
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(Electrolux, 2012, s. 1) 
Företaget redovisar ett mycket kortfattat uttalande från VD och tilldelas därför ett 
poäng. 
 
 
A3.3	  Redovisat	  uppgifter	  om	  vattenförbrukning	  och/eller	  
vattenförbrukningseffektivitet	  (Poängskala	  0-‐2):	  
 

 
 
(Assa Abloy, 2015, s. 13) 
Hållbarhetsinformationen rörande vattenförbrukning tilldelas två poäng på grund av 
numerisk data och en kompletterande beskrivning av verksamhetens påverkan och 
arbete. 
 

 
 

(SEB, 2012, s. 19) 
Företaget redovisar en kortfattad beskrivning av verksamhetens vattenförbrukning och 
anger ingen tydlig numerisk data över den faktiska förbrukningen, vilket ger ett poäng.  
	  


