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SAMMANFATTNING 

Företag och organisationer påverkar den värld vi lever i bland annat genom att sysselsätta 

individer och producera varor men även genom att förbruka resurser. I takt med allmänhetens 

ökade miljö- och klimatmedvetenhet har trycket på att företag ska ta ansvar ökat. En väl 

använd term i sammanhanget är corporate social responsibility (CSR) som tar sikte på 

företags ansvar i samhället. Utifrån dessa förändringar har företag börjat redovisa sitt miljö-, 

ekonomi- och sociala arbete i särskilda hållbarhetsredovisningar. I uppsatsen undersöks 

svenska börsnoterade företags miljöredovisning och specifikt miljöredovisningen som är en 

del i Global Reporting Initiatives (GRI) ramverk för hållbarhetsredovisning. GRI är det 

internationellt mest använda och kända ramverket för hållbarhetsredovisning och består av 

olika riktlinjer och principer för hur företag kan hållbarhetsredovisa. En av GRI’s 

redovisningsprinciper uttrycker att företagen ska ha balans i redovisningen vilket innebär 

balans mellan negativ och positiv information. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka 

hur miljöinformationen i svenska börsnoterade företags hållbarhetsredovisning är balanserad 

mellan positiv och negativ information. 

I uppsatsen har totalt 30 svenska företags miljöredovisningar undersökts och analyserats med 

hjälp av Deegan och Gordons (1996) modell för vad som är positiv och negativ information. 

Resultaten visar på att företagen som redovisar enligt GRI redovisar information i 

miljöredovisningen som är mer positiv än negativ. Resultaten visar även att företag inom 

sektorer som kan anses ha en högre miljöpåverkan tenderar att redovisa något mer positiv 

information än övriga sektorer. Resultat som liknade de resultat som Deegan och Gordon 

(1996) samt Deegan och Rankin (1996) kom fram till i sina studier av australiensiska företag.      
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1 INLEDNING 

Företag och organisationer av olika slag utgör en viktig och betydande del av samhällets 

samlade aktiviteter och har stor påverkan på den värld vi lever i. Påverkan sker dels genom att 

producera produkter och tjänster men också genom att förbruka de resurser som finns 

tillgängliga. Med ökad medvetenhet om klimatförändringar hos allmänheten och strävan efter 

hållbar utveckling utövas påtryckningar på företag för att de ska jobba aktivt för att minska 

den negativa påverkan de har på sin omgivning och istället agera proaktivt för miljön 

(Grafström mfl 2008). Att redovisa miljöarbetet i olika former och rapporter har samtidigt 

med detta vuxit fram till att bli en del av företags kommunikation och redovisning (Moroney 

mfl 2012).  

Begreppet hållbar utveckling sägs i allmänhet härstamma från FN-rapporten Vår 

gemensamma framtid även kallad Bruntlandrapporten (1987). I rapporten skrevs att varaktig 

hållbar utveckling innebär att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers förmåga att klara sina behov. Samtidigt som Bruntlandrapporten publicerades 

fick miljöredovisning ett stort uppsving (Bergström mfl, 2002:12,20). Studier visar också att 

det har skett och sker en stadig ökning av antal företag som redovisar miljömässiga- och 

sociala aspekter. Det har dessutom visat sig att informationen som redovisas inte bara är 

viktig för företagens intressenter utan även för investerare och företagens ägare (KPMG, 

2005; Bergström mfl, 2002:24; Rikhardson mfl 2008). Betydelsen av hållbarhetsredovisningar 

och vikten av att företag visar att de är villiga att ta ansvar ökar således. Detta har också visat 

sig i antalet aktörer som arbetar för att företagen ska agera för en hållbar utveckling och ett 

välkänt begrepp för företags ansvar är corporate social responsibility (CSR). CSR kallas idén 

om företagens ansvar gällande deras påverkan på samhället ur ett socialt- och miljömässigt 

perspektiv. Studier av CSR återfinns inom flertalet akademiska fält och inom olika 

företagsekonomiska inriktningar och bedrivs ofta som CSR studier eller studier av 

hållbarhetsredovisning. Det tyder på att ämnet belyses ur flertalet olika synvinklar och 

perspektiv samtidigt som fenomenet hållbarhetsredovisning är relativt nytt. I uppsatsens 

avsnitt 2.6 (tidigare studier) beskrivs ett par studier inom dessa fält och i avsnittet 2.1 

(redovisningsteori) behandlas redovisningsprinciper som även är applicerbara inom 

redovisningen av hållbarhetsarbete och studiet av hållbarhetsredovisning. I Sverige delas ett 

pris ut vars namn är Bästa hållbarhetsredovisning. Utdelningen anordnas i FAR SRS’s regi. 

Priset delades år 2007 för första gången ut på det prestigefyllda evenemanget Finforum. 
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Finforum är ett evenemang som i många år varit forumet för belöning av de bästa 

årsredovisningarna bland svenska företag. Larsson och Ljungdahl (2008:30) menar att 

inkorporeringen av hållbarhetsredovisningar i prisutdelningen tyder på att 

hållbarhetsredovisningen nu utgör en naturlig del av agendan för finansanalytiker, revisorer 

och den finansiella marknaden i Sverige.  

Det finns många olika aktörer som arbetar med CSR och utvecklar riktlinjer, begrepp och 

standarder för vad som bör ingå i hållbarhetsredovisningar. I tredje numret av Balans 2011 ger 

Rakel Lennartsson (2011) exempel på ett par av dessa begrepp. Bland annat nämns global 

Compact som är ett FN-initiativ som syftar till att göra näringslivet delaktigt i en hållbar 

global utveckling. Det finns även initiativ som riktar sig specifikt mot finansmarknaden som 

till exempel Principles for Responsible Investment (PRI). Global Reporting Initiative (GRI) är 

ett projekt som i slutet av 1990-talet lanserade världens första riktlinjer för 

hållbarhetsredovisning. Riktlinjerna skapades i samarbete med FN:s miljöorgan United 

Nations Environment Programme (UNEP) och samarbetet gjorde att GRI fick global 

spridning. GRI’s riktlinjer har översatts till flera olika språk och har etablerats som den 

vedertagna internationella normen för separat hållbarhetsredovisning och inom GRI utvecklas 

nu fjärde generationens GRI-riktlinjer. GRI ger genom sina riktlinjer alla företag och 

organisationer möjligheten att använda sig av ett omfattande ramverk för 

hållbarhetsredovisning. Riktlinjerna de skapat är ämnat att underlätta för företag att på ett 

systematiskt sätt redovisa hur de arbetar med hållbarhetsredovisning. Ramverket har skapats 

och utvecklas i samarbete med flera olika intressentgrupper. På så sätt får ramverket större 

spridning och inger trovärdighet hos olika intressentgrupper både internationellt och lokalt i 

de samhällen där företagen är verksamma (GRI 2011).  

Idag är det inte ett krav att företag ska producera hållbarhetsredovisningar men många företag 

gör det ändå. Undantag är svenska statligt ägda företag som har som krav att de ska skapa 

hållbarhetsredovisningar som följer just GRI’s riktlinjer (Regeringen 2007). Sverige var som 

land först i världen med att ha som krav att hållbarhetsredovisning ska produceras för statligt 

ägda företag. Borglund (2009:119-121) menar dessutom att för svenska företag som vill 

använda CSR som en konkurrensfördel är det i det närmaste en självklarhet att använda sig av 

GRI’s ramverk. 
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1.1 PROBLEMFORMULERING 

GRI byggs upp och redovisas i enlighet med ett antal redovisningsprinciper. Enligt en av 

redovisningsprinciperna ska företag och organisationer ha balans mellan negativ och positiv 

information i hållbarhetsredovisningen. Hos utomstående aktörer finns dock en oro kring just 

denna balans. Det finns de som menar att företagen skönmålar sin verksamhet och att 

hållbarhetsredovisningen istället är en form av public relation och marknadsföring för 

företagen (Ljungdahl 1999:192). Fenometen kallas för window dressing och betyder att 

företagen försöker skapa en bild av att vara ansvarstagande och miljövänliga. Skönmålandet 

kan innebära att företag väljer att utelämna information som kan få företaget att framstå i 

sämre dager. Samtidigt har ideella organisationer blivit mer inflytelserika och kan genom 

kampanjer förmå företag att ändra sitt beteende och ta ansvar (Borglund mfl 2009:53). 

Crowther och Rayman-Bacchus (2004:146, 156) menar att företagens CSR kan vara ett sätt 

för företagen att skapa legitimitet hos bland annat de ideella organisationer som verkar i 

samhället. Ett ökänt begrepp i dessa sammanhang är greenwashing och innebär att företag 

som sysslar med miljöfarlig verksamhet försöker att framställa sig som miljövänliga genom 

bland annat marknadsföring av de positiva aktiviteter de genomför. I och med misstron mot 

företagens åtaganden är det nödvändigt för företag som vill att deras hållbarhetsredovisning 

skall vara relevant att informationen i hållbarhetsredovisningen är rättvisande och inte 

utformad eller utnyttjas som en PR-broschyr. KPMG (1993, se Deegan & Gordon 1996:190) 

menar att företag genom att redovisa både positiv och negativ information erhåller mer 

trovärdighet än om informationen är för ensidigt positiv.  

Internationellt har det genomförts studier som undersöker specifikt huruvida miljöinformation 

som redovisas är balanserad mellan positiv och negativ information (Deegan & Rankin 1996; 

Deegan & Gordon 1996). I den här uppsatsen används redovisningsekonomen Craig Deegan 

och Ben Gordons (1996) modell och uppdelning i positiv och negativ information användas 

för att avgöra vad som är positiv information och vad som är negativ information i 

miljöredovisningar. Deegan och Gordon (1996) använde modellen för att undersöka 

miljöinformation i australiensiska företag. 

1.2 SYFTE 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur miljöinformationen i svenska börsnoterade företags 

hållbarhetsredovisning är balanserad mellan positiv och negativ information.  
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1.3 FRÅGESTÄLLNING 

Följande frågor har utvecklats för att besvara uppsatsens syfte:  

- Vad är positiv och vad är negativ information i hållbarhetsredovisning? 

- Hur balanseras miljöredovisningen mellan positiv och negativ information? 

- Hur ser trenden ut för användandet av GRI bland företag listade på NasdaqOMXStockholms 

large cap lista? 

- Vilka likheter och skillnader finns mellan de australiensiska referensstudierna och den här 

studien? 

1.4 AVGRÄNSNING 

Uppsatsen undersöker inte hållbarhetsredovisningen i sin helhet utan fokuserar på 

miljöredovisningen i hållbarhetsredovisningen. Anledningen till att fokus ligger på 

miljöredovisningen är för att den modell som används i uppsatsen och som är tagen från 

Deegan och Gordon (1996) användes för att undersöka miljöinformation i miljöredovisningar. 

Modellen används för att avgöra vad som är positiv och negativ information i 

miljöredovisningen.  

De företag som inkluderats i studien är de vars hållbarhetsredovisningar producerats i enlighet 

med GRI. GRI är enligt Borglund (2009) och Lennartsson (2011) det internationellt sett mest 

använda ramverket för hållbarhetsredovisning. Ytterligare en avgränsning sker av de 

miljöindikatorer som undersöks. Resultatindikatorerna består av kärn- och tilläggsindikatorer 

och det är kärnindikatorerna som studeras. Enligt GRI (2011) är det kärnindikatorerna som är 

applicerbara på flest organisationer och bör användas av alla som redovisar enligt GRI.  

Urvalet av företag har gjorts från NasdaqOMX Stockholms large cap lista. Anledningen till 

att uppsatsen har avgränsats till large cap listan är att det i studier (Deloitte 2009; Deegan och 

Gordon 1996; Cowen, Ferreri och Parker, i Deegan och Gordon 1996) visat sig att de största 

företagen var de som redovisade bäst, mest och utförligast. Större företag drar dessutom åt sig 

externa aktörers uppmärksamhet nationellt och internationellt i högre grad än små företag. Så 

även om studien fokuserar på företag på NasdaqOMX Stockholmslistan rör det sig om 

multinationella företag där många av dem har verksamhet internationellt.   
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1.5 BEGREPP 

I uppsatsen används frekvent ett antal olika begrepp och ord som med fördel definieras. En 

del ord och begrepp som används i uppsatsen används i det närmaste som synonymer, till 

exempel organisation och företag. Anledningen till att båda uttrycken används är för att 

GRI’s ramverk talar om hållbarhetsredovisning för organisationer emedan ett par av de 

studier som refereras till i uppsatsen talar om företag. I den här uppsatsen används orden som 

synonymer om ingenting annat framgår av texten.  

Hållbarhetsredovisning syftar i uppsatsen till redovisningen av företags miljömässiga-, 

ekonomiska- och sociala inverkan och åtaganden. För att avgöra vad som är en 

hållbarhetsredovisning och hur mycket som skall inkluderas i begreppet används GRI’s 

(2011:38) definition av hållbarhetsredovisning:  

 

En hållbarhetsredovisning definieras som en enda konsoliderad rapport, som ger 

en rimlig och balanserad presentation av resultaten under en bestämd tidsperiod. 

Intressenter ska direkt kunna hitta all redovisningsinformation på ett ställe, t.ex. 

genom GRI:s innehållsförteckning. Intressenter ska inte hänvisas till andra 

publikationer för att finna någon av GRI-standardupplysningarna (t.ex., en 

resultatindikator), om inte intressenten får direkt tillgång till informationen (t.ex. 

genom en specifik webblänk eller genom att få sidnumret i den publikation där 

informationen finns). Det finns ingen minimilängd för en redovisning som följer 

GRI:s ramverk, så länge den redovisande organisationen på ett korrekt sätt har 

använt sig av de riktlinjer och ramverk den har valt att använda (GRI 2011:38).  

 

Miljöredovisning syftar i uppsatsen till redovisning av endast miljömässiga aspekter. 

Miljöredovisningen återfinns i de hållbarhetsredovisningar som undersöks. Uppsatsens fokus 

ligger på miljöredovisning.  
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2 REFERENSRAM 

I referensramen presenteras GRI’s ramverk samt de teorier som används i uppsatsen. GRIs 

ramverk beskrivs övergripande, dock behandlas de avsnitt som har koppling till uppsatsens 

syfte utförligare. Teorierna utgörs av legitimitetsteorin samt asymmetrisk information inom 

signalteorin. Slutligen ges en kort sammanfattning över hur de olika delarna från 

referensramen används i uppsatsen och därefter redovisas ett antal studier som genomförts.  

2.1 REDOVISNINGSTEORI 

Studier av hur CSR redovisas i miljöredovisningar och hållbarhetsredovisningar sker och har 

skett inom ett flertal olika akademiska fält, exempelvis marknadsföring och 

organisationsteori. Ljungdahl (1999:5-8) argumenterar dock för att miljöredovisning har en 

plats inom redovisningsdisciplinen. Ljungdahl (1999) menar att det dels beror på att 

redovisning innehar både en kvalitativ och en kvantitativ aspekt men också för dess allt mer 

betydande roll som del i eller bilaga till årsredovisningen. Även Gray mfl (1996) 

argumenterar för att redovisningsekonomer och redovisningsfältet i allmänhet har en roll att 

spela i utvecklingen av CSR och hållbarhetsredovisning. Skouloudis mfl (2010:426) menar att 

redovisningen av CSR och tripple-bottom-line prestationer, dvs ekonomiska-, miljömässiga-, 

och ekonomiska prestationer har blivit viktigare för företagsledare, akademiker och 

policyskapare. De menar dessutom att ett ansvarsfullt och transparent företagsbeteende som 

sträcker sig bortom vinstsyftet blir viktigare för företagens legitimitet i de samhällen där de är 

verksamma.     

Schroeder mfl (2011) skriver att redovisningsdisciplinen utvecklades först när företag 

förändrades från kortare livslängd till så kallade ”on-going” företag med längre livslängd. Det 

innebar att det bland annat blev aktuellt med periodisering av resultaten. Men Schroeder mfl 

(2011:3) poängterar att redovisningen även utvecklades för att externa intressenter skulle ha 

en möjlighet att på ett lätt sätt få information om företagens aktiviteter. Unerman mfl 

(2006:361) behandlar i Financial accounting theory perspektivet på social och miljömässig 

rapportering och de framhåller att många av de kvalitativa principer som ingår i GRI’s 

ramverk också är vanligt förekommande i finansiell rapportering. Exempel på 

redovisningsprinciper som är viktiga både i finansiell rapportering och hållbarhetsredovisning 

är jämförbarhet mellan företag men även jämförbarhet över tid samt transparens, relevans, 

neutralitet och verifierbarhet. Sundgren mfl (2009:53-57) skriver om redovisningens 
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kvalitativa egenskaper som består av begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. 

Dessa fyra egenskaper tillhör de viktigaste egenskaperna i IASB:s föreställningsram. Övriga 

kvalitativa egenskaper hos redovisningen är bland annat väsentlighet och neutralitet. 

Neutralitet innebär att informationen i redovisningen inte ska vara vinklad och utformad så att 

den påverkar externa beslutsfattare att ta felaktiga beslut.   

Harry Wolk mfl (2004:134) delar upp redovisningsprinciper i två huvudsakliga grupper. Den 

första gruppen består av principer och synsätt för att producera finansiella rapporter och den 

andra gruppen berör principer som behandlar jämförbarheten mellan olika företag. Wolk mfl 

(2004:135) menar dock att grupperna inte är vattentätt separerade men att det i stort går att 

dela in redovisningsprinciperna i de två nämnda grupperna. En redovisningsprincip i den 

första gruppen är principen om väsentlighet. Med väsentlighet menas att det som redovisas 

ska vara relevant för redovisningens användare i relation till hur uppgifterna kan användas vid 

beslutsfattande eller för att göra en bedömning av företaget. Till den andra gruppen av 

redovisningsprinciper hör principen om jämförbarhet som syftar till att det som redovisas ska 

vara jämförbart inom företaget och mellan olika företag. Det kan till exempel handla om att 

måtten som används vid resultatredovisningen mellan olika företag och inte förändras över tid 

(Wolk mfl 2004:141). Det går att relatera de nämnda redovisningsprinciperna till de principer 

som används i GRI’s ramverk, exempelvis principen om balans i redovisningen som 

innehåller mått av både väsentlighet och jämförbarhet.  

2.2 GLOBAL REPORTING INITIATIVE 

Global Reporting Initiative är ett projekt som påbörjades 1997 efter ett upprop av den USA 

baserade ideella organisationen Coalition for Socially Responsible Economies. Projektet 

startade som en reaktion mot uppkomsten av vad man tyckte var för många olika modeller 

och riktlinjer för miljöredovisning. I projektet samlades och samlas representanter från FN, 

olika Non-Governmental Organisations (NGO), forskningsinstitutioner samt ett antal 

multinationella företag. Målet var att enas kring en uppsättning grundläggande riktlinjer för 

hållbarhetsredovisning (Bergström mfl 2002:51).  

GRI’s ramverk utgår från ett koncept av hållbar utveckling som kallas tripple-bottom-line. 

Konceptet innebär att hållbar utveckling vilar på tre ben och att företag måste prestera väl på 

alla tre benen i sin strävan efter hållbarhet. De tre benen är: 



 

 

8 

 

 Miljö, 

 Ekonomi och 

 Sociala eller samhälleliga aspekter. 

(Bergström mfl 2002:52) 

GRI anses idag vara den internationellt mest inflytelserika och betydelsefulla uppsättning 

riktlinjer för miljö- och hållbarhetsredovisningar som existerar och är också den uppsättning 

riktlinjer som ligger till grund för den här studien (Marimon mfl 2012:133). Inom GRI samlas 

olika typer av intressegrupper för att genom konsensus utveckla gemensamma riktlinjer för 

hållbarhetsredovisning. Ramverket är tillgängligt för alla organisationer och är utformat att 

passa organisationer oavsett storlek, sektor eller geografisk placering (Grafström mfl 

2008:95;GRI 2011).  

I GRI’s (2011:3) riktlinjer för hållbarhetsredovisning står att ”…hållbarhetsredovisning är 

aktiviteten att mäta, redovisa och att vara ansvarig inför interna och externa intressenter för 

organisationens prestation gentemot målet för hållbar utveckling”. Hållbarhetsrapporten ska 

redovisa en balanserad och förnuftig rapport över organisationens prestationer. Med 

balanserad menas att både positiva och negativa aspekter skall lyftas fram i redovisningen.  

2.2.1 GRI RAMVERK 

GRI’s ramverk bygger på principer och ämnen som företag och organisationer kan använda 

sig av när de rapporterar i enlighet med GRI’s ramverk. Innehållet i en typisk GRI rapport bör 

innehålla och behandla strategi och vision, organisatorisk profil, ägar- och ledningsstruktur 

samt GRI’s innehållsindex och resultatindikatorer (Adams och Narayanan i Unerman mfl 

2007:72). Innehållsindexet hänvisar till olika sidor i hållbarhetsredovisningen eller 

årsredovisningen där de olika resultatindikatorerna och ämnena behandlas. Hänvisningen gör 

det lättare för läsaren att finna information som är av intresse utan att söka igenom all 

tillgänglig information som företaget kommunicerat. Indexet förstärker således tydligheten i 

rapporteringen. Resultatindikatorerna används för att mäta och rapportera företagens 

ekonomiska, miljömässiga och sociala uppförande. Ramverket är i sin helhet omfattande och 

innehåller både riktlinjer och principer för redovisningen samt stöd för hur rapporten kan 

utformas. Eftersom att de företag och organisationer som rapporterar enligt GRIs standard har 

olika mycket erfarenhet av hållbarhetsredovisning och olika möjlighet att rapportera och 

redovisa har GRI valt att lansera tre olika användningsnivåer (A-, B- och C- nivå). Varje nivå 

ställer olika krav på vad som ska ingå i redovisningen för att man ska uppfylla kraven.  
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I kommande avsnitt beskrivs vad GRI anser ska finnas med i hållbarhetsredovisningen vad 

gäller kvalitet och rapportens avgränsning. Därefter beskrivs de ämnen och resultatindikatorer 

som GRI anser vara väsentliga och relevanta för organisationer att använda sig av. Med 

anledning av att uppsatsen behandlar miljöredovisning ligger fokus på att beskriva 

miljöaspekterna i hållbarhetsredovisningen. 

2.2.1.1 KVALITET OCH AVGRÄNSNING 

I alla delar av GRI’s ramverk ska det redovisande företaget ta beslut om kvalitet, innehåll och 

rapportens avgränsningar. Beslut om vilka ämnen och resultatindikatorer rapporten ska 

innehålla ska reflektera organisationens ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan 

internt och på organisationens omgivning. GRI grundar rapporteringen på ett par 

redovisningsprinciper som syftar till att hållbarhetsredovisningen ska vara väsentlig, ingå i ett 

hållbarhetssammanhang, inkludera intressenter och uppnå fullständighet. Med fullständighet 

menas att de väsentliga ämnena och resultatindikatorerna inkluderas i redovisningen. 

Rapporten skall placera organisationen i en större hållbarhetskontext där hänsyn tas till de 

begränsningar och krav som miljömässiga och/eller sociala aspekter sätter på företagets 

prestationer. När organisationen rapporterar om aktiviteter som har positiv eller negativ 

påverkan på sin omgivning är det viktigt att det är tydligt hur påverkan sker och hur 

aktiviteten relaterar till sin omgivning lokalt, regionalt eller globalt (GRI 2011:8-13). 

I och med att det som rapporteras utgör grunden för intressenters beslutsfattande menar GRI 

att kvalitet i det som rapporteras är viktigt. Sex kvalitetsprinciper som är viktiga för att ge 

hållbarhetsredovisningen den kvalitet som är avgörande för informationens relevans har 

formulerats
1
; balans, jämförbarhet, precision, återkommande, tydlighet och tillförlitlighet 

(GRI 2011:13-17). 

GRI’s redovisningsprincip om balans i hållbarhetsredovisningen utgörs av att information 

som redovisas ska reflektera både positiva och negativa aspekter av organisationens 

prestationer. Informationen ska ge en opartisk bild av organisationens prestationer och 

verksamhet. Därför ska rapporten formas på ett sätt att läsaren kan ta informerade beslut på 

basis av information som för företaget är både gynnsam och ogynnsam. GRI beskriver tre test 

som man kan göra för att undersöka balansen i rapporten: 

                                                 
1
 Kvalitetsprinciper översatt från engelskans; balance, comparability, accuracy, timeliness, clarity, reliability 
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 Rapporten lämnar information om både positiva och negativa resultat och 

upplysningar.  

 Informationen i rapporten är formad och presenterad på ett sådant sätt att användaren 

kan se positiva och negativa trender över tid.  

 De olika ämnena och resultatindikatorerna är proportionellt viktade i förhållande till 

hur väsentliga de är. Detta innebär att de resultatindikatorer som redovisas ska ges det 

utrymme som är rimligt i förhållande till dess betydelse för företaget. Det innebär 

också att positiva resultat inte ska ges mer utrymme på grund av att det är bra resultat 

utan för att indikatorn är väsentligt för företaget. Vad som är väsentligt för det 

enskilda företaget kan skilja sig mellan olika företag och olika branscher och beror 

dessutom på vad utomstående intressenter anser vara väsentligt. 

(GRI 2011)  

Principen om jämförbarhet avser jämförbarhet över tid och i förhållande till andra 

organisationer. Principen är viktig för att intressenter ska ha möjlighet att bedöma företagens 

prestation över tid. Av den anledningen är det viktigt att resultatindikatorer och annan 

information sammanställs på ett konsekvent och tydligt sätt. Användande av etablerade 

mätmetoder och nyckeltal kan användas för att förenkla i jämförelsen med andra 

organisationer. (Larsson & Ljungdahl 2008:75-76) 

Informationen ska finnas lättillgänglig och ska vara tydlig så att olika intressenter lätt ska 

kunna tillgodogöra sig innehållet i hållbarhetsredovisningen (GRI 2011:16). Målgruppen för 

hållbarhetsredovisningen är i många fall fler och bredare än för exempelvis en finansiell 

årsredovisning. Innehållet i hållbarhetsredovisningen bör vara begriplig även för dem med en 

begränsad kunskap om företaget och dess verksamhet. För att förbättra tydligheten i 

redovisningen bör intressenter relativt enkelt kunna finna informationen i redovisningen 

genom exempelvis innehållsförteckningar och dylikt. GRI’s innehållsindex är ett bra exempel 

på hur informationen kan göras lättillgängligare (Larsson & Ljungdahl 2008:78-79). 

Ytterligare kvalitetsprinciper är precision, att redovisningen är återkommande samt att 

rapporten är tillförlitlig. Principen om precision innebär att informationen som presenteras 

skall vara korrekt och rättvisande. Rapporteringen ska vara återkommande och förutsägbar. 

Tillförlitligheten i rapporten utgörs av att information och processen ska vara tillgänglig på ett 

sätt som möjliggör för andra parter att undersöka och utvärdera informationens kvalitet och 

väsentlighet (GRI 2011:13-16). 



 

 

11 

 

2.2.1.2 RESULTATINDIKATORER  

Rapporteringen ska i sin helhet följa de principer som presenterades i föregående avsnitt. 

Därefter är GRI’s resultatindikatorerna indelade i tre dimensioner där den sista dimensionen, 

sociala aspekter, är indelad i ytterligare fyra undergrupper: 

 Resultatindikatorer: 

o Ekonomiska dimensionen 

o Miljömässiga dimensionen och 

o Sociala dimensionen 

 Anställningsförhållanden 

 Mänskliga rättigheter 

 Samhälls- och 

 Produktansvar 

Till de olika dimensionerna hör både kärnindikatorer och tilläggsindikatorer. Eftersom att 

uppsatsen behandlar miljöredovisning beskrivs endast den miljömässiga dimensionen 

ytterligare. De olika resultatindikatorerna för miljödimensionen är redovisade i bilaga 1. I 

uppsatsen fokuseras på GRI’s resultatindikator i miljöredovisningen. Det görs eftersom att 

Deegan och Gordons (1996) modell fokuserade på miljöredovisningen i sin studie av 

australiensiska företag.  Totalt består miljödimensionen av 30 olika resultatindikatorer varav 

17 av dem är kärnindikatorer. Kärnindikatorerna är resultatindikatorer som GRI bedömt är 

väsentliga för de flesta organisationer. Kärnindikatorerna har tagits fram tillsammans med 

olika intressentgrupper och GRI menar att kärnindikatorerna bör användas av de 

rapporterande företagen. Tilläggsindikatorerna är resultatindikator som kan vara väsentliga 

för en del organisationer men som inte bedöms vara lika väsentliga som GRI’s 

kärnindikatorer (GRI 2011:24).  

2.3 LEGITIMITETSTEORIN 

Företag och organisationer agerar inte i ett vakuum utan måste förhålla sig till sin omgivning. 

I intressentmodellen inkluderas företag och deras intressenter och intressenterna som företag 

måste förhålla sig till är inte begränsade till företagens mest centrala intressenter så som 

kunder, leverantörer och ägare utan inkluderar även media, intresseorganisationer, statliga 

organ och konsulter (Grafström mfl 2008:65-66; Jakobsson & Jakobsson 1998:30). 
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Tillsammans förhåller sig dessa parter till varandra och formar de ramar som företagen sedan 

har att förhålla sig till.  

Ljungdahl (1999:39) påpekar att legitimitet är ett begrepp som är relevant inom användningen 

av intressentmodellen. Legitimitetsteorin samt intressentmodellen överlappar således 

varandra. Företag får legitimitet genom att sammarbeta med intresseorganisationer som anses 

vara betydelsefulla inom deras respektive område. Väljer företag att ignorera dessa 

intressegrupper förlorar företaget legitimitet och riskerar att ses som illegitima. (Grafström 

2008:74-79) Legitimiteten ses således som en nödvändig resurs för företagen som de måste 

vårda och på olika sätt upprätthålla. I allmänhet kan legitimiteten sägas råda när företagets 

värderingar är i linje med de värderingar som råder i samhället i övrigt. (Ljungdahl 1999:45) 

Ett problem som Grafström (2008:89-69) lyfter fram är då företag agerar reaktivt istället för 

proaktivt i frågor som berör hållbar utveckling. Agerar företagen istället proaktivt kan det 

således innebära att en rättvisande hållbarhetsredovisning förebygger framtida 

förtroendekriser för företag i förhållande till sin omgivning.  

Företag behöver förhålla sig till fler än en intressent och olika intressenter kan sannolikt även 

se olika aspekter som legitimerande för företagen beroende på vilket perspektiv de förhåller 

sig till samt vilken sektor företaget befinner sig i. Att följa lagar och regler kan vara 

legitimerande men ibland krävs mer för att vara legitim i intressenternas ögon. Ur ett 

institutionellt perspektiv innebär legitimitet att organisationer tar efter allmänt accepterade 

strukturer och procedurer som uppstår i samhället genom olika institutionaliseringsprocesser. 

Genom den konformitet som uppstår tenderar företagen och organisationerna att likna 

varandra vad gäller struktur samt procedurer och rutiner (Ljungdahl 1999:46-47; Morgardt 

mfl, se Skouloudis mfl 2009:426).  

Om företag och organisationer upplever att det finns en förväntan på dem att agera på ett visst 

sätt kan de använda sig av olika strategier för att legitimera sin verksamhet. Deegan och 

Unerman (2006:273-274) tar upp C.K Lindbloms fyra olika strategier som företag kan 

använda sig av när de vill legitimera eller bibehålla legitimitet i samhällets ögon. Företaget 

kan försöka informera sin omgivning om förändringar som företaget genomför för att vara i 

linje med samhällets förväntningar. För det andra kan företaget försöka förändra samhällets 

perception och uppfattning av företaget. För det tredje kan de försöka manipulera samhällets 

uppfattning om sin verksamhet genom att försöka vrida intresset till andra frågor och 
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aktiviteter. För det fjärde kan företagen försöka förändra samhällets värderingar så att de 

ligger i linje med företagets agerande.  

Årsrapporter och liknande dokument kan användas för att uppnå syftet att framstå som 

legitima i samhällets ögon. Det kan innebära att dessa typer av dokument används som en 

kanal för att få ut positiv information om företagets åtaganden och prestationer samtidigt som 

man försöker nedvärdera eller förminska dåliga prestationer och sådant som samhället kan 

tycka är sämre och i sammanhanget illegitimt. Men andra ord kan man se bland annat 

årsredovisningen och liknande dokument som dokument som hjälper till att legitimera 

företagets existens (Deegan och Unerman 2006:273-274).   

2.4 INFORMATIONSASSYMETRI 

Signalteorin utgår från att information utgörs av kunskap som existerar och förmedlas mellan 

olika parter. I en värld där idén om den rationella individen existerar är information fritt 

tillgänglig och alla har tillgång till lika mycket information. På så sätt kan välgrundade beslut 

fattas baserat på den tillgängliga informationen. Att detta inte stämmer och att information 

inte är perfekt och att alla inte delar lika tillgång till information har sedan lång tid tillbaka 

varit känt men hur en teori kring detta skulle formuleras var inte lika självklart. Stiglitz 

(2002:468-469) menar att olika individer och organisationer i själva verket har tillgång till 

olika information och i den kontexten uppstår informationsassymmetri mellan parter.  

Signalteorin har utvecklats kring antagandet att informationsassymmetri existerar och att olika 

parter försöker överbrygga informationsassymmetrin (Connelly, 2011:42). Ett av 

redovisningens syften är just att reducera informationsgapet mellan företaget och dess 

omvärld (Sundgren mfl 2009:26). Signalteorin består av fyra delar; avsändaren, signalen, 

mottagaren och feedback.   

Avsändaren är den person som har kunskap om en vara, organisation, prestation eller annan 

kunskap som någon på utsidan inte har. Denna person är att se som en insider och kan 

exempelvis vara ett företags verkställande direktör, chef eller liknande. Kunskapen som 

avsändaren får är privat kunskap och till en början inte tillgänglig för utomstående. Signalen 

som sänds från avsändaren kan vara av både positiv och negativ karaktär. Det är alltså upp till 

avsändaren att avgöra om informationen och kunskapen som existerar skall förmedlas eller 

inte. Signalteori fokuserar främst på information som avsändaren medvetet signalerar och som 
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fokuserar på positiv information som framställer organisationen i bättre dager (Connelly, 

2011:44).   

Mottagaren är den person som inte innehar informationen men som vill ha del av 

informationen som avsändaren har. För att informationsöverföringen skall ske bör avsändaren 

på något sätt dra nytta av att delge informationen, exempelvis genom något slags handlande 

från avsändarens sida (Connelly, 2011:45). 

Feedback tillbaka till avsändaren från mottagaren eller mottagarna kan vara antingen positiv 

eller negativ. Positiv om feedbacken resulterar i ett positivt handlande och negativt om det 

resulterar i ett negativt handlande (Connelly, 2011:61-62). 

2.5 SAMMANFATTNING 

I det här avsnittet har en kort sammanfattning författats för att underlätta för läsaren att förstå 

hur teoridelen kommer att användas längre fram i arbetet. För att besvara syftet har frågor 

formulerats och data har samlats in för att besvara frågorna. Teorin hjälper dels till att ringa in 

det material som är viktigt men också till att ge arbetet en teoretisk grund. De delar som är 

viktiga att ta med sig från det teoretiska ramverket är de stycken som behandlar GRI och 

redovisningsprinciperna balans, jämförbarhet och tydlighet.  

Legitimitetsteorin fokuserar på det institutionella perspektivet för att förstå hur utveklingen 

har sett ut de senaste åren samt hur informationen är balanserad i hållbarhetsredovisningen 

och då specifikt i miljöredovisningen. Enligt legitimitetsteorin fokuserar företagen på positiv 

information för att få legitimitet och Lindblom presenterar fyra strategier för hur företag kan 

få legitimitet genom kommunikation med omvärlden.  

Med hjälp av signalteorin, där fokus ligger på informationsasymmetri, fokuseras på 

avsändaren och meddelanden som avsändaren sänder. I ett förhållande där ena parten har 

bättre tillgång till information kan den parten utnyttja detta för att framstå i bättre dager. Med 

hjälp av det teoretiska ramverket kan den data som samlas in analyseras och förstås.   

2.6 TIDIGARE STUDIER 

I det här avsnittet beskrivs ett antal studier som har fokuserat på hållbarhetsredovisning. 

Studierna och dess resultat presenteras var och en för sig.  
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I en studie av Carl-Johan Hedberg och Fredrik von Malmborg (2003) undersöktes CSR i 

svenska företag och i synnerhet företagens användande av GRI’s riktlinjer. Genom att 

intervjua svenska företag som använder sig av GRI’s riktlinjer fann de att företagen 

producerade CSR rapporter först och främst för att det gav organisationen legitimitet. 

Hedberg och Malmborg (2003) ansåg att variationen mellan företagen berodde på de olika 

marknadssituationer de befann sig i och relationen till sina specifika intressenter. Vidare 

menar de att likheter beror på att företagen tittar på varandra för att se hur de ska redovisa och 

vad de ska redovisa i hållbarhetsredovisningarna. Företagen använde specifikt GRI’s riktlinjer 

eftersom att de tyckte att GRIs riktlinjer erbjöd en bra mall för hur de kunde redovisa CSR 

samt att företagen förväntade sig att användandet av riktlinjerna skulle öka trovärdigheten i 

deras rapportering.  

Även revisions- och konsultföretaget Deloitte (2009) har undersökt företags 

hållbarhetsredovisning. I undersökningen inkluderades 36 svenska börsnoterade företag på 

large cap listan som alla hade någon form av hållbarhetsredovisning gällande för år 2009. 64 

procent av de redovisningar som ingick i urvalet redovisade enligt GRI (Deloitte 2009:8).  

I Deloittes (2009) studie undersöktes bland annat i vilken utsträckning bransch
2
 och storlek

3
 

har betydelse för kvaliteten på redovisningarna. Det visade sig att gruppen med högst 

omsättning höll högst kvalitet på hållbarhetsredovisningen och gruppen med lägst omsättning 

höll sämst kvalitet på hållbarhetsredovisningen. Den bransch som visade högst uppfyllnad var 

skogs- och massaindustrin. Det förklarades med att företagen i den branschen oundvikligen 

bedriver en verksamhet som påverkar miljön och att externa intressenter ställer krav på att 

företagen arbetar för hållbar utveckling samt ger möjlighet till mer effektiv användning av 

bolagets egna tillgångar (Deloitte 2009:9-11). I en studie av professor Alyson Warhurst (i 

Grafström mfl 2008:44) noterades att de företag som drivit utvecklingen av företagsansvar är 

företag inom gruv- och oljeindustrin, också de med en tydlig påverkan på miljön och även en 

historia av brott mot mänskliga rättigheter. Arbetet för att förbättra sitt anseende har bland 

annat pågått med företagens intressenter och kritiker så som Amnesty International.  

Craig Deegan och Michaela Rankin (1996) har undersökt huruvida australienska företag 

redovisar både positiv och negativ information när de miljöredovisar. De var intresserade av 

                                                 
2
 Uppfyllelsegrad per bransch: Skogs-/massaindustri 73 procent, handel 54 procent, verkstadsindustri 50 procent, 

telekomindustri 39 procent och övrigt 34 procent.  
3
 Storlek efter omsättning i tre grupper: 0-30 miljarder SEK, 30-100 miljarder SEK och 100 miljarder SEK och 

uppåt. 
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att ta reda på om miljöredovisningen är objektiv eller om miljöredovisningen är 

självberömmande. Deegan och Rankin (1996) förhöll sig till legitimitetsteorin där deras 

utgångspunkt var att företag väljer att framhålla positiv information som får företaget att 

framstå som miljömedvetet. Författarna menar att eftersom att den största delen av 

miljöredovisning är frivillig kan det saknas incitament för företag att redovisa information 

som potentiellt kan vara skadligt för företaget eller framställer dem i sämre dager. I 

undersökningen ingick 20 företag som alla varit föremål för åtal och fällts. Det vill säga 

företag som har haft negativ miljöinformation att redovisa och därför rimligen skulle ha 

redovisat detta i sina hållbarhetsredovisningar.  

I studien klassificerades information som antingen positiv eller negativ. Positiv information 

definierades som information som framställer företagets aktiviteter som varande i harmoni 

med miljön och företagets omgivning. Negativ information definierades som information som 

visade på aktiviteter som var negativa för miljön och företagets omgivning. I artikeln ges även 

exempel på vad som anses vara positiv och negativ information (Deegan & Rankin 1996:56). 

De fann att företag motvilligt redovisar information som kan tolkas som negativ information, 

det vill säga information som redovisar negativa effekter på miljön på grund av företagets 

aktiviteter. Företagen som hade blivit åtalade för att ha haft en negativ inverkan på miljön 

redovisade dessutom signifikant mer positiv information än de företag som inte hade blivit 

åtalade. Deegan och Rankin (1996) menar på att företag som blivit åtalade kände sig tvungna 

att redovisa mer positiv information för att legitimera sin verksamhet gentemot sin 

omgivning. Författarna menar att eftersom att det inte finns några lagar som tvingar företag att 

redovisa miljöpåverkan så tycks företag enbart redovisa information som är positivt för 

företagets image (Deegan & Rankin 1996:58). 

I en studie utförd av Craig Deegan och Ben Gordon (1996) undersöktes återigen huruvida 

australiensiska företags miljöredovisning var objektiv eller inte. Uppdelningen i positiv och 

negativ information är densamma som användes i studien av Deegan och Rankin (1996). 

Uppdelningen i positiv och negativ information återfinns i bilaga 2. I båda studierna används 

innehållsanalys för att bedöma om informationen som presenterades i redovisningarna var 

övervägande självberömmande eller om informationen var balanserad. Även i Deegan och 

Gordons (1996) studie drar författarna slutsatsen att företag i högre grad redovisar positiv än 

negativ information. Författarna menar att företagsledningar verkar tycka att det är viktigare 

att uppfattas som objektiv i sin redovisning än att verkligen redovisa negativ information. 
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Studien visar även att mängden redovisad miljörelaterad data ökat i takt med att 

medlemsantalen ökat för miljöorganisationer i samhället. Ett fynd som är i linje med 

legitimitetsteorin. Vidare visar studien att mängden positiv information är positivt associerat 

med hur miljökänsligt företaget är. Det innebär att ju mer exponerat företaget är för 

omgivningen och ju starkare påverkan företaget har på miljön ju högre sannolikhet är det att 

företaget redovisar mer positiv information som kommunicerar en positiv bild av företagets 

image. Deegan och Gordon (1996:196) drar därför slutsatsen att positiv information används 

för att legitimera företagens verksamhet. I studien fann de att till de sektorer som ansågs vara 

mest miljökänsliga hörde bland annat företag inom gruvnäring, produktion inom timmer och 

pappersproduktion.     
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3 METOD 

I metodavsnittet beskrivs metodvalet samt uppsatsprocessen. Avsnittet är menat att ge en god 

förståelse för hur uppsatsen har arbetats fram och vilka val som har guidat uppsatsarbetet 

från början till slut. 

3.1 FORSKNINGSSTRATEGI 

I huvudsak talar man om två forskningsstrategiska inriktningar, den kvalitativa inriktningen 

och den kvantitativa inriktningen (Bryman och Bell 2010:40). I den här uppsatsen är 

kvantifieringen av data styrande och ansatsen är därför att ses som kvantitativ. Eftersom att 

syftet är att undersöka hur miljöinformationen är balanserad mellan positiv och negativ 

information passar det bättre att undersöka fler än färre företag för att besvara uppsatsens 

syfte. Vald metod för datainsamlingen är innehållsanalys (Esaiasson mfl 2009; Bryman och 

Bell 2010; Bergström och Boréus 2005). Både Deegan och Gordon (1996) samt Deegan och 

Rankin (1996) använder sig av innehållsanalyser i sina studier av australiensiska företag. Att 

använda samma metod underlättar i jämförelsen med deras studie. 

3.2 INNEHÅLLSANALYS 

I uppsatsen används innehållsanalys för att analysera textmaterialet i miljöredovisningarna. 

Metoden används framför allt när tillvägagångssättet består i att räkna förekomsten av eller 

mäta vissa företeelser i text, det vill säga när information ska kvantifieras. Metoden baseras på 

en metodisk mätning applicerad på texter och med en bred definition kan man säga att 

innehållsanalys är varje metod som på ett systematiskt sätt syftar till att beskriva textinnehåll. 

(Boréus & Bergström 2005:43-44) 

Boréus och Bergström (2005:45-47) menar att det mesta kan räknas eller mätas i en textanalys 

och analyserna kan göras både av datorer och manuellt av människor. Fördelen när analysen 

görs manuellt är att betydligt mer komplicerade bedömningar och tolkningar kan göras av det 

som analyseras. Den datorbaserade analysmetoden används med fördel när stora mängder 

data ska analyseras. Innehållsanalys har rötterna i en empirisk vetenskapssyn där 

observationer av verkligheten leder fram till svar på de frågor som ställts. Av den anledningen 

söks oftast efter det som står explicit i texterna. Boreus och Bergström (2005) menar att 

forskare som använder den här ansatsen många gånger är intresserad av hur något framställs 

eller värderas, exempelvis om något framställs som positivt eller negativ. 
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För att analysera materialet är det nödvändigt att skapa ett analysinstrument som anger vad 

det är som ska noteras i materialet. Vid manuell analys är ett vanligt sådant analysinstrument 

ett så kallat kodschema. I kodschemat ska det stå beskrivet vad som ska noteras i det 

analyserade materialet. De enheter som noteras i materialet kallas kodningsenheter och kan 

bestå av vissa ord, teman, argument, metaforer eller vad som helst som går att urskilja ur 

texter (Boréus & Bergström 2005:48-49; Esaiasson mfl 2009:223-227). Ett sådant 

analysinstrument används i den här uppsatsen och mer om hur det är konstruerat och hur 

analysinstrumentet har efterföljts beskrivs i nästa del.  

3.2.1 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

I det här avsnittet beskrivs hur analysprocessen har gått till. Beskrivningen ska göra det 

möjligt att förstå arbetsprocessen och i förlängningen öka studiens replikerbarhet (Bryman 

och Bell 2010:48). Frågan huruvida information som framställs i miljöredovisningar är 

övervägande av positiv karaktär har ställts i tidigare studier av bland annat Deegan och 

Gordon (1996), Guthrie och Parker (1990, se Deegan och Gordon 1996) samt Deegan och 

Rankin (1996). Det är en intressant frågeställning och undersöks även i den här uppsatsen 

men med fokus på svenska börsnoterade företag.  

Miljöredovisningarna som undersökts i arbetet analyseras i två steg. I det första steget 

analyseras resultatindikatorerna och en indelning av resultatindikatorerna sker i ökad 

respektive minskad beroende på om exempelvis utsläppen ökat eller minskat i förhållande till 

föregående år. Av resultatet i första steget kommer endast information som klassificerats som 

ökad ingå i undersökningens andra steg och först då analyseras texten med hjälp av Deegan 

och Gordons (1996) modell för vad som är positiv respektive negativ information. Vid de 

observationer där resultatindikatorn inte har redovisats av företaget noteras detta som att 

indikatorn ej rapporteras. Om resultatindikatorn rapporteras men den inte går att jämföra med 

föregående år så skrivs att informationen är otillräckligt rapporterad. Informationen är då 

otillräcklig i den meningen att det inte går att avgöra om en ökning eller minskning av 

resultatindikatorn har skett. Således kan informationen i det första steget delas in i fyra 

möjliga kategorier: 

 Ökad 

 Minskad 

 Otillräcklig information 

 Ej rapporterad 
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I det första steget tas alltså hänsyn till det som beskrivits ovan. Indelningen i de fyra 

kategorierna utgår från de kriterier som GRI tillämpar för att definiera balansen i 

redovisningen. Dessa kriterier är: 

 Redovisningen innehåller för företaget såväl fördelaktiga som ofördelaktiga resultat 

och upplysningar 

 Resultatindikatorer presenteras på ett sätt som gör det möjligt att följa såväl positiva 

som negativa trender över tiden. 

 De olika ämnena och resultatindikatorerna är proportionellt viktade i förhållande till 

hur väsentliga de är. Detta innebär att de resultatindikatorer som redovisas ska ges det 

utrymme som är rimligt i förhållande till dess betydelse för företaget. Det innebär 

också att positiva resultat inte ska ges mer utrymme på grund av att det är bra resultat 

utan för att resultatindikatorn är väsentligt för företaget. Vad som är väsentligt för det 

enskilda företaget kan skilja sig mellan olika företag och olika branscher och beror 

dessutom på vad utomstående intressenter anser vara väsentligt. 

(Larrson & Ljungdahl 2008:75; GRI 2011) 

I steg nummer två kommer den information som kategoriserats som ökad att analyseras 

ytterligare. Det innebär att de resultatindikatorer där resultatet minskat inte ingår i det andra 

steget av analysen. Först i den andra delen av analysen används Deegan och Gordons (1996) 

samt Deegan och Rankins (1996) exempelindelning av vad som klassificeras som negativ 

respektive positiv information. Det är framför allt denna del som jämförs med just deras 

studier. Anledningen till att endast de resultatindikatorer som ökat analyseras vidare är för att 

sådan information kan ses som sämre för företagen om exempelvis utsläppen eller 

elförbrukningen ökat från föregående år. Urvalet sker av samma anledning som Deegan och 

Rankin (1996) valde att undersöka företag som blivit åtalade för att öka möjligheterna för att 

finna negativ information i miljöredovisningen. En överblick över uppdelningen i positiv och 

negativ information finns beskriven i bilaga 2. I steg nummer två analyseras texten som är i 

den direkta närheten av de olika resultatindikatorerna. I tabell 1 presenteras en 

sammanfattning över de två stegen i analysprocessen. 
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  Referens Klassificering 

Steg 1 GRI  
Ökat, minskat, ej jämförbart, ej 

rapporterat 

Steg 2 Deegan och Gordon Positiv information, negativ information 

Tabell 1. Överblick över datainsamlingsprocessen 

Vid användning av innehållsanalys används olika typer av analysenheter och kodningsenheter 

så som ord, meningar, teman etcetera. Uppsatsens analysenheter är miljöredovisningen i 

hållbarhetsredovisningarna. Hållbarhetsredovisningarna är baserade på GRI och ett antal 

resultatindikatorer undersöks närmare. I uppsatsen används teman som kodningsenheter 

(Bergström mfl 2005:49; Esaiasson mfl 2009:227-229) där ett exempel på positiv information 

är att företaget arbetar för att förbättra anläggningar för att vara skonsammare mot miljön. Ett 

exempel på negativ information innebär att utsläpp har skett. Se bilaga 2 för en överblick över 

positiv och negativ information. När positiv eller negativ information explicit omnämns i 

texten noteras det och läggs sedan ihop tillsammans med övriga observationer. Företagen som 

redovisar enligt GRI redovisar olika resultatindikatorer som har tagits fram inom GRI’s 

ramverk exempelvis direkt energikonsumering per primär energikälla. Det är viktigt att 

bedömningen av positiv och negativ information görs objektivt och att bedömningen inte 

varierar mellan olika tillfällen. Detta kallas för intersubjektivitet och är en viktig del inom 

innehållsanalys (Bergström och Boréus 2005:175-176). För att försäkra mig om att 

bedömningen varit likvärdig mellan de olika observationerna samt hållit en god 

intersubjektivitet vid bedömningen av positiv och negativ information har analysen av 

texterna skett vid olika tillfällen och vid ett par tillfällen. Att genomföra kodningen vid fler än 

ett tillfälle kallas för dubbelkodning. På så sätt menar Bergström och Boréus (2005:50) att 

intersubjektiviteten ökar och bedömningen i sin helhet blir mer objektiv.  

3.2.2 BEDÖMNING AV POSITIV OCH NEGATIV INFORMATION 

Det som räknas, det vill säga kvantifieras, är olika teman som explicit omnämns i texten. För 

att avgöra vad som är positiv respektive negativ information används Deegan och Gordons 

(1996) klassificering och det är deras klassificering som avgör vilka teman som räknas. Ett 

tema kan till exempel vara förbättring av miljöstandard eller av anläggningar i syftet att 

förbättra företagets miljöpåverkan. Analysen av texterna och uppdelningen i positiv 

respektive negativ information har gått till enligt följande. I ett första steg har texten lästs 

igenom. Därefter har olika teman identifierats. Identifieringen av teman har skett förutsatt att 
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något i texten passar in på det som Deegan och Gordon (1996) nämnt som positiv respektive 

negativ information. Har ingenting i texten identifierats som positivt eller negativt så har 

ingenting noterats. Vissa fall kan vara svårbedömliga, exempelvis om ett företag i samband 

med att de skriver om att de utvecklar nya miljövänligare metoder i produktionen också 

skriver att det är i linje med deras generella policy att förbättra miljöpåverkan så har det 

registrerats som ett tema och inte två. Företagens generella policy att åstadkomma 

förändringar räknas alltså inte om något annat tema också beskrivs och behandlar samma 

aktivitet. Detta gäller dock när informationen är antingen endast positiv eller endast negativ. 

Om informationen går att räkna som både positiv och negativ så har båda noterats. 

Exempelvis om utsläpp har skett och omnämns explicit i texten samt att det i anslutning till 

stycket skrivs att man har en policy att förbättra anläggningarna så att utsläpp inte 

återupprepas. Det kan alltså förekomma fler än ett tema per resultatindikator samt noll teman 

per resultatindikator om inget tema passar in på texten. Det innebär att första och andra 

analysen inte ser likadana ut i antalet registreringar. I tabell 2 visas en överblick över 

kodningsprocessen. 

   Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 

Läs text 

Identifiera teman utifrån Deegan 

och Gordons klassificering av 

positiv och negativ information 

Registrera 

identifierade 

teman  

Sammanställ 

data 

  Tabell 2. Överblick över kodningsprocessen. 

I uppsatsens diskussionsdel analyseras empirin mot bakgrund av teorin som beskrivits i 

uppsatsens teoretiska ramverk. I det teoretiska ramverket har legitimitetsteorin och 

signalteorin beskrivits. I signalteorin är begreppet informationsasymmetri det som används i 

uppsatsen. Dock är det legitimitetsteorin som utgör uppsatsen huvudsakliga teoretiska 

analysbakgrund och det är också legitimitetsteorinteorin som användes för att analysera de 

australiensiska företagen i Deegan och Gordon (1996) och Deegan och Rankins (1996) studie 

samt även i Hedberg och Malmborgs (2003) studie av svenska företag.  

I nästa avsnitt beskrivs hur urvalsprocessen har gått till samt vilka företag och 

resultatindikatorer som ingår i urvalet.  

3.3 URVAL 

Nedan beskrivs hur urvalsprocessen (Esaiasson mfl 2009:178-179) har gått till. Det som 

undersöks är svenska börsnoterade företags miljöredovisning och ett urval av företag görs. 
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Dessutom görs urval ur GRI’s resultatindikatorer görs från miljöredovisningen i 

hållbarhetsredovisningarna. Urval av resultatindikatorer beskrivs i avsnitt 3.3.1. 

Av företagen exkluderas först de företag som inte är noterade på NasdaqOMX Stockholms 

large cap lista. Anledningen till att uppsatsen har avgränsats till large cap listan är att det i 

studier (Deloitte 2009; Clarkson mfl 2011; Deegan och Gordon 1996; Cowen, Ferreri och 

Parker, i Deegan och Gordon 1996) visat sig att de största företagen är de som 

hållbarhetsredovisade bäst, mest och utförligast. I nästa steg exkluderas de företag som inte 

redovisar enligt GRI. Företaget ska dessutom redovisa enligt GRI – G.3.1 alternativt GRI – 

G.3. Detta är uppdaterade versioner av GRI och GRI – G.3 togs i bruk 2006 (GRI 2011; 

Larsson och Ljungdahl:63) Av de 61 företagen som är noterade på NasdaqOMX Stockholms 

large cap lista redovisar 39 företag sin hållbarhetsredovisning i enlighet med GRIs ramverk. 

Av dessa 39 företag har 20 företag en separat hållbarhetsredovisning och 19 företag 

hållbarhetsredovisar direkt i årsredovisningen. Information om vilka företag som finns på 

large cap listan har hämtats från NasdaqOMX hemsida. Från hemsidan har även information 

om vilken sektor de olika företagen tillhör hämtats (NasdaqOMX 2013). I tabell 3 listas de 30 

företag som tillhör urvalet:  

   

ABB Ltd Fabege Peab Swedish Match  

ASSA ABLOY Handelsbanken Sandvik TeliaSonera 

Atlas Copco Hennes & Mauritz SCA Tieto 

Corporation 

Atrium 

Ljungberg 

Husqvarna SCANIA Trelleborg 

Axfood Lundin Mining 

Corp. 

SEB Wallenstam 

BillerudKorsnäs Meda Semafo Volvo 

Boliden NIBE Industrier SSAB   

Electrolux Nordea Bank Stora Enso   

Tabell 3. Undersökta företag. Information hämtad från NasdaqOMX Stockholms hemsida 

Sökningen för att finna de företag som redovisar sin hållbarhetsredovisning enligt GRI har i 

första hand gjorts via GRI’s databas (Sustainability Disclosure Database 2013). De företag 

som redovisar enligt GRI har möjligheten och uppmuntras att registrera sina redovisningar i 

GRI’s databas, ofta genom att länka till sin redovisning, så att redovisningarna finns 

lättillgängliga. Det är dock inte alla företag som länkar till hållbarhetsredovisningen i 

databasen så i ett andra steg har hållbarhetsredovisningen sökts via företagens respektive 
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hemsidor. I de flesta fall har redovisningarna identifierats och inkluderats i studien men i ett 

par fall lyckades inte dessa redovisningar identifieras och inkluderas i studien. Det var nio 

företag vars hållbarhetsredovisning inte identifierades. Enligt informationen på GRI’s 

hemsida redovisade alla dessa företag sin hållbarhetsredovisning i årsredovisningen, dock 

utan innehållsindex samt utan att hänvisa till vart i årsredovisningen de olika 

resultatindikatorerna redovisades. På grund av detta exkluderades de nio företagen ur studien. 

De företag som ingår i studien har även delats in i sektorer i enlighet med NasdaqOMX 

(2013) indelning av sektorer. Fördelningen av företagen per sektor visas i tabellen 4 nedan. 

Sektor Andel 

Råmaterial 6 av 7 

Finans 6 av 8 

Industri 9 av 12 

Konsumenttjänster 2 av 2 

Konsumentvaror 4 av 5 

Teknologi 1 av 2 

Telekommunikation 1 av 1 

Hälsovård 1 av 2 

Tabell 4. Andel av totala GRI-redovisande  

företag inkluderade i studien per sektor, 2011.  

Information sammanställd från insamlad data. 

För att förstå vad de olika sektorerna i tabell 4 innebär följer här en kort beskrivning av dem. 

Inom råmaterialsektorn är företagen verksamma inom till exempel skogsbruk, pappersmassa, 

gruvbrytning. Inom industrisektorn är företagen verksamma inom till exempel elkraft, 

verkstad, bygg och tillverkning. Inom konsumentvarusektorn är företagen verksamma inom 

till exempel tillverkning av vitvaror, verktyg, hygienprodukter etcetera. Inom 

konsumenttjänstesektorn återfinns företag som är verksamma inom exempelvis detaljhandeln 

och media. Inom finanssektorn ingår både fastighets- och finansbolag så som Hufvudstaden 

och SEB. Inom Teknologisektorn ingår teknik och it-företag. Inom Telekommunikation ingår 

bland annat olika telekommunikationsbolag och mobiloperatörer som Tele2 och Millicom. 

Inom hälsovård återfinns slutligen företag som är verksamma inom hälsovård genom att 

tillverka olika instrument som används i sjukvården samt mediciner etcetera. I bilaga 3 

presenteras företagen per sektor.    

3.3.1 URVAL AV RESULTATINDIKATORER 

I GRI används ett antal resultatindikatorer som är kopplade till den ekonomiska-, 

miljömässiga- och sociala dimensionen. Ur den miljömässiga dimensionen har ett antal 
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resultatindikatorer valts ut. Resultatindikatorerna är ytterligare indelade i kärn- och 

tilläggsindikatorer. Totalt finns 17 kärnindikatorer och 13 tilläggsindikatorer varav de 13 

tilläggsindikatorerna har exkluderats. Urvalet har slutligen fallit på tio olika 

resultatindikatorer inom den miljömässiga dimensionen. De tio utvalda 

miljöresultatindikatorerna är: 

 EN1 – Materialanvändning i vikt eller volym. 

 EN3 – Direkt energianvändning per primär energikälla. 

 EN4 – Indirekt energianvändning per primär energikälla. 

 EN8 – Total vattenanvändning per källa 

 EN16 – Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt. 

 EN17 – Andra relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt. 

 EN20 – NOx, SO2 samt andra väsentliga luftföroreningar, i vikt per typ. 

 EN22 – Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod. 

 EN23 – Totalt antal och volym av väsentligt spill. 

 EN28 – Monetärt värde av betydande böter, och det totala antalet icke-monetära 

sanktioner till följd av överträdelser av miljölagstiftning och -bestämmelser. 

 

Urvalet av resultatindikatorer gjordes initialt utifrån indelningen i kärnindikatorer och 

tilläggsindikatorer där valet föll på kärnindikatorer. GRI menar att kärnindikatorer till skillnad 

från tilläggsindikatorer är tillämpbara på de flesta företag och organisationer (GRI 2011). 

Därefter föll ytterligare ett antal kärnindikatorer bort på grund av att de inte redovisas lika 

frekvent som de kärnindikatorer som slutligen valdes. Information om hur frekvent 

resultatindikatorerna redovisas hämtades från GRI’s databas (Sustainability Disclosure 

Database 2013). I databasen kan företag registrera sina rapporter och även hjälpa GRI med 

statistik rörande vilken information som lämnas i rapporterna etcetera. Enligt kriteriet som 

används i den här uppsatsen ska över 60 procent av företagen redovisa för resultatindikatorn, 

jämförelsen har gjorts mot europeiska företag i GRI’s databas. Undantag för uppsatsens 

frekvenskriterium var EN20, resultatindikatorn redovisas enligt GRI’s databas inte av över 60 

procent av företagen, dock inkluderades indikatorn ändå (Sustainability Disclosure Database 

2013). I uppsatsens resultat konstaterades att resultatindikatorn var den indikator som 

redovisades av minst antal företag. En anledning till att de inte redovisas lika frekvent som 

övriga resultatindikatorer kan vara att företagen inte bedömer dem som tillräckligt väsentliga 

för deras verksamheter eller att företagen ännu inte funnit bra mätinstrument för att redovisa 
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dessa (GRI 2011). Resultatindikator EN26 (åtgärder för att minska miljöpåverkan från 

produkter och tjänster, samt resultat härav) exkluderades trots att fler än 60 procent av 

företagen valt att inkludera indikatorn (Sustainability Disclosure Database 2013). 

Anledningen till att resultatindikatorn exkluderades var att indikatorn i redovisning efter 

redovisning inte redovisades eller var jämförbar med tidigare år.  

3.4 MATERIAL 

Det material som har varit av störst vikt för uppsatsen är de hållbarhetsredovisningar som har 

samlats in och analyserats. De undersökta hållbarhetsredovisningarna gäller för år 2011 och 

publicerades år 2012. Anledningen till att hållbarhetsredovisningar för år 2011 valts är för att 

de flesta företagen ännu inte hade hunnit publicera sina hållbarhetsredovisningar för år 2012 

när uppsatsarbetet påbörjades. Hooks och Van Staden (2011:203) skriver att årsredovisningar 

är det primära dokument som företagen använder i sin kommunikation med övriga världen. I 

den här studien har miljöredovisningar hämtats från både separata hållbarhetsredovisningar 

samt hållbarhetsredovisningar som varit inkluderade i årsredovisningar. Det visade sig 

dessutom att hållbarhetsredovisningarna som skapats som separata dokument var lättare att 

identifiera då alla 20 företag som använder sig av separata hållbarhetsredovisningar kunde 

inkluderas i studien.    

Ytterligare material som varit viktig för studien är Deegan och Gordons (1996) artikel och 

studie som publicerades i den vetenskapliga tidsskriften Accounting and Business Journal. 

Artiklarna i tidsskriften blir granskade av branschkolleger innan publicering. Anledningen till 

att studien använder sig av deras artikel är att de erbjuder en möjlighet att använda en 

definition av positiv och negativ information som är applicerbar på de undersökta 

hållbarhetsredovisningarna. Då litteraturstudien genomfördes identifierades artiklar som 

presenterade modeller som behandlat hållbarhetsredovisningens hela utformning, bland annat 

Skouloudis mfl (2010). I Skouloudis mfl (2010) artikel fokuseras på vilken information som 

gör en hållbarhetsredovisning bra men dessa har dock inte varit applicerbara för att uppfylla 

den här uppsatsens syfte. I uppsatsens reflektionsdel reflekteras över den använda modellen 

och hur användbar modellen har varit i uppsatsen. 

I referensramen refereras till C.K Lindbloms fyra strategier för att kommunicera legitimitet. 

Lindblom skriver om dessa fyra strategier i ”The implications of organisational legitimacy for 

corporate social performance and disclosure”, Critical Perspectives on Accounting 
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Conference, New York. Källan som används är dock en andrahandskälla och referensen är 

Deegan och Unerman (2006). Anledningen till detta är att förstahandskällan inte gick att få 

tag i.  
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4 RESULTAT 

I resultatdelen presenteras fynden från de hållbarhetsredovisningar som studerats. 

Presentationen är disponerad enligt följande. Först presenteras data som visar utvecklingen 

av GRI-redovisningen i Sverige. I andra delen presenteras data som berör balansen mellan 

positiv och negativ information i de olika företagens miljöredovisningar. 

4.1 UTVECKLINGEN AV GRI I SVERIGE 

GRI är det internationell sett mest kända och använda ramverk som företag och organisationer 

använder sig av för att hållbarhetsredovisa. I tabell 5 presenteras information om hur 

användandet av GRI har utvecklats per sektor i svenska företag på NasdaqOMX Stockholms 

large cap lista. Informationen som presenteras visar utvecklingen från år 2006 fram till år 

2011.   

    

Sektor 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Råmaterial 2 2 3 5 7 7 

Finans 0 0 3 5 8 8 

Hälsovård 0 0 1 1 2 2 

Industri 3 6 7 8 12 12 

Konsumenttjänster 0 1 1 2 2 2 

Konsumentvaror 1 2 2 2 5 5 

Teknologi 1 1 1 1 2 2 

Telekommunikation 1 1 1 1 1 1 

Totala antalet företag 8 12 19 25 39 39 

Tabell 5. Utveckling av GRI i Sverige per sektor, 2006-2011. Information hämtad från Global 

Reporting Initiative 

Som man kan se i tabell 5 har utvecklingen inneburit att allt fler företag anslutit sig till GRI. 

Totalt sett har i snitt antalet företag som redovisar enligt GRI ökat med ca 37 procent
4
 per år 

mellan 2006 och 2011. Den enda sektor där det inte skett någon ökning sedan 2006 är 

telekommunikation. De företag som var sist med att börja använda GRI finns inom finans- och 

hälsovårdssektorn. Men hur stor andel företag per sektor är det som använder sig av GRI? 

Givetvis är det så att de olika sektorerna rymmer olika många företag och således är det 

relevant att också titta på informationen ur perspektivet andel anslutna företag per sektor. 

                                                 
4
 (39/8)

(1/5)
-1=0,37 
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I tabell 6 presenteras en överblick över svenska börsnoterade företag på large cap listan per 

sektor. Uppdelningen visar vilka företag som år 2011 redovisar GRI och vilka företag som 

inte redovisar enligt GRI. I tabellen är det tydligt hur stor andel de GRI redovisande företagen 

är per sektor. Tabellen visar dessutom om företagen redovisar enligt GRI i en separat 

hållbarhetsredovisning, om de redovisar enligt GRI men direkt införlivat i årsredovisningen 

eller om de inte redovisar hållbarhetsredovisning enligt GRI över huvud taget. Totalen i 

kolumnen näst längst till höger visar på totalt antal företag som finns per sektor på large cap 

listan.  

     

Sektor 

Separat 

Hållbarhetsredovisning – 

GRI 

Hållbarhetsredovisning fullt 

införlivad i årsredovisningen 

- GRI 

Ej GRI Totalt 

Andel som 

redovisar 

enligt GRI 

(%) 

Råmaterial 5 2 0 7 100% 

Finans 3 5 8 16 50% 

Hälsovård 0 2 2 4 50% 

Industri 5 7 4 16 75% 

Konsumenttjänster 1 1 2 4 50% 

Konsumentvaror 4 1 1 6 83% 

Teknologi 1 1 1 3 67% 

Telekommunikation 1 0 2 3 33% 

Övrigt 0 0 2 2 0% 

Totalt antal företag 20 19 22 61 64% 

Tabell 6. Antal företag som redovisar GRI per sektor, 2011. Information hämtad från Global 

Reporting Initiative 

Av alla de sektorer som finns representerade på NasdaqOMX Stockholms large cap lista är 

det endast i råmaterialssektorn som alla företag redovisar enligt GRI. I den här studien 

analyseras positiv- respektive negativ informationen i miljöredovisningen från sex av de sju 

företagen från råmaterialssektorn. Vidare kan man se att det i telekommunikationssektorn 

endast är ett av tre företag som redovisar enligt GRI. Som man kan se i tabell 5 har det GRI-

redovisande företaget i telekommunikationssektorn dock använt sig av GRI’s ramverk sedan 

2006. Ingen av företagets två sektorkolleger har dock börjat använda sig av GRI’s ramverk. 

Fördelningen mellan att redovisa GRI i en separat hållbarhetsredovisning eller direkt i 

årsredovisningen är totalt sett jämt fördelad. Av de 39 företagen som använder sig av GRI 

redovisar 20 företag i separat hållbarhetsredovisning och 19 företag redovisar direkt i 

årsredovisningen. Inom sektorerna är uppdelningen dock inte lika jämnt fördelad som den är 

totalt sett. Som visas i tabell 6 är fördelningen dock jämt fördelad i industri-, 
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konsumenttjänste- och teknologisektorn. I övriga fem sektorer är fördelningen ojämnare 

fördelad och i exempelvis konsumentvarusektorn redovisar fyra företag GRI i en separat 

hållbarhetsredovisning och ett företag redovisar direkt i årsredovisningen.   

4.2 DEN MILJÖMÄSSIGA DIMENSIONEN 

I det här avsnittet presenteras data som berör de olika resultatindikatorerna som undersökts. 

Informationen har samlats in från undersökningens 30 hållbarhetsredovisningar och specifikt 

från de avsnitt som berör miljöredovisningen. Hädanefter berör informationen som 

presenteras de 30 företag vars resultatindikatorer analyserats närmare. Informationen 

presenteras fortsättningsvis i ett antal tabeller som ska underlätta för läsaren att tillgodogöra 

sig informationen. Avsnittet behandlar hur företagen redovisar resultatindikatorerna i 

förhållande till GRI’s princip balans. GRI’s redovisningsprincip om balans i 

hållbarhetsredovisningen utgörs av att information som redovisas ska reflektera både positiva 

och negativa aspekter av organisationens prestationer. Informationen ska ge en opartisk bild 

av organisationens prestationer och verksamhet. Rapporten ska formas på ett sätt som gör att 

läsaren kan ta informerade beslut på basis av för företaget både gynnsam samt ogynnsam 

information.  

I tabell 7 presenteras de valda resultatindikatorerna med redovisningsuppfyllnad per sektor. 

Med redovisningsuppfyllnad menas antalet företag per sektor som har redovisat för de 

enskilda resultatindikatorerna. Eftersom att det är frivilligt för företagen att välja vilka 

resultatindikatorer de vill redovisa och vilka de anser vara väsentliga för deras verksamhet är 

det alltså inte säkert att de enskilda företagen redovisar på samma sätt som andra företag. I 

tabellen har Konsumenttjänster och konsumentvaror slagits ihop till en sektor varav två 

företag kommer från konsumenttjänstesektorn och fyra företag från konsumentvarusektorn. 

Sektorerna teknologi, telekommunikation och hälsovård har även de slagits ihop. Den sista 

gruppen representeras av ett företag per sektor, se vidare i tabell 4 för information om antalet 

inkluderada företag per sektor. Anledningen är att sektorerna var för sig är så små att de blir 

oöverskådligt om de skulle stå var för sig.  
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Sektor EN1 EN3 EN4 EN8 EN16 EN17 EN20 EN22 EN23 EN28 

Råvarumaterial 6 av 6 6 av 6 4 av 6 5 av 6 6 av 6 2 av 6 5 av 6 4 av 6 4 av 6 6 av 6 

Finans 2 av 6 1 av 6 5 av 6 4 av 6 5 av 6 4 av 6 0 av 6 4 av 6 2 av 6 4 av 6 

Industri 8 av 9 9 av 9 9 av 9 8 av 9 8 av 9 4 av 9 6 av 9 9 av 9 5 av 9 5 av 9 

Konsumenttjänster 
4 av 6 6 av 6 6 av 6 5 av 6 6 av 6 5 av 6 2 av 6 5 av 6 3 av 6 3 av 6 

Konsumentvaror 

Teknologi 

1 av 3 2 av 3 3 av 3 0 av 3 3 av 3 2 av 3 0 av 3 2 av 3 0 av 3 3 av 3 Telekommunikation 

Hälsovård 

Totalt antal företag 

21 av 

30 

24 av 

30 

27 av 

30 

22 av 

30 

28 av 

30 

17 av 

30 

13 av 

30 

24 av 

30 

14 av 

30 

21 av 

30 

Tabell 7. Antal företag som redovisar resultatindikator per sektor, 2011. Information är 

hämtad från företagens hållbarhetsredovisningar för år 2011 

Syftet med frekvenskriteriet som applicerades på resultatindikatorerna var att få ett så stort 

antal företag per indikator som möjligt. Som man kan se i tabell 7 är de flesta 

resultatindikatorerna redovisade av i varje fall ett företag per sektor. Undantag för det ovan 

sagda är resultatindikator EN20 (NOx, SO2 samt andra väsentliga luftföroreningar, i vikt per 

typ) där inget företag från finans, teknologi, telekommunikation eller hälsovård finns 

representerat. Inget företag från teknologi, telekommunikation eller hälsovård finns 

representerade i resultatindikator EN23 (Totalt antal och volym av väsentligt spill).  

Resultatindikator EN16 (Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt) är den 

indikator som redovisas av flest företag i studien. I jämförelse med GRI’s databas har 91 

procent av de rapporterande europeiska företagen rapporterat att de redovisar för EN16. 

Resultatindikator EN20 (NOx, SO2 samt andra väsentliga luftföroreningar, i vikt per typ) är 

den resultatindikator som redovisas av minst antal företag i studien. I jämförelse med GRI’s 

databas har 52 procent av de rapporterande europeiska företagen rapporterat att de redovisar 

för EN20. 

4.2.1 POSITIV OCH NEGATIV INFORMATION  

- FÖRSTA ANALYSDELEN 

I tabell 8 redovisas data som visar antalet miljöindikatorer som ökar, minskar samt antalet 

resultatindikatorer som i miljöredovisningen inte har varit jämförbar med föregående års 

hållbarhetsredovisning, det vill säga jämförbar med år 2010. I tabellen visas alltså bara de fall 

där företagen valt att redovisa för resultatindikatorn och inte de fall då företagen valt att inte 
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redovisa indikatorn. Helhetsbilden visas i tabell 9. I de fall resultatindikatorn inte har kunnat 

jämföras med tidigare år har det inte kunnat fastställas huruvida det har skett en ökning eller 

minskning av resultaten för den enskilda indikatorn. Då har informationen för den enskilda 

indikatorn inte varit tillräckligt tydlig eller jämförbar. För att läsaren ska kunna skapa sig en 

uppfattning om företagets utveckling för de olika resultatindikatorerna skall företagen även 

göra det möjligt för läsaren att följa negativa och positiva trender över tid. Också i tabell 8 

presenteras informationen med företagen indelade i sektorer. 

 

Sektor Ökar Minskar 
Ej 

jämförbart 

Andel ej 

jämförbara 

(%) 

Råvarumaterial 13 16 18 38% 

Finans 2 13 15 50% 

Industri 24 19 27 39% 

Konsumenttjänster 
10 21 14 31% 

Konsumentvaror 

Teknologi 

6 5 5 31% Telekommunikation 

Hälsovård 

Totalt antal 

resultatindikatorer 
55 74 79 38% 

Tabell 8. Resultatindikator ökar eller minskar per sektor, 2011.  

Information är hämtad från företagens hållbarhetsredovisningar för  

år 2011 

Även i tabell 8 har fem sektorer slagits ihop till två och anledningen är densamma som 

tidigare. Värt att notera är dock att nio av de tio ökade resultatindikatorerna i sektorerna 

konsumenttjänster och konsumtionsvaror tillhör företagen i konsumtionsvarusektorn. I alla 

sektorer är över hälften av de resultatindikatorer som undersökts jämförbara med tidigare års 

resultat. Undantaget är finanssektorn där hälften av resultatindikatorerna är jämförbara medan 

andra hälften inte är jämförbara. När resultatindikatorerna är jämförbara är det möjligt att 

följa trender över tid och bedöma företagens miljömässiga prestation över tid. Den kolumn 

som har högst noterade frekvenser av ökar och minskar är kolumnen minskar vilket indikerar 

att företagens påverkan på sin omgivning minskat 2011 jämfört med 2010. Minskade resultat 

bör vara gynnsamma sett ur företagens perspektiv med tanke på att många intressenter ur ett 

miljömässigt perspektiv kan tänkas värdesätta en minskad negativ påverkan på företagets 

omkringliggande miljö.   
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I tabell 9 inkluderas även företagen som inte redovisat resultatindikatorn så att skillnaden 

mellan icke redovisande företag och redovisande företag framgår. Totalen i den högra 

kolumnen står för antalet företag som är med i undersökningen, det vill säga 30 företag. De 

två kolumnerna till vänster om kolumnen längst till höger visar hur många av företagen som 

redovisar den specifika resultatindikatorn och hur många företag som inte gör det. Alla 

resultatindikatorer redovisas av fler undersökta företag än färre med undantag för 

resultatindikator EN20 (NOx, SO2 samt andra väsentliga luftföroreningar, i vikt per typ) och 

EN23 (Totalt antal och volym av väsentligt spill).  

    

Resultat- 

indikatorer 

Redovisar Redovisar 

Totalt 

Redovisar 

Ej 
Totalt 

Ökar Minskar Ej jämförbart 

EN1 5 8 8 21 9 30 

EN3 5 10 9 24 6 30 

EN4 5 12 10 27 3 30 

EN8 7 8 6 21+1 8 30 

EN16 11 13 4 28 2 30 

EN17 7 5 5 17 13 30 

EN20 3 8 2 13 17 30 

EN22 8 9 6 23+1 6 30 

EN23 3 0 11 14 16 30 

EN28 1 1 18 20+1 9 30 

Totalt antal 

indikatorer 
55 74 79 211 89 300 

Tabell 9. Hur företag redovisat per resultatindikator, 2011. Information är hämtad från  

företagens hållbarhetsredovisningar för år 2011. 

Den enda resultatindikator där inget företag redovisar för en minskning från 2010 till 2011 är 

EN23 (Totalt antal och volym av väsentligt spill). För resultatindikator EN28 (Monetärt värde 

av betydande böter, och det totala antalet icke-monetära sanktioner till följd av överträdelser 

av miljölagstiftning och –bestämmelser) ser man att bland de företag som redovisar för 

resultatindikatorn har 18 företag av sammanlagt 21 redovisande företag valt att inte jämföra 

med tidigare år. I tabellen visas tre summor med (+1) i marginalen, pluset innebär att ett 

företag redovisade indikatorn men redovisade ”ingen förändring” för resultatindikatorn 

mellan år 2010 och 2011. På grund av att företagen trots allt redovisat för indikatorn visas de i 
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sammanställningen. Sammanlagt har 300 observationer gjorts och i 211 av observationerna 

redovisades den enskilda resultatindikatorn.  

4.2.1 ANDRA ANALYSDELEN 

I tabell 10 redovisas den data som samlats in med hjälp av Deegan och Gordon’s (1996) 

definition av vad som är positiv och negativ information i miljöredovisningar. Denna del 

utgörs således av steg två i analysprocessen. De resultatindikatorer som har undersökts är de 

resultatindikatorer som ökade från 2010 till år 2011. Sammanlagt undersöktes 55 av 300 

resultatindikatorer närmare. Det vill säga alla indikatorer som ökat och som noteras i 

totalkolumnen för ökar i tabell 9 ovanför. Tabellen visar att totalt 55 observationer ökat från 

föregående år och därför undersöktes den närliggande texten till dessa 55 observationer 

närmare. I och med att det kan förekomma fler teman per indikator är antalet teman och 

observerade ökade resultatindikatorer inte lika många till antalet. För att avgöra om 

informationen i texten var positiv eller negativ lästes texten i miljöredovisningarna igenom 

och analyserades. Därefter noterades teman. I tabellen nedan redovisas frekvensen för positiva 

respektive negativa teman i de analyserade texterna, informationen presenteras per 

resultatindikator.  

 

Resultat- 

indikatorer 
Positiv Negativ 

EN1 5 0 

EN3 
7 0 

EN4 

EN8 6 0 

EN16 
20 0 

EN17 

EN20 3 1 

EN22 3 0 

EN23 3 6 

EN28 0 2 

Totalt antal 

teman 
47 9 

Tabell 10. Positiv och negativ information per resultatindikator, 2011.  

Information är hämtad från företagens hållbarhetsredovisningar för år 2011 

I tabellen visas resultatindikator EN3 och EN4 samt EN16 och EN17 tillsammans. 

Anledningen till det är att de ofta sammanvävdes i redovisningarna. Resultatindikatorerna 
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EN3 och EN4 behandlar direkt och indirekt energianvändning och de två resultatindikatorerna 

behandlades alltså oftare tillsammans snarare än separat. Detsamma gäller för EN16 (Totala 

direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt) och EN17 som behandlar andra relevanta 

utsläpp av växthusgaser.  

Som tabellen visar är informationen som företagen presenterar i anslutning till 

resultatindikatorerna överlag positiv. Den negativa information som redovisades berörde 

oftast spill av olika slag. Exempelvis handlade det om att företag beskrev att utsläpp skett i 

samband med exempelvis transport eller utsläpp från någon av de fabriker som var i bruk. De 

resultatindikatorer som registrerats för mest positiv information är EN16 (Totala direkta och 

indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt) och EN17 (Andra relevanta indirekta utsläpp av 

växthusgaser, i vikt). Informationen i tabellen visar alltså frekvensen av antalet positiv och 

negativ information som noterades i de hållbarhetsredovisningar som undersöktes. Det som 

inte syns i tabellen är när företagen valt att redovisa för resultatindikatorn men inte beskrivit 

resultatet i varken positiva eller negativa ordalag.  I dessa fall kan man säga att informationen 

var neutral på det sätt att ingen av Deegan och Gordons (1996) alternativ för positiv 

respektive negativ information var applicerbar på texten. I tabell 11 presenteras återigen 

frekvenserna för positiv respektive negativ information men denna gång presenteras 

informationen per sektor. 

 

Sektor Positiv Negativ 

Råmaterial 14 5 

Finans 0 0 

Industri 21 1 

Konsumenttjänster 
6 3 

Konsumentvaror 

Teknologi 

6 0 Telekommunikation 

Hälsovård 

Totalt antal teman 47 9 

Tabell 11. Positiv och negativ information per sektor, 2011. 

Information är hämtad från företagens hållbarhetsredovisningar för år 2011 

Den enda sektor där varken positiv eller negativ information presenterades var i finanssektorn. 

I övriga sektorer registrerades positiv eller negativ information vid i vart fall ett par tillfällen. 
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De sektorer som noterades för flest positiva och negativa teman var industri- och 

råmaterialssektorn. Som man kan se i tabell 8 noterades dessa sektorer även för flest ökningar 

av sina resultatindikatorer jämfört med övriga sektorer. För att jämna ut skillnaden som 

uppstår på grund av skillnader i antalet ökade indikatorer presenteras i tabell 12 positiv 

respektive negativ information i förhållande till antalet resultatindikatorer som ökade per 

sektor. 

  

Sektor Positiv Negativ 

Råmaterial 1,08 per ind. 0,38 per ind. 

Finans 0,00 per ind. 0,00 per ind. 

Industri 0,88 per ind. 0,04 per ind. 

Konsumenttjänster och 

Konsumentvaror 
0,60 per ind. 0,30 per ind. 

Teknologi, 

Telekommunikation och 

Hälsovård 

1,00 per ind. 0,00 per ind. 

Antal teman per indikator i 

genomsnitt 
0,85 per ind. 0,16 per ind. 

Tabell 12. Antalet teman per resultatindikator och sektor, år 2011. 

Information är hämtad från företagens hållbarhetsredovisningar för år 2011.   

Tabellen visar att råvarumaterialssektorn har högst andel positiva teman per resultatindikator 

följt av den sammanslagna gruppen Teknologi-, Telekommunikations- och Hälsovårdssektorn. 

I den sammanslagna gruppen är förhållandet med ett positivt tema per resultatindikator 

gällande också för de tre enskilda sektorerna. Tabellen visar också att den genomsnittliga 

andelen negativa teman per resultatindikator är färre än andelen positiva teman per 

resultatindikator och i industrisektorn är andelen endast 0,04 teman med negativ information 

per indikator. I den sammanslagna gruppen registrerades inga negativa teman. 

I uppsatsens nästa del analyseras och diskuteras resultatdelen med hjälp och stöd av den 

teoretiska bakgrund som presenterats i uppsatsens teoretiska ramverk. All data som har 

redovisats i resultatdelen har samlats in från de hållbarhetsredovisningar som undersökts.  
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5 DISKUSSION 

I diskussionsdelen analyseras insamlad data med stöd av det teoretiska ramverket som 

presenterades i kapitel 2. Disponeringen är enligt följande. Första delen tar hänsyn till GRIs 

redovisningsprincip balans och de kriterier som GRI fastställt. I den andra delen används 

legitimitetsteorin för att tolka utvecklingen de senaste åren samt balansen mellan positiv och 

negativ information. I den tredje och sista delen utgår analysen från signalteorin och mer 

specifikt asymmetrisk information.  

5.1 BALANS 

Uppsatsens syfte är att undersöka och förstå hur miljöinformation i svenska företags 

hållbarhetsredovisning är balanserad mellan positiv och negativ information. Enligt GRI finns 

det ett par kriterier att utgå från för att bedöma om informationen är balanserad eller inte. 

Dessa kriterier är: 

 Rapporten lämnar information om både positiva och negativa resultat och 

upplysningar.  

 Informationen i rapporten är formad och presenterad på ett sådant sätt att användaren 

kan se positiva och negativa trender över tid.  

 De olika ämnena och resultatindikatorerna är proportionellt viktade i förhållande till 

hur väsentliga de är. Detta innebär att de indikatorer som redovisas ska ges det 

utrymme som är rimligt i förhållande till dess betydelse för företaget. Det innebär 

också att positiva resultat inte ska ges mer utrymme på grund av att det är bra resultat 

utan för att indikatorn är väsentligt för företaget. Vad som är väsentligt för det 

enskilda företaget kan skilja sig mellan olika företag och olika branscher och beror 

dessutom på vad utomstående intressenter anser vara väsentligt. 

(GRI 2011) 

Från GRIs ramverk har ett antal resultatindikatorer valts ut och undersökts närmare. De 

utvalda resultatindikatorerna hör till GRI’s kärnindikatorer. GRI menar att information om 

både positiva och negativa resultat skall redovisas och det ska vara möjligt att som läsare 

finna och förstå informationen som redovisas. För att kunna ta ställning till om informationen 

i redovisningen är balanserad är det nödvändigt att informationen är tydlig och jämförbar. Att 

information ska vara jämförbar knyter an till de allmänna redovisningsprinciper som beskrevs 
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i det teoretiska ramverket och som enligt Wolk mfl (2004) tillhör den andra gruppen 

redovisningsprinciper som är mer fokuserad på den information som sänds från företaget. 

Uppsatsens insamlade material tyder på att de flesta företag redovisar resultatindikatorerna så 

att de är tydliga och jämförbara. Utgår man från de ovan nämnda kriterierna är informationen 

som presenteras i miljöredovisningen ofta balanserad. I varje fall redovisas oftare än sällan 

miljöindikatorer så att de är jämförbara över tid samt utgörs av både positiva och negativa 

resultat. Av de totalt 300 observationer som gjorts av enskilda resultatindikatorer redovisades 

indikatorerna vid 211 av observationerna. Det innebär att 89 resultatindikatorer inte 

redovisades. Av de 211 resultatindikatorer som redovisades var 79 ej jämförbara. Det innebär 

att 132 resultatindikatorer var jämförbara mellan år 2010 och 2011. Det väsentliga i 

rapporteringen är att informationen presenteras konsekvent och att det finns en möjlighet att 

följa trender över tid i hållbarhetsredovisningen. Huruvida resultatindikatorerna är väsentliga 

för företaget eller viktade på ett rimligt sätt i förhållande till miljöredovisningens övriga 

information har inte fokuserats på och det görs därför inget försök till tolkning av 

informationen som presenteras i miljöredovisningarna ur det hänseendet. Dock kan det vara 

möjligt att skönja tendenser av den anledningen att resultatindikatorer som företagen 

redovisar även bör vara de som de anser vara mest väsentliga. 

Den sektor som i studien var sämst på att redovisa trender och resultat över tid var 

finanssektorn där hälften av de undersökta resultatindikatorerna inte var jämförbara. Det 

visade sig också att endast två av de femton jämförbara resultatindikatorerna ökat från 2010 

till 2011. Det är dock svårt att säga huruvida det är strategiskt av företagen i finanssektorn 

eller inte. Bland övriga sektorer är mellan 60 och 70 procent av resultatindikatorerna 

jämförbara. I övriga sektorer är det dessutom mindre skillnader mellan antalet ökade och 

minskade resultat än i finanssektorn.       

5.2 LEGITIMITET 

I det teoretiska ramverket beskrivs legitimitet utifrån den legitimitet som företagen är i behov 

av för att verka inom samhällen. Legitimitetsteorin har använts i andra studier som undersöker 

hållbarhetsredovisningar och miljöredovisningar för att förklara förändringar som sker och de 

beteenden som företag har. I den här studien kan man se hur antalet företag som redovisar 

hållbarhetsredovisning efter GRI’s ramverk har ökat med ca 37 procent sedan 2006. Att 

företagen använder sig av samma ramverk tyder på att företagen söker legitimitet genom 

konformitet vilket är i linje med det institutionella perspektivet på legitimitet. Det innebär att 
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företag efterliknar varandra vad gäller användandet av olika procedurer och standarder för att 

få eller behålla legitimitet i samhällets ögon. Deegan och Gordon (1996) visade i sin studie på 

hur mängden information i miljöredovisningar ökat i samma takt som medlemskapen i de 

största miljöorienterade australiensiska ideella organisationerna. Det finns ett intresse för 

miljöfrågor och klimat i det svenska samhället precis som det gör internationellt och att som 

företag ta hänsyn till miljön är legitimerande. Att då använda sig av ett internationellt välkänt 

ramverk så som GRI ger företagen mer legitimitet. Dessutom har svenska staten ett krav på 

statligt ägda företag att hållbarhetsredovisa och använda sig av GRI’s ramverk vilket även det 

lär ha betydelse för GRI’s legitimerande kraft i Sverige. Genom att statligt ägda företag måste 

hållbarhetsredovisa och använda sig av GRI är det rimligt att det spiller över på andra stora 

företag i Sverige när de undersöker hur och på vilket sätt de ska hållbarhetsredovisa. I och 

med att hållbarhetsredovisningen är legitimerande så kan man även anta att det blir 

ekonomiskt rationellt att hållbarhetsredovisa. Detta utan att någon uppenbar ekonomisk 

vinning kan härledas direkt ur aktiviteten att hållbarhetsredovisa.  

Legitimitet genom konformitet är även något som Hedberg och Malmborg (2003) fann i sin 

studie där de uppmärksammade att företag använde sig av just GRI för att öka trovärdigheten 

i sin rapportering. Hur kan man med hjälp av legitimitetsteorin tolka balansen mellan positiv 

och negativ information i miljöredovisningen? 

I Deegan och Rankin (1996) samt Deegan och Gordon (1996) studier väljer företag att 

redovisa positiv i högre grad än negativ information. I deras studie benämner de företagens 

redovisning som en form av självberömmande. De menar att beteendet är i linje med 

legitimitetsteorins antaganden om hur företag söker legitimitet genom att redovisa positiv 

istället för negativ information. Som konstaterats i det första avsnittet går det att säga att 

företagen genom att redovisa resultatindikatorerna ger möjlighet till balans i informationen, i 

varje fall ur ett GRI perspektiv. Informationen som redovisas är oftare jämförbar än inte 

jämförbar med tidigare år och informationen är resultatmässigt både negativ och positiv. Dock 

finns många resultatindikatorer som inte gjorts jämförbara i miljöredovisningarna. Detta 

omöjliggör att följa trender över tid och därmed uppstår ett mät- och jämförbarhetsproblem.  

Om man använder sig av Deegan och Gordons (1996) kriterier för vad som är positiv 

respektive negativ information och applicerar det på de undersökta företagen visar det sig att 

informationen som står i anslutning till de redovisade resultatindikatorerna i högre 

utsträckning är positiv än negativ. I den här studien noterades 47 positiva teman och endast 
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nio negativa teman. Det tyder på att företag hellre redovisar självberömmande information än 

presenterar information som kan anses vara negativt för företaget.   

Den sektor som noterades för flest positiva teman i absoluta termer var industrisektorn men 

det var råmaterialssektorn som noterades för flest positiva teman per resultatindikator, relativt 

sett. Närmare bestämt 1,08 per indikator. I industrisektorn ingår företag som Scania, 

AssaAbloy och Sandvik. I råvarusektorn ingår företag som Boliden, Lundin Mining 

corporation och Stora Enso, företag som i sin verksamhet har en större påverkan på miljön än 

exempelvis företag i den finansiella sektorn. Att råvarusektorn noterades för flest antal 

positiva teman går i linje med legitimitetsteorins antagande om att företag som har en större 

effekt på miljön även väljer att framhäva de positiva insatser som genomförs för miljön. 

Fynden är också i linje med Deegan och Gordons (1996) fynd om miljökänsliga företag i 

Australien som visade sig redovisa mer positiv information än övriga sektorer. Resultaten 

tyder på att skillnaderna mellan stora stora företag internationellt inte är så stora vad gäller hur 

de väljer att redovisa positiv och negativ information i miljöredovisningen. 

5.3 INFORMATIONSASYMMETRI 

Resultatdelen tyder på att det är relativt lika mellan de olika sektorerna med hänsyn till vilka 

resultatindikatorer som redovisas och vilka som inte redovisas. Det går dock att dela in de 

olika sektorerna i två grupper som var för sig är mer lika varandra till hur de redovisar. Den 

första gruppen är aktivare i resultatredovisningen och utgörs av sektorerna råvarumaterial, 

industri, konsumenttjänster och konsumentvaror. Av dessa fyra sektorer noterades de två 

förstnämnda sektorerna för både fler positiva teman per ökad resultatindikator samt för fler 

resultatmässiga ökningar av resultatindikatorerna än de två sistnämnda sektorerna. Som 

noterats tidigare utgörs konsumenttjänster och konsumtionsvaror i stort sett bara av den 

sistnämnda sektorn eftersom att konsumenttjänster endast noterades för en ökad 

resultatindikator. I den andra gruppen placeras finans-, teknologi-, telekommunikation och 

hälsovårdsektorn. Av sektorerna i den andra gruppen registrerades finanssektorn för färre 

resultatmässiga ökningar av resultatindikatorerna men även för noll registrerade positiva och 

negativa teman per ökad resultatindikator. Värt att notera är också att inget av företagen i den 

passiva gruppen registrerades för något negativt tema per ökad resultatindikator. Av denna 

jämförelse framträder att den första gruppen utgörs av företag som i större utsträckning 

redovisar resultatindikatorer och lägger större vikt vid att vara aktiva i sin miljöredovisning än 

den andra gruppen som i högre utsträckning är passivare. En jämförelse visar att den passiva 
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gruppen redovisar runt 50 procent av de undersökta resultatindikatorerna emedan den aktiva 

kommunicerande gruppen redovisar från 75 procent av de undersökta resultatindikatorerna.    

Eftersom att det är frivilligt vilka resultatindikatorer som redovisas och hur mycket man 

behöver redovisa samt att krav på externa kontroller av hållbarhetsredovisningen inte finns 

kan man tänka sig att en skillnad uppstår i vilka resultatindikatorer företagen väljer att 

redovisa. I linje med legitimitetsteorins antagande skulle man då kunna anta att företag 

dessutom väljer att redovisa information som är enbart positiva för företaget. Dels på grund av 

att företaget innehar all information men också för att de inte tjänar på att visa upp negativa 

resultat om de inte måste göra det. Som uppsatsens resultatdel visar är det dock blandat 

mellan positiva resultat och negativa resultat samt även en del resultat där en jämförelse med 

tidigare år inte går att göra på grund av att ingen förändring har skett. Att resultaten är 

jämförbara möjliggör att informationsasymmetrin mellan företagen och mottagarna av den 

information som förmedlas via hållbarhetsredovisningen minskar. GRI’s ramverk möjliggör 

således för informationen att vara balanserad i och med de riktlinjer som finns för hur 

resultatindikatorerna ska redovisas. Den negativ information som redovisas är i stort sett 

enbart förlagd till de indikatorer som redovisar spill och böter. Det är möjligt att sådan 

information är så pass tillgänglig för allmänheten att ett försök att undanhålla informationen 

inte låter sig göras.  

Lindblom beskrev som en av fyra strategier för att uppnå legitimitet i samhället att företag kan 

beskriva sin verksamhet i positiva ordalag för att framstå som legitima. Ur ett 

informationsasymmetriskt perspektiv existerar inte fullständig information mellan företagen 

och omvärlden. Det är således upp till avsändaren att avgöra hur mycket av verksamhetens 

aktiviteter som ska kommuniceras och resultaten visar att miljöredovisningen innehåller mer 

positiv än negativ information och att företag trots allt tar möjligheten att använda 

miljöredovisningen som en kanal för att framstå som mer legitima.    
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6 SLUTSATSER 

I det här avsnittet presenteras uppsatsens slutsatser. Här behandlas vad resultaten får för 

effekt på de frågor som har ställts och vad resultatet får för effekt på uppsatsens syfte.  

6.1 BALANSERAD OCH OBALANSERAD INFORMATION 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur miljöinformationen i svenska börsnoterade företags 

hållbarhetsredovisning är balanserad mellan positiv och negativ information. För att besvara 

syftet ställdes tre frågor. För det första undersöktes vad positiv och negativ information är för 

något. Därefter undersöktes hur miljöredovisningen är balanserad mellan positiv och negativ 

information och slutligen hur den allmänna trenden ser ut för användandet av GRI bland 

företag listade på NasdaqOMX Stockholms large cap lista. Resultaten har även jämförts med 

de studier som gjorts på de australiensiska företagen. 

Tre huvudsakliga slutsatser kan härledas från resultaten. För det första så finns det olika sätt 

att se på vad balans i miljöredovisingen innebär. Två perspektiv har presenterats i den här 

studien. Enligt GRI innebär balans mellan positiv och negativ information att det i 

redovisningen ges möjlighet att följa negativa och positiva trender och att både negativa och 

positiva resultat finns med. I Deegan och Gordons (1996) indelning i positiv och negativ 

information behandlas dock i första hand den text som företagen producerar i 

miljöredovisningen. GRI möjliggör alltså för balans i redovisningen men innehållsmässigt är 

texten i högre grad positiv än negativ precis som i Deegan och Gordons (1996) och Deegan 

och Rankins (1996) australiensiska studie.   

För det andra ger företagen, i ca 60 procent av de indikatorer som redovisas, sina läsare 

möjligheten att följa trender och resultat i miljöredovisningen. Detta gäller dock inte för alla 

indikatorer och för principerna om tydlighet och jämförbarhet i redovisningen är det relevant 

att fler indikatorer görs jämförbara. Det skulle innebära att företagen möjliggör just det som är 

viktigt för balans i redovisningen, nämligen att trender och resultat kan följas i redovisningen. 

Ibland kan det vara så att indikatorer inte är väsentliga för företagen att redovisa. I dessa fall 

är min uppfattning att företagen bör förklara anledningen till bortfallen så att anledningen görs 

tydlig för hållbarhetsredovisningens läsare.  

I uppsatsens resultatdel visar det sig att det i miljöredovisningen och med hjälp av GRI ges 

utrymme och presenteras både positiv och negativ resultatutveckling. I texterna som 

analyserats är indelningen i positiv respektive negativ information dock övervägande positiv 
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vilket tyder på att företagen gärna använder miljöredovisningen i ett självberömmande syfte 

precis så som Deegan och Gordon (1996) samt Deegan och Rankin (1996) menar att de 

australiensiska företagen gjorde i deras studie. Det är trots allt företagen som i första hand har 

informationen och väljer vad de vill kommunicera till omvärlden. Begrepp som window 

dressing kan användas i sammanhanget och innebär att företagen försöker skapa en bild av att 

vara ansvarstagande och miljövänliga. I och med att informationen är övervägande positiv och 

särskilt i företag som kan anses vara miljökänsliga är slutsatsen att företag gärna försöker 

skapa en bild av att de är ansvarstagande överrensstämmande med tidigare studier. I de fall 

negativ information noterades var det övervägande på grund av spill av olika slag och ofta 

sammankopplades den negativa informationen med positiv information. Beteendet stämmer 

överrens med två av Lindbloms fyra strategier som företag kan använda sig av när de vill 

legitimera sin verksamhet. För det första kan företag försöka informera sin omgivning om 

förändringar som företagen genomför och för det andra kan företagen försöka ändra 

samhällets uppfattning om företaget. Genom att framställa sig på ett miljömedvetet sätt dras 

slutsatsen att företagen beter sig i enlighet med Lindbloms strategier.   

För det tredje så tyder den positiva utvecklingen av företag som använder sig av GRI’s 

ramverk på att fler svenska företag ansluter sig till GRI’s sätt att redovisa 

hållbarhetsredovisning. Utvecklingen bekräftar det institutionella perspektivet av 

legitimitetsteorin som menar att företag tar efter varandra i användandet av olika processer 

och standarder.  

Vad går det att säga om hur de olika sektorerna redovisar balans mellan positiv och negativ 

information? Som presenterades i föregående avsnitt 5.3 utkristalliserades två grupper där den 

ena gruppen är mer aktiv och den andra gruppen är mer passiv. Att undersöka de olika 

sektorerna var från början inte del av syftet för uppsatsen. Dock blev det en naturlig del av 

undersökningen av balansen mellan positiv och negativ information. Anledningen till detta är 

för att det har visat sig finnas skillnader mellan de olika sektorerna precis som det fanns 

skillnader mellan olika företag i den australiensiska studien. För det första visar uppsatsens 

resultat att det endast är i sektorn råmaterial där alla sektorers företag använder sig av GRI. 

Sektorn består av företag med stor miljöpåverkan och det är i enlighet med legitimitetsteorin 

att förvänta att företagen i denna sektor visar att de tar ansvar för miljön. Den sektor med 

minst andel jämförbara indikatorer är finanssektorn där 50 procent av indikatorerna inte är 

jämförbara vilket också omöjliggör för läsare av miljöredovisningen att följa trender och 

resultat över tid. Finanssektorn skiljer sig från de miljökänsligare sektorerna som industri- och 
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råmaterialsektorn. Det är möjligt att finanssektorn följer eller redovisar andra standarder och 

resultatindikatorer som är väsentligare för dem än de som finns för miljöredovisningen. 

Ytterligare ett utmärkande fynd för råmaterialsektorn var antalet positiva och negativa teman 

per indikator där de hade högst antal positiva teman per ökad indikator med 1,08 per 

indikator. Dessa fynd tyder på att företag som är verksamma inom sektorer med högre 

miljöpåverkan har mest att vinna på att redovisa positiv information om sin verksamhet. 

Fyndet är jämförbart med vad Deegan och Gordon (1996) fann i sin studie av de 

australiensiska företagen och som beskrevs i uppsatsens teoretiska ramverk. De fann att 

miljökänsliga företag i högre utsträckning redovisade positiv information i sina 

miljöredovisningar. Deras slutsats var att dessa företag redovisar mer positiv information för 

att legitimera sin verksamhet för externa aktörer och det slutsatsen även tänkas vara 

applicerbar på svenska företag som miljö- och hållbarhetsredovisar. Trots att GRI möjliggör 

för balans i redovisningen är alltså informationen i miljöredovisningen fortfarande 

övervägande positiv och självberömmande. Resultaten från den här studien överensstämmer 

med resultaten från Deegan och Gordon (1996) samt Deegan och Rankins (1996) studier och 

några skillnader går i stort inte att finna. Utmärkande är dock att GRI möjliggör för 

informationen i miljöredovisningen att vara balanserad.  
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7 REFLEKTIONER  

I uppsatsens sista del reflekteras över de fynd som har presenterats samt reflektion över 

uppsatsen i sin helhet över över hur fortsatta studier skulle kunna se ut. 

7.1 STUDIEN I SIN HELHET 

I den här delen lyfts de viktigaste reflektionerna fram. Eftersom att uppsatsens syfte var att 

undersöka balansen mellan positiv och negativ information blev valet av analysmodell ett av 

de mest kritiska momenten i uppsatsen. Valet föll på Deegan och Gordons (1996) modell som 

de använde för att undersöka australiensiska företag. Valet av deras modell gjorde att det blev 

naturligt att jämföra studiens resultat med resultaten från deras studie samt Deegan och 

Rankins (1996) studie. Deras klassificering användes för att studera texterna som fanns i nära 

anslutning till de resultatindikatorer som undersöktes. Som stöd för användandet av modellen 

finns ett antal exempel på vad som utgör positiv samt negativ information. Antalet exempel på 

positiv information är dock fler än de negativa vilket kan tänkas öka möjligheten att finna 

positiv information i förhållande till möjligheten att finna negativ information. I den här 

uppsatsen noterades och räknades antalet positiva och negativa teman men det hade också 

varit möjligt att mäta ord. Hade ord räknats skulle det vara möjligt att få reda på hur mycket 

utrymme positiv respektive negativ information får. Så som syftet formulerats tyckte jag dock 

att teman var ett bättre sätt att räkna frekvensen av negativ respektive positiv information på.  

Som uppsatsens resultat tyder på använder företag miljöredovisningen för att framhäva sina 

positiva sidor och beskriva de miljömässigt goda saker de gör i sin verksamhet och i miljön 

där de är verksamma. Dock ges ofta en möjlighet att följa trender över tid och därmed 

möjligheten att tyda både en positiv och negativ utveckling vilket är något som GRI anser 

behövas för att balans i redovisningen skall uppnås. Att informationen i redovisningarna är 

mer positiv än negativ är kanske inte helt oväntat, men som KPMG (1993, se Deegan & 

Gordon 1996:190) påpekar kan det vara bra för företag att väga upp med negativ information 

för att redovisningen i sin helhet ska bli trovärdigare och man på ett ärligt sätt ska kunna följa 

företags påverkan på miljön men även i den sociala- och ekonomiska dimensionen som ju 

ingår i GRI’s helhetsperspektiv på hållbarhet. 

7.2 FORTSATTA STUDIER 

I Deegan och Rankins (1996) studie undersöktes specifikt företag som blivit föremål för åtal 

genom att de på något sätt brutit mot miljölagar. En sådan studie vore även intressant att göra 
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på svenska företag. Tanken är att företag som blivit åtalade också bör ha negativ information 

att kommunicera via sina miljöredovisningar. I den här studien var den positiva informationen 

övervägande och det vore intressant att jämföra mellan företag som inte blivit åtalade och 

företag som blivit åtalade för att ta reda på om det är någon signifikant skillnad mellan 

mängden positiv och negativ information. För att undersöka detta kan man exempelvis 

använda sig av en innehållsanalys samt legitimitetsteorin. Det vore även intressant att 

undersöka om det finns någon skillnad i hur man hållbarhetsredovisar beroende på om man 

använder sig av GRI eller andra riktlinjer för hållbarhetsredovisning. Ytterligare en jämförelse 

skulle kunna göras mellan resultatindikatorer som haft en positiv utveckling respektive en 

negativ utveckling över tid för att se om mängden positiv respektive negativ information 

skiljer sig.  

I uppsatsen utkristalliseras två grupper varav den ena är mer aktiv och kommunicerande än 

den andra gruppen som är mer passiv i sin redovisning av resultatindikatorerna. Det skulle 

vara intressant att ytterligare undersöka vilka likheter och skillnader som finns mellan hur 

olika sektorer hållbarhetsredovisar. Det är även rimligt att föreställa sig att det finns skillnader 

inom de olika sektorerna varför det kan vara intressant att även undersöka likheter och 

skillnader inom de olika sektorerna. Dessutom vore det intressant att titta närmare på vilka 

mått och mätförfaranden som företagen använder sig av när de hållbarhetsredovisar. Detta för 

att öka jämförbarheten mellan olika hållbarhetsredovisande företag. 

Ytterligare en studie som vore intressant att genomföra vore att undersöka vilka ekonomiska 

incitament företag har att hållbarhetsredovisa. Det vore intressant att ta reda på om de ser 

hållbarhetsredovisningen som endast en kostnad eller som något de i längden kan dra vinning 

ur.  
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9 BILAGOR 

BILAGA 1 
   

 
 

Miljöresultatindikatorer 

# Typ Aspekt: Material 

1 Kärn- Materialanvändning i vikt eller volym. 

2 Kärn- Återvunnet material i procent av materialanvändning 

# Typ Aspekt: Energi 

3 Kärn- Direkt energianvändning per primär energikälla. 

4 Kärn- Indirekt energianvändning per primär energikälla. 

5 Tilläggs- Minskad energianvändning genom sparande och effektivitetsförbättringar. 

6 Tilläggs- 

Initiativ för att tillhandahålla produkter och tjänster som är energieffektiva 

eller baserade på förnyelsebar energi, samt minskningar av energibehovet 

som ett resultat av dessa initiativ. 

7 Tilläggs- Initiativ för att minska indirekt energianvändning samt uppnådd reducering. 

#   Aspekt: Vatten 

8 Kärn- Total vattenanvändning per källa 

9 Tilläggs- Vattenkällor som väsentligt påverkas av vattenanvändningen. 

10 Tilläggs- 
Återvunnen och återanvänd vattenvolym, i totala siffror och i procent av 

totalt använd volym. 

# Typ Aspekt: Biologisk mångfald 

11 Kärn- 

Lokalisering och storlek av ägd, hyrd och brukad mark, i eller intill 

skyddade områden och områden med högt biologiskt mångfaldsvärde 

utanför skyddade områden. 

12 Kärn- 

Beskrivning av väsentlig påverkan från aktiviteter, produkter och tjänster på 

den biologiska mångfalden i skyddade områden, samt områden med hög 

biodiversitet utanför skyddade områden. 

13 Tilläggs- Skyddade eller restaurerade habitat (livsmiljöer). 

14 Tilläggs- 
Strategier, pågående åtgärder och planer för att framgent hantera påverkan 

på den biologiska mångfalden. 

15 Tilläggs- 
Antal IUCN-rödlistade arter och nationellt skyddade arter med habitat i 

områden som påverkas av verksamheten. 

# Typ Aspekt: Utsläpp till luft och vatten samt avfall 

16 Kärn- Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt. 

17 Kärn- Andra relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt. 

18 Tilläggs- Initiativ för att minska utsläppen av växthusgaser, samt uppnådd minskning. 

19 Kärn- Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen, i vikt. 

20 Kärn- NOx, SO2 samt andra väsentliga luftföroreningar, i vikt per typ. 
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21 Kärn- Totalt utsläpp till vatten, per kvalitet och recipient. 

22 Kärn- Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod. 

23 Kärn- Totalt antal och volym av väsentligt spill. 

24 Tilläggs- 

Vikt av transporterat, importerat, exporterat eller behandlat avfall, som 

klassats som miljöfarligt enligt villkoren i Baselkonventionens Bilagor I, II, 

III och VIII, samt procent transporterat avfall som transporterats 

internationellt. 

25 Tilläggs- 

Identitet, storlek, skyddsstatus och värde avseende biologisk mångfald för 

vattenmassor med tillhörande habitat som väsentligt påverkas av den 

redovisande organisationens utsläpp av vatten samt dess avgivna 

avrinningsvatten. 

#   Aspekt: Produkter och tjänster 

26 Kärn- 
Åtgärder för att minska miljöpåverkan från produkter och tjänster, samt 

resultat härav. 

27 Kärn- 
Procent av sålda produkter och deras förpackningar som återinsamlas, per 

kategori. 

# Typ Aspekt: Efterlevnad 

28 Kärn- 
Monetärt värde av betydande böter, och det totala antalet icke-monetära 

sanktioner till följd av överträdelser av miljölagstiftning och -bestämmelser. 

# Typ Aspekt: Transport 

29 Tilläggs- 

Väsentlig miljöpåverkan genom transport av produkter och andra varor och 

material som används i organisationens inklusive medarbetarnas 

arbetsresor/verksamhet, tjänsteresor. 

# Typ Aspekt: Övergripande 

30 Tilläggs- Sammanlagda kostnader och investeringar för miljöskydd, per typ. 

 

BILAGA 2 

 Deegan och Gordons uppdelning av positiv och negativ information 

# Positiv information Negativ information 

1 
Företaget använder sig av miljövänliga 

metoder i verksamheten 

I konflikt med myndigheter åsikter gällande 

företagets miljömässiga aktiviteter 

2 
Efterlevnad av miljörapporter och 

miljöstandarder 

Erkännande av att ha orsakat miljö- eller 

hälsomässiga problem för boende genom 

företagets aktiviteter 

3 
Utsläpps- och avfallskontroll i 

produktionsprocessen 

Uttryckligt erkännande av att ha släppt ut för stora 

mängder föroreningar 

4 
Förtjänster av företagets miljömässiga 

arbete 
Företaget har haft problem med avfallshantering 
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5 
Upprätthållande eller genomförande 

av en strategi för att skydda miljön 

Myndighetsutredning och rättsligt förfarande mot 

företagets aktiviteter med hänsyn till miljön 

6 
Återställning/rehabilitering av 

områden/platser efter utsläpp 

Bekräftelse av skadliga effekter som uppstått från 

aktiviteter på land 

7 
Trädplanteringsschema infört och 

implementerad 

Admission of the environmentally-based 

community or media sensitivity to the industry or 

firm 

8 

Positivt utfall för företaget som svar på 

myndighets utredning eller 

allmänhetens oro rörande miljömässig 

aktivitet 

Ej efterlevnad av regler och lagar 

9 
Frivilligt införande av säkra 

miljöpraxis 

Erkännande av att tidigare ha haft problem med 

företagets miljörelaterade aktiviteter 

10 Introducering av miljörevison   

11 Återvinning av material   

12 
Kungöra företagets mål eller uppdrag 

att skydda miljön 
  

13 
Energisparande, dock inte endast i en 

effektivitetskontext.  
  

14 
Forskning om, eller i stöd av, 

miljövänliga produkter och praxis 
  

15 
Användning av miljövänliga produkter 

i produktionen 
  

16 
Ta sig an studier som redogör för eller 

bedömer miljömässig påverkan 
  

17 
Bevis på att allmänheten stödjer 

företagets miljöåtaganden 
  

18 Sponsor eller mottagare av miljöpriser   

19 
Företaget i harmoni med sin 

omgivning 
  

20 
Övervakning av miljön som del av 

produktionsprocessen 
  

21 
Skapande av skyddsområden för 

djurliv  
  

22 
Förbättringar av miljöstandarder och 

anläggningar 
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23 
Granskning av miljörelaterad 

miljöutrustning 
  

 

BILAGA 3 

    Företag som ingår i studien och tillhörande sektor 
 # Företag Sektor # Företag Sektor 

1 Boliden Basic material 16 NIBE Industrier Industri 

2 
Lundin Mining 

Corp. 
Basic material 17 Peab Industri 

3 Semafo Basic material 18 Volvo Industri 

4 SSAB Basic material 19 Atlas Copco Industri 

5 Stora Enso Basic material 20 Sandvik Industri 

6 BillerudKorsnäs Basic material 21 SCANIA Industri 

7 Handelsbanken Finans 22 Trelleborg Industri 

8 Nordea Bank Finans 23 
Hennes & 

Mauritz 
Konsumenttjänster 

9 Wallenstam Finans 24 Axfood Konsumenttjänster 

10 Atrium Ljungberg Finans 25 Electrolux Konsumentvaror 

11 Fabege Finans 26 Husqvarna Konsumtionsvaror 

12 SEB Finans 27 SCA Konsumtionsvaror 

13 Meda Hälsovård 28 Swedish Match  Konsumtionsvaror 

14 ABB Ltd Industri 29 
Tieto 

Corporation 
Teknologi 

15 ASSA ABLOY Industri 30 TeliaSonera Telekommunikation 

 


