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Sammanfattning 

Ett av de viktigaste målen med redovisning är att informationen är jämförbar över tid och 

mellan företag, detta möjliggör bland annat för investerare att fatta rationella beslut. Idag är det 

lagstadgat att stora företag ska hållbarhetsredovisa men denna rapportering är flexibel vilket 

försvårar jämförelser. För att utveckla riktlinjer för hållbarhetsredovisning bildades 1997 

Global Reporting Initiative, GRI. En av GRIs principer för att uppnå hållbarhetsredovisning av 

hög kvalitet är jämförbarhet och syftet med denna studie är därför att undersöka om svenska 

industriföretags rapportering av företagens miljömässiga påverkan är jämförbar över tid samt 

företag emellan enligt GRIs princip om jämförbarhet. 

För att undersöka detta har en analytisk modell tagits fram med hjälp av tidigare forskning. 

Enligt denna modell finns det fyra faktorer som påverkar hållbarhetsredovisningars 

jämförbarhet - använda riktlinjer, rapporterade indikatorer, måttenheter samt absoluta och 

relativa tal. Studien utgick från intressentteorin som innebär att alla intressenter ska behandlas 

likvärdigt och att företagsledningen ska se till dessa intressenters bästa. En innehållsanalys 

gjordes av sju företags hållbarhetsredovisningar tre år i rad och rapporterna kodades med hjälp 

av ett kodningsschema och en kodningsmanual som utformats med utgångspunkt i den 

analytiska modellen. 

Dataanalysen visade att hållbarhetsredovisningarna till viss del är jämförbara över tid. 

Företagen rapporterar i stor utsträckning samma indikatorer och med samma måttenheter från 

år till år, men rapporterna saknar ofta relativa tal som beskriver förändringen från föregående 

år. Jämförbarheten mellan företag är något lägre då det skiljer sig åt vilka indikatorer som 

rapporteras och framförallt vilka måttenheter som används. 

Nyckelord 

Jämförbarhet, konsekvens, hållbarhetsredovisning, Corporate Social Responsibility, CSR, 

Global Reporting Initiative, GRI 

 

 

 

 

 



  

 

Abstract 

One of the most important objectives with accounting is that the information is comparable, 

both from one year to another and also between companies. This enables stakeholders to make 

rational decisions. Today, the law requires all large companies to report sustainability data but 

the requirements are flexible which makes it hard to compare data. To develop sustainability 

reporting guidelines, Global Reporting Initiative (GRI) was established in 1997. One of GRI’s 

principles to achieve high quality sustainability reporting is comparability. The aim of this study 

is to examine whether swedish industry companies’ reporting of their environmental impact is 

comparable from one year to another and between companies according to GRI’s principle of 

comparability.  

To examine this, an analytical model has been developed using previous research. According 

to this model there are four factors that affect the comparability of sustainability reports - the 

guidelines used, the reported indicators, the units of measurements, and absolute and relative 

numbers. The study was based on the stakeholder theory, which says that all stakeholder should 

be treated equally and that the managements should look to the best interest of the stakeholders. 

A content analysis of sustainability reports of seven companies over three years was made and 

the reports was encoded using a coding scheme and a coding manual that had been developed 

based on the analytical model. 

The data analysis showed that the sustainability reports partially is comparable from one year 

to another. The companies report the same indicators and with the same units of measurements 

from one year to another to a great extent, but often the reports lack relative number that 

describe the change from the previous year. The comparability between companies is slightly 

lower because the indicators reported and especially the units of measurements used vary.   

Keywords 

Comparability, consistency, sustainability reporting, Corporate Social Responsibility, CSR, 

Global Reporting Initiative, GRI 
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1. Inledning 
___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel presenteras inledningsvis bakgrunden till uppsatsens ämnesområde. Därefter 

följer problemformulering och syfte som leder fram till frågeställning. Kapitlet avslutas med 

vilka avgränsningar som gjorts.  

___________________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 
Tidigare forskning lyfter att jämförbarhet enligt redovisningens normgivare är bland de 

viktigaste målen med redovisning då det ökar den redovisade informationens användbarhet 

(Avram et al. 2018; Cardoni, Kiseleva & Terzani 2019; Barlev & Haddad 2007; Huber & 

Bassen 2018; Zsóka & Vajkai 2018). Att kunna jämföra ett företags redovisningsinformation 

över tid möjliggör för investerare att bilda sig en uppfattning om investeringens värde och 

därmed kunna fatta rationella beslut (Barlev & Haddad 2007, s. 495 f.). Även jämförelser 

företag emellan är viktigt för att kunna avgöra företagens värde (ibid). Således handlar 

jämförbarhet om tid och rum, menat över tid och mellan olika parter.  

Betydelsen av jämförbarhet syns även i Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) där detta nämns 

genomgående. I 3 kap. 5§ lyfts det till exempel fram att företag vid förändring av principer ska 

räkna om poster från tidigare år för att möjliggöra meningsfulla jämförelser. Enligt 6 kap. 2§ 

ska även förändringen i eget kapital redovisas i jämförelse med föregående års balansräkning. 

Även internationella normgivare såsom Global Reporting Initiative (GRI 101 2016, s. 14) och 

International Integrated Reporting Council (IIRC 2013, s. 23) stärker argumenten om 

jämförbarhet i redovisning genom att i sina ramverk för hållbarhetsredovisning poängterar att 

informationen ska vara jämförbar. 

Utöver finansiell information framhäver Sweeney och Coughlan (2008, s. 114) att företagen de 

senaste åren har börjat informera i årsredovisningarna om hur de förvaltar sitt samhällsansvar, 

alltså hur de arbetar med CSR. Enligt CSR Sweden (u.å., Om CSR Sweden) kan CSR, corporate 

social responsibility, översättas till företags samhällsansvar och det innebär att företag 

engagerar sig i samhällsutvecklingen. CSR beskrivs även som en process för att integrera 

mänskliga rättigheter, miljö, socialt ansvar och antikorruption i företagens strategier och 

verksamhet (CSR Sweden u.å., Vad är CSR?).  
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CSR växte fram under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet i samband med att en mängd 

företagsskandaler uppdagades i USA. Dessa skandaler ledde till minskat förtroende och 

legitimitet hos företag, vilket även spred sig till Europa. Detta, tillsammans med 

globaliseringsmotståndet, var en drivande faktor i utvecklingen av CSR. Chefer i stora företag 

fick höjda löner när de flyttat produktion till utvecklingsländer, samtidigt som företaget i sig 

fick motstå kritik för låga löner och dåliga arbetsförhållanden. Detta ledde till att stora 

börsnoterade företag blev förknippade med fattigdom och orättvisor. För att bemöta kritiken 

behövde företagen visa sina goda sidor utåt. (Borglund, De Geer & Hallvarsson 2009, s. 51 ff.)  

Martinez-Conesa, Soto-Acosta och Palacios-Manzano (2016, s. 2374) hävdar att CSR under 

senaste åren fått mer uppmärksamhet både från akademiker och praktiker. CSR Sweden (u.å., 

Om CSR Sweden) menar att CSR-arbete både stärker företagets relationer med kunder och 

ägare samt ökar tillväxten och lönsamheten. Hedberg och von Malmborg (2003, s. 154) 

framhåller att samhället har blivit mer medvetet om vikten av hållbarhet, vilket har medfört att 

intressenternas krav på företags arbete med hållbarhet ökat. Detta har lett till att fler och fler 

företag har visat intresse att kommunicera sitt CSR-arbete på bästa sätt (ibid). Även Sweeney 

och Coughlan (2008, s. 113) samt Lloret (2015, s. 418) lyfter att CSR handlar om företagens 

ansvar gentemot olika intressenter. 

Att företagen började ta mer ansvar för CSR för att framstå som mer legitima ledde till att den 

frivilliga redovisningen utvecklades mer och mer (Borglund, De Geer & Hallvarsson 2009, s. 

51 ff.). Redovisning av företagens CSR-arbete kallas hållbarhetsredovisning och inkluderar 

redovisning av ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter (Goel & Misra 2017, s. 214).  

En undersökning har gjorts på uppdrag av Naturvårdsverket (2018-10-10) i syfte att undersöka 

allmänhetens kunskaper och attityder gentemot klimatfrågan och den visade att svenskar 

generellt sett har blivit mer miljömedvetna. Till exempel tycker hela 86 procent av Sveriges 

befolkning att det är viktigt att samhällsåtgärder sätts in mot den pågående klimatförändringen 

och 70 procent av svenskarna kan tänka sig att betala mer för en produkt eller tjänst om de vet 

att det producerande företaget arbetar för att begränsa sin miljöpåverkan (ibid).  

Avram et al. (2018, s. 1) lyfter en mängd fördelar företag kan få av framförallt 

miljörapportering, bland annat bättre rykte, ökad tillgång till kapital och ökad effektivitet. Den 

icke-finansiella redovisningen spelar alltså en allt större roll, men det faktum att det finns flera 

olika redovisningsinstrument medför problem med jämförbarheten (ibid). Med detta i åtanke 
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har denna studie jämförbarheten i den miljömässiga delen av hållbarhetsredovisning som 

utgångspunkt. 

För att standardisera hållbarhetsredovisning och därmed öka jämförbarheten bildades år 1997 

Global Reporting Initiative, GRI, som sedan dess har i uppdrag att utveckla globalt 

tillämpliga riktlinjer för hållbarhetsredovisning (Hedberg & von Malmborg 2003, s. 155). 

Idag är GRI-standarderna de mest använda globala standarderna för hållbarhetsredovisning 

och denna icke-finansiella rapportering har gått från att vara en nisch till att tillämpas i 93 

procent av världens 250 största företag (KPMG 2017, s. 9 & 28).  

GRI-standarderna består av tre universella standarder och tre kategorier av ämnesspecifika 

standarder. De tre universella standarderna är Foundation som kan ses som en startpunkt för att 

använda GRI-standarderna, General Disclosures vilket är rapportering om den kontext 

organisationen verkar inom samt Management Approach som inkluderar rapportering om 

ledningens strategier. De ämnesspecifika standarderna är uppdelade i de tre kategorier som 

hållbarhetsredovisning består av - ekonomisk, miljömässig och social rapportering. Företagen 

kan välja vilka av de ämnesspecifika standarderna som är relevanta för företaget att rapportera 

om i respektive kategori. (GRI u.å., GRI Standards Download Center) 

I den första GRI-standarden, Foundation, finns ett antal redovisningsprinciper som är 

grundläggande för att uppnå hållbarhetsredovisning av hög kvalitet. Dessa principer måste 

tillämpas av företag som påstår att de hållbarhetsredovisar enligt GRIs standarder. Det finns 

dels fyra principer för rapportens innehåll - kommunikation med intressenterna, 

hållbarhetssammanhang, väsentlighet och fullständighet. Det finns även sex principer för att 

säkerställa redovisningens kvalitet - balans, jämförbarhet, precision, tidsaspekt, tydlighet och 

tillförlitlighet. Av dessa principer är det alltså principen om jämförbarhet som står i centrum i 

denna studie. (GRI 101 2016, s. 7) 

Hösten 2014 infördes EU-direktivet 2014/95 gällande icke-finansiella upplysningar i 

årsredovisningen för stora företag, detta innehöll bland annat krav på hållbarhetsredovisning 

(EUR-Lex 2014). PWC (2018) poängterar att utgångspunkten för EU-direktivet var att göra 

icke-finansiell information hos stora företag mer lättöverskådlig för att lagstiftare, intressenter, 

kunder och investerare lättare skulle kunna fatta relevanta beslut. Informationen om hur företag 

arbetar med hållbarhetsfrågor skulle också till följd av detta rapporteringskrav bli mer öppen 

och jämförbar (Regeringen 2016-05-20). Enligt direktivet klassas företag som stora om de har 
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över 500 anställda (EUR-Lex 2014). I svensk lagstiftning justerades dock kraven till att omfatta 

företag som uppfyller mer än ett av följande kriterier: 

1. medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 

uppgått till mer än 250,  

2. företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 175 miljoner kronor,  

3. företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 350 miljoner kronor (Årsredovisningslagen SFS 

1995:1554). 

1.2 Problemformulering 
Trots införandet av lagkravet för större företag slarvas det med hållbarhetsredovisningen och 

det finns fortfarande stora brister i denna rapportering. Bland annat kritiseras rapporterna för 

att riskbeskrivningarna och information om konkreta åtaganden är bristfälliga (PWC 2018, s. 

6; Röhne 2018). Hedberg och von Malmborg (2003, s. 154) menar dessutom att många företag 

endast visar vad de är bra på och utelämnar sina dåliga sidor och de menar att detta gör 

rapporterna partiska och självberömmande. Både forskare och revisionsföretaget PWC är 

överens om vikten att hållbarhetsredovisningar bör utgå från ett ramverk för att hållbarhetsdata 

ska bli mer relevanta för intressenter och lättare gå att jämföra över tid och mellan företag (PWC 

2018, s. 6; Röhne 2018; Cardoni, Kiseleva & Terzani 2019, s. 17). 

Den största svårigheten med att analysera den miljömässiga rapporteringen och det 

miljömässiga arbetet är just den begränsade jämförbarheten (Avram et al. 2018, s. 4; Zsóka & 

Vajkai 2018, s. 41). Denna begränsade jämförbarhet beror på att informationen som publiceras 

i hållbarhetsredovisningarna är heterogena och riktlinjerna flexibla (ibid). Cardoni, Kiseleva 

och Terzani (2019, s. 2) menar att den största utmaningen för investerare är att ta företagens 

hållbarhetsarbete i beaktning vid beslutsfattande om investering. Brist på jämförbarhet företag 

emellan kan betyda att 45-50 procent av investerarna inte kan använda företagens 

hållbarhetsarbete som underlag i sina beslut vilket kan ses som mycket problematiskt.  

Ett sätt att öka jämförbarheten är därför att öka standardiseringen av rapporteringen (Avram et 

al. 2018, s. 4; Huber & Bassen 2018, s. 218).  Goel och Misra (2017, s. 215) lyfter fram att det 

görs ansträngningar för att utveckla normer för miljömässig och social redovisning, men att 

konsensus kring vad som ska rapporteras och hur det ska rapporteras ännu inte är nådd. De 
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flesta länder har riktlinjer för denna typ av rapportering men de inkluderar ofta inte vilken 

information som ska täckas (ibid). GRI har tydligt bidragit till att hållbarhetsredovisningen har 

blivit en rutinmässig del av praxis med gemensamma antaganden och ett gemensamt språk, 

dock konkurrerar GRI fortfarande med andra standarder vilket gör att det ännu inte är enkelt att 

jämföra data företag emellan (Levy, Szejnwald Brown & de Jong 2010, s. 89). Även Hedberg 

och von Malmborg (2003, s. 163) menar att jämförbarheten får lida av det faktum att riktlinjerna 

är bristfälliga och företagen därför får en stor valfrihet i vad och hur mycket de ska rapportera. 

Denna begränsade jämförbarhet försvåras ytterligare av att normgivare och forskare inom 

området definierar begreppet på olika sätt. Exempelvis menar GRI (GRI 101 2016, s. 14) att 

jämförbarhet handlar om intressenternas möjlighet att analysera ett företags förändring över tid 

samt ett företag mot ett annat medan organisationen IIRC (2013, s. 23) menar att jämförbarhet 

handlar om företag emellan och att konsekvens är det som undersöks när man studerar ett 

företags förändring över tid.  

Enligt Avram et al. (2018, s. 9) är dock hållbarhetsredovisningarna av olika kvalitet i olika 

branscher. De menar att företag som verkar inom känsliga branscher, alltså branscher som har 

en stor påverkan på sin omgivning i form av till exempel utsläpp, har mer mogna och utvecklade 

hållbarhetsredovisningar (ibid). En sådan bransch är industribranschen som enligt 

Naturvårdsverket (2018-12-12) står för 33 procent av Sveriges totala växthusgasutsläpp. Med 

tanke på detta är det intressant att studera huruvida industriföretags miljömässiga 

hållbarhetsredovisning är jämförbar över tid. Detta kommer studeras med hänsyn till GRIs 

princip om jämförbarhet som innebär att rapporteringen ska ske på ett sådant sätt att intressenter 

kan analysera förändringar i företagets prestation över tid samt, i den mån det är möjligt, med 

andra företags prestationer (GRI 101 2016, s. 14). 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur industriföretags 

hållbarhetsredovisning, specifikt redovisningen av företagens miljömässiga påverkan, är 

jämförbar över tid samt företag emellan. 

1.4 Frågeställning 
Är hållbarhetsredovisningen av svenska industriföretags miljömässiga påverkan jämförbar, 

enligt GRIs princip om jämförbarhet, över tid och företag emellan? 
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1.5 Avgränsningar 
I studien har en avgränsning gjorts till att studera de miljöindikatorer som rapporteras i 

hållbarhetsredovisningar, de ekonomiska och sociala indikatorerna har således inte beaktats. 

Valet att fokusera på miljöindikatorerna beror på att svenskar blivit mer miljömedvetna och det 

därför är ett relevant ämne (Naturvårdsverket 2018-10-10). 

Studien behandlar endast svenska företag på grund av svårigheter att jämföra 

hållbarhetsredovisningar mellan företag i olika geografiska områden (Avram et al. 2018, s. 6). 

Valet föll på industribranschen eftersom cirka en tredjedel av växthusgasutsläppen kommer 

från just denna bransch och företag inom branscher med stor miljöpåverkan har visat sig vara 

mer konsekventa i sin miljörapportering (Rao et al. 2011, s. 2230; Avram et al. 2018, s. 9 f.). 
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2. Teoretisk referensram 
___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen som ger läsaren en fördjupad 

förståelse kring ämnet som studeras. Här presenteras även den analytiska modellen som är 

utgångspunkten för datainsamlingen och dataanalysen. 

___________________________________________________________________________ 

2.1 Standardisering 
För att kunna jämföra hållbarhetsredovisning över tid och mellan företag menar praktiker och 

forskare att rapporteringen bör utgå från ett ramverk (PWC 2018, s. 6; Röhne 2018; Cardoni, 

Kiseleva & Terzani 2019, s. 17). Cardoni, Kiseleva och Terzani (2019, s. 17) menar att även 

om många företag anstränger sig för att öka den redovisade datans kvalitet består problemet 

med jämförbarhet på grund av avsaknaden av reglering. De skriver vidare att företag prioriterar 

att möta intressenternas förväntningar och därmed uppfattas som legitima framför att följa icke-

bindande regler. Detta innebär att ökad standardisering och därmed jämförbarhet inte 

automatiskt leder till data av högre värde (ibid). Även Zsóka och Vajkai (2018, s. 36) visar på 

detta då de menar att företag kan ändra sin hållbarhetsredovisning om ett problem som 

rapporterades ett år är löst nästa år, vilket då minskar jämförbarheten trots att det är positivt sett 

till den redovisade informationens relevans. 

De senaste årtiondena har den icke-finansiell rapporteringen trots detta utvecklats mot att bli 

allt mer standardiserad (Zsóka & Vajkai 2018, s. 42). Bland annat har Global Reporting 

Initiative utvecklat riktlinjer, dessa presenteras nedan.  

2.1.1 Global Reporting Initiative, GRI 

Bildandet av Global Reporting Initiative, GRI, var 1997 ett första viktigt steg för att utveckla 

ett ramverk för frivillig rapportering av ekonomiska, miljömässiga och sociala dimensioner 

(Avram et al. 2018, s. 3). Den ekonomiska rapporteringen inkluderar kapitalflöde mellan olika 

intressenter och den huvudsakliga ekonomiska påverkan företagen har på samhället (GRI 201 

2016, s. 4). Den miljömässiga dimensionen fokuserar på företagens påverkan på levande och 

icke-levande system i naturen, t.ex. mark, luft, vatten och ekosystem (GRI 301 2016, s. 4). 

Slutligen handlar den sociala dimensionen om företagens påverkan på det sociala system vilket 

det verkar inom (GRI 401 2016, s. 4). 

År 2000 tog GRI fram det första ramverket för hållbarhetsredovisning, G1, och de följande åren 

utvecklades nya versioner, G2 (2002), G3.0 (2006), G3.1 (2011) och G4 (2013) (Avram et al. 



  

 8 

2018, s. 3). 2016 publicerades de riktlinjer som gäller idag, GRI Standards (ibid). 2018 

uppdaterades dock standarden GRI 303: Water och bytte namn till GRI 303: Water and 

Effluents (GRI u.å., GRI 303 Water and effluents). Den uppdaterade versionen rekommenderas 

att användas av företag som för första gången rapporterar denna standard medan företag som 

rapporterat standarden tidigare kan använda den gamla versionen till 31 december 2020 (ibid). 

I och med uppdateringen av standard 303 har även ett antal indikatorer bytt innebörd, 303-1 i 

2016 års version är till exempel inte densamma som 303-1 i 2018 års version. Fortsatt i denna 

studie kommer det förtydligas vilken av de två versionerna av GRI 303 som avses när ett företag 

rapporterar denna standard. Med uppdateringen från G4 till GRI Standards har antalet 

miljöindikatorer ändrats och gått från att ha varit 34 stycken till att vara 30 och med den nyaste 

uppdateringen av standard 303 är nu antalet miljöindikatorer 32 stycken (GRI u.å., G4 

Sustainability Reporting Guidelines; GRI u.å., GRI Standards Download Center). När 

riktlinjerna ändrades från G4 till GRI Standards plockades fem stycken indikatorer bort och en 

ny indikator tillkom (ibid). När standard 303 uppdaterades plockades två indikatorer bort och 

fyra nya tillkom (GRI u.å., GRI Standards Download Center). 

Som tidigare nämnts består GRI Standards dels av tre universella standarder - Foundation, 

General Disclosures och Management Approach. Dessa är tillämpliga för alla företag som 

upprättar en hållbarhetsrapport. Utöver dessa finns standarder uppdelade på de tre kategorierna 

ekonomisk, miljömässig och social påverkan. I den miljömässiga kategorin finns åtta 

standarder - material, energi, vatten, biologisk mångfald, utsläpp, avlopp och avfall, 

miljömässig regelefterlevnad och miljöbedömning av leverantörer. (GRI u.å., GRI Standards 

Download Center)  

Företagen som hållbarhetsredovisar enligt GRI Standards kan välja vilka av dessa standarder 

som är relevanta att rapportera om. Inom varje standard finns sedan en rad indikatorer och 

företagen kan även när det gäller dessa till viss del välja vilka som är väsentliga att rapportera 

om. (GRI 101 2016, s. 4 & 23) 

Den princip som denna studie kretsar kring finns i GRI 101: Foundation och går under namnet 

Comparability, alltså jämförbarhet. Det här är en princip som ska bidra till att säkerställa 

redovisningens kvalitet, vilket är viktigt för att möjliggöra för intressenter att göra en 

bedömning av företaget. För att rapporteringen ska vara jämförbar över tid är det viktigt att vara 

konsekvent i metoderna som används för att beräkna data, i rapportens utformning samt i 

förklaringar av metoderna som används och antaganden som görs. En del i jämförbarheten är 
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också att företagen förväntas rapportera både absoluta och relativa tal för att möjliggöra 

analytiska jämförelser. Vilken information som ingår i rapporteringen kan dock behöva 

förändras från ett år till ett annat men när det händer ska företaget inkludera en omräkning av 

historisk data, eller tvärtom, eller ge en tillräcklig förklaring för att läsarna ska kunna tolka 

informationen. En jämförelse ska också i rimlig grad vara möjlig företag emellan men detta 

kräver att användaren ser till faktorer som till exempel storlek och geografisk placering. 

Dessutom är det viktigt att företagen, om det är nödvändigt, informerar läsarna om 

sammanhanget och kontexten för att de ska kunna förstå de faktorer som kan leda till skillnader 

företag emellan. (GRI 101 2016, s. 7 & 14 f.) 

2.2 Intressenter och legitimitet 
Vid studier av hållbarhet i företag är det vanligt att använda ett intressent- och 

legitimitetsperspektiv. (Avram et al.  2018, s. 2; Cardoni, Kiseleva & Terzani 2019, s. 1; 

Deegan 2002, s. 288) 

Som tidigare nämnt finns fyra principer för rapportens innehåll: kommunikation med 

intressenterna, hållbarhetssammanhang, väsentlighet och fullständighet. Intressenterna är alltså 

en betydande del till varför hållbarhetsredovisning, enligt GRI, ska vara jämförbar. GRI 

beskriver intressenter som enheter eller individer som högst troligt blir påverkade av det 

rapporterande företagets aktiviteter, produkter eller tjänster; eller vars handlingar kan förväntas 

påverka företagets möjlighet att implementera sina strategier eller nå sina mål. Vid 

beslutsfattande angående innehållet i hållbarhetsrapporten ska företaget överväga 

intressenternas förväntningar och intressen för att kunna tillgodose deras informationsbehov. 

GRI skriver att företagen i sin hållbarhetsredovisning bör identifiera sina viktigaste intressenter, 

redovisa hur denna process gått till samt hur företaget arbetar med att inkludera intressenterna 

i innehållet av hållbarhetsredovisningen. (GRI 101 2016, ss. 7–14)  

Legitimitetsteorin och intressentteorin är nära kopplade, båda teorierna menar att företagen är 

en del av ett större socialt system inom vilket företaget påverkar och påverkas av andra grupper. 

Legitimitetsteorin diskuterar samhällets förväntningar medan intressentteorin erbjuder en 

förfinad förklaring genom att referera till specifika grupper i samhället. Intressentteorin 

accepterar att då olika grupper av intressenter i samhället har olika syn på hur ett företag ska 

driva sin verksamhet, kommer olika överenskommelser förhandlas fram med de olika 

intressentgrupperna, istället för som legitimitetsteorin menar en och samma överenskommelse 

med alla. Intressentteorin hävdar i grund och botten att ett företags alla intressenter ska 
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behandlas likvärdigt, samt att företagets ledning ska driva verksamheten på ett sätt som ser till 

intressenternas bästa. (Deegan & Unerman 2011, s. 348 f.)  

Deegan (2002, s. 282 f.) och Suchman (1995, s. 574 f.) hävdar bägge två att legitimitet är 

nödvändigt för att företag ska kunna överleva på sikt. Deegan (2014, s. 253) beskriver 

legitimitet som ett tillstånd ett företag befinner sig i då dess värderingar överensstämmer med 

de värderingar som finns i samhället där företaget verkar. Legitimiteten förändras över tid och 

rum beroende på hur och var företaget verkar (ibid). O’Donovan (2002, s. 344 f.) framhåller att 

för företag att behålla legitimitet är det viktigt att verka inom ramarna för vad som kan ses som 

socialt accepterat, därför är det på goda grunder motiverat att företag kommunicerar sitt 

hållbarhetsarbete till omgivningen det verkar inom för att uppfattas som mer transparenta och 

således mer legitima. 

Cardoni, Kiseleva och Terzani betonar att hållbarhetsinformation används av många 

intressenter och efterfrågan ökar ständigt. Den del av intressenterna som är mest intresserad av 

hållbarhetsinformation är de som letar efter företag att investera i. Det är även den grupp som 

har mest inflytande över företagens hållbarhetsredovisning då det finns ett växande antal 

ansvarsfulla intressenter som vill investera i socialt och ekologiskt ansvarsfulla företag. 

Förutom detta har intressenter även högre krav på hållbarhetsredovisningen hos stora företag 

och på företag i så kallade känsliga branscher. Cardoni, Kiseleva och Terzani menar att om 

intressenterna är lika varandra och har liknande preferenser för legitimitet bör de rimligtvis 

också efterfråga hållbarhetsinformation som är homogen och jämförbar. Detta gör jämförbarhet 

till en viktig fråga i intressentteorin. Att tillhandahålla relevant och jämförbar 

hållbarhetsinformation är för företagen å ena sidan svårt och tidskrävande men å andra sidan 

kan det ha ett högre värde då det representerar en utmärkt bild av företagets engagemang för att 

upprätthålla transparens och vilja att ta ansvar. (Cardoni, Kiseleva & Terzani 2019, ss. 7–16)  

Cardoni, Kiseleva och Terzani framhäver även att enligt både intressent- och legitimitetsteorin 

har alla företag sina egna värderingar och intressenter med olika förfrågningar och krav. Därför 

kan de viktigaste intressenterna och legitimitetskällorna potentiellt leda till att heterogen 

hållbarhetsinformation produceras vilket i sin tur leder till en lägre grad av jämförbarhet. 

(Cardoni, Kiseleva & Terzani 2019, s. 5)  
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2.3 Jämförbarhet 
Jämförbarhet definieras på olika sätt av olika normgivare och olika forskare. Global Reporting 

Initiative definierar jämförbarhet på följande sätt i GRI Standards: 

The reporting organization shall select, compile, and report information consistently. The reported 

information shall be presented in a manner that enables stakeholders to analyze changes in the 

organization’s performance over time, and that could support analysis relative to other organizations. 

(GRI 101 2016, s. 14) 

Inom denna definition rymmer alltså att intressenter ska kunna analysera både ett företags 

förändring över tid samt företag mot varandra. De tar också upp att konsekvens av val, 

sammanställning och rapportering av information är en viktig faktor när det kommer till 

jämförbarhet. Denna definition använder Zsóka och Vajkai (2018, s. 35) samt Avram et al. 

(2018, s. 4) i sina studier och även Diouf och Boiral (2017, s. 645) hänvisar till GRI i sin 

definition. De skriver att “Comparability is an essential criterion that allows users to evaluate 

the performance of organizations“ (Diouf & Boiral 2017, s. 645). GRI och forskare som 

hänvisar till dem fokuserar alltså i sina definitioner på intressenter och deras möjlighet att 

analysera och utvärdera företag. 

International Integrated Reporting Council, IIRC, är en koalition av bland annat normgivare, 

investerare, företag och redovisningsprofessionen som arbetar för att etablera integrerad 

rapportering som en del av den allmänna praxisen inom offentlig och privat sektor. Integrerad 

rapportering beskriver de som kommunikation om hur en organisations styrning och arbete, i 

den kontext de är verksamma inom, leder till värdeskapande över olika tidshorisonter. (IIRC 

u.å.)  

IIRC beskriver konsekvens och jämförbarhet på följande sätt: 

The information in an integrated report should be presented: 
• On a basis that is consistent over time 

• In a way that enables comparison with other organizations to the extent it is material to the 

organization’s own ability to create value over time. (IIRC 2013, s. 23) 

Enligt denna definition är det alltså konsekvens som är rätt ord i diskussionen om ett företags 

rapportering över tid medan jämförbarhet handlar om olika företags rapportering. Avram et al. 

(2018, s. 4) refererar som tidigare nämnt till GRIs definition men de använder sig även av IIRCs 

definition. De förtydligar IIRCs definition och skriver att “Consistency assesses that the 
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information is constantly disclosed in time while the comparability evaluates the disclosure of 

the information from one company to another.” (ibid, s. 2).  

International Accounting Standards Board, IASB, är en organisation som arbetar med 

utvecklingen av internationella redovisningsstandarder (IASB u.å.). De redogör för begreppen 

jämförbarhet och konsekvens på följande sätt: 

Comparability is the qualitative characteristic that enables users to identify and understand similarities 

in, and differences among, items. Unlike the other qualitative characteristics, comparability does not 

relate to a single item. A comparison requires at least two items.  

Consistency, although related to comparability, is not the same. Consistency refers to the use of the same 

methods for the same items, either from period to period within a reporting entity or in a single period 

across entities. Comparability is the goal; consistency helps to achieve that goal.  (IASB 2018, s. 36) 

Enligt denna definition handlar alltså jämförbarhet om att identifiera och förstå likheter och 

skillnader mellan olika objekt. De menar att konsekvens är ett medel som hjälper till att uppnå 

målet om jämförbarhet. 

Detta innebär att normgivare och forskare inte är överens om definitionen av jämförbarhet och 

dess relation med det närliggande begreppet konsekvens. Gemensamt är dock att alla 

definitioner inbegriper vikten av både jämförelser av ett och samma företag över tid samt 

mellan olika företag. I denna uppsats kommer fortsättningsvis GRIs definition vara 

utgångspunkten. 
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2.4 Analytisk modell 
Med hjälp av tidigare forskning har en analytisk modell tagits fram. Denna modell består av 

fyra faktorer som alla påverkar hållbarhetsredovisningens jämförbarhet - använda riktlinjer, 

rapporterade indikatorer, måttenheter samt absoluta och relativa tal. Nedan presenteras 

modellen och dess olika delar närmre. 

 

Figur 1. Analytisk modell 

2.4.1 Den analytiska modellens fyra faktorer 

2.4.1.1 Använda riktlinjer 

Tidigare studier lyfter fram att förändring av riktlinjer medför svårigheter att jämföra företag 

över tid samt företag emellan (Zsóka & Vajkai 2018, s. 36; Avram et al. 2018, s. 13 ff.). GRI 

arbetar ständigt med utveckling och med jämna mellanrum uppdaterar de sina standarder för 

att fortsätta vara den ledande aktören för standarder för hållbarhetsredovisning (GRI u.å., about 

GRI). Vid uppdatering av GRIs riktlinjer förändras olika faktorer för implementering av dem, 

till exempel struktur, fokus och innehåll (Zsóka & Vajkai 2018, s. 36).  Avram et al. (2018, s. 

13 ff.) kom i sin studie fram till att om val av riktlinjer förändrades påverkade det konsekvensen 

över tid. Olika riktlinjer kan till exempel ha samma beteckning för olika uppgifter eller olika 

beteckningar för samma uppgift (ibid). I denna studie kommer det därför fastställas vilka 

riktlinjer olika företag rapporterar enligt samt om de rapporterar efter samma riktlinjer från år 

till år eller byter. 
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2.4.1.2 Rapporterade indikatorer 

Rapporterade indikatorer är en faktor som har stor påverkan på jämförbarheten mellan företag 

(Avram et al. 2018; Zsóka & Vajkai 2018; Diouf & Boiral 2017). Rapportering av olika 

indikatorer från år till år gör jämförelse mellan åren omöjlig (Zsóka & Vajkai 2018, s. 36). I sin 

studie lyfter Zsóka och Vajkai (ibid) fram vad detta kan bero på, att det som är ett problem ett 

år är löst nästa år och därför inte är viktigt, men det tar inte bort det faktum att det gör 

jämförelser svåra. Diouf och Boiral (2017, s. 653) kommer fram till detsamma i sin studie, de 

menar att detta är en följd av att de flesta företagen inte har möjlighet att rapportera alla 

indikatorer vilket gör att de måste göra ett urval. Även Avram et al. (2018, s. 13 ff.) lyfter fram 

just detta, de skriver att det finns fall då företagen börjar rapportera nya indikatorer, förändrar 

rapporteringen av befintliga indikatorer eller slutar rapportera indikatorer som tidigare 

rapporterats. Detta har dock en nära koppling till förändring av riktlinjer eftersom förändring 

av riktlinjer kan leda till byte av rapporterade indikatorer, ett faktum som visar att de olika 

faktorerna i den analytiska modellen inte är helt oberoende av varandra (ibid). 

Diouf och Boiral (2017) genomförde en studie av intressenters uppfattning av kvaliteten av 

hållbarhetsredovisningar upprättade enligt GRI. Resultaten som framkom av studien var att 

ungefär 70 procent av respondenterna menar att GRIs indikatorer är för generella och för vaga 

för att kunna användas för jämförelser över tid och företag emellan. Utöver det så har de flesta 

företag inte heller möjlighet att rapportera om alla indikatorer vilket resulterar i att företagen 

väljer, anpassar och ändrar indikatorer för att det ska passa företaget. (Diouf & Boiral 2017, s. 

644) 

Med detta som bakgrund kommer rapporterade indikatorer studeras, dels med fokus på 

företagens konsekvens i denna rapportering och dels i hur stor utsträckning de olika företagen 

rapporterar samma indikatorer. 

2.4.1.3 Måttenheter 

En annan faktor som framförallt påverkar användarens uppfattning av konsekvens och därmed 

jämförbarhet är valet är måttenhet (Avram et al. 2018, s. 15). Avram et al. (ibid) visade att vissa 

företag ändrar måttenheten de olika åren, ett exempel är ett företag som redovisade siffrorna 

3658 kilotons (2010), 1,688,882 tons (2013) och 1463 metric tons (2016) för samma indikator. 

Enligt GRIs principer för hållbarhetsredovisning ska företagen se till intressenternas 

förväntningar och intressen när de upprättar hållbarhetsredovisningar, detta innebär att 

användarens uppfattning av konsekvens är viktig att beakta (GRI 101 2016, s. 8). Det som 
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kommer studeras i denna studie är alltså i vilken utsträckning företagen rapporterar 

indikatorerna med samma måttenheter, både över tid och företagen emellan. 

2.4.1.4 Absoluta och relativa tal 

Hur hållbarhetsdata presenteras påverkar också miljöredovisningens jämförbarhet. Enligt GRI 

101: Foundation (GRI 101 2016, s. 14) förväntas företagen rapportera data både i absoluta och 

relativa tal för att möjliggöra analytiska jämförelser. Zsóka och Vajkai (2018, s. 36) påpekar 

också detta när de skriver att det inte räcker att presentera relativa tal utan att absoluta tal också 

är nödvändiga för att kunna se förbättringar. I den aktuella studien kommer det därför studeras 

hur stor andel av de rapporterade indikatorerna som presenteras med både absoluta och relativa 

tal. 

2.4.2 Den analytiska modellen som en helhet 

Efter att ha gått igenom tidigare forskning har de fyra faktorerna ovan kunnat urskiljas som de 

som påverkar jämförbarheten i hållbarhetsredovisningar - både över tid och företag emellan. 

Faktorerna är neutrala i den bemärkelse att de beroende på företagets rapportering kan påverka 

jämförbarheten antingen positivt eller negativt. Pilarna visar att dessa fyra faktorer utövar en 

påverkan på hållbarhetsredovisningens jämförbarhet.  

Som tidigare indikerat är dessa faktorer inte helt oberoende av varandra. Vilka riktlinjer som 

används och huruvida de förändras eller inte påverkar exempelvis vilka indikatorer som 

rapporteras (Avram et al. 2018, s. 17; Zsóka och Vajkai 2018, s. 36). Avram et al. (2018, s. 17) 

kunde i sin studie se att den bransch som hade störst variation i rapporterade indikatorer också 

var den bransch som använde flest olika versioner av GRIs riktlinjer. Modellen ska därför ses 

som en helhet med faktorer som påverkar och påverkas av varandra. 

Denna modell är inte viktad, det vill säga alla faktorer ses som lika mycket värda i förhållande 

till jämförbarhet. Leitioniene och Sapkauskiene (2015, s. 336) framför i sin studie att det finns 

två forskningsmetoder för att studera värdet av CSR-information: baserat på volym och baserat 

på kvalitet. Denna studie baseras alltså på volym och tar inte hänsyn till kvaliteten eller 

betydelsen av det som är skrivet, den fokuserar snarare på mängden information inom ett 

specifikt intresseområde. Denna metod kan med fördel användas för att snabbt få resultat som 

kan jämföras med varandra (ibid). Oviktade faktorer kan dock endast mäta kvantiteten av 

presenterad information, de tar ej hänsyn till kvaliteten av informationen (ibid). Viktade 

faktorer används för att bedöma kvaliteten av informationen (ibid). Zainon, Atan och Bee Wah 

(2012, s. 207) poängterar även att vissa forskare argumenterar för att viktade index är subjektiva 
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samt att de inte gör någon skillnad eller ger någon empirisk fördel jämfört med oviktade index. 

Däremot skriver de också att andra forskare menar att viss information är mer värdefull än 

annan och att informationen därför bör hanteras därefter (ibid, s. 217). 

Den analytiska modellen säger alltså inget om kvaliteten på den redovisade informationen eller 

dess relevans. Avram et al. (2018, s. 17) menar att användningen av riktlinjer, som till exempel 

GRIs riktlinjer, kan förbättra konsekvensen och jämförbarheten men att det inte nödvändigtvis 

leder till förbättrat CSR-arbete. Som tidigare nämnt menar Cardoni, Kiseleva och Terzani 

(2019, s. 5) att företag har olika intressenter och legitimitetskällor som påverkar 

hållbarhetsredovisningars utformande, vilket även det pekar på att om företag redovisar samma 

indikatorer behöver inte det betyda att informationen i sig är relevant för det enskilda företaget. 

Företag med god möjlighet till jämförelse bör alltså inte tolkas som företag med 

hållbarhetsredovisning av hög kvalitet och relevans.  
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3. Metod 
___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel presenteras hur arbetet kring uppsatsen utformats samt hur olika val kopplade 

till studien har gjorts. Det innehåller även en beskrivning av hur datainsamlingen har 

genomförts och hur den insamlade datan har hanterats. Kapitlet avslutas med ett avsnitt där 

studiens tillvägagångssätt kritiskt granskas. 

___________________________________________________________________________  

3.1 Forskningsdesign 
Då syftet med uppsatsen är att studera jämförbarheten i hållbarhetsredovisningar förutsätts en 

komparativ design. I studien tillämpas identiska metoder för ett studium av de olika rapporterna, 

vilket enligt Bryman och Bell (2013, s. 89) kännetecknar en komparativ design. En studie med 

komparativ design utgår från att förståelsen av en företeelse blir bättre om flera fall jämförs 

med varandra (ibid). I denna studie har olika hållbarhetsredovisningar jämförts med varandra 

för att få en ökad kunskap om studieobjektet, alltså rapporternas jämförbarhet. De särskiljande 

dragen i dessa hållbarhetsredovisningar har sedan varit utgångspunkt för teoretiska reflektioner 

i denna studie, detta tillvägagångssätt beskriver Bryman och Bell (2013, s. 93) som utmärkande 

för en komparativ studie. 

3.2 Urval 
Denna studie har gjorts på hållbarhetsredovisningar från 2016, 2017 och 2018 från sju svenska 

börsnoterade företag inom industribranschen. Avram et al. (2018, s. 6) lyfter fram att det inte 

går att jämföra hållbarhetsredovisningar mellan företag som agerar i olika geografiska områden, 

till exempel i olika länder. Även Cardoni, Kiseleva och Terzani (2019, s 15) framhåller att 

landet som företaget verkar inom samt hur företaget styrs har en stor påverkan på nivån av 

jämförbarhet. Till exempel spelar storlek på styrelsen, ägarstruktur och om CSR är en del av 

företagets vision och mission en stor roll när det kommer till hur CSR redovisas i företaget 

(ibid). Med anledning av detta föll urvalet i studien på svenska företag.  

Sweeney och Coughlan (2008, s. 115 f.) fann i sin studie stora skillnader i CSR-rapportering 

mellan branscher och menar att skillnaderna är så pass stora att det inte går att jämföra företag 

mellan olika branscher, utan att forskning måste hålla sig till en bransch. Även Clarkson, 

Overell och Chapple (2011, s. 53) lyfter fram att hållbarhetsredovisning skiljer sig mycket 

mellan branscher samt att jämförelser mellan dem inte ses som meningsfulla med tanke på 

inneboende skillnader i produktionsprocesser och utsläpp. Ett homogent urval av företag gör 
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studien mer pålitlig (Cardoni, Kiseleva & Terzani 2019, s. 2). Denna studie kommer därför 

fokusera på en bransch, närmare bestämt industribranschen. 

År 2007 kom 36 procent av växthusgasutsläppen och nästan en tredjedel av 

energikonsumtionen i världen från industrier (Rao et al. 2011, s. 2230). Dessa siffror är drygt 

10 år gamla, men vid jämförelse med nyare siffror från Naturvårdsverket (2018-12-12) står 

svenska industrier fortfarande för 33 procent av Sveriges totala växthusgasutsläpp. Avram et 

al. (2018, s. 9 f.) menar som tidigare nämnt att företag som agerar i känsliga branscher är mer 

mogna och utvecklade i sin hållbarhetsredovisning. De företag som hållbarhetsredovisar enligt 

GRIs standarder är även mer benägna att rapportera om fler indikatorer (ibid). Företag i känsliga 

branscher är dessutom mer konsekventa i sin rapportering än de företag som inte agerar i 

känsliga branscher (ibid). En mer utvecklad hållbarhetsredovisning underlättar för studier om 

jämförbarhet. 

Att studien genomfördes på företag inom samma bransch innebär dessutom att homogeniteten 

är större än vad den hade varit om även företag inom andra branscher hade studerats (Bryman 

& Bell 2013, s. 203). När en population är förhållandevis homogen blir variationen mindre 

vilket innebär att det inte krävs ett lika stort stickprov (ibid). Av den anledningen gjordes 

bedömningen att ett stickprov på sju företag och tre hållbarhetsredovisningar per företag räcker 

för att få en bild av jämförbarhet inom branschen. 

Studien utfördes på företagen ABB, Assa Abloy, Atlas Copco, Sandvik, SKF, NIBE och 

Trelleborg. Dessa företag valdes ut med hjälp av Avanzas “aktielista”, Stockholmsbörsens large 

cap-lista (Avanza 2019, aktielistan). Företagen på denna lista sorterades efter börsvärde med 

högst värde först. De industriföretag med störst börsvärde valdes ut, bortsett från de företag 

som bildades senare än 2015 samt de som inte hållbarhetsredovisar enligt GRIs riktlinjer. 

Cardoni, Kiseleva och  Terzani (2019, s. 15) lyfter i sin artikel att större företag har mer press 

från intressenter att presentera sitt hållbarhetsarbete. Alla sju företag i denna studie överstiger 

kriterierna för företag som har som krav att hållbarhetsredovisa enligt Årsredovisningslagen 

(SFS 1995:1554). Urvalet är alltså ett icke-sannolikhetsurval eftersom det inte har gjorts på 

slumpmässig grund, detta innebär att urvalet inte blir representativt och därmed inte kan 

generaliseras (Bryman och Bell 2013, s. 190). 
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3.3 Datainsamling 
För att studera dessa hållbarhetsredovisningar gjordes en innehållsanalys. Denna metod kan 

definieras på följande sätt: “Innehållsanalys är en forskningsteknik som rör en objektiv, 

systematisk och kvantitativ beskrivning av det konkreta eller manifesta innehållet i 

kommunikationen” (Berelson 1952, s. 18). I just denna definition är alltså en innehållsanalys 

kvantitativ men Bryman och Bell (2013, s. 302) lyfter att innehållsanalyser också kan vara 

kvalitativa. För att uppnå objektivitet menar Bryman och Bell (2013, s. 300) att det på förväg 

behöver framgå hur materialet ska kategoriseras för att forskarens personliga värderingar inte 

ska påverka.  

Denna metod för innehållsanalys har tagits fram med inspiration från Avram et al. (2018). 

Avram et al. (2018) gjorde i sin studie en innehållsanalys av 49 företags miljörapportering för 

att studera jämförbarheten över tid samt företagen emellan. Studien av Avram et al. (2018) har 

stora likheter med studien som presenteras i denna uppsats vilket är en anledning till att 

inspiration har hämtats från studiens metod. Avram et al. (2018, s. 7) beskriver att de hade ett 

semi-objektivt tillvägagångssätt där de i förväg förberedde en lista med objekt som de letade 

efter i rapporterna, vilket är ett tillvägagångssätt som är vanligt inom detta område. Detta passar 

även den aktuella studien eftersom en analytisk modell tagits fram och dessa olika faktorer är 

lämpliga att leta efter i de hållbarhetsredovisningar som studeras. Avram et al. (2018, s. 7 f.) 

skapade ett nummersystem där de studerade en miljöindikator i taget och gav poäng utifrån om 

den rapporterades på samma eller olika sätt i ett företags hållbarhetsredovisningar från tre olika 

år. 1 poäng gavs om indikatorn rapporterades på samma sätt alla tre år, 2 poäng om indikatorn 

rapporterades på samma sätt två av tre år samt 3 poäng om indikatorn rapporterades på olika 

sätt alla tre år (ibid). De räknade sedan ut ett genomsnitt där 1 representerade det bästa värdet 

(ibid). Med tanke på likheterna mellan studien av Avram et al. och studien i denna uppsats är 

kodningsschemat som tagits fram inspirerat av metoden som presenterats ovan, med ett 

liknande poängsystem där de olika faktorerna ges en kod mellan 1 och 3.   

Av de fyra faktorerna i den analytiska modellen var det inte någon som hade en större påverkan 

på jämförbarheten än någon annan, något som även framkommer av tidigare forskning om 

jämförbarhet (Avram et al. 2018; Zsóka & Vajkai 2018; Diouf & Boiral 2017). På dessa grunder 

valdes att till denna studie använda samma tregradiga poängskala för samtliga fyra faktorer. 

Det som i denna studie ger en ökad precision i poängskalan är förekomsten av decimaler. Utan 

decimaler blir det avsevärt svårare att se på skillnader mellan år och företagen. Denna studie 
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hade kunnat göras utan decimaler med en poängskala på 30 eller 300 där varje nivå av 

jämförbarhet istället var värd 10 respektive 100 poäng. Valet att använda poäng om just 1 till 3 

valdes då det gav störst likhet med studien av Avram et al. (2018). 

Nedan presenteras utformningen av denna studies kodningsscheman närmare.  

3.3.1 Utformning av kodningsschema för jämförelse över tid 

Med hjälp av den analytiska modellen som presenterades i 2.4 Analytisk modell togs ett 

kodningsschema och en kodningsmanual fram för analys av de enskilda företagens 

hållbarhetsredovisningars jämförbarhet över tid. I dessa framgick det tydligt hur rapporterna 

skulle kategoriseras utefter de olika faktorer som påverkar hållbarhetsredovisningens 

jämförbarhet, se tabell 1 och 2. 

Tabell 1. Kodningsmanual för jämförelse över tid 
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Tabell 2. Kodningsschema för jämförelse över tid, exempel 

 

3.3.1.1 Använda riktlinjer 

I hållbarhetsredovisningen eller som en integrerad del av årsredovisningen ska det vara 

utskrivet vilken av GRIs standarder som används (GRI 101 2016, s. 30). De riktlinjer som GRI 

har presenterat genom åren och vilka som eftersöktes var G1, G2, G3.0, G3.1, G4 och GRI 

Standards. Utifrån vilken/a riktlinjer som användes gavs olika poäng. Rapporterades samma 

riktlinje alla tre år gavs 1 poäng, rapporterades två olika riktlinjer gavs 2 poäng och 

rapporterades olika riktlinjer alla tre år gavs 3 poäng.  
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3.3.1.2 Rapporterade indikatorer  

I denna del av kodningsschemat söktes rapporterade indikatorer. Dessa indikatorer ska vara de 

som berör just miljö.  

GRIs olika versioner av riktlinjer presenterar olika indikatorer och ibland även olika namn på 

dessa. Exempelvis heter miljöindikatorerna i G4 EN1 - EN34 och i GRI Standards har de 

namnen 301-1 - 308-2 (GRI u.å., G4 Sustainability Reporting Guidelines; GRI u.å., GRI 

Standards Download Center). En del av indikatorerna från de olika riktlinjerna hade samma 

betydelse men olika namn, dessa indikatorer beslutades att tas upp i kodningsschemat som 

samma indikator och skrevs in i kodningsschemat som exempelvis 301-2/EN2. Detta gjordes 

för att undvika en eventuell dubbelräkning av indikatorer som hade samma innehåll men olika 

namn, vilket skulle ge ett missvisande resultat. Denna åtgärd har även gjort faktorn rapporterade 

miljöindikatorer mer oberoende av faktorn riktlinjer, vilket innebär att indikatorer inte i lika 

stor utsträckning påverkas av vilka riktlinjer som används. I bilaga 1 anges vilka indikatorer 

som har olika namn men samma betydelse och därmed rapporteras som samma i denna studie. 

Det säkerställdes att just dessa indikatorerna hade samma betydelse genom att gå in i de olika 

riktlinjerna och läsa om indikatorn.  

Flertalet gånger hade det rapporterande företaget med indikatorer i sitt index men i kommentar 

bredvid skrivit att indikatorn ej var tillämpbar. Dessa indikatorer som ej var tillämpbara hos det 

rapporterande företaget bortsågs ifrån. Detsamma gällde indikatorer som företagen i sitt GRI 

index skrev att de rapporterade om men som inte fanns rapporterade i hållbarhetsredovisningen.  

Alla miljöindikatorer som togs upp i hållbarhetsredovisningarna för de olika åren fördes in i 

kodningsschemat. Efter det sågs alla indikatorer för de olika åren över och gavs poäng. Togs 

indikatorn upp alla tre år gavs den 1 poäng, togs den upp två av tre år gavs den 2 poäng och 

togs den endast upp ett år gavs den 3 poäng. Detta gjordes med alla företagets rapporterade 

miljöindikatorer. Slutligen gjordes en summering av poängen för de olika indikatorerna och ett 

genomsnitt räknades ut som blev företagets kod för rapporterade indikatorer.  

3.3.1.3 Måttenheter 

I denna del av kodningsschemat studerades vilka måttenheter som användes för att presentera 

de rapporterade miljöindikatorerna i hållbarhetsredovisningarna. Här studerades endast de 

indikatorer som rapporterades alla tre år och som tidigare nämnt kunde de ha olika namn i 

riktlinjerna men i denna studie räknades de som samma. Exempel på måttenheter kan vara ton 

och MWh. En indikator i taget studerades. Användes samma måttenhet för indikatorn alla tre 
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år gavs 1 poäng. Användes samma måttenhet två av tre år gavs 2 poäng och användes olika 

måttenheter alla tre år gavs 3 poäng. Efter detta summerades samtliga poäng för de rapporterade 

indikatorerna och ett genomsnitt räknades fram som blev företagets kod för måttenheter. 

3.3.1.4 Absoluta och relativa tal 

I den sista delen av kodningsschemat studerades om de rapporterade miljöindikatorerna 

redovisades med både absoluta och relativa tal i hållbarhetsredovisningarna. Alla rapporterade 

miljöindikatorer för samtliga år studerades. De indikatorer som i namnet angav om de skulle 

presenteras specifikt i relativa tal bortsågs ifrån alla tre år. Även kvalitativa indikatorer som 

inte skulle anges i siffror överhuvudtaget bortsågs från. I bilaga 1 anges vilka indikatorer som 

bortsågs från i studien av absoluta och relativa tal. 

Indikatorerna studerades en i taget och gavs JA om de redovisades i både absoluta och relativa 

tal eller NEJ om de ej redovisades i både absoluta och relativa tal. De relativa tal som söktes i 

hållbarhetsredovisningen ska ange procentuell förändring från föregående år, inte exempelvis 

procent av total volym. Finns inte detta fick den specifika indikatorn NEJ. En procent räknades 

fram för varje år som beskrev hur stor andel av de redovisade indikatorerna som presenterades 

med både absoluta och relativa tal. Redovisades 67 procent eller fler av indikatorerna i både 

absoluta och relativa tal gavs 1 poäng, var det 33 procent eller fler men färre än 67 procent gavs 

2 poäng, redovisades färre än 33 procent gavs 3 poäng. De olika årens koder summerades och 

ett genomsnitt för de tre åren räknades ut som blev företagets kod för absoluta och relativa tal. 

3.3.2 Utformning av kodningsschema för jämförelse företag emellan 

För att studera jämförbarheten företagen emellan utformades ytterligare ett kodningsschema 

och en kodningsmanual, se tabell 3 och 4. I detta fall skedde kodningen istället utifrån 

respektive års hållbarhetsredovisningar från alla sju företagen. Precis som beskrivet ovan 

innebar även i detta fall en kod som var lika med 1 bra möjligheter till jämförelse mellan 

företagen och 3 innebar dåliga möjligheter till jämförelse. Data från den första delen av studien, 

jämförbarhet över tid, har använts för att spara tid.  
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Tabell 3. Kodningsmanual för jämförelse mellan företag 
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Tabell 4. Kodningsschema för jämförelse mellan företag, exempel 

 

3.3.2.1 Använda riktlinjer 

I den första delen av kodningsschemat studerades vilka riktlinjer företagen använde. De olika 

riktlinjer som söktes var G1, G2, G3.0, G3.1, G4 och GRI Standards. Rapporterades samma 

riktlinjer av sex eller sju företag gavs 1 poäng och rapporterades samma riktlinjer av tre till fem 

företag gavs 2 poäng. 2 poäng gavs även om till exempel tre företag redovisar enligt samma 

riktlinjer och två andra företag redovisar enligt samma riktlinjer, men olik från de första. Var 

det endast två företag som rapporterade enligt samma eller om alla rapporterade efter olika 

riktlinjer gavs 3 poäng. Siffran utgör faktorn riktlinjers kod. 
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3.3.2.2 Rapporterade indikatorer 

Efter studien av riktlinjer studerades vilka miljöindikatorer som rapporterades av företagen. En 

indikator i taget studerades. Alla indikatorer som tagits upp i minst en av 

hållbarhetsredovisningarna tog upp i denna del. Även här räknades indikatorn som en och 

samma om den hade samma betydelse men olika namn i de olika riktlinjerna. I bilaga 1 

redovisas vilka indikatorer som har samma betydelse. Rapporterades indikatorn av sex eller sju 

företag gavs 1 poäng, rapporterades den av tre till fem företag gavs 2 poäng och rapporterades 

den av ett eller två företag gavs 3 poäng. Efter detta summerades alla poäng och ett genomsnitt 

räknades ut som blev faktorn rapporterade indikatorers kod. 

3.3.2.3 Måttenheter 

Nästa del i kodningsschemat var att studera vilka måttenheter företagen använde för de olika 

indikatorerna. Här studerades endast de faktorer som redovisats av sex eller sju företag, detta 

eftersom det är dessa indikatorer som i störst utsträckning kan jämföras med varandra. Som 

tidigare nämnt räknades indikatorerna som en och samma även om de hade olika namn i de 

olika riktlinjerna, förutsatt att de hade samma betydelse. I bilaga 1 redovisas vilka indikatorer 

som har samma betydelse och i denna studie räknas som samma. En indikator i taget studerades. 

Användes samma måttenhet för indikatorn av sex eller sju företag gavs 1 poäng. Användes 

samma måttenhet för indikatorn av tre till fem företag gavs 2 poäng. Här innefattas även om 

exempelvis tre företag har samma måttenhet och två andra företag har samma måttenhet, men 

olik från den första. Användes samma måttenhet av två företag eller om alla företag använde 

olika måttenheter gavs 3 poäng. Dessa siffror gäller oavsett om indikatorn rapporterades av sex 

eller sju företag. När alla indikatorer gåtts igenom gjordes en summering av poängen och ett 

genomsnitt räknades ut vilken utgör faktorn måttenheters kod. 

3.3.2.4 Absoluta och relativa tal 

I den sista delen av kodningsschemat studerades om de rapporterade miljöindikatorerna 

redovisades i både absoluta och relativa tal i hållbarhetsredovisningarna. Endast de indikatorer 

som rapporterats av sex eller sju företag togs upp i denna del av kodningsschemat, alltså samma 

indikatorer som tagits upp i studien av måttenheter. De indikatorer som specifikt anger i namnet 

att de ska presenteras i relativa tal eller är av kvalitativ natur bortsågs ifrån, dessa finns 

presenterade i bilaga 1. Indikatorerna studerades en och en. Redovisades indikatorn i absoluta 

och relativa tal av sex eller sju företag gavs 1 poäng, redovisades indikatorn i absoluta och 

relativa tal av tre till fem företag gavs 2 poäng och redovisades indikatorn i absoluta och relativa 
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tal av inget, ett eller två företag gavs 3 poäng. Slutligen sammanställdes poängen och ett 

genomsnitt räknades ut vilken blev koden för faktorn absoluta och relativa tal. 

3.3.3 Användning av kodningsschema 

Enligt Bryman och Bell (2013, s. 310) ska all information som rör ett visst fall eller en viss 

frågeställning föras in i ett kodningsschema och för varje item som ska kodas behövs en separat 

kodningsblankett. Ett kodningsschema fylldes därför i dels för var och en av de sju företagen 

för att möjliggöra analys av jämförbarheten över tid. Dessutom fylldes ett kodningsschema i 

för var och en av de olika åren för att kunna analysera jämförbarheten företagen emellan. I 

dessa kodningsscheman kodades de olika faktorerna efter informationen i kodningsmanualen. 

En kod som var lika med 1 innebar goda möjligheter till jämförelse och 3 innebar bristande 

möjligheter till jämförelse. 

För att säkerställa att dessa regler tillämpades på ett konsekvent sätt studerades 

hållbarhetsredovisningarna för Atlas Copco och ABB av forskarna tillsammans innan 

resterande delades upp mellan dem. För jämförelse mellan företag studerades samtliga år av 

forskarna tillsammans. Innehållsanalysen uppnår på detta sätt en systematik som är viktig för 

att skevheten och felkällorna ska minimeras (Bryman & Bell 2013, s. 300). 

3.4 Dataanalys 
När data samlats in och sammanställts analyserades empirin utifrån den analytiska modellen 

som presenterats i 2.5 Analytisk modell. Denna modell togs fram utifrån tidigare forskning 

vilket innebär att även analysen hade sin utgångspunkt i vad liknande studier kommit fram till. 

Den analytiska modellen består av fyra faktorer och empirin analyserades i första hand en faktor 

i taget. Sedan analyserades empirin utifrån modellen som en helhet och sist utifrån jämförbarhet 

i stort. Fokus var de likheter och skillnader som fanns med tidigare forskning samt huruvida 

studien visar att hållbarhetsredovisningarna är jämförbara eller inte, både över tid och mellan 

företagen. Detta analyserades i relation till intressenternas nytta och intresse. 

3.5 Validitet och reliabilitet 
3.5.1 Validitet 

Eftersom urvalet i denna studie inte gjordes med ett sannolikhetsurval kan resultatet inte 

generaliseras till hela populationen och den externa validiteten är därmed låg (Bryman och Bell 

2013, s. 190). Detta innebär att resultaten inte kan sägas gälla alla företag i industribranschen. 

Eftersom en avgränsning gjorts till endast en bransch är det dock möjligt att resultatet 
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åtminstone kan ge en viss bild av hur det kan se ut inom den branschen, till skillnad från om 

företag inom olika branscher hade studerats. 

Den analytiska modell som tagits fram med hjälp av tidigare forskning utgår från att fyra olika 

faktorer utövar ett kausalt inflytande på hållbarhetsredovisningars jämförbarhet. Med tanke på 

den centrala roll denna analytiska modell spelar är det nödvändigt att se till den interna 

reliabiliteten, alltså om slutsatsen om det kausala förhållandet mellan variablerna är hållbar eller 

inte (Bryman & Bell 2013, s. 64). Detta kan vara något tvetydigt eftersom det här inte är en 

experimentell design men som Bryman och Bell (2013, s. 177) skriver kan “sunt förnuft” hjälpa 

till att tala om när i tiden olika variabler uppträder. Att det är använda riktlinjer, rapporterade 

indikatorer, måttenheter samt absoluta och relativa tal som påverkar jämförbarheten och inte 

tvärtom är inte ett orimligt antagande. Däremot är det viktigt att lyfta att det finns en risk att 

slutsatsen är felaktig. 

3.5.2 Reliabilitet 

Denna studie utgår från offentligt publicerade hållbarhetsredovisningar, detta ökar den externa 

reliabiliteten eftersom det är relativt enkelt att upprepa studien och få samma resultat. Bryman 

och Bell (2013, s. 171) menar att hög extern reliabilitet innebär just att det är möjligt få samma 

resultat vid en upprepning av studien. Vad som däremot minskar den externa reliabiliteten är 

risken att olika forskare kategoriserar hållbarhetsredovisningarna på olika sätt. Detta har 

motverkats genom tydliga regler kring hur data ska kategoriseras, även om det inte är möjligt 

att påstå att denna risk har eliminerats helt. 

Reliabilitet rör också huruvida kodningsschemat och kodningsmanualen kan användas i andra 

studier, även om antalet studerade år eller företag skulle vara större eller mindre. Kodningen 

kan i stor utsträckning användas även i studier med en annan storlek på urvalet eftersom 

kodningen är indelad i tredjedelar. Som ett exempel studerades jämförelsen över tid genom att 

analysera tre år vilket innebär att en tredjedel är ett år, när det gäller indikatorer får företaget 

därför 1 poäng om indikatorn rapporteras tre år, 2 poäng om indikatorn rapporteras två år och 

3 poäng om indikatorn rapporteras ett år. Hade studien genomförts på hållbarhetsredovisningar 

från nio år hade företaget fått 1 poäng om indikatorn rapporterades sju till nio år, 2 poäng om 

den rapporterades fyra till sex år och 1 poäng om den rapporterats ett till tre år. Svårigheter kan 

uppkomma om antalet år eller företag inte är jämnt delbart med tre, som till exempel antalet 

företag som i denna studie är sju. Detta har lösts genom att det i grunden är två företag för varje 

kod (6/3) och att ett tredje företag läggs till i första hand i intervallet som får en kod på 2 och i 
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andra hand i intervallet som får en kod på 3. På detta sätt är kodningsschemat generellt och kan 

användas även i andra studier. 

För att säkerställa en hög intern reliabilitet gjorde forskarna de två första jämförelserna av 

företag över tid samt jämförelserna mellan företagen alla tre år tillsammans. Detta för att 

säkerställa att data tolkas på samma sätt av de båda och resultaten därmed inte påverkats av 

andra omständigheter (Bryman & Bell 2013, s. 170 f.). När de delarna som delades upp mellan 

forskarna kodades satt forskarna tillsammans för att kunna diskutera eventuella oklarheter i 

materialet. Användande av kodningsmanual har även underlättat för en konsekvent tolkning av 

data. Viktigt är dock att lyfta att kodningen i denna studie till viss del bygger på forskarnas egna 

tolkningar och bedömningar, Bryman och Bell (2013, s. 319) menar att det är näst intill omöjligt 

att utforma en kodningsmanual som inte innehåller viss tolkning från kodarnas sida.  
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4. Empiri 

___________________________________________________________________________ 

Detta kapitel inleds med en kort presentation av de sju företagen i studien. Efter det 

presenteras resultaten som framkom av datainsamlingen: jämförelse över tid samt jämförelse 

företag emellan. 

___________________________________________________________________________ 

4.1 Presentation av företagen 
4.1.1 ABB 

ABB bildades för mer än 130 år sedan och är ett kraft- och automationsföretag (ABB u.å.; 

Avanza 2019, Om bolaget (ABB)). De har sitt huvudkontor i Zürich, Schweiz och är 

verksamma i fler än 100 länder samt har över 147 000 anställda varav cirka 7 800 i Sverige 

(ABB u.å.). ABB beskriver sig själva som ledande inom digitala industrier och har fyra 

kundfokuserade affärsområden: Electrification, Industrial Automation, Motion och Robotics 

och Discrete Automation (ibid). ABB har idag, 2019-05-01, ett börsvärde på över 425 miljarder 

SEK (Avanza 2019, Om bolaget (ABB)). 

4.1.2 Assa Abloy 

Assa Abloy bildades i Halmstad 1994, där huvudkontoret fortfarande ligger, och de har gått 

från ett regionalt företag med 4 700 anställda till ett globalt verksamt företag med 48 500 

anställda år 2018 (Assa Abloy 2018, Årsredovisning 2018; Assa Abloy u.å.). Assa Abloy 

tillverkar och levererar lås- och dörrlösningar (Assa Abloy 2018, Årsredovisning 2018). Deras 

största marknad är Europa som står för drygt 40 procent av omsättningen (ibid). Assa Abloy 

har idag 2019-05-01 ett börsvärde på över 225 miljarder SEK (Avanza 2019, Om bolaget 

(ASSA B)).  

4.1.3 Atlas Copco 

Atlas Copco grundades 1873 och arbetar med att leverera hållbara produktivitetslösningar 

såsom kompressorer, luftbehandlingssystem, industriverktyg och monteringslösningar (Atlas 

Copco 2018). Huvudkontoret ligger i Stockholm och de har kunder i över 180 länder (ibid). 

Under 2018 hade Atlas Copco cirka 37 000 anställda (ibid). I sin årsredovisning skriver Atlas 

Copco: “Genom att lyssna på våra kunder och förstå deras behov, kan vi leverera värde och 

utveckla produkter med framtiden i åtanke” (ibid). Idag, 2019-05-02, har Atlas Copco ett 

börsvärde på över 353 miljarder SEK (Avanza 2019, Om bolaget (ATCO B)). 
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4.1.4 Sandvik 

Sandvik är en verkstadskoncern med cirka 42 000 anställda som är verksamma inom gruv- och 

bergbrytning, metallbearbetning och materialteknik (Sandvik u.å.). Företaget är grundat 1862 

och har sitt huvudkontor i Stockholm (ibid). Idag är de verksamma i över 160 länder och 

verksamheten är uppdelad i tre affärsområden - Sandvik machining solutions, Sandvik mining 

and technology och Sandvik materials technology (Sandvik 2018, s. 2). Företagets börsvärde är 

2019-05-02 drygt 220 miljarder SEK (Avanza 2019, Om bolaget (SAND)).   

4.1.5 SKF 

SKF skriver att de sedan 1907 är världsledande inom teknik och idag har 103 

tillverkningsanläggningar i 24 länder (SKF u.å., Om SKF). De har över 45 000 anställda samt 

kunder och återförsäljare i 130 länder (ibid). Företaget levererar produkter, lösningar och 

tjänster inom lager, tätningar, smörjsystem och service och de skriver att deras vision är “en 

värld av tillförlitlig rotation” (SKF u.å., SKF Faktablad). Huvudkontoret finns i Göteborg och 

börsvärdet är 2019-05-02 cirka 80 miljarder SEK (SKF 2018, s. 108; Avanza 2019, Om bolaget 

(SKF B)). 

4.1.6 NIBE 

NIBE bildades i Markaryd i Småland, där huvudkontoret än idag finns, för snart 70 år sedan 

och har sedan dess vuxit till en stor koncern med närvaro i hela världen (NIBE 2018, s. 2 & 

88). Företaget jobbar med värmeteknik och tillverkar bland annat värmepumpar, 

varmvattenberedare och kakelugnar (Avanza 2019, Om bolaget (NIBE B)). NIBE skriver själva 

att de bidrar till ett minskat klimatavtryck i och med produkter som leder till minskad 

energiförbrukning (NIBE 2018, s. 2 ff.). Bolagets börsvärde är 2019-05-01 64,3 miljarder SEK 

(Avanza 2019, Om bolaget (NIBE B)). 

4.1.7 Trelleborg 

Trelleborg bildades för över 100 år sedan och är idag verksamma i 51 länder med cirka 24 000 

anställda (Trelleborg u.å., Om oss). Företaget levererar specialutvecklade polymerlösningar 

som tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer (ibid). Huvudkontoret ligger i Trelleborg 

(Trelleborg u.å., Kontakta oss). Börsvärdet är 2019-05-01 42,6 miljarder SEK (Avanza 2019, 

Om bolaget (TREL B)). 
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4.2 Jämförbarhet över tid 
Tabell 5. Jämförbarhet över tid 

 

Tabell 5 visar en sammanställning av företagens kod för respektive faktor där 1 är den kod som 

innebär stor möjlighet till jämförelse mellan åren och 3 innebär liten möjlighet till jämförelse. 

I kolumnen som benämns genomsnitt har ett genomsnitt räknats ut för de olika koderna varje 

företag har fått genom att summera koderna för respektive faktor och dela på fyra. I raden som 

benämns genomsnitt redovisas genomsnittet för varje faktor för de olika företagen. I den 

fetmarkerade rutan är genomsnittens genomsnitt framräknat, alltså de genomsnittliga koderna 

för respektive faktor summerat och delat på fyra men även genomsnittet för varje företag 

summerat och delat på sju, då det blir samma svar. 

Som tabellen visar är Assa Abloy det företag som totalt sett fått en poäng som är närmast ett 

(1,56), det är alltså detta företag som enligt studien har störst möjlighet till jämförelse över tid. 

Assa Abloy följs sedan av Sandvik (1,65), ABB (1,77), Atlas Copco (1,81), och Trelleborg 

(1,91). Företagen med minst möjlighet till jämförelse totalt sett är NIBE (1,98) och SKF (1,99). 

För faktorn riktlinjer har alla företag fått samma kod (2), det innebär att alla företag under dessa 

tre år bytt riktlinjer en gång. De riktlinjer som söktes i studien var G1, G2, G3.0, G3.1, G4 och 

GRI Standards. G4 och GRI Standards var dock de enda riktlinjer som användes av företagen 

de studerade åren. Att alla företag fick 2 poäng på riktlinjer beror alltså på att de bytt från att 

rapportera enligt G4 till att rapportera enligt GRI Standards under 2017 eller 2018. 

När det gäller rapporterade indikatorer var det ABB som stod för den kod som var närmst 1, de 

landade på 1,08 då de var det företag som i störst utsträckning rapporterade samma indikatorer 

alla tre år. NIBE var det företag som fick högst kod för denna faktor med 1,79, då de var det 

företag som redovisade högst andel olika indikatorer de tre åren. 
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Det var tre företag som för de indikatorer som rapporterades alla tre år alltid använde samma 

måttenheter och därmed fick koden 1 - ABB, Assa Abloy och Trelleborg. SKF (1,36) var det 

företag som ändrade måttenheter mest. Resten av företagen låg alltså där emellan. 

Faktorn som rör huruvida företagen redovisade både absoluta och relativa tal för de indikatorer 

som detta var möjligt för visade sig vara den faktor som gav företagen högst kod. Fyra företag, 

ABB, SKF, NIBE och Trelleborg, fick här högsta möjliga kod, 3, vilket innebär mycket 

begränsad möjlighet till jämförelse över tid. Ett företag, Sandvik, hade en kod på 2 och det 

företag som för denna faktor har bäst möjlighet till jämförelse är Assa Abloy med en kod på 

1,67. 

Tabellen visar också att av dessa fyra faktorer fick företagen i genomsnitt lägst kod när det kom 

till måttenheter (1,13). Det var alltså denna faktor som i störst utsträckning bidrog till bättre 

jämförelse över tid. Absoluta och relativa tal var den faktor som fick en kod närmst 3 (2,62), 

denna faktor minskade alltså jämförbarheten. I raden längst ned och kolumnen längst till höger 

kan genomsnittet av alla indikatorers genomsnitt eller av alla företags genomsnitt utläsas, denna 

siffra blev 1,81. 

4.3 Jämförbarhet företag emellan 
Tabell 6. Jämförbarhet företag emellan 

 

Tabell 6 visar en sammanställning av årens koder för respektive faktor, där 1 är den kod som 

innebär störst möjlighet till jämförelse och 3 innebär minst möjlighet till jämförelse. Kolumnen 

längst till vänster visar vilket år jämförbarheten företag emellan har studerats. Kolumnerna två 

till fyra från vänster visar koderna för nämnd faktor och den femte och sista kolumnen visar ett 

genomsnitt för respektive års koder. Ett genomsnitt för varje faktor har också räknats fram och 

detta återfinns i raden längs ned som också benämns genomsnitt. I den fetmarkerade rutan är 

genomsnittens genomsnitt framräknat genom att summera genomsnitten för respektive faktor 

och dela på fyra och genom att summera genomsnitten för respektive år och dela med tre då 

dessa två uträkningar ger samma svar. 
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Som tabellen visar är 2018 det år då företagen har störst möjlighet till jämförelse, alltså vars 

genomsnitt av koderna är närmst 1 (1,99), tätt följt av 2016 (2). 2017 (2,29) är det år av de tre 

studerade där möjligheten till att jämföra företagen med varandra är mest begränsad. 

För faktorn riktlinjer rapporterade alla företag efter samma riktlinjer år 2016 (G4) och 2018 

(GRI Standards) vilket gav en kod på 1. 2017 rapporterade företagen till större del efter olika 

riktlinjer då vissa företag fortfarande rapporterade efter G4 och vissa hade bytt till GRI 

Standards, vilket gav en kod på 2.  

Gällande nästa faktor, indikatorer, var 2017 det år då företagen till störst del (1,96) redovisade 

samma indikatorer, följt av år 2016 (2) och till sist 2018 (2,13) då möjligheten till jämförelse 

var lägst.  

För faktorn måttenheter var 2016 det år då företagen i störst utsträckning redovisade 

indikatorerna med samma måttenhet (2,25) följt av 2018 (2,33) och 2017 (2,33) som fick 

samma kod och alltså hade samma möjlighet till jämförelse.  

För den sista studerade faktorn, absoluta och relativa tal, var 2018 det år då företagen till högst 

grad redovisade indikatorerna med både absoluta och relativa tal (2,5). 2016 var det av de tre 

studerade åren som hade näst högst kod (2,75) och 2017 var det år med den högsta koden (2,88). 

Alltså var 2017 det år med lägst möjlighet till jämförelse av de tre studerade. 

Sett till respektive faktors genomsnitt visar tabellen att faktorn riktlinjer var den med ett 

genomsnitt närmast 1 (1,33), alltså den faktor som i högst grad bidrog till jämförelse. Denna 

följdes av indikatorer (2,03) och måttenheter medan faktorn absoluta och relativa tal istället låg 

närmast 3 (2,71). Genomsnittet av respektive års genomsnitt, samt genomsnittet av respektive 

faktors genomsnitt, hamnade på 2,09. 
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5. Analys 
___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel presenteras analysen av det empiriska resultatet i förhållande till den 

teoretiska referensramen. Resultatet analyseras utifrån den analytiska modellens fyra 

faktorer, modellen i sin helhet samt i förhållande till jämförbarhet i stort. Slutligen 

presenteras en reviderad version av den analytiska modellen.  

___________________________________________________________________________ 

5.1 Den analytiska modellens fyra faktorer 
5.1.1 Använda riktlinjer 

Enligt tidigare forskning blir det svårare att jämföra företag över tid samt företag mellan 

varandra om företagen ändrar de riktlinjer de rapporterar efter (Zsóka & Vajkai 2018, s. 36; 

Avram et al. 2018, s. 13 ff.). Resultaten i denna studie visade att alla företag under den studerade 

treårsperioden ändrade riktlinjer en gång eftersom de 2017 eller 2018 bytte från att rapportera 

enligt G4 till att rapportera enligt GRI Standards. I jämförelsen mellan företag innebar det att 

alla företag rapporterade enligt samma riktlinjer 2016 (G4) och 2018 (GRI Standards) men 

olika 2017 (G4 och GRI Standards). I tabell 6 är det tydligt att 2017 är det år då jämförbarheten 

totalt sett är lägst, vilket kan ses som en bekräftelse på att användandet av olika riktlinjer 

försvårar jämförbarheten.  

Eftersom alla industriföretag i studien använde två olika riktlinjer under dessa tre år är det svårt 

att jämföra företagens prestation över tid, som Avram et al. (2018, s. 13 ff.) skriver leder 

förändring av riktlinjer till att namn och beteckningar för indikatorer förändras. Besitter läsaren 

kunskap om de olika riktlinjerna och standarderna är det inte omöjligt att förstå vilka indikatorer 

som har bytt namn eller beteckning i och med nya riktlinjer men enligt intressentteorin bör alla 

intressenter behandlas likvärdigt, alltså även de som inte är insatta i detaljerna i GRIs olika 

riktlinjer (Deegan & Unerman 2011, s. 348 f.). Det här gör att en del intressenter inte kommer 

uppleva det som att deras informationsbehov är tillgodosett. 

Däremot är det, sett till denna faktor, möjligt att jämföra företagen mellan varandra 2016 och 

2018 eftersom de olika företagen använde samma riktlinjer 2016 (G4) respektive 2018 (GRI 

Standards). Intressenterna kan då på ett enklare sätt analysera företagen gentemot varandra, 

vilket är en del av GRIs definition av jämförbarhet (GRI 101 2016, s. 14).  
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5.1.2 Rapporterade indikatorer 

Tidigare forskning pekar på att byte av rapporterade indikatorer påverkar jämförbarheten 

mellan företag negativt (Avram et al. 2018; Zsóka & Vajkai 2018; Diouf & Boiral 2017). 

Företagen som studerades fick för denna faktor koder mellan 1,08 till 1,79. Eftersom en kod på 

1 innebär stor möjlighet till jämförelse och 3 innebär liten möjlighet till jämförelse lutar koderna 

företagen fick mot det positiva hållet (1). Det är alltså inte fullt ut möjligt att jämföra de olika 

åren med varandra eftersom alla indikatorer inte rapporteras alla år, men slutsatsen kan ändå 

dras att många indikatorer rapporteras alla år och intressenterna därmed kan följa dess 

utveckling. Som Zsóka och Vajkai (2018, s. 36) lyfter kan förändring av indikatorer bero på att 

en indikator som är relevant ett år inte är det nästa år, men oavsett så bidrar det till försämrad 

jämförbarhet för intressenterna. 

Enligt sammanställningen av data för indikatorer är jämförbarheten över tid (1,49) bättre än 

jämförbarheten företag emellan (2,03). Diouf och Boiral (2017, s. 644) menar att företag väljer 

indikatorer som passar företaget, detta kan förklara varför samma indikatorer används i större 

utsträckning i samma företag över tid än mellan olika företag.  

Något som kan ha haft en stor påverkan på vilka indikatorer som rapporterats av företagen är 

att de olika riktlinjerna har olika antal indikatorer. G4 innehåller 34 stycken indikatorer, GRI 

Standards 2016 innehåller 30 stycken indikatorer samt GRI Standards 2018 har totalt 32 stycken 

indikatorer då standard 303 har uppdaterats (GRI u.å., G4 Sustainability Reporting Guidelines; 

GRI u.å., GRI Standards Download Center). Då alla företag rapporterade enligt G4 2016 och 

tre av sju företag även 2017 kan antalet indikatorer i de olika riktlinjerna ha en stor påverkan 

på utfallet i denna studie då till exempel en indikator från G4 som rapporterats inte längre finns 

kvar eller att en ny indikator tillkommit i GRI Standards som företaget anser passar dem bättre 

och därför börjat rapportera denna.  

5.1.3 Måttenheter 

Måttenheter visade sig vara den faktor vars genomsnitt låg närmast 1, sett till jämförbarheten 

över tid. Avram et al. (2018, s. 15) menar att vissa företag byter måttenheter över åren, vilket 

företagen i denna studie alltså inte gjorde i någon stor utsträckning. Däremot menar Avram et 

al. (ibid) inte att detta är något utbrett problem utan de lyfter bara att det förekommer, resultatet 

i denna studie kan därför sägas stämma överens med tidigare forskning. Tre företag, ABB, Assa 

Abloy och Trelleborg, använde samma måttenheter för alla de indikatorer som förekom alla år 

men resterande företag hade en eller ett par indikatorer som de rapporterade med olika 



  

 37 

måttenheter. Koderna för denna faktor är dock relativt låga (1–1,36) vilket innebär att företagen 

ändå generellt sett använder samma måttenheter från år till år.  

Att företagen byter måttenheter kan eventuellt ses som ett mindre problem eftersom det i flera 

fall är möjligt för läsaren att räkna om till en annan måttenhet, men som tidigare forskning 

kommit fram till är detta en faktor som framförallt påverkar användarens uppfattning av 

konsekvens och jämförbarhet (Avram 2018, s. 15). Att företagen i denna studie i stor 

utsträckning använder samma måttenhet för samma indikator kan enligt intressentteorin tolkas 

som företagens strategi att tillmötesgå intressenternas informationsbehov. De visar i och med 

det en vilja att ta ansvar och upprätthålla transparens, något som kan vara av stor betydelse för 

företag inom en bransch som står för mycket miljöfarligt utsläpp. Detta stämmer väl överens 

med studien av Avram et al. (ibid, s. 9 f.) som visade hur miljökänsliga företag var mer mogna 

i sin miljöredovisning än icke-miljökänsliga företag. Denna studie kan dock inte dra några 

slutsatser om hur industribranschen skulle stå sig mot andra, mer miljövänliga branscher, men 

en trend att industriföretagen är konsekventa i sina val av måttenheter kan ändå urskiljas. 

Resultaten är dock inte lika positiva i studien av jämförbarheten mellan företag. Resultatet visar 

här att måttenheter är den faktor med näst högst kod, 2,3. Koden är alltså mer åt det icke-

jämförbara hållet (3) än åt det jämförbara hållet (1). Detta innebär att det för intressenterna är 

lättare att följa ett företags utveckling över tid än att jämföra olika företag med varandra. 

Tidigare forskning av Cardoni, Kiseleva och Terzani (2019, s. 2) menar att det är svårt att 

jämföra företag mellan varandra, vilket alltså bekräftas av denna studie.  

5.1.4 Absoluta och relativa tal 

För att möjliggöra jämförelser förväntas företag rapportera data både i absoluta och relativa tal 

(GRI 101 2016, s. 14; Zsóka & Vajkai 2018, s. 36). Det här var tydligt den faktor som företagen 

fick högst kod på, både för jämförelse över tid och mellan företag. Det innebär att företagen i 

de flesta fall inte rapporterar indikatorn både i absoluta tal och förändringen från föregående år 

i procent. Det fanns till och med företag som inte gjorde det för en enda indikator. Däremot ska 

det nämnas att flera företag på andra sätt gjorde det möjligt att jämföra föregående år med det 

rapporterade året, till exempel genom att presentera föregående års siffror i samband med att 

det aktuella årets siffror rapporterades. Det gör det ändå möjligt för intressenterna att utvärdera 

företagens förändring, vilket är det som är ett av syftena med hållbarhetsredovisning (GRI 101 

2016, s. 14). 
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5.2 Den analytiska modellen som en helhet 
Modellen som har använts i denna studie bygger på fyra faktorer som enligt tidigare forskning 

påverkar hållbarhetsredovisningars jämförbarhet. Dessa fyra faktorer är dock inte helt 

oberoende av varandra vilket väcker frågan kring huruvida modellen i sin helhet på ett 

tillförlitligt sätt mäter hållbarhetsredovisningars jämförbarhet.  

Avram et al. (2018, s. 17) och Zsóka och Vajkai (2018, s. 36) menar att vilka riktlinjer som 

används och huruvida de förändras eller inte påverkar vilka indikatorer som rapporteras och om 

dessa rapporteras konsekvent. Alla företag som studerades i denna studie har en gång under de 

senaste tre åren bytt riktlinjer som de rapporterar efter. Om faktorn gällande rapporterade 

indikatorer var helt och hållet beroende av använda riktlinjerna så bör detta alltså innebära att 

alla sju företag mer eller mindre även har bytt rapporterade indikatorer i samma utsträckning. 

Detta är dock inte fallet då ABB med en kod på 1,08 rapporterade näst intill samma indikatorer 

alla tre år medan NIBE med en kod på 1,79 bytte indikatorer betydligt oftare. Enligt denna 

studie måste alltså ett byte av riktlinjer inte innebära att de rapporterade indikatorerna förändras 

helt utan det är till stor del fortfarande upp till företagen att välja om de vill fortsätta rapportera 

samma indikatorer eller byta ut några.  

Med tanke på att 2017 var det år som flest olika riktlinjer (två stycken) användes i de sju 

företagen bör det enligt tidigare forskning vara det år som genererar högst kod för rapporterade 

indikatorer men istället har detta år fått en kod på 1,96 medan 2016 hamnade på 2 och 2018 på 

2,13. 2017 var alltså både det år där flest olika riktlinjer användes och samtidigt det år där 

företagen rapporterade störst andel samma indikatorer. Skillnaden är visserligen inte stor, men 

den är ändå intressant att belysa. 

Att resultatet gällande relationen mellan använda riktlinjer och rapporterade indikatorer skiljer 

sig något åt mellan tidigare studier och den aktuella studien kan bero på att indikatorer med 

olika namn men samma innebörd i olika riktlinjer i denna studie behandlades som samma 

indikator. Svårigheterna som ett byte av namn medför för jämförbarheten fångades istället upp 

i faktorn riktlinjer och faktorn indikatorer kom därför istället att handla om de val företagen i 

stor utsträckning kan påverka vad gäller konsekvens i rapporterade indikatorer. Av den 

anledningen kan dessa två faktorer trots dess relation till varandra ses som två fristående 

faktorer som båda påverkar jämförbarheten på olika sätt. 

Faktorn rapporterade indikatorer kan också ses som starkt sammankopplad med måttenheter 

samt absoluta och relativa tal eftersom de alla tre rör indikatorer på ett eller annat sätt. Som 
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framhävts i 3.5.1 Validitet kan de kausala förhållandena vara något tvetydiga eftersom studien 

inte har en experimentell design, av den anledningen dras inga slutsatser om huruvida dessa 

faktorer påverkar varandra. Trots det bör det i en reviderad modell förtydligas att dessa tre 

faktorer alla behandlar indikatorer – vilka som rapporteras och hur. 

Förekomsten av både absoluta och relativa tal möjliggör enligt GRI 101: Foundation (2016, s. 

14) att göra analytiska jämförelser. I denna studie mättes huruvida företagen angav förändring 

från tidigare år i procent men under datainsamlingen upptäcktes att företagen även redovisar 

denna förändring på andra sätt. Exempelvis redovisade samtliga av de studerade företagen 

siffror för vissa indikatorer från tidigare år bredvid årets siffror, vilket också möjliggjorde 

jämförelser.  

Enligt Leitioniene och Sapkauskiene (2015, s. 336) kan värdet av CSR-information studeras 

antingen baserat på volym eller baserat på kvalitet. Den analytiska modellen som använts i 

denna studie är baserad på volym och hänsyn har alltså inte tagits till den publicerade 

informationens kvalitet. Att vikta de olika faktorerna så att den av störst betydelse även väger 

tyngst i mätningen av jämförbarhet skulle möjligtvis kunna göra modellen mer relevant, men 

som Zainon, Atan och Bee Wah (2012, s. 207) menar kan detta lätt bli subjektivt och valet har 

därför tagits att behålla modellen oviktad. 

Efter genomförd studie och analys har den analytiska modellen reviderats för att på ett mer 

relevant sätt spegla de faktorer som påverkar hållbarhetsredovisningars jämförbarhet samt hur 

de olika faktorerna hänger ihop med varandra. Denna modell presenteras i figur 2. Använda 

riktlinjer ses fortfarande som en fristående faktor eftersom indikatorer med olika namn men 

samma betydelse i olika riktlinjer behandlas som samma indikator. Övriga faktorer är alla 

relaterade till indikatorer vilket tydliggjorts. Faktorn absoluta och relativa tal har i den 

reviderade analytiska modellen fått en ny beteckning, förändring över tid, eftersom det bättre 

speglar vad tidigare forskning och denna studie syftar på. Förändring över tid kan presenteras 

på olika sätt – i procent eller genom longitudinella data.  

Precis som i den första analytiska modellen visar pilarna vilka faktorer som påverkar vad. 

Huruvida företagen rapporterar förändring i procent och/eller longitudinella data påverkar 

förändring över tid som i sin tur påverkar indikatorer. Rapporterade indikatorer och måttenheter 

påverkar även de faktorn indikatorer. Indikatorer påverkar sedan i sin tur 

hållbarhetsredovisningens jämförbarhet. Likt den första modellen påverkar använda riktlinjer 

också jämförbarheten. 
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Figur 2. Reviderad analytisk modell 

5.3 Jämförbarhet 
Tidigare forskning pekar på svårigheterna att jämföra den miljömässiga rapporteringen på 

grund av att hållbarhetsredovisningarna är så heterogena (Avram 2018, s. 4; Zsóka & Vajkai 

2018, s. 41). Denna studie bekräftar detta då de studerade företagen rapporterade olika 

indikatorer och därmed olika information. En del indikatorer rapporterades dock av flera företag 

men då dessa ofta rapporterades med hjälp av olika måttenheter blev denna rapportering ändå 

inte helt homogen. Detta kan enligt Cardoni, Kiseleva och Terzani (2019, s. 5) förklaras av att 

olika företag har olika intressenter och legitimitetskällor som påverkar utformandet av 

hållbarhetsredovisningarna.  

Zsóka och Vajkai (2018, s. 41) menar även att jämförbarheten påverkas negativt av att 

riktlinjerna är flexibla. Avram et al. (2018, s. 4) och Huber och Bassen (2018, s. 218) pekar på 

att en ökad av standardisering av hållbarhetsredovisning skulle bidra till bättre jämförbarhet. 

Detta är även tydligt i den aktuella studien då alla företag rapporterade enligt samma riktlinjer 

2016 (G4) och 2018 (GRI Standards) men trots det rapporterades olika indikatorer och olika 

måttenheter användes. Cardoni, Kiseleva och Terzani (2019, s. 17) skriver att i och med de 

icke-bindande reglerna prioriterar företag att möta intressenternas förväntningar för att 

upplevas som legitima. Utifrån intressent- och legitimitetsteorin kan alltså ökad standardisering 

vara problematiskt eftersom hållbarhetsredovisningarna då inte i samma utsträckning skulle 

kunna anpassas efter intressenterna vilket minskar företagens möjlighet att öka sin legitimitet. 

Detta innebär att resultaten av analysen av hållbarhetsredovisningarna inte säger något om 
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kvaliteten på den rapporterade informationen. Om ett företag exempelvis ändrar vad de 

rapporterar på grund av nya förhållanden, en situation som Zsóka och Vajkai (2018, s. 36) 

beskriver, kommer det i denna studie påverka företagets resultat negativt trots att det är positivt 

för hållbarhetsredovisningens relevans. 

Denna studie belyser dock att jämförelser inom ett företag över tid är möjliga att göra. De 

studerade företagen är relativt konsekventa i valet av rapporterade indikatorer och de 

måttenheter de använder i rapporteringen vilket gör att intressenter i flera fall kan utläsa hur 

utvecklingen sett ut. Däremot är det inte så enkelt som det kan verka eftersom läsaren måste ha 

viss kunskap om de olika riktlinjerna för att förstå vilka indikatorer i till exempel G4 som har 

samma betydelse som de i GRI Standards. Studien kan alltså bidra till forskningen om 

jämförbarhet med slutsatsen att väl insatta läsare har möjlighet att analysera företagens 

prestation över tid, medan detta är svårare för läsare som saknar denna insyn. Det är möjligt att 

företagens intressenter både är grupper med stor kunskap om detta område samt grupper som 

inte har denna kunskap, enligt Deegan och Unerman (2011, s. 348 f.) menar intressentteorin att 

alla intressenter ska behandlas likvärdigt så av den anledningen är det ett problem att 

jämförbarheten skiljer sig så mycket åt mellan olika intressenter. 
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6. Slutsats och diskussion 
___________________________________________________________________________ 

I detta slutliga avsnitt sammanställs studiens resultat med en återkoppling till 

frågeställningen. En bredare diskussion förs där ett kritiskt perspektiv samt förslag på fortsatt 

forskning inom området presenteras. 

___________________________________________________________________________ 

6.1 Slutsats 
Syftet med denna studie var att studera huruvida svenska industriföretags redovisning av 

deras miljömässiga påverkan är jämförbar över tid samt företag emellan enligt GRIs princip 

om jämförbarhet. Efter att ha studerat sju företags hållbarhetsredovisningar för 2016, 2017 

och 2018 kan slutsatsen dras att hållbarhetsredovisningarna delvis är jämförbara över tid. 

Företagen använder ofta samma måttenheter och i stor utsträckning rapporteras också samma 

indikatorer från år till år. Däremot har företagen bytt vilka riktlinjer de följer vilket försvårar 

jämförelser. Företagen redovisar dessutom oftast inte både absoluta och relativa tal vilket är 

den faktor som försvårar jämförbarheten mest. Studien visar dock att jämförbarheten mellan 

företagen är desto sämre då de oftare rapporterar olika indikatorer och använder olika 

måttenheter. Däremot använder alla sju företag två av tre år samma riktlinjer vilket påverkar 

jämförbarheten positivt. 

Den analytiska modellen som tagits fram med hjälp av tidigare forskning har reviderats för att 

visa sambanden olika faktorer emellan. Rapporterade indikatorer, måttenheter och rapportering 

av förändring över tid är alla separata faktorer som påverkar hållbarhetsredovisningars 

jämförbarhet, men de hänger ändå samman på det sätt att de alla rör indikatorer. Använda 

riktlinjer är fortsättningsvis en fristående faktor då studien pekar på att indikatorer inte är helt 

beroende av de riktlinjer som används.  

Till skillnad från tidigare forskning visar alltså resultatet av denna studie att den miljömässiga 

aspekten i hållbarhetsredovisningar till viss del är jämförbar. Dock mer så över tid än företag 

emellan. Studien bekräftar tidigare forskning som menar att hållbarhetsredovisningarna i olika 

företag är heterogena och riktlinjerna de rapporterar efter är flexibla, vilket påverkar 

jämförbarheten negativt. 
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6.2 Diskussion 
Som tidigare nämnt tror forskare att hållbarhetsredovisning i framtiden kommer att 

standardiseras då informationen blir allt mer relevant och användbar för intressenter (Röhne 

2018). Denna studie kan bidra till att normgivare, såsom GRI, ändrar utformningen av 

redovisningsprinciper för CSR för att det ska bli mer standardiserat. En standardisering av 

hållbarhetsredovisning skulle innebära en klart ökad möjlighet till jämförelse. Däremot skulle 

det också innebära svårigheter för företagen att anpassa den redovisade informationen efter den 

egna verksamheten och de viktigaste intressenterna. Normgivare kan därför behöva ställa sig 

frågan vad som är viktigast - informationens relevans eller jämförbarhet.  

Som tidigare forskning framhåller kan svårigheter även uppstå då företag vill visa sig legitima 

enligt förväntningar från intressenter och enligt förväntningar från samhället (Cardoni, Kiseleva 

& Terzani 2019, s. 17). Är dessa förväntningar olika och företag vill uppfylla dem alla blir 

jämförbarheten i hållbarhetsredovisningen som nämnts ovan troligtvis lidande. Ytterligare en 

påverkande faktor i denna studie kan som tidigare forskning belyser vara att intressenter har 

högre krav på hållbarhetsredovisningar hos stora företag samt hos företag som verkar inom 

känsliga branscher (ibid, s. 8 f.). Eftersom samtliga företag i denna studie är både stora och 

verkar inom en så kallad känslig bransch kan detta ha en påverkan på jämförbarheten och att 

detta har lett till att jämförbarheten i just denna studie har blivit högre. 

Att GRI uppdaterade sina riktlinjer 2016 från G4 till GRI Standards kan förmodas ha en stor 

påverkan på varför företagen bytte rapporterade riktlinjer 2017 eller 2018. Företagen vill 

troligtvis rapportera efter den senaste uppdateringen av riktlinjerna. I teorin kan tänkas att 

företagen skulle bytt riktlinjer från G4 till GRI Standards redan räkenskapsår 2016, men i 

praktiken torde företagen vilja ha tid på sig att gå igenom de nya riktlinjerna samt lägga upp en 

plan för hur dessa ska implementeras i deras redovisning. Att standard 303: Water uppdaterades 

under 2018 och bytte namn till 303: Water and effluents kan ha en stor påverkan på 

jämförbarheten för intressenter. I och med uppdateringen bytte tre av indikatorerna beteckning 

och två nya tillkom (GRI u.å., GRI 303 Water and effluents). Detta uppfattade vi som forskare 

under studiens gång som förvirrande och problematisk för intressenter som vill tyda 

hållbarhetsredovisningen. Intressenter utan kunskap om GRIs riktlinjer och uppdatering av 

standarder kan troligtvis uppfatta detta som att dessa indikatorer inte går att jämföra, även fast 

det i själva verket kanske går. 
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Absoluta och relativa tal var en faktor som generellt fick en hög kod i denna studie och därmed 

drog upp genomsnitten. Denna faktor kan ses som problematisk med tanke på tidigare analys 

då samtliga företag för några indikatorer visade tidigare års siffror i relation till nuvarande års 

siffror men ändå fick en hög kod då de inte skrev ut förändringen procentuellt. Skulle denna 

faktor istället bortses från skulle koderna bli markant lägre. Se exempel nedan.  

 

Tabell 7. Jämförelse över tid, utan absoluta och 

relativa tal 

 

Tabell 8. Jämförelse företag emellan, utan absoluta 

och relativa tal 

 

 

Den reviderade modellen som tagits fram bygger på resultatet som uppkommit efter att empirin 

har analyserats. Som framgick av 5.2 Den analytiska modellen som helhet har den reviderade 

modellen inte viktats för att tydliggöra de olika faktorernas relevans, vilket beror på att detta 

inte är något som har studerats och sådana slutsatser därför skulle vara subjektiva. Däremot 

skulle det inte vara orimligt att det finns vissa faktorer som intressenterna upplever påverkar 

jämförbarheten mer än andra. Att den reviderade modellen inte fångar upp detta kan vara en 

brist som det är viktigt att vara medveten om då en korrekt viktad modell skulle kunna leda till 

mer precision i frågan om jämförbarhet.  

Under denna studie reagerade vi på att hållbarhetsredovisningarna generellt sett är svåra att 

överblicka, till exempel kan siffror som gäller samma indikator stå på olika sidor i rapporten. 

Det finns inte heller något upplägg som alla företag följer utan hur rapporterna är utformade 

varierar mycket mellan de olika företagen vilket även det gör rapporterna utmanande att 

analysera. Ytterligare något som försvårade det var företagens översättningar av indikatorernas 

namn. Företagen var ofta inte konsekventa med sina översättningar från år till år vilket kan vara 

förvirrande. Dessa upptäckter visade sig inte i det kodningsschema vi använde vilket gör att 

vissa faktorer som faktiskt påverkar jämförbarheten negativt inte syns i studiens resultat. Det 
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här är en nackdel med att ha ett fast kodningsschema som följs i samband med 

innehållsanalysen. Om vi hade gjort om studien hade vi möjligtvis kunnat öppna upp mer för 

nya faktorer under datainsamlingens gång för att kunna inkludera faktorer som nämnts ovan. 

Detta skulle dock minska objektiviteten eftersom olika forskare skulle upptäcka olika brister. 

Som tidigare nämnts gjordes urvalet i denna studie inte med hjälp av sannolikhetsurval vilket 

innebär att resultaten inte är generaliserbara och därmed inte kan överföras till alla företag 

(Bryman & Bell 2013, s. 190). Däremot skulle det inte vara orimligt att få ett liknande resultat 

om en ny studie gjordes med andra företag inom industribranschen eftersom de har vissa 

likheter med varandra som kan påverka utformningen av hållbarhetsredovisningen. Skulle en 

studie göras av företag av mycket varierande storlek skulle dock resultatet eventuellt kunna bli 

något annorlunda eftersom ett företags storlek också är något som kan påverka vad som 

rapporteras och hur. Resultaten bör dock inte tolkas i förhållande till andra branscher eftersom 

det finns inneboende skillnader som gör jämförelser mellan företag inom olika branscher 

omöjliga (Avram et al. 2018, s. 6).  

När det kommer till objektivitet är det en utmaning när regler för kategorisering sätts upp 

(Bryman & Bell 2013, s. 319). Reglerna för kategoriseringen i denna studie kan möjligtvis 

uppfattas som något subjektivt men det vi ser som styrkan med metoden är att när reglerna väl 

har bestämts så bör de kunna tillämpas av olika personer utan att resultatet skulle bli alltför 

olika. För att studera objektiviteten närmare skulle andra forskare kunna replikera studien för 

att se om resultaten skulle bli detsamma. 

Konsekvenser resultaten i denna studie får hos företag kan bland annat vara att de får en ökad 

förståelse för just hur viktigt det är med jämförbarhet för att vårda relationen till intressenterna. 

Studien kan även hjälpa företag att se vad de kan se över i sina hållbarhetsredovisningar för att 

göra dem tydligare, mer lättöverskådliga och framförallt mer jämförbara. En hög jämförbarhet 

är som tidigare nämnt viktigt för intressenterna för att de ska kunna ta relevanta beslut när det 

gäller investering (Barlev & Haddad 2007, s. 495 f.). En del av jämförbarheten kan företagen 

enkelt påverka själva, till exempel att de väljer att presentera indikatorerna i samma måttenheter 

och att de presenterar dem i både absoluta relativa tal för att intressenterna lätt ska kunna se 

förändring mellan åren.  
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6.3 Fortsatta studier 
Denna studie har bidragit med kunskap kring jämförbarheten i en specifik bransch, 

industribranschen. Framtida forskning skulle kunna studera jämförbarheten i andra branscher, 

både andra branscher som bidrar till negativ miljöpåverkan men också företag med mer 

miljövänliga produkter och tjänster. Om samma metod används för att studera olika branscher 

skulle också en jämförelse branscher emellan kunna göras, till exempel med frågeställningen 

om företag med negativ miljöpåverkan rapporterar hållbarhetsdata mer jämförbart än andra 

företag eller tvärtom. I denna studie har endast miljödimensionen av hållbarhetsredovisningar 

beaktats men framtida studier skulle kunna studera jämförbarheten inom den ekonomiska och 

sociala dimensionen. Det skulle även vara intressant att se om det finns några skillnader när det 

kommer till jämförbarheten mellan de olika dimensionerna. För att studera dessa 

frågeställningar skulle en komparativ forskningsdesign, likt den i denna studie, vara lämplig. 

Detta skulle möjliggöra jämförelser branscher emellan eller hållbarhetsdimensioner emellan. 

Fortsatta studier skulle även kunna använda andra metoder än innehållsanalys, som verkar vara 

det mest utbredda inom detta område. En enkätstudie eller intervjuer med olika intressenter 

skulle till exempel bidra med en närmare beskrivning av deras perspektiv och vad de uppfattar 

som jämförbart och inte. Intervjuer med normgivare eller de som är ansvariga för 

hållbarhetsredovisningen på företag skulle också kunna tillföra ytterligare ett perspektiv. På 

detta sätt skulle jämförbarhet kunna studeras utifrån en tvärsnittsdesign eller fallstudiedesign.  

Ytterligare skulle en fortsatt studie kunna vara att studera det företag som i denna studie fick 

lägst kod i studien om jämförbarhet över tid och alltså har störst möjlighet till jämförelse. Detta 

företag kan studeras i relation till andra företag i samma bransch för att se om företaget bidrar 

till en högre jämförbarhet mellan företag eller om detta företag är annorlunda från de andra 

företagen i branschen och det som gör att jämförbarheten mellan företag minskar. Även en 

sådan studie skulle förutsätta en komparativ design där två eller fler fall kan jämföras med 

varandra. 

Den analytiska modellen skulle kunna utvecklas genom att studera hur den kan viktas. En sådan 

studie bör utgå från intressenterna och kan utformas som en enkät- eller intervjustudie där 

diverse intressenter får rangordna de olika faktorerna efter vad de upplever som viktigast för att 

kunna jämföra olika hållbarhetsredovisningar med varandra. På detta sätt kan även 

kodningsschemat anpassas efter viktningen och olika faktorer kan tilldelas olika poängskalor.
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