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Sammandrag	  
I och med ett ökat krav på öppenhet av företags hållbarhetsarbete är kommunikationen av 

företags hållbarhetsinformation av stor relevans. Intressenter som mottagare baserar 

bedömningar och beslutsfattande på den kommunicerade hållbarhetsinformationen varpå dess 

kvalitet är viktig. Då miljöstörande branscher utgör en stor miljöpåverkan och förväntas vara 

föregångare vid hållbarhetsredovisning har denna studie undersökt miljöstörande 

industriföretag. Denna studie poängsätter och förklarar vad kvalitet inom de svenska 

industriföretagens hållbarhetsinformation är och genom metoden PSI kunde det urskiljas vad 

som bidrog till företagens höga kvalitet. Resultaten visar att kvalitet är att ha en transparent, 

detaljrik och balanserad information som tydligt redovisar företagets aktiviteter och 

prestationer på ett jämförbart sätt. Kvalitet innebär även att som företag ta både ett socialt och 

miljömässigt ansvar för en hållbar utveckling. Studien bidrar med en ökad förståelse för 

begreppet kvalitet i samband med hållbarhetsinformation samt med praktiska implikationer 

för vad företag bör sträva efter för att uppnå kvalitet. 
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1. Inledning	  	  

1.1	  Bakgrund	  	  

Företag möter ett ökat krav på öppenhet samtidigt som klimatfrågor blir allt viktigare vilket 

leder till påtryckningar för att företagen ska minska sin negativa påverkan på miljön och 

samhället. Intressenter vill kunna ta del av företags aktiviteter i allt större utsträckning och 

därmed blir transparensen viktig i företagens arbete med socialt och miljömässigt ansvar. 

Företagens så kallade samhällsansvar definieras som Corporate Social Responsibility (CSR) 

som kortfattat handlar om att ta sitt ansvar för den påverkan som företaget har på samhället 

(Grafström et al., 2008). Företag som arbetar med frågor rörande detta bör därmed även 

kommunicera ut det till deras intressenter vilket kan göras genom hållbarhetsredovisning. 

Denna typ av redovisning kan beskrivas som rapportering om företags sociala-, ekonomiska- 

samt miljömässiga påverkan med ett mål om hållbar utveckling (GRI, 2011:3). Hållbar 

utveckling definierades i Brundtlandrapporten ”Our Common Future”, år 1987 vid FN:s 

världskonferens, som “en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov.” (Larsson & Ljungdahl, 

2008:11-12). 

	  

Företag som väljer att hållbarhetsredovisa har ökat globalt där statistik från 2011 visar att 95 

procent av de 250 största globala företagen framställer hållbarhetsredovisningar, varav 80 

procent i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI) (GRI, 2011-2012:.3; KPMG, 

2011:6). GRI:s riktlinjer angående företags upprättande av hållbarhetsredovisning är 

internationella och normgivande (Regeringskansliet, 2010). Att många företag väljer att 

upprätta hållbarhetsredovisning förklarar Deegan (2002) med att det kan ge företagen 

legitimitet. För att uppnå detta bör företagens handlingar ligga i linje med vad som förväntas 

och krävs av dem från samhället (Deegan, 2002).  
 

Florén (2008) diskuterar dock misstänksamhet gentemot hållbarhetsredovisning, huruvida den 

fyller någon funktion eller endast används i syfte att förbättra företagens image. En lösning 

för att öka företagens förtroende är att de är så öppna som möjligt, med andra ord att de 

innehar transparens i sin redovisning (Florén, 2008:25). Det fokus som tidigare har legat på 

hållbarhetsredovisningars form och huruvida innehållet är komplett har numera börjat rikta in 

sig på redovisningens substans och transparens, det vill säga hur pass hållbar företagens 

verksamhet är eller strävar mot att bli (CSR i praktiken, 2011). 
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1.2	  Problemformulering	  	  

Hållbarhetsredovisning bygger på mjuk reglering vilket innebär att företag själva kan välja 

och tolka hur de ska utforma sin redovisning (Sahlin-Andersson, 2006). Detta kan leda till att 

jämförbarheten mellan företag blir komplicerad. En anledning till varför GRI:s  riktlinjer 

skapades var på grund av ett behov hos intressenter att kunna jämföra olika företags 

aktiviteter och prestationer inom sitt sociala och miljömässiga ansvarstagande (Grafström et 

al., 2008:136–137). Jämförbarhet är därmed en av GRI:s kvalitetsprinciper som företag kan 

sträva efter i syfte att uppnå bättre kvalitet inom hållbarhetsredovisningar (Benston et al., 

2006; GRI, 2011). Guidry och Patten (2010) beskriver vikten av kvalitet inom 

hållbarhetsredovisningar genom att företag måste kommunicera ut sina CSR-aktiviteter 

genom meningsfull information för att uppnå ett förbättrat rykte. Det räcker med andra ord 

inte att enbart engagera sig i aktiviteter utan kommunikationen av detta är av stor betydelse 

(Guidry & Patten, 2010). 

 

Den information som företag väljer att kommunicera ut påverkar vilka beslut och 

bedömningar som intressenter kan ta varpå kvaliteten inom den kommunicerade 

hållbarhetsinformationen är viktig (Connely et al., 2011; Gill & Dickinson, 2008; GRI, 2011). 

Forskare har tidigare studerat kvaliteten inom företags kommunicerade hållbarhetsinformation 

genom olika tillvägagångssätt. Deegan och Rankin (1996) undersökte kvalitet med hjälp av en 

innehållsanalys där balansen mellan positiv och negativ information angående australienska 

företags miljöpåverkan inom miljöredovisningarna utvärderades.  Guidry och Patten (2010) 

genomförde även sin studie med hjälp av en innehållsanalys där de tillverkade ett 

analysverktyg baserat på GRI:s sociala och miljömässiga indikatorer. Företagen fick olika 

kvalitetspoäng utifrån antalet inkluderade indikatorer. Frostenson och Helin (2009) granskade 

hållbarhetsredovisningar inom fjärrvärmebranschen som utgör en del av energibranschen. 

Författarna beskrev branschen som att ha pekats ut som miljöbovar varpå de förväntade sig att 

fjärrvärmeföretagen skulle “(...)vara föregångare vad gäller att lämna hållbarhetsredovisning.” 

(Frostenson & Helin, 2009:2). Genom en innehållsanalys utvärderades samt analyserades 

tillämpningen av GRI:s kvalitativa principer inom hållbarhetsinformationen på företagens 

hemsidor samt hållbarhetsredovisningar. Resultaten visade en begränsad tillämpning av GRI:s 

kvalitetsprinciper och liknande studier av kvalitet efterfrågades i och med ökande antal 

hållbarhetsredovisningar (Frostenson & Helin, 2009). 
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Kommunikation genom Internet har bidragit till lättillgänglig information som intressenter 

kan ta del av angående företags hållbarhetsarbete. En studie som granskade 

internetkommunicerad hållbarhetsinformation var Morhardt (2009) som baserade sin studie på 

globala företags hållbarhetsredovisningar, årsredovisningar samt annan relevant information 

på företagens hemsidor. Syftet med studien var att utvärdera kvaliteten hos företags 

hållbarhetsinformation som genomfördes med hjälp av Pacific Sustainability Index (PSI). PSI 

är en metod som poängsätter kvaliteten inom hållbarhetsinformationen utifrån dess 

transparens samt företagens prestationer inom sociala och miljömässiga områden. Både 

numerisk samt icke numerisk hållbarhetsinformation poängsätts där resultaten fastställs i en 

procentform. Resultaten visade att de företag som erhöll högst kvalitet var de största och mest 

miljökänsliga företagen och författaren avslutar med att efterlysa liknande studier om kvalitet 

inom europeiska länder då dessa inte inkluderats (Morhardt, 2009). Metoden har med andra 

ord inte använts landspecifikt på svenska företag. 

 

Bland de olika tillvägagångssätt som tidigare forskning använt är PSI en metod som mäter 

företags transparens vilket är något som har blivit allt viktigare inom hållbarhetsinformation.  

I och med detta ökade krav på öppenhet från intressenter bör företag vara medvetna om vad 

de kommunicerar ut i sin hållbarhetsinformation. Då kvaliteten inom företags 

hållbarhetsinformation är av stor vikt för både företag och dess intressenter samt att det 

förväntas av miljöstörande företag att de är föregångare vid upprättandet av 

hållbarhetsredovisningar är studiens frågeställning: 

Vad bidrar till kvalitet inom svenska industriföretags hållbarhetsinformation? 

1.3	  Syfte	  

Syftet med denna studie är att förklara vad kvalitet är inom svenska miljöstörande 

industriföretags hållbarhetsinformation genom att använda PSI som metod för att poängsätta 

och fastställa kvaliteten. Studien ämnar därmed bidra teoretiskt med en ökad förståelse för 

begreppet kvalitet i samband med hållbarhetsredovisningar samt bidra med praktiska 

implikationer angående vad företag kan beakta för att uppnå kvalitet inom sin 

hållbarhetsinformation.  
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1.4	  Avgränsning	  

Denna studie har avgränsats till att enbart inkludera företag som hållbarhetsredovisar enligt 

GRI eftersom PSI delvis bygger på ramverket samt att GRI:s riktlinjer enligt 

Regeringskansliet (2010) är internationellt normgivande. Studien har även avgränsats till att 

endast studera företagens kommunicerade hållbarhetsinformation där företaget är avsändare 

och den redovisade hållbarhetsinformationen utgör signalen som beskrivs utförligare i 

signalteorin. Avgränsningen innebär således att mottagarens återkoppling på företagens 

hållbarhetsinformation har exkluderats från studiens undersökning av kvalitet. Den 

kommunicerade hållbarhetsinformationen som inkluderats i denna studie är 

hållbarhetsredovisningar, årsredovisningar samt annan relevant information på företagens 

hemsidor. 

2.	  Teoretiskt	  ramverk	  

2.1	  Hållbarhetsredovisning	  och	  kvalitet	  	  

Det finns ingen lag som säger att företag ska inkludera information om sitt samhällsansvar i 

årsredovisningen men det är trots detta många som väljer att göra det. Det finns företag som 

integrerar hållbarhetsinformation i årsredovisningen eller presenterar den i en separat 

hållbarhetsredovisning. Det första alternativet kan illustrera att företag tar arbetet med CSR på 

allvar samtidigt som det senare kan leda till att företagets aktiviteter förtydligas. En stor 

mängd information om CSR förmedlas dessutom på företags olika hemsidor (Grafström et al., 

2008:139). Det finns så kallade frivilliga regler som företag ställs inför som kan vara 

uppförandekoder och riktlinjer angående ansvarstagande utöver vad som står i lag (Grafström 

et al., 2008:22). Eftersom hållbarhetsredovisning bygger på sådan ”mjuk reglering” lämnas ett 

stort utrymme för företag att själva välja vad och hur de ska redovisa (Sahlin- Andersson, 

2006:597). En negativ aspekt med mjuk reglering som exempelvis riktlinjer är att det kan 

försvåra jämförbarheten mellan olika företags prestationer då hur och vad som redovisas kan 

skilja sig åt (Benston et al., 2006:169). 

 

Det finns en koppling mellan ett företags storlek och engagemanget i CSR-aktiviteter där 

engagemanget ökar med företagets storlek. Detta kan relateras till att större företag ofta är 

bevakade i större utsträckning av sin omgivning varpå de redovisar mer (Roberts, 1992:605). 

 Så kallade miljöstörande branscher, exempelvis olje- och industribranscher, är en bevakad 

bransch med mycket uppmärksamhet riktad mot dess aktiviteter på grund av dess 
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miljöpåverkan. De icke miljöstörande branscherna som exempelvis finans belastar inte miljön 

i lika stor utsträckning och har därför inte lika stor uppmärksamhet riktad mot sina aktiviteter 

(Dierkes & Preston, 1977: 6). 

 

Global Reporting Initiative (GRI) grundades 1997 och utgör några av de mer välkända 

riktlinjerna för hållbarhetsredovisning. GRI:s ramverk skapades som ett hjälpmedel för 

företag att veta hur och vad som bör kommuniceras och ska kunna användas av alla företag 

oberoende storlek, bransch eller lokalisering (GRI, 2011:2; Grafström et al., 2008:136–137). 

Att hållbarhetsredovisningar innehar kvalitet är viktigt eftersom den presenterade 

informationen om ett företag utgör en grund för bedömning och beslutsfattande för 

intressenterna (GRI, 2011:13). GRI har därmed utvecklat sex olika kvalitetsprinciper i syfte 

att styrka kvaliteten:  

- balans (innehåll av både positiv samt negativ information angående organisationens 

prestationer), 

- jämförbarhet (den redovisade informationen bör presenteras så att intressenter har möjlighet 

att jämföra prestationer över tid samt mellan organisationer), 

- precision (informationen bör vara detaljerad och korrekt då intressenter ska kunna göra 

bedömningar av företagets prestationer), 

- aktualitet (redovisningen bör i god tid finnas tillgänglig så att intressenter kan fatta väl 

grundade beslut), 

- tydlighet (informationen bör vara förståelig och lättillgänglig för olika intressentgrupper) 

- tillförlitlighet (informationen och processer som ligger till grund för upprättandet av 

redovisningen bör vara tillgänglig för eventuell undersökning och bedömning av andra parter) 

(GRI, 2011:13-17). 

 

2.1.1	  Tidigare	  forskning	  om	  kvalitet	  	  

Guidry och Patten (2010) undersökte amerikanska företags första publicering av en 

hållbarhetsredovisning och marknadens reaktioner på redovisningarna. För att fastställa 

kvaliteten använde de en innehållsanalys och tillverkade ett kodningsverktyg utifrån GRI:s 

sociala och miljömässiga indikatorer. 55 indikatorer valdes ut där företagen erhöll poäng för 

varje inkluderad indikator. Studiens resultat visade att företag som hade bättre kvalitet fick 
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mer positiva reaktioner från marknaden. Författarna kom därmed fram till att det är viktigt att 

inneha kvalitet inom hållbarhetsredovisningar om företag vill uppnå ett gott rykte i samband 

med sitt hållbarhetsarbete (Guidry & Patten, 2010). För att uppnå ett gott rykte krävs mer än 

endast engagemang i aktiviteter, företagen måste även kommunicera ut sina CSR-aktiviteter 

genom meningsfull redovisad information (Guidry & Patten, 2010:44). 

 

I en studie av Frostenson och Helin (2009) granskades hållbarhetsredovisningar inom 

fjärrvärmebranschen i Sverige i syfte att undersöka huruvida GRI:s ramverk tillämpats i 

företagens redovisning. Genom en kvalitativ innehållsanalys analyserades 

hållbarhetsinformationen och utvärderades i vilket utsträckning som företagen följde GRI:s 

sex kvalitetsprinciper. Resultaten visade på en begränsad tillämpning av GRI:s principer samt 

brister i hållbarhetsredovisningarnas kvalitet. En obalans existerade mellan positiv och 

negativ information då företagen främst kommunicerade positiv information. Jämförbarheten 

var även försvårad på grund av bristande presentation av föregående års resultat. Ett annat 

problem som upptäcktes var bristen av bestyrkning från en tredje part av redovisningarna 

vilket indikerar att fjärrvärmeföretagen inte använder hållbarhetsredovisningen som 

informativa instrument som vid en årsredovisning. Författarna beskrev att fjärrvärmeföretagen 

kommunicerade främst sitt miljöansvar jämfört med sitt sociala ansvarstagande vilket därmed 

försämrade bilden av företagen som ansvarstagare (Frostenson & Helin, 2009). 

 

Deegan och Rankin (1996) använde även en innehållsanalys vid undersökningen av kvaliteten 

utifrån balans mellan positiv och negativ information inom australienska företags 

miljöredovisning. Författarna undersökte företag som tidigare dömts på grund av 

miljööverträdelser vilket de motiverade med att företagen då hade negativ information att 

redovisa (Deegan & Rankin, 1996:50-51). Negativ information definierades som beskrivning 

av företagsaktiviteter som har en negativ påverkan på miljön och positiv information 

beskriver tvärtom företagsaktiviteter som harmoniska i relation till miljön (Deegan & Rankin, 

1996:56). Studiens resultat visade att de dömda företagens positiva information dominerade 

över den negativa vilket författarna förklarade var ett försök från företagens sida att föra bort 

fokus från de negativa aktiviteterna för att inte skada sin legitimitet. I och med att det inte är 

lagstadgat att företag måste redovisa miljöpåverkningar kan det förklara den övervägande 

positiva redovisade informationen (Deegan & Ranking, 1996:58-59).  
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Morhardt (2009) utförde en omfattande studie på 454 stycken globala företag i 25 sektorer i 

syfte att undersöka kvaliteten i hållbarhetsinformationen på Internet och sätta det i relation till 

företagens storlek. För att fastställa informationens kvalitet användes Pacific Sustainability 

Index (PSI) som består av poängsättningsenkäter med förutbestämda områden inom sociala 

och miljömässiga frågor. Företagen erhöll kvalitetspoäng utifrån sin transparens och 

prestationer inom sin hållbarhetsinformation. Morhardt (2009) inkluderade separata 

hållbarhetsredovisningar, årsredovisningar samt övrig relevant information på företagens 

hemsidor vid poängsättningen av företagens kvalitet. Studiens resultat visade att de högsta 

kvalitetspoängen för de olika branscherna låg mellan 20-75 procent av den totala möjliga 

poängen och att de största och mest miljöstörande företagen erhöll de högsta 

kvalitetspoängen. Resultatet visade även utifrån presenterad graf på att den miljöstörande 

branschen där poängsättningsenkäten “Motor Vehicles and Parts” applicerats erhöll en 

kvalitet mellan 5 till 70 procent (Morhardt, 2009:443). 

	  

2.2	  Signalteori	  

Företag och individer kan fatta beslut utifrån den information som finns tillgänglig varpå 

informationstillgången påverkar beslutsprocessen. Signalteorin behandlar 

informationsöverföring mellan olika parter som exempelvis företag och individer samt den 

informationsasymmetri som uppstår när parter innehar olika information (Connelly et al., 

2011:41; Stiglitz, 2002:469). Redovisning av information är ett sätt att överkomma 

informationsasymmetri (Stiglitz, 2002:470). Inom signalteorin finns det fyra olika element; 

signaleraren, signalen, mottagaren samt återkoppling. Avsändaren kan beskrivas som en 

”insider”, exempelvis företag, som innehar information som utomstående inte har tillgång till. 

Informationen som avsändaren innehar kan vara av både positiv och negativ karaktär där det 

är upp till avsändaren att välja vilken information som ska signaleras ut. Mottagaren vill ta del 

av den information som avsändaren innehar och när informationen har mottagits kan en 

återkoppling ske för att antingen förstärka eller avsluta relationen till företaget (Connelly et 

al., 2011:44-62). Att signalera ut information genom redovisningar kan enligt Deegan (2002) 

bidra till företags legitimitet vilket beskrivs nedan. 
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2.3	  Legitimitetsteori	  och	  Intressentteori	  

2.3.1	  Legitimitetsteori	  

Legitimitetsteorin kan associeras till begreppet av ett socialt kontrakt som består av krav och 

förväntningar från omgivningen på företag (Deegan & Unerman, 2011:325). Om företagets 

handlingar inte är kongruenta med kraven och förväntningarna kan illegitimitet uppstå varpå 

det sociala kontraktet bryts eftersom samhället anser att företaget handlar på ett oacceptabelt 

sätt (Deegan, 2002; O’Donovan, 2002). Ett socialt kontrakt är aldrig statiskt utan påverkas 

ständigt av vad som för stunden anses acceptabelt och en negativ handling som är kopplat till 

ett företags verksamhet kan därför påverka företagets legitimitet (Deegan, 2002:296). Då 

legitimiteten bestäms av personer utanför företaget är det viktigt att företaget kommunicerar 

ut sin legitimitet till allmänheten vilket kan göras genom årsrapporter samt övriga offentliga 

handlingar (Buhr, 1998:164; Deegan, 2002). Genom att kommunicera ut aktiviteter som 

förväntas av omgivningen i rapporter kan företagens legitimitet öka (Deegan, 2002; Deegan & 

Unerman 2011). 

 

Deegan och Unerman (2011) förklarar olika sätt som företag kan erhålla, reparera eller 

bibehålla legitimitet. Vid eventuella förändringar av företagets aktiviteter eller prestationer 

bör de informera och förklara detta för att koppla ihop samhällets värderingar samt 

förväntningar med företagens aktiviteter. Företagen kan försöka ändra befintliga uppfattningar 

om företaget utan att ändra sitt beteende genom att via redovisningen sända ut falska signaler 

om att de har ändrat beteendet. Företag kan även manipulera befintliga uppfattningar om 

företaget genom att lyfta fram och belysa positiva aktiviteter och därmed få bort fokus på 

eventuella negativa områden företaget är kopplat till. Företag kan försöka ändra de befintliga 

förväntningarna som finns om företaget genom att förklara hur de är orimliga (Deegan & 

Unerman, 2011:333). 

 

Det är viktigt att företag identifierar intressenter som kan påverka företagets legitimitet 

samtidigt som de identifierar eventuella händelser som kan ha en negativ koppling till 

företaget (O´Donovan, 2002:347). Legitimitetsteorin kan kopplas till intressentteorin och är 

därmed två perspektiv som överlappar varandra (Gray et al., 1995:48-52). 
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2.3.2	  Intressentteori	  

Företag interagerar med aktörer samt organisationer inom den omgivning de opererar som 

med andra ord kallas för intressenter. Företag både påverkas av samt påverkar intressenter 

genom sin verksamhet och i ett smalt perspektiv kan intressenter beskrivas som grupper eller 

individer som företag är beroende av för fortsatt existens (Grafström et al., 2008:22; Freeman 

& Reed, 1983:89). Intressentteorin berör med andra ord företags beteende inom sin 

omgivning (Alves et al., 2011:229). Ur ett strategiskt perspektiv menar Freeman och Reed 

(1983) att intressenter måste ses i ett bredare perspektiv där alla individer eller grupper som 

har möjlighet att påverka samt bli påverkade av företags handlingar inkluderas som 

intressenter. Exempelvis kan intressenter vara anställda, konkurrenter, aktieägare, leverantörer 

och samhället (Freeman & Reed, 1983:89,91). 

 

De företag som anpassar sig till sina intressenter och skapar ett bättre samarbete kan bidra 

med fördelar för företaget (Roberts, 1992:597-598). I samband med ökande krav för företag 

att kommunicera sina aktiviteter är en flervägskommunikation av vikt. Istället för en 

envägskommunikation där företag endast informerar intressenterna bör en dialog skapas 

sinsemellan (Grafström et al., 2008:143). 

 

Som legitimitetsteorin berör även intressentteorin förväntningar och krav på exempelvis 

företags samhällsansvar (Grafström et al., 2008:23). Större företag granskas förhållandevis 

mer av allmänheten och intressentgrupper än mindre företag. Exempelvis kan större företag 

ha flertal aktieägare som är intresserade av företagets sociala ansvar och därmed är det mer 

sannolikt att större företag i större utsträckning kommunicerar sitt samhällsansvar och 

engagemang till sina intressenter (Roberts, 1992:605). 
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2.4	  Sammanfattning	  	  

 
Figur 1. ”Teoretisk analysmodell” (Egen bearbetning) 

Denna teoretiska analysmodell sammanfattar de viktiga elementen ur det teoretiska ramverket 

där fokus ligger på signalen som avsändaren kommunicerar ut. Signalen utgör 

hållbarhetsinformationen, som kan presenteras separat eller integrerat i årsredovisningen som 

i sin tur kommer att poängsättas utifrån dess kvalitet genom PSI som utförligare beskrivs i 

metodavsnittet 3.2.4. Eftersom hållbarhetsredovisningen grundas på mjuk reglering 

bestämmer företagen som avsändare vilken information som signaleras ut. 

 

Det sociala kontraktet behandlar i denna studie både legitimitets- och intressentteorin. I och 

med det sociala kontraktet ställs krav från omgivningen på företagens hållbarhetsinformation 

(signal) som företagen kan besvara genom kommunicerad information. Eftersom intressenter 

grundar sina beslutstaganden på denna information är det viktigt att företag besvarar de ökade 

kraven på öppenhet och delar med sig av sina aktiviteter som intressenter i allt större 

utsträckning efterfrågar. Om företag har mer information än vad som kommuniceras ut genom 

hållbarhetsinformationen existerar en informationsasymmetri. Denna asymmetri kan med 

hjälp av hållbarhetsredovisningen överbyggas genom att vara så öppna som möjligt. 

Hållbarhetsredovisning kan med andra ord användas för att upprätthålla det sociala kontraktet 

mellan företag och dess omgivning genom att kommunicera ut information som ligger i linje 

med krav och förväntningar utifrån. Om företagens aktiviteter är kongruenta med dessa krav 

och förväntningar kan företagen uppnå legitimitet. Deegan och Unerman (2011) beskriver 

fyra olika sätt som företag kan agera på i syfte att erhålla, reparera eller bibehålla denna 

legitimitet genom redovisning.  



   

15	  
	  

Hållbarhetsredovisningar kan upprättas genom att följa GRI:s kvalitetsprinciper som i sin tur 

kan bidra till kvalitet inom företagens hållbarhetsinformation. Fyra av GRI:s sex totala 

kvalitetsprinciper lyfts fram i denna studie där motivet bakom detta beskrivs utförligare i 

metodavsnittet 3.2.4. De fyra principerna är jämförbarhet, balans, precision och tydlighet. 

 Kvalitetsprincipen jämförbarhet innebär att informationen som signaleras ut om företagens 

prestationer kan jämföras över tid samt mellan företag. Hållbarhetsinformationen som 

signaleras ut bör vidare vara balanserad genom att innehålla både positiv och negativ 

information angående företagens prestationer. Eftersom intressenter vill ta del av företags 

aktiviteter och kunna jämföra prestationerna är det viktigt att hållbarhetsinformationen är 

preciserad och tydlig. Med andra ord är det viktigt att hållbarhetsinformationen innehåller 

kvalitet.  

 

Inom tidigare studier som har berört kvalitet har många använt sig av innehållsanalyser men 

med olika analysinstrument. Guidry och Patten (2010) kom fram till att det är viktigt att 

företag kommunicerar meningsfull information och innehar kvalitet inom 

hållbarhetsinformationen för att företag ska uppnå ett gott rykte. Frostenson och Helin (2009) 

visade resultat på en begränsad tillämpning av GRI:s kvalitetsprinciper inom 

fjärrvärmeföretagen. I och med detta visades svagheter inom kvaliteten som exempelvis en 

försvårad jämförbarhet på grund av begränsad redovisad kvantitativ data. Det existerade även 

en obalans mellan presenterad positiv och negativ information där den positiva dominerade. 

Företagen visade även på ett dominerande miljömässigt ansvarstagande jämfört med socialt 

vilket försämrade bilden av företagens ansvarstagande. Deegan och Rankin (1996) kom fram 

till att miljökänsliga företag tenderar att redovisa främst positiv information i syfte att inte 

skada sin legitimitet. I jämförelse med Frostenson och Helins (2009) resultat som visade 

bristande kvalitet inom de miljöstörande fjärrvärmeföretagen visade Morhardts (2009) resultat 

att de miljökänsliga och största företagen var de som fick den högsta kvalitetspoängen. 

3.	  Metod	  

3.1	  Val	  av	  metod	  
Angreppssättet för denna studie är av deduktiv karaktär då studien är förankrad i redan 

existerande teorier (Saunders et al., 2012:144). Hållbarhetsinformationen som analyserades i 

denna studie bestod av både kvantitativ data (numerisk) och kvalitativ data (icke numerisk). I 

och med detta bestod studien både av en kvantitativ samt kvalitativ metod där data 
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kvantifierades samtidigt som kvalitativa, analytiska upptäckter presenterades i textform 

(Saunders et al., 2012:161,563).  

3.2	  Tillvägagångssätt	  

3.2.1	  Datainsamling	  	  
I denna studie utgjordes insamlad data av sekundärdata, det vill säga data som redan har 

samlats in (Saunders et al., 2012:304). Hållbarhetsinformationen som analyserades bestod av 

både kvalitativ data (icke-numerisk) samt kvantitativ data (numerisk) (Saunders et al., 

2012:307). Fördelar som finns och som övervägdes i valet av datainsamlingsmetod var att det 

var tidssparande att välja sekundärdata i och med att den är tillgänglig via Internet och mer tid 

kunde därmed spenderas på att analysera data (Saunders et al., 2012:306). Ytterligare en 

fördel var lättillgängligheten av sekundärdata då andra som vill genomföra en liknande studie 

enkelt skulle kunna använda samma data (Saunders et al., 2012:318). Nackdelar med 

sekundärdata var att den eventuellt inte var aktuell på grund av att den samlats in ett antal år 

tidigare (Saunders et al., 2012:319). För att motverka detta samlades de senast publicerade 

redovisningarna in från respektive företag.   

 

I denna studie samlades sekundärdata in i form av hållbarhetsredovisningar, årsredovisningar, 

böcker, vetenskapliga artiklar samt annan information från företagens hemsidor. 

Redovisningarna hämtades dels från Global Reporting Initiative´s databas (Sustainability 

Disclosure Database, 2013) och dels från företagens hemsidor. Majoriteten av insamlade 

vetenskapliga artiklar fanns med på “norska listan” och hade antingen nivå ett eller nivå två 

varpå de ansågs vara pålitliga källor (DBH, 2014).    

3.2.2	  Urval	  
I denna studie bestod urvalet av fem av totalt 16 börsnoterade industriföretag från 

NasdaqOMX Stockholms Large Cap lista. Valet av Large Cap grundade sig i att tidigare 

studier visat att större företag innehar mer redovisad hållbarhetsinformation vilket innebar en 

större sannolikhet för att stora företag skulle hållbarhetsredovisa jämfört med mindre företag 

(Roberts et al., 1992; Morhardt, 2009). Industribranschen valdes på grund av att det är en så 

kallad miljöstörande bransch som har en stor miljöpåverkan och borde därför uppleva 

påtryckningar för att hållbarhetsredovisa (Dierkes & Preston, 1977: 6).  

 

Det var främst tidsbegränsningen som styrde antalet företag eftersom poängsättningsenkäterna 

var omfattande och tidskrävande. Valet av de fem företagen påbörjades genom att först 
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sortera bort de företag som inte redovisade enligt GRI. Dessa företag var Skanska, Hexagon, 

SAAB och Securitas. Av de 12 företag som återstod valdes fem ut på grund av att de främst 

tillverkade produkter som påverkar miljön jämfört med att tillhandahålla tjänster. Valet av 

företagen Atlas Copco, Sandvik, Scania, Trelleborg och Volvo Group bekräftades genom en 

konversation via Skype med institutet Roberts Environmental Center som grundat metoden 

PSI.  De föreslog en bransch-specifik poängsättningsenkät som de ansåg var passande för just 

de företagen vilket ytterligare styrkte valet (Roberts Environmental Center, 2013). 

Poängsättningsenkäterna förklaras utförligare under avsnitt 3.2.4. 

3.2.3	  Innehållsanalys  
För att genomföra denna studie användes en innehållsanalys för att poängsätta kvaliteten. 

Enligt Bergström och Boréus (2012) kan innehållsanalyser användas för att systematiskt 

beskriva textinnehåll och mäta företeelser i text, vilket genomfördes i denna studie genom att 

kvantifiera informationen och tilldela poäng. Valet av innehållsanalys motiverades även av att 

tidigare studier som berört området hållbarhetsredovisning och kvalitet använt denna metod 

(Guidry & Patten, 2010; Frostenson & Helin, 2009; Deegan & Rankin, 1996). 

 

Innehållsanalyser som genomförs via datorer kan innebära en större mängd konsekvent 

analyserad text utan påverkan av koncentrationssvårigheter som förekommer hos människor. I 

den här studien genomfördes analysen manuellt av båda författarna vilket grundade sig i att 

Bergström och Boréus (2012) beskrev att det kan möjliggöra mer avancerade tolkningar 

jämfört med datorer (Bergström & Boréus, 2012:51,56). Innan en innehållsanalys påbörjas 

bör ett analysinstrument konstrueras där viktig information som avses noteras är förutbestämt 

(Bergström & Boréus, 2012:54-55). I denna studie utgjordes analysinstrumentet av Pacific 

Sustainability Index (PSI) som utgjorde studiens kodschema. Informationen som samlades in 

genom PSI tolkades utifrån studiens syfte och forskningsproblem.  

 

3.2.4	  Pacific	  Sustainability	  Index	  och	  Global	  Reporting	  Initiative	  

Pacific Sustainability Index (PSI) användes vid poängsättningen av kvaliteten inom 

industriföretagens hållbarhetsinformation utifrån miljömässig- och social transparens samt 

prestation. Kvalitet enligt PSI definieras med andra ord som transparens och prestation. Vid 

poängsättningen fanns enkäter av olika karaktär att välja mellan där den ena var applicerbar 

för alla branscher och den andra var mer bransch-specifik med både generella (baseline) och 

inriktade frågor (sector-specific)(Roberts Environmental Center, 2012). I denna studie 
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användes den bransch-specifika poängsättningsenkäten “Motor Vehicles and Parts” eftersom 

endast en bransch undersöktes. 

 

De olika förutbestämda områden och frågorna som PSI:s poängsättningsenkäter består av har 

baserats på över 900 hållbarhetsredovisningar och de mest förkommande teman i dessa, som i 

sin tur har en ankring i Global Reporting Initiative och ISO 14031:s riktlinjer för 

miljöprestation (Roberts Environmental Center, 2012). De miljömässiga och sociala 

områdena i enkäterna poängsattes separat där den totala möjliga poängen för miljöområdena 

var 127 och för de sociala områdena 152. Tillsammans utgjorde de en sammanlagd 

procentsats av den totala möjliga poängen som uppgick till 279. Den totala kvalitetspoängen 

som företagen erhöll sattes i relation till varandra för att definiera vad som är bra och dålig 

kvalitet. Med andra ord sattes inte de undersökta företagens kvalitet i relation till andra 

branscher och därmed representerade inte de undersökta företagens resultat en bra eller dålig 

kvalitet generellt (Roberts Environmental Center, 2013).  

 

I denna studie valdes fyra av GRI:s sex kvalitetsprinciper ut för att appliceras på PSI i syfte att 

underlätta presentationen av det empiriska resultatet av kvalitet. PSI:s definition av kvalitet 

som är transparens och prestation upplevdes som bred varpå detta val gjordes för att 

underlätta för läsarens förståelse. De två principer som exkluderades var aktualitet och 

tillförlitlighet där anledningen var att de inte kunde urskiljas genom PSI till skillnad mot de 

andra kvalitetsprinciperna. Att de två kvalitetsprinciperna exkluderades från studien kan ha 

bidragit till att viktig information inte beaktades som berör företags kvalitet. Dock bidrog 

denna exkludering till en avsmalning av studiens område som var relevant på grund av 

studiens tidsbegränsning. Hur de fyra principerna jämförbarhet, balans, precision och 

tydlighet applicerades på de olika områdena i poängsättningsenkäten beskrivs nedan och 

definitionerna av samtliga kvalitetsprinciper återfinns i avsnitt 2.1. 

 

Området EI 5 till SI 47 (Bilaga) utgjorde frågor som berörde företagens engagemang i socialt 

och miljömässigt ansvar. Företagen erhöll ett poäng vid diskussion kring sina visioner, planer 

samt avsikter inom de olika tillhörande frågorna. Ytterligare ett poäng erhölls vid beskrivna 

initiativtagande som vidtagits i syfte att genomföra det de diskuterat. Detta innebär att om ett 

företag endast diskuterade en fråga utan att inkludera beskrivna vidtagna åtgärder erhölls 

endast en poäng för diskussion. I dessa frågor var maxpoängen två per fråga och antalet frågor 

uppgick till 26 varpå den totala summan var 52 poäng. Inom detta område applicerades 
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kvalitetsprincipen precision där företag som presenterade en preciserad, detaljrik diskussion 

kring frågorna samt beskrivning av initiativtagande/handlingar erhöll maximal kvalitetspoäng. 

Företagen som erhöll höga kvalitetspoäng inom detta område visade på transparens i sin 

hållbarhetsinformation. 

 

Området ER 26 till ER 184 (Bilaga) innehöll både miljömässiga samt sociala frågor där en 

större del av poängen erhölls vid presenterad kvantitativ information. Ett poäng kunde 

erhållas vid diskussion kring ämnet och ett poäng för att sätta ämnet i perspektiv (i relation till 

antal anställda, intäkter, konkurrenter eller liknande). Ytterligare ett poäng erhölls vid 

presentation av ett kvantitativt mål i form av siffror eller procent. Om exempelvis ett företag 

diskuterade mål i textform erhölls inget poäng för mål då dessa ska presenteras i sifferform 

inom detta område. Ett poäng erhölls vidare vid kvantitativ data för aktuellt år samt ännu ett 

poäng erhölls vid kvantitativ data från tidigare år där företagets prestation antingen visade på 

en förbättring eller försämring. Området kunde som mest ge företagen sex poäng per fråga 

och den totala möjliga poängen uppgick till 132. Till detta område applicerades 

kvalitetsprincipen jämförbarhet eftersom större delen av den totala möjliga poängen krävde att 

företagen inkluderade kvantitativ information för att en jämförelse av prestationer skulle 

kunna genomföras. Företagen som inte presenterade kvantitativ data från föregående år gick 

miste om kvalitetspoäng där varken en förbättring eller försämring kunde utläsas.   

 

Området ER 147 till SR 152 (Bilaga) innehöll en miljömässig fråga och de övriga var sociala. 

Företag erhöll ett poäng vid diskussion kring sina visioner, planer samt avsikter i relation till 

de olika ämnena och ytterligare en poäng erhölls vid beskrivna initiativtagande/handlingar. 

Inom detta område applicerades kvalitetsprincipen precision där företag som presenterade en 

preciserad, detaljrik diskussion kring frågorna samt beskrivning av initiativtagande/handlingar 

erhöll kvalitetspoäng. Ytterligare ett poäng utdelades om frågan sattes i perspektiv och företag 

kunde vid det tillfället uppnått totalt tre poäng. Företagen hade sedan möjlighet att erhålla 

ytterligare två poäng baserat på deras prestation. Ett poäng erhölls igen om frågan sattes i 

perspektiv och ett sista poäng delades ut om företaget beskrev i text en förbättring från 

föregående år jämfört med förbättring vid jämförelse av föregående års samt nuvarande års 

siffror som krävs inom området ER 26 till ER 184. För varje fråga kunde företagen som mest 

erhålla fem poäng. Då antalet frågor uppgick till åtta var den totala möjliga poängen 40 inom 

detta område. 
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För området SR 1 till SR 65 (Bilaga) som berör sociala frågor i anknytning till mänskliga 

rättigheter tilldelades en poäng vid diskussion av införandet av olika policys. Ytterligare ett 

poäng erhölls vid beskrivning av vidtagna åtgärder i samband med eventuella avvikelser från 

policys. Ett poäng erhölls även vid beskrivning av övervakning av att de olika policys följs 

som exempelvis kunde vara att företagen hade en “hotline” som anställda uppmuntrades att 

rapportera in avvikelser till. Företagen som uppfyllde dessa tre kriterier hade så långt uppnått 

tre poäng. Företagen hade möjlighet till ytterligare två poäng baserat på deras prestation. Ett 

poäng erhölls igen för beskrivning av övervakning samt ett poäng för kvantitativ information 

som indikerade i vilken utsträckning som företaget efterföljer sina policys. Punkten om 

övervakning användes således två gånger vid poängsättning av området SR 1 till SR 65 där 

den totala maxpoängen per fråga även här uppgick till fem poäng. Totalt kunde företagen 

erhålla 55 poäng. 

	  

Kvalitetsprinciperna tydlighet och balans applicerades generellt på företagens 

hållbarhetsinformation. Tydlighet som berör huruvida informationen är förståelig och 

lättillgänglig utvärderades efter genomförd kodning då hållbarhetsinformationen lämnat ett 

helhetsintryck. Detta var med andra ord en subjektiv bedömning där inga poäng utdelades. 

Principen balans kunde urskiljas i enkätfrågor som fick företagets aktiviteter att framstå som 

positiva respektive negativa i relation till miljö och samhälle. Inom exempelvis frågorna ER 

27, ER 35, ER 112 (Bilaga) som berörde företagets miljöpåverkan i form av utsläpp samt 

förbrukning av resurser kunde både positiv samt negativ information urskiljas. Antingen 

presenterades negativa prestationer, en ökad miljöpåverkan från ett år till ett annat, eller 

positiva prestationer där miljöpåverkan minskats. Frågor som ER 38 och ER 40 

representerade negativ information i form av miljö-överträdelser samt böter. Andra frågor 

som SR 81 och ER 39 utgjorde positiv information i form av investeringar av tid eller pengar 

på samhälls- och miljöprojekt där syftet var att gagna miljön samt bidra till ett förbättrat 

samhälle genom exempelvis stöd för utbildning. 

 

Kodningen av hållbarhetsinformationen tog ungefär åtta timmar per företag vilket kan 

relateras till en arbetsdag. Sammanfattningsvis tog kodningen av samtliga fem företag fem 

dagar. Därefter sammanställdes de olika kvalitetspoängen som presenteras nedan i Figur 2. 
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Figur 2. ”Sammanställning av kvalitetspoäng” 

I den vänstra tabellen i Figur 2 är den totala möjliga poängen sammanställd för 

enkätområdena inom kodschemat och den högra tabellen visar antal poäng som härstammar 

från sociala och miljömässiga områden. Den totala möjliga poängen var 279 och 

procentsatsen som uttryckte företagens kvalitet i avsnitt 4.1 i studien räknades ut genom att 

den totala poängen från de sociala och miljömässiga områdena dividerades med 279. I avsnitt 

4.1 presenteras en procentsats för varje företag som visar hur många poäng företagen erhöll 

från de miljömässiga frågorna (maximalt 127 poäng=100 procent) och en procentsats för hur 

många poäng företagen erhöll för de sociala frågorna (maximalt 152 poäng=100 procent). 

 

I denna studie exkluderades 16 frågor i poängsättningsenkäten. Detta motiverades dels av att 

begränsa kodschemats omfattning och dels av att de utvalda industriföretagen tillverkar olika 

produkter som därmed kan bidra till miljöpåverkningar i olika utsträckning. Exkluderingen 

utfördes i syfte av att ge företagen så lika förutsättningar som möjligt till att erhålla 

kvalitetspoäng. De exkluderade frågorna var: ER 32, ER 34, ER 37, ER 148, ER 111, ER 122, 

ER 118, ER 123, ER 142, SR 151, SR 156, ER 103, ER 107, ER 109, ER 110, ER 142 

(Bilaga). Beslutet att exkludera dessa frågor konsulterades med institutet Roberts 

Environmental Center via Skype. De förklarade att detta kan göras i syfte att försöka likställa 

företagens förutsättningar till kvalitetspoäng (Roberts Environmental Center, 2013). De poäng 

som de exkluderade frågorna hade kunnat bidra med har inte inkluderats i Figur 2. 
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3.2.5	  Operationalisering	  

Informationsasymmetri 

Begreppet informationsasymmetri innebär att en part innehar mer information än en annan, 

exempelvis när ett företag som avsändare väljer att inte signalera ut viss information till 

mottagare (Connelly et al., 2011). Baserat på detta antogs det att när hållbarhetsinformation 

angående enkätfrågor inte kommunicerats ut av industriföretagen genom sin 

hållbarhetsinformation (signal) indikerade den utelämnade informationen på en 

informationsasymmetri. Med andra ord antogs det att företagen hade mer information som 

avsändare än vad de valde att kommunicera ut till mottagare. Exempelvis om ett företag inom 

enkätfrågan ER 29 presenterade textinformation men exkluderade kvantitativa resultat 

uppstod en informationsasymmetri på grund av ofullständig information. När företag tvärtom 

hade inkluderat fullständig information antogs detta indikera på ett försök från företagets sida 

att överbygga informationsasymmetrin mellan dem och dess omgivning. 

 

Socialt kontrakt 

Begreppet socialt kontrakt berörde i denna studie legitimitets- och intressentteorin och därmed 

förhållandet mellan företag och intressenter där företags handlingar bör ligga i linje med de 

krav och förväntningar som intressenter har för att vara legitima (Deegan, 2002; O’Donovan, 

2002). Då denna studie studerade miljöstörande företag antogs det att omgivningens krav på 

industriföretagen är höga då de utgör en stor miljöpåverkan.  

 

Som beskrivits vill intressenter ta del av företags aktiviteter och kunna jämföra dess 

prestationer över tid samt mellan företag (Grafström et al., 2008). Genom PSI erhölls poäng 

för information som var jämförbar, exempelvis siffermål, nuvarande år samt föregående års 

kvantitativa data som antingen visade på en förbättring eller försämring av företagets 

prestationer. Detta kunde urskiljas i enkätfrågorna ER 26 till ER 184. Poäng erhölls även vid 

beskrivning av initiativtagande och aktiviteter som kunde urskiljas inom enkätfrågorna EI 5 

till SI 47. Baserat på detta antogs det att företag som erhöll höga kvalitetspoäng inom frågor 

som berörde jämförbarhet och initiativtagande arbetade för att upprätthålla det sociala 

kontraktet. Enligt legitimitets- och intressentteorin är det även viktigt att företag identifierar 

sina intressenter och att ett samarbete med intressenter kan skapa fördelar för företagen 

(O´Donovan, 2002:347; Roberts, 1992:597-598). Baserat på detta antogs det att företag som 

erhöll kvalitetspoäng vid några av enkätfrågorna inom PSI som exempelvis berörde 

intressentdialoger, SI 49, och företagens relation till leverantörer, SI 49, visade indikationer 
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på ett upprätthållande av det sociala kontraktet och ansågs inse fördelar med ett 

intressentsamarbete. 

	  

När de tillvägagångssätt som Deegan och Unerman (2011) beskrev kunde användas av företag 

i syfte att erhålla, reparera eller bibehålla legitimitet kunde urskiljas i industriföretagens 

hållbarhetsinformation antogs det att detta indikerade ett arbete för att upprätthålla det sociala 

kontraktet. Med andra ord antogs de genom kommunikationen av sin hållbarhetsinformation 

försöka bli accepterade av omgivningen.  

	  

3.3	  Reliabilitet	  och	  Validitet	  
Reliabilitet innebär att genomförd analys och datainsamling bidrar till konsekventa resultat 

samt att andra forskare som ämnar replikera en studie kan komma fram till samma resultat 

(Saunders et al., 2012:192). När innehållsanalysen genomfördes var det därför relevant att 

studiens kodschema användes konsekvent vilket eftersträvades genom att allt material 

kodades av båda författarna. Då kodningen genomfördes av två personer var det viktigt att 

kontrollera att bedömningarna var likartade och vid olika bedömningsresultat, exempelvis om 

en författare tyckte att ett företag bör tilldelas ett poäng inom en viss fråga och den andra 

författaren tyckte att två poäng bör tilldelas, diskuterades detta varpå ett gemensamt beslut 

fattades (Bergström & Boréus, 2012:57). Tolkningar av hållbarhetsinformationen genom 

kodschemat kan ha varit felaktiga på grund av missbedömt innehåll till en följd av oerfarenhet 

vid kodning genom PSI. Då ingen av författarna tidigare använt detta kodschema kan detta 

därmed bidragit till en försvårad replikering av studien för att komma fram till samma 

resultat. Studiens reliabilitet kan även ha blivit påverkad av att missat textinnehåll på grund av 

koncentrationssvårigheter då kodningen genomfördes manuellt. Med andra ord kan studiens 

reliabilitet anses vara relativt låg och bör beaktas i samband med studiens resultat. 

 

Validiteten berör huruvida studien har mätt det som ämnades att mätas (Saunders et al., 

2012:193). Då de olika enkätområdena inom PSI har hämtats från över 900 företags 

hållbarhetsredovisning och delvis grundar sig på GRI:s riktlinjer är den interna validiteten att 

betrakta som relativ hög. Med andra ord mäter PSI kvalitet i hållbarhetsinformation vilket 

denna studie ämnade att mäta. Studiens externa validitet berör huruvida studien kan 

generaliseras till andra sammanhang (Saunders et al., 2012:194). I denna studie kan 

generaliserbarheten till svenska industriföretag anses vara relativt hög då fem av sexton 
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företag inkluderades i studien. Dock kan generaliserbarheten till stora svenska företag i andra 

branscher anses vara låg då det specifikt var industribranschen som inkluderades.   
 

3.4	  Metodkritik	  	  
Studiens metod kan kritiseras utifrån valet av en innehållsanalys som kan ha begränsat studien 

genom att endast det explicit uttryckta i texten noterades och det underförstådda eller olika 

outtalade påståenden inte noterades. Det kodschema som användes i studien kan ha styrt 

uppmärksamheten vid poängsättningen som bidrog till att viktigt textinnehåll inte noterades 

vilket Bergström & Boréus (2012) beskriver är en risk med innehållsanalyser. Den manuella 

kodningen var omfattande och tidskrävande och därför kan koncentrationssvårigheter ha 

påverkat resultaten genom att information inte hittades eller att felaktiga tolkningar utfördes. 

Ett alternativt metodval kunde vara en kombination av innehållsanalys och kompletterande 

intervjuer som hade kunnat bidra med en mer djupgående förståelse för industribranschen. 

Vid otydligheter angående den kommunicerade informationen hade intervjuer kunnat bidra 

med förtydligande information. Men då syftet med studien var att analysera den 

kommunicerade hållbarhetsinformationen och dess kvalitet kan valet av en innehållsanalys 

motiveras som lämpligt.    

 

Användningen av PSI kan även kritiseras då poängsättningsenkäterna har konstruerats av 

Roberts Environmental Center och är baserade på över 900 olika företags 

hållbarhetsredovisningar där många står för de bättre redovisningarna i världen. De svenska 

företagen som inkluderades i denna studie kanske inte har följt utvecklingen av 

redovisningsinnehåll och poäng kan ha förlorats som de egentligen inte hade möjligheter till 

att uppnå. Valet av exkluderade frågor kan även kritiseras då en bristande kunskap om 

branschen kan ha bidragit till att “fel” frågor valts bort och påverkat företagens kvalitetspoäng 

samt studiens validitet. 
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4.	  Empiriskt	  resultat	  av	  kvaliteten	  inom	  svenska	  industriföretag	  

4.1	  Kvalitet	  	  

	  
Figur 3. ”Resultat av företagens kvalitet”  

Resultaten av företagens kvalitet inom hållbarhetsinformationen har sammanställts i Figur 3; 

Volvo Group 70,6 %, Sandvik 64,2 %, Atlas Copco 63,4 %, Scania 62,0 % och Trelleborg 

59,1 %. Samtliga företag följde de tio principerna av UN Global Compact som delvis berör 

mänskliga rättigheter och anti-korruption. Företagens kvalitetspoäng kommer från frågor 

inom både sociala och miljömässiga områden där procentsatsen av miljömässiga och sociala 

frågor presenteras under varje företag.  I Figur 4 till Figur 8 kan industriföretagens 

kvalitetspoäng urskiljas av den totala möjliga.  

4.1.1	  Volvo	  Group	  
Volvo Group grundades år 1927 och är globalt ledande inom tillverkning av bussar, lastbilar, 

anläggningsmaskiner samt marin- och industrimotorer med en omsättning under år 2012 på ca 

304 miljarder kronor. Deras vision är att bli världsledande inom hållbara transportlösningar 

(Volvo Group, 2013).  

 
Figur 4. ”Sammanställning av kvalitetspoäng” 

Volvo Group erhöll den högsta kvalitetspoängen med 70,6% (197 poäng). Företaget erhöll 

68,5% (87 poäng) av de miljömässiga kvalitetspoängen och 72,4% (110 poäng) av de sociala 
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kvalitetspoängen. Företaget presenterar sin hållbarhetsinformation i en separat 

hållbarhetsredovisning. Hållbarhetsredovisningen för Volvo saknar bestyrkande från en tredje 

part som utgjorde en av de förutbestämda rubrikerna i studiens kodschema varpå de förlorade 

ett kvalitetspoäng (Bilaga: SI 54). Volvo Group erhöll dock ett poäng för att de diskuterade 

kring värdet av att ha sådan bekräftelse (Volvo Group, 2012).  

 

Jämförbarhet 

Volvo Group erhöll 78 poäng av 132 möjliga inom området ER 26 till ER 184 som berör både 

sociala och miljömässiga frågor. Företaget presenterar kvantitativ information som 

möjliggjorde en jämförelse av företagets prestationer med föregående år. Exempelvis erhöll 

Volvo Group sex av sex poäng vid redovisning av koldioxidutsläpp (Bilaga: ER 112). 

Jämförbarheten underlättades genom redovisad information i sifferform i en tabell som även 

förklarades med kompletterande text (Volvo Group, 2012). Detta är ett av många exempel 

som bidrog till Volvo Groups höga kvalitetspoäng. Företaget gick dock miste om 

kvalitetspoäng på grund av bristande jämförbarhet vid frågorna SR 1 till SR 65 som berör 

mänskliga rättigheter då de inte presenterar några siffror som indikerar hur väl de följer deras 

implementerade policys. Volvo Group förlorade många kvalitetspoäng på grund av att de 

generellt inte beskrev sina mål i sifferform (Volvo Group, 2012).  

 

Balans 

Volvo Groups hållbarhetsinformation innehar negativ information i sin redovisning vilket kan 

ses i SR 74 som berör antal incidenter på arbetsplatsen. De erhöll poäng för diskussion av 

ämnet samt mål angående antal incidenter men de förlorar kvalitetspoäng eftersom de inte 

redovisar antalet incidenter för det aktuella eller föregående året (Volvo Group, 2012). 

Företaget redovisar även negativ information i form av miljööverträdelser (Bilaga: ER 38) där 

företaget i en tvist angående utsläpp från en av deras produkter fått order om att betala böter 

(Bilaga: ER 40). I samband med företagets miljöpåverkan urskiljs även positiv information 

angående utsläpp och vattenkonsumtion där de genom både text och siffror beskriver en 

minskning av sin miljöpåverkan (Bilaga: ER 114, ER 112, ER 29). Volvo Group erhåller 

kvalitetspoäng i samband med positiv information angående företagets samhällsengagemang 

och arbete för att minska sin miljöpåverkan (Bilaga: ER 147, ER 39)(Volvo Group, 2012).  
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Precision 

Volvo Group erhöll 45 poäng av 52 möjliga vid enkätområdena EI 5 till SI 47 som berör 

sociala och miljömässiga frågor utifrån diskussion och initiativtagande. Företaget presenterar 

detaljerad information och med många exempel på initiativtagande. Ett exempel är i samband 

med deras arbete för att minska sina utsläpp där de erhåller kvalitetspoäng (Bilaga: ER 112). 

Ytterligare exempel är i samband med SI 49 där företaget detaljrikt beskriver hur de i sin 

verksamhet väljer ut de leverantörer som anpassar sig efter deras krav (Volvo Group, 2012).  

 

Tydlighet 

Som ett helhetsintryck var Volvo Groups separata hållbarhetsredovisning förståelig och 

lättillgänglig. Hållbarhetsinformationen innehöll kvantitativ data, textinformation samt bilder 

och tabeller vilket bidrog till en ökad förståelse för innehållet. I överlag återfanns 

informationen relaterat till enkätområdena i den separata hållbarhetsredovisningen med viss 

information som kompletterades genom årsredovisningen samt hemsidan. 

4.1.2	  Sandvik	  
Sandvik grundades 1862 och är idag ett globalt industriföretag med en omsättning under år 

2012 på ca 99 miljarder kronor. Sandvik tillverkar bland annat verktyg och utrustning med 

avancerad materialteknik för anläggnings- och gruvindustrin Sandviks vision bygger på att 

skapa en långsiktig hållbar strategi för lönsam tillväxt som präglas i deras arbete med 

intressenter (Sandvik, 2013). 

 	  

Figur 5. ”Sammanställning av kvalitetspoäng” 

Företagets hållbarhetsarbete presenteras i en separat hållbarhetsrapport. Sandviks 

kvalitetspoäng blev 64,2 % (179 poäng) och de fick 56,7% (72 poäng) av de miljömässiga 

poängen och 69,1 % (107 poäng) av de sociala. Sandviks hållbarhetsredovisning har blivit 

bestyrkt av en tredje part och har inkluderat en formell validering i hållbarhetsredovisningen 

vilket bidrog till kvalitetspoäng. I och med att de uteslöt en diskussion kring eventuellt värde 

av att inkludera en tredje part gick de miste om kvalitetspoäng (Sandvik, 2012). 

Jämförbarhet 
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Sandvik erhöll 67 poäng av 132 möjliga av enkätområdena ER 26 till ER 184 på grund av 

exkluderad kvantitativ information. När företaget exempelvis beskriver sin förbrukning av 

förnyelsebara energier, såsom vind och vattenkraft (Bilaga: ER 27), presenteras inte 

informationen i siffror utan endast i diskussionsform. Detta försvårar jämförbarheten av 

företagets prestationer över tid och flera kvalitetspoäng förlorades. Ytterligare exempel är när 

Sandvik presenterar en diskussion men ingen kvantitativ data angående eventuella böter på 

grund av brott gentemot hälso- och säkerhetskrav som de strävar efter att följa (Bilaga: SR 

77)(Sandvik, 2012).  

 

Balans 

Sandvik presenterar negativ information i samband med sina prestationer inom 

miljöpåverkan. ER 114 berör utsläpp från “VOC”, luftburna kemikalier, där företaget visar ett 

försämrat resultat med ökade utsläpp i sifferform i en tabell, utan kompletterande 

diskussionstext (Sandvik, 2012). I samband med mänskliga rättigheter (Bilaga: SR 1-SR 65) 

presenteras positiv information genom deras uppförandekod där de beskriver hur de tar 

avstånd från exempelvis diskriminering rörande ålder, kön, etnicitet, religion vilket utgör ett 

fåtal exempel av många rörande mänskliga rättigheter (Bilaga: SR1-SR65). Företaget erhåller 

följandevis kvalitetspoäng i diskussion samt genom beskrivning av hur de följer upp och 

övervakar hur dessa uppförandekoder efterlevs. De anställda uppmuntras till att rapportera in 

avvikelser från uppförandekoderna men företaget förlorar poäng då de inte presenterar någon 

kvantitativ information om i vilken utsträckning de efterlever deras policys (Bilaga)(Sandvik, 

2012). 

 

Precision 

Sandvik erhöll 38 poäng av 52 möjliga inom enkätområdet EI 5 till SI 47. Företaget saknar 

dock information om vissa frågor som exempelvis en beskrivning av EI 4 som berör huruvida 

företaget har en specifik kontaktperson tillgänglig för frågor rörande hållbarhetsredovisningen 

(Sandvik, 2012). Sandvik förlorar poäng i ett antal områden på grund av att de endast 

diskuterar en fråga utan att beskriva initiativtagande. Något som Sandvik förklarar i detalj är 

enkätfrågan SI 82 som berör karriärsutbildning för deras anställda. Företaget hade under år 

2012 fokus på att identifiera och utveckla sina anställdas positioner för att stötta dem till att nå 

deras potentiella mål vilket bidrog till kvalitetspoäng (Sandvik, 2012).  
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Tydlighet 

Sandvik presenterar sin hållbarhetsinformation på ett förståeligt sätt som upplevdes 

lättillgänglig. De presenterar tabeller och diagram som med tillhörande text samt bilder bidrar 

till att information förstås. Ibland presenteras information endast i sifferform i en tabell utan 

kompletterande och förklarande text vilket minskar förståelsen då endast resultat kan urskiljas 

utan förklaringar eller sammanhang. 

4.1.3	  Atlas	  Copco  
Atlas Copco grundades 1873 och erbjuder bland annat produkter inom gruv- och 

anläggningsutrustning. Under år 2012 hade företaget en omsättning på 90.5 miljarder kronor. 

Företagets hållbarhetsarbete är av stor betydelse för deras verksamhet då de erbjuder 

produkter med hållbara lösningar och deras vision är att generera ett positivt värde för deras 

intressenter med ett hållbarhetstrategiskt tänk (Atlas Copco, 2013).	  

 	  

Figur 6. ”Sammanställning av kvalitetspoäng” 

Atlas Copco fick en kvalitetspoäng på 63,4% (177 poäng) och 54,3 % (69 poäng) av de 

miljömässiga poängen uppnåddes samt 71,1 % (108 poäng) av de sociala. Företaget 

presenterar sin hållbarhetsinformation integrerat i sin årsredovisning som är bekräftad av en 

tredje part. De erhöll poäng för inkludering av en formell validering men saknar diskussion 

om värdet av detta varpå de inte erhöll maximal poäng (Atlas Copco, 2012). 

 

Jämförbarhet 

Atlas Copco erhöll 69 poäng av 132 möjliga inom enkätområdet ER 26 till ER 184. Företaget 

gick miste om många kvalitetspoäng på grund av att de exempelvis inte hade kvantitativa mål. 

När företaget diskuterar verksamhetens vattenförbrukning (Bilaga: ER 29) presenterar de 

kvantitativ information på aktuellt samt föregående års förbrukning men styrker inte detta 

med ett siffermål angående framtida ambitioner. Atlas Copco förlorar kvalitetspoäng på grund 

av utebliven kvantitativ information men i samband med antal sjukfrånvarodagar presenterar 

företaget kvantitativ information med både nuvarande och föregående års resultat samt 

framtida siffermål (Atlas Copco, 2012). 
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Balans 

Atlas Copco presenterar negativ information i samband med antal incidenter och olyckor där 

antalet dödsfall även presenteras (Bilaga: SR 74). De diskuterar både i text samt presenterar 

numerisk information om antalet olyckor varpå de erhåller kvalitetspoäng. Företagets antal 

incidenter samt olyckor har i relation till antalet arbetstimmar minskat, samtidigt som antalet 

incidenter och olyckor, utan att stå i relation till något, har ökat (Atlas Copco, 2012). Positiv 

information som Atlas Copco sänder ut är att de har en så kallad “hotline” genom vilken 

anställda uppmuntras att rapportera in eventuella avvikelser mot företagets affärskod, en 

policy som förklarar företagets position gentemot mänskliga rättigheter och korruption 

(Bilaga: SR 58, SR 60)(Atlas Copco, 2012). 

 

Precision 

Atlas Copco erhöll 41 poäng av 52 möjliga rörande enkätområdena EI 5 till SI 47. Företaget 

presenterade detaljrik information i samband med EI 23 som berör intressentdialoger. I Atlas 

Copcos hållbarhetsredovisning betonas vikten av intressenterna och de beskrivs ha en indirekt 

och direkt påverkan på företagets resurser och framtid på marknaden. Atlas Copco utför 

kontinuerligt intressentdialoger på lokal- och koncernnivå för att motverka 

kommunikationsproblem (Atlas Copco, 2012). Dock har Atlas Copco svagheter i sin precision 

när de exempelvis inte beskriver huruvida företaget anpassar sig för anställda med 

funktionshinder och förlorar kvalitetspoäng (Bilaga: SI 80).  

 

Tydlighet 

Atlas Copcos hållbarhetsinformation var i överlag lättförståelig och då majoriteten av 

informationen som berörs av poängsättningsenkäten återfanns i årsredovisningen uppfattades 

den som lättillgänglig. Tydligheten angående företagets CSR-aktiviteter upplevdes dock 

försvagad då informationen var integrerad med övrig information inom årsredovisningen. 

Men då hållbarhetsinformationen presenterades tillsammans med siffror, bilder samt diagram 

ökade förståelsen för innehållet. 
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4.1.4	  Scania	  	  
Scania grundades 1891 och hade under år 2012 en omsättning på cirka 80 miljarder. Scania 

har profilerat sig genom att fokusera sin verksamhet i segmentet för tunga fordon. Företaget 

anser att hållbarhet måste vara ett villkor för att bedriva en verksamhet och försöker ständigt 

effektivisera deras hållbarhetsarbete med att minska koldioxidutsläpp och skapa innovativa 

produkter då efterfrågan på transport ökar (Scania, 2013). 

 	  

Figur 7. ”Sammanställning av kvalitetspoäng” 

Scania fick 62,0% (173 poäng) i kvalitetsbetyg och 59,1% (75 poäng) av de miljömässiga 

poängen uppnåddes samt 64,5% (98 poäng) av de sociala. Företaget presenterar en separat 

årsredovisning men där större delen hållbarhetsinformation är placerad på företagets hemsida. 

Scania har valt att inte inkludera en tredje parts validering av sin redovisning och innehar inte 

någon diskussion kring värde eller förlust av värde i och med detta beslut varpå de går miste 

om kvalitetspoäng.   

 

Jämförbarhet 

Scania erhöll 62 av 132 möjliga poäng inom de enkätområden då de utelämnade kvantitativ 

data vid många frågor. Företaget beskriver sitt arbete angående SR 81 som berör 

samhällsinvesteringar men utelämnar siffror på investeringarna. Det finns varken siffror från 

aktuellt eller föregående år vilket försvårar en jämförelse av deras samhällsinvesteringar 

(Scania, 2013). Scania förlorar även poäng angående förbrukning av förnyelsebar energi 

(Bilaga: ER 27) då de enbart diskuterar förbrukningen utan att presentera siffror (Scania, 

2012). Företaget presenterar dock kvantitativ vid exempelvis antal olyckor på arbetsplatsen 

(Bilaga: SR 74), där de först diskuterar ämnet samt redovisar antal olyckor för år 2012 med en 

jämförelse till föregående år. Kvalitetspoäng tilldelades även på grund av ett förbättrat resultat 

jämfört med tidigare år (Scania, 2013). 

 

Balans 

På Scanias hemsida presenteras negativ information angående företagets omsättningshastighet 

(Bilaga: SR 3) som har ökat från det tidigare året. Företaget beskriver dock att årets 
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omsättningshastighet har minskat i jämförelse med resultaten år 2008 (Scania, 2013). I 

samband med SR 75 som berör antalet förlorade arbetsdagar på grund av sjukdom eller 

skador visar företaget hur stor “healthy attendence” de har. De presenterar siffror på hur stor 

närvaro av friska anställda de har jämfört med att istället visa siffror på sjukfrånvaro vilket 

utgör positiv information. Vid enkätområdet SR 74 som berör antalet arbetsrelaterade olyckor 

eller incidenter presenterar Scania en tabell som visar antal arbetsrelaterade olyckor i 

förhållande till arbetstimmar. Siffror går dock inte att utläsa från föregående år utan de 

beskriver i text att det är ett förbättrat resultat år 2012 jämfört med år 2008 (Scania, 2013).   

 

Precision 

Ett område där Scania erhöll många kvalitetspoäng var EI 5-SI 47 som berör skillnaden 

mellan diskussion och initiativ där de erhöll 42 av 52 poäng i och med detaljerade 

beskrivningar.  Exempelvis beskriver Scania deras arbete med miljöutbildning för deras 

anställda (Bilaga: EI 16) som kompletteras med information angående kurser, program och 

evenemang som representerar initiativtagande. Företaget redovisar detaljerade beskrivningar 

av hur de i praktiken arbetar och har en tydlig vision kring företagets engagemang att minska 

sin negativa påverkan på miljö och samhälle (Scania, 2013). 

 

Tydlighet 

Majoriteten av Scanias hållbarhetsinformation hämtades via en online-rapport på deras 

hemsida. Informationen var lättförståelig med tydliga rubriker, tabeller och textinformation 

som bidrog till en ökad förståelse. Upplägget med en online-rapport i kombination med en 

årsredovisning bidrog dock till en något försämrad lättillgänglighet då trots rubriker var 

informationen mer tidskrävande att hitta.  

4.1.5	  Trelleborg	  
Trelleborg är ledande inom tekniska polymerlösningar och bidrar med produkter till ett flertal 

branscher där de bland annat är globalt ledande inom däck och hjulsystem. Företaget 

grundades år 1905 och hade under 2012 en omsättning på cirka 21 miljarder. Deras 

hållbarhetsvision innefattar ett helhetstänk från interna miljöfrågor till samhället i stort och de 

presenterar sitt hållbarhetsarbete i en separat hållbarhetsredovisning (Trelleborg, 2013). 
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Figur 8. ”Sammanställning av kvalitet” 

Trelleborgs kvalitetspoäng är 59,1% (165 poäng) och 59,8% (76 poäng) av de miljömässiga 

poängen uppnåddes samt 58,6% (89 poäng) av de sociala.  Hållbarhetsredovisningen har 

blivit bestyrkt av tredje part och de erhåller full poäng då de både motiverar värdet i detta 

samt har inkluderat en formell validering (Trelleborg, 2012).   

 

Jämförbarhet 

Trelleborg fick 66 av 132 möjliga poäng inom enkätområdet ER 26 till ER 184 vilket främst 

grundar sig i att de inte presenterar sina prestationer i sifferform utan främst i text. När 

Trelleborg exempelvis diskuterar arbetet med att minska utsläpp från deras produkter 

redovisas inga siffror på att de faktiskt har åstadkommit en minskning. Dock erhåller företaget 

maximal poäng vid beskrivning av koldioxidutsläpp från verksamheten (Bilaga: ER 

112)(Trelleborg, 2012). Något som saknas helt i hållbarhetsinformationen är beskrivningar 

och jämförelser om bland annat personalomsättning (Bilaga: SR 3), antal olycksfall (SR 74) 

och samhällsinvesteringar (SR 81). 

 

Balans 

Trelleborg lyfter fram positiv information om arbetet med sin uppförandekod och beskriver 

hur de uppmuntrar anställda att rapportera in eventuella överträdelser gentemot koden 

(Bilaga: SI 47). Negativ information lyfts fram i form av antalet rapporterade fall för 

misstankar om brott (Bilaga: SR 1). Företaget beskriver även negativa händelser som 

exempelvis miljööverträdelser men där en positiv utveckling har skett i och med minskat antal 

överträdelser (Bilaga: ER 38)(Trelleborg, 2012). 

 

Precision 

Trelleborg erhåller 43 poäng av 52 möjliga vid enkätområdet EI 5 till SI 47. Områden som 

Trelleborg var bra på att beskriva i detalj och som bidrog till kvalitetspoäng var angående 

kontaktpersonen de har för att besvara eventuella frågor gällande hållbarhetsredovisningen 
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(Bilaga: EI 4) där namn, telefonnummer och mailadress inkluderades. Trelleborg beskriver 

även utförligt hur de kontinuerligt för dialoger med sina intressenter samt hur de arbetar för 

att bidra till de anställdas karriärsutbildning (Bilaga: EI 23, EI 20, SI 82)(Trelleborg, 2012). 

De förlorade poängen kom från saknad information angående exempelvis huruvida de 

anpassar arbetsplatsen för anställda med funktionshinder (Bilaga: SI 80). 

 

Tydlighet 

Trelleborgs hållbarhetsinformation upplevdes lättillgänglig vilket bidrog till en bra helhetsbild 

angående företagets ställning till sociala och miljömässiga frågor. Information som främst 

hämtades från hållbarhetsredovisningen men även från årsredovisningen samt hemsidan 

kompletterades med diagram och bilder som ökade förståelsen för informationen. 

4.2	  Sammanfattning	  
Industriföretagens kvalitet ligger mellan 59,1 och 70,6 procent och den var högst hos Volvo 

Group och följdes av Sandvik, Atlas Copco, Scania och Trelleborg. Företagens kvalitetspoäng 

från de sociala frågorna låg mellan 58,6 och 72,4 procent och inom de miljömässiga frågorna 

låg poängen mellan 54,3 och 72,4 procent. Gemensamt för företagen var att kvaliteten sänktes 

på grund exkluderad kvantitativ information i form av mål, nuvarande års data, föregående års 

data samt kvantitativ indikation på hur väl de följer policys. Denna exkludering innebar en 

försvårad jämförelse mellan företagens prestationer. Företagen erhöll dock många 

kvalitetspoäng inom frågor som gav poäng utifrån diskussion och initiativtagande genom 

redovisad detaljerad information. Två av fem företag saknade en tredje parts bestyrkande och 

majoriteten av företagen presenterade en separat hållbarhetsredovisning vilket bidrog till att 

företagens aktiviteter förtydligades. 

5.	  Analys	  av	  de	  svenska	  industriföretagens	  kvalitet	  

5.1	  Hållbarhetsinformationens	  kvalitet	  
Från att tidigare fokusera på hållbarhetsredovisningens innehåll och form har fokus förflyttats 

till transparensen (CSR i praktiken, 2011). I studiens empiriska resultat kan transparens 

urskiljas inom industriföretagens hållbarhetsinformation då samtliga företag fick många 

kvalitetspoäng genom att både diskutera frågor samt detaljerat beskriva initiativtagande. 

Företagen kommunicerar därmed tydligt sina aktiviteter och prestationer genom 

hållbarhetsinformationen. Trots att hållbarhetsredovisning bygger på mjuk reglering (Sahlin-

Andersson, 2006), vilket innebär att det inte finns ett regelbaserat krav på att företag ska 
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redovisa sitt hållbarhetsarbete, visade industriföretagen på en kvalitet mellan 59,1 och 70,6 

procent. Volvo Groups 70,6 procent representerar en hög kvalitet i relation till de andra 

industriföretagen och Trelleborg representerar därmed en dålig kvalitet på 59,1 procent. 

Industriföretagens kvalitet representerar dock en bra kvalitet vid jämförelse av Morhardts 

(2009) resultat som visade att de miljöstörande företagen som poängsättningsenkäten “Motor 

Vehicles and Parts” hade applicerats på hade en kvalitet mellan 5 till ungefär 70 procent. De 

fem svenska industriföretagen som samma bransch-specifika poängsättningsenkät applicerats 

på representerar därmed en hög kvalitet.  

 

Majoriteten av företagen presenterade hållbarhetsinformationen i en separat 

hållbarhetsredovisning och enligt Grafström et al (2008) kan detta innebära ett förtydligande 

av företags CSR-aktiviteter. Detta ligger i linje med studiens resultat då tydligheten upplevdes 

högst i företagen som presenterade en separat hållbarhetsredovisning jämfört med en 

integrerad årsredovisning. Att istället presentera hållbarhetsinformation inom en 

årsredovisning kan indikera att företag tar hållbarhetsarbetet på allvar (Graftsröm et al., 2008) 

vilket även ligger i linje med studiens empiriska resultat då Atlas Copco presenterade en 

integrerad årsredovisning som förmedlade ett seriöst intryck där hållbarhetsarbetet upplevdes 

vara inkluderad i hela verksamheten. Tydligheten av företagets aktiviteter upplevdes dock 

försvagad på grund av att informationen presenterades blandat med övrig information. Scania 

som presenterade en årsredovisning men med majoriteten av hållbarhetsinformationen på 

deras hemsida upplevdes mindre tydlig jämfört med de andra industriföretagen. 

 

Presentationen av hållbarhetsinformationen skiljde sig mellan företagen vilket kan vara en 

effekt av mjuk reglering då företag väljer och tolkar hur samt vad de redovisar (Sahlin-

Andersson, 2006). Enligt Bentson et al (2006) är en negativ effekt av mjuk reglering att 

jämförbarheten blir försvårad vilket det empiriska resultatet visade främst genom utebliven 

kvantitativ information. Jämförbarheten ökade dock i samband med frågorna som berörde 

mänskliga rättigheter då samtliga företag följde riktlinjerna UN Global Compact och därmed 

redovisade liknande information. Detta ökade även tydligheten i hållbarhetsinformationen 

samt bidrog till höga kvalitetspoäng.  
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Enligt Morhardts (2009) studie var det de största och mest miljökänsliga företagen som erhöll 

högst kvalitetspoäng och enligt Roberts (1992) är större företag mer engagerade inom 

hållbarhetsarbeten. Detta ligger i linje med denna studies resultat då de miljökänsliga och 

stora industriföretagen erhöll hög kvalitet. Dock ämnade inte denna studie att undersöka en 

relation mellan storlek och kvalitet varpå en jämförelse mellan stora och små företag inte 

genomfördes. Men det empiriska resultatet visar att Volvo Group som hade den högsta 

omsättningen även hade högst kvalitet samt att kvaliteten minskar i relation till omsättningens 

storlek. Detta resultat skulle kunna förklaras av det som Dierkes & Preston (1977) beskriver 

om att miljöstörande företag upplever större uppmärksamhet gentemot sina aktiviteter och 

därför borde visa på ett större engagemang och redovisning av sitt hållbarhetsarbete. 

5.2	  Socialt	  kontrakt	  
Frostenson och Helins (2009) resultat visade att fjärrvärmeföretagen hade ett dominerande 

miljömässigt ansvarstagande jämfört med socialt vilket författarna beskrev försämrade bilden 

av företagen som ansvarstagare. Genom PSI poängsätts sociala och miljömässiga områden 

separat vilket kan bidra till en tydlighet angående hur många sociala respektive miljömässiga 

frågor som har bidragit till företagets kvalitet. Denna information kan indikera huruvida 

företagen uppfyller kraven och förväntningarna som finns på dem som ansvarstagare. 

Studiens resultat tyder på att industriföretagen tagit både ett socialt och miljömässigt ansvar 

då företagens kvalitetspoäng i överlag var jämnt fördelade mellan sociala och miljömässiga 

frågor. 

 

Deegan och Rankin (1996) kom fram till att företag vinklar information där positiva 

aktiviteter lyfts fram över det negativa vilket kan urskiljas i denna studies empiriska resultat. I 

Scanias hållbarhetsinformation presenterades närvaron av friska anställda jämfört med att 

redovisa sjukfrånvaro som övriga företagen gjorde. Företaget förlorade därför kvalitetspoäng 

eftersom det inte gick att urskilja efterfrågad information. Deegan och Unerman (2011) 

beskriver att företag kan manipulera information genom att belysa positiva händelser för att få 

bort fokus från det negativa och i linje med detta kan Scanias val att presentera informationen 

på indikera att de betonar positiva aktiviteter och därmed uppmuntras inte en balans mellan 

positiv och negativ information. 

 

Att som företag försöka vinkla negativ information till positiv kan även urskiljas i Atlas 

Copcos hållbarhetsinformation när de först presenterar information om ett ökat antal 
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incidenter och olyckor för att sedan presentera samma information men i relation till antalet 

arbetstimmar där antalet olyckor minskat. Företaget förlorade dock kvalitetspoäng för 

förbättrat resultat då det faktiska antalet olyckor, utan att stå i relation till något, har ökat. Att 

företaget valt att presentera en viss information på två olika sätt kan relateras till att företaget 

försöker förklara utvecklingen av prestationer till sin omgivning och därmed bli accepterade 

och bibehålla sin legitimitet, som tidigare beskrivits av Deegan och Unerman (2011). 

Ageranden som beskrivits ovan tyder på att företagen arbetar för att upprätthålla det sociala 

kontraktet mellan dem som företag och samhället genom att signalera ut information som kan 

leda till bibehållen legitimitet. 

Samtliga industriföretag fick höga kvalitetspoäng vid frågorna som gav poäng utifrån 

diskussion och initiativtagande vilket visar på en transparens. Detta kan relateras till det 

Grafström et al (2008) beskrivit om att intressenter vill kunna ta del av företagens aktiviteter 

och enligt studiens empiriska resultat verkar industriföretagen ta hänsyn till intressenternas 

krav på öppenhet då de enligt PSI tydligt beskriver sitt initiativtagande. Företagen tar även 

hänsyn till intressenter genom exempelvis kontinuerliga intressentdialoger vilket bidrog till 

kvalitetspoäng och som vidare kan indikera att företagen använder hållbarhetsredovisningen 

som en flervägskommunikation vilket Grafström et al (2008) beskrivit vara av vikt. Då 

samtliga industriföretag arbetar med intressentdialoger verkar de vara medvetna om det som 

Roberts (1992) beskrivit angående fördelar som kan uppstå för företag genom ett samarbete 

med sina intressenter. Volvo Group sätter exempelvis krav på sina leverantörer och ser till att 

de anpassar sig till företagets ställningstagande till hållbar utveckling och Sandvik beskriver 

utförligt hur de för dialog med de anställda och upprättar individuella mål som de följer upp 

och arbetar för en positiv karriärutveckling. Företagen tar med andra ord ansvar för det som 

O’Donovan (2002) uttrycker angående identifiering av intressenter som kan påverka 

företagens legitimitet. 

5.3	  Informationsasymmetri	  
Informationsasymmetri kan uppstå mellan två parter när den ena har tillgång till mer 

information än den andra och hållbarhetsredovisningar kan användas för att minska denna 

asymmetri mellan avsändare och mottagare (Connelly et al., 2011;Stiglitz, 2002). Enligt PSI 

förlorade industriföretagen många kvalitetspoäng eftersom de inte presenterade tillräckligt 

med kvantitativ data vilket försvårade en jämförbarhet. Detta ligger i linje med Frostenson 

och Helins (2009) resultat där fjärrvärmebranschen visade brister inom redovisade siffror från 

föregående år vilket bidrog till den försvårade jämförbarheten. Trelleborg är ett av företagen 
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som utelämnar kvantitativ information när de beskriver företagets prestationer exempelvis i 

samband med deras arbete för att minska utsläppen från deras produkter utan presenterade 

siffror på deras resultat. Liknande exempel förekommer hos de övriga industriföretagen vilket 

indikerar att detta är något som bör förbättras då det enligt Grafström et al (2008) finns en 

önskan hos intressenterna att kunna jämföra företagens prestationer över tid samt mellan 

företag. Samtliga företag exkluderade kvantitativ information vid de sociala frågorna som 

berör mänskliga rättigheter vilket bidrog till förlorade kvalitetspoäng samt 

informationsasymmetri. Skillnader kunde urskiljas i vilken information som exkluderades 

inom företagens hållbarhetsinformation. Trelleborg saknade exempelvis beskrivningar och 

jämförelser i samband med negativ information vid frågor angående antal olycksfall vilket de 

övriga företagen presenterat. Till skillnad mot Trelleborg presenterade Volvo negativ 

information om miljööverträdelser vilket bidrog till kvalitetspoäng samt indikerade på en 

minskad informationsasymmetri.  Detta är ett exempel av många där företagen visade 

skillnader i vad de exkluderade och att företagen ibland inte redovisade viss information som 

exempelvis var av negativ karaktär kan bero på att de inte hade något att rapportera om. 

 

Samtliga industriföretag kommunicerade detaljrik information om sina initiativtagande inom 

både sociala och miljömässiga frågor vilket indikerade på ett överbyggande av 

informationsasymmetri. Avsändaren väljer vad som kommuniceras ut och enligt Frostensson 

och Helins (2009) resultat innebär en saknad av en tredje parts bestyrkning ett problem som 

minskar informationskvaliteten. I denna studie hade två av de fem företagens 

hållbarhetsinformation inte granskats av en tredje part. Scania var ett av dessa företag och i 

deras fall presenterades viss information på ett annat sätt än övriga företag, exempelvis då de 

istället för att redovisa sjukfrånvaro presenterade “healthy attendence”. Detta bidrog till att 

efterfrågad information utelämnades varpå Scania förlorade kvalitetspoäng och ökade 

informationsasymmetrin. I jämförelse med detta presenterade Volvo Group, som inte hade fått 

sin hållbarhetsredovisning bestyrkt av en tredje part, information på liknande sätt som övriga 

företag och var även det företaget med högst kvalitetspoäng. Det finns således tvetydiga 

resultat på huruvida bestyrkning av en tredje part krävs för hög kvalitet. 
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6.	  Slutdiskussion	  	  
Syftet med denna studie är att förklara vad kvalitet är inom svenska miljöstörande 

industriföretags hållbarhetsinformation genom att använda PSI som metod för att poängsätta 

och fastställa kvalitet. Syftet besvaras genom följande frågeställning: 

Vad bidrar till kvalitet inom svenska industriföretags hållbarhetsinformation? 

Industriföretagens höga kvalitetspoäng kan urskiljas i den detaljrika informationen som 

bidrog till en transparens om deras sociala och miljömässiga aktiviteter samt när 

informationen hade kvantifierats vilket underlättade jämförbarheten. Dock kunde brister 

urskiljas när industriföretagen inte inkluderade kvantitativ information som försvårade 

jämförbarheten. Då andra studier har kommit fram till liknande resultat tyder detta på ett 

förbättringsområde inom företags hållbarhetsinformation. Eftersom intressenter både vill ta 

del av aktiviteter och kunna jämföra företags prestationer kan studiens resultat indikera att 

industriföretagen inte uppfyller dessa krav fullt ut. Med andra ord kan en existerande 

informationsasymmetri urskiljas som skulle kunna överbyggas med hjälp av mer inkluderad 

kvantitativ data inom företagens hållbarhetsinformation.  

 

En intressant iakttagelse i det empiriska resultatet var även att industriföretagens kvalitet 

ökade med omsättningen vilket kan relateras till det som Roberts (1992) beskrev angående ett 

ökat hållbarhetsengagemang i relation till företagets storlek. Roberts (1992) förklarade även 

att stora företag granskas i större utsträckning än mindre företag vilket skulle kunna förklara 

industriföretagens höga kvalitetspoäng. Denna och tidigare studier visar att stora företag har 

hög kvalitet i deras hållbarhetsinformation och om kvaliteten fortsättningsvis höjs skulle detta 

kunna bidra med påtryckningar för mindre företag att försöka efterlikna de större företagens 

höga kvalitet på deras kommunicerade hållbarhetsinformation. Med andra ord skulle detta 

kunna innebära ökade krav på att alla företags hållbarhetsinformation ska innehålla kvalitet 

oavsett storlek. 

 

Intressenters krav på jämförbarhet var enligt Grafström et al (2008) en anledning till 

skapandet av GRI:s ramverk och som statistik visar använder många företag GRI:s riktlinjer 

vid upprättandet av hållbarhetsredovisningar. Samtliga industriföretag följde GRI:s riktlinjer 

men även UN Global Compact vilket bidrog till en ökad jämförbarhet. Dessa resultat 

indikerar att när företag följer samma riktlinjer ökar kvaliteten då liknande information 

redovisas av företagen. Eftersom hållbarhetsredovisningar bygger på mjuk reglering kan 
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jämförbarheten dock försvåras och enligt det empiriska resultatet behöver industriföretagen 

inkludera mer kvantitativ data för att underlätta jämförbarheten. Att samtliga industriföretag 

förlorade kvalitetspoäng på grund av exkluderad kvantitativ information kan dock bero på 

svårigheter att presentera kvantitativ data inom vissa områden där textinformation 

dominerade. Om detta är fallet kan PSI som metod kritiseras då ett stort antal poäng erhålls 

för presenterad kvantitativ data. Dock balanserar PSI poängen mellan kvantitativ och 

kvalitativ data och då industriföretagen presenterade detaljrik kvalitativ data samt var 

transparenta angående sina CSR-aktivteter erhöll de ändå en hög kvalitetspoäng. Företagens 

aktiviteter upplevdes som tydligast när de kommunicerades genom en separat 

hållbarhetsredovisning jämfört med en integrerad årsredovisning vilket kan ha bidragit till en 

mer lättillgänglig information och en minimerad risk för att missa relevant information. Även 

om industriföretagen tydligt redovisade sin information och erhöll kvalitetspoäng skulle 

kvaliteten enligt PSI kunna höjas ytterligare om företagen i framtiden lyckas kvantifiera mer 

information.   

 

Något som vidare bidrog till företagens kvalitet var deras tydligt beskrivna initiativtagande till 

ett arbete med intressenter. Detta kan tyda på att företagen upprätthåller det sociala kontraktet 

genom att försöka få sina aktiviteterna att ligga i linje med förväntningar och krav från 

samhället. Utifrån industriföretagens kommunicerade hållbarhetsinformation som var 

övervägande positivt framställd kan ytterligare indikationer urskiljas på att företagen arbetar 

för att vara legitima. Detta då Deegan och Rankin (1996) förklarade att miljökänsliga företag 

tenderar redovisa främst positiv information i syfte att inte skada sin legitimitet. 

Industriföretagen förlorade dock ibland kvalitetspoäng på grund av denna positivt framställda 

information, exempelvis när negativ information vinklades till positiv och därmed 

framställdes på ett sätt som bidrog till att informationen fick en annan innebörd och inte 

längre berördes av enkätfrågorna. Kvalitetspoäng förlorades även när företagen presenterade 

information på två olika sätt som tidigare nämnts i Scanias fall. Då informationen inte 

presenterats på ett konsekvent sätt skulle mottagare eventuellt kunna bli förvirrade och 

försvåra jämförbarheten. Att inkludera en tredje parts bedömning skulle i vissa fall kunna 

underlätta för företag att presentera information på ett mer konsekvent sätt. 

 

Att företagen exkluderade negativ information som ökade informationsasymmetrin mellan 

avsändare och mottagare skulle kunna förklaras av att företagen inte hade någon negativ 

information att redovisa. Om företagen tydliggör detta i sin hållbarhetsinformation skulle 
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öppenheten gentemot omgivningen kunna öka samt bidra med erhållna kvalitetspoäng för 

diskussion kring frågan. I samband med redovisning av negativ information kan dock PSI 

kritiseras. Företagen förlorar kvalitetspoäng om de visar ett försämrat resultat jämfört med 

föregående år vid frågorna ER 26 till ER 184. Detta kan ifrågasättas då ett försämrat resultat 

representerar negativ information som företag kan tänkas kommunicera i syfte att minska 

informationsasymmetrin och erhålla legitimitet men som de blir “bestraffade” för då de endast 

får poäng vid ett förbättrat resultat. I detta fall är det otydligt om PSI uppmuntrar företag att 

redovisa negativ information eller inte. Dock kan det anses vara rimligt att företag förlorar 

kvalitetspoäng vid försämrade prestationer då hållbarhetsarbetet syftar till att bidra till en 

hållbar utveckling med minskad miljöpåverkan (Grafström et al., 2008; GRI, 2013). 

 

Bortsett från detta kan PSI i överlag anses uppmuntra en balans mellan positiv och negativ 

information. Något som PSI även tillför är att företagens kvalitetsresultat fastställs i 

procentform vilket kan underlätta en jämförelse mellan företags prestationer och motivera 

företagen till en strävan att kontinuerligt öka kvaliteten. Då PSI även presenterar procentsatser 

på företags sociala och miljömässiga ansvarstagande kan metoden underlätta för vad 

Grafström et al (2008) beskriver om att intressenter vill kunna jämföra företags aktiviteter och 

prestationer inom sitt sociala och miljömässiga ansvarstagande. Jämfört med Frostensons och 

Helins (2009) resultat visar denna studie på en bra balans mellan industriföretagens sociala 

och miljömässiga ansvarstagande vilket bidrog till deras höga kvalitetspoäng samt indikerar 

på att företagen tar sitt ansvar gentemot en hållbar utveckling. 

6.1	  Sammanfattning	  av	  slutdiskussion	  
Genom användning av PSI kunde det urskiljas vad som bidrog till kvalitet inom 

industriföretagen. Kvalitet är därmed enligt denna studie att ha en transparent, preciserad och 

balanserad information som tydligt redovisar företagets aktiviteter och prestationer på ett 

jämförbart sätt. Kvalitet innebär även att vara socialt och miljömässigt ansvarstagande vilket 

industriföretagen visade resultat på. Industriföretagen hade en hög kvalitet inom sin 

hållbarhetsinformation men där förbättringsmöjligheter kunde urskiljas angående 

överbyggandet av informationsasymmetrin. Genom mer inkluderad kvantitativ information 

skulle asymmetrin kunna överbyggas samt bidra till en högre kvalitet. Eftersom brister fanns 

hos samtliga industriföretag vid presentation av kvantitativ data indikerar studien på 

svårigheter att presentera sådan information. Att mäta kvaliteten genom PSI kan därför anses 

vara en krävande metod men om företag skulle lyckas kvantifiera mer information skulle 
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användning av PSI och dess jämförbara mått kunna bidra till en strävan efter att kontinuerligt 

förbättra hållbarhetsinformationens kvalitet. Studien bidrar sammanfattningsvis med en ökad 

förståelse för begreppet kvalitet i samband med hållbarhetsinformation samt med praktiska 

implikationer för vad företag kan sträva efter för att uppnå kvalitet. 

6.2	  Studiens	  begränsningar	  
Studiens resultat begränsas av att företagens eventuellt olika förutsättningar angående 

legitimitet inte beaktats. Deegan och Unerman (2011) presenterar olika sätt som företag kan 

använda för att erhålla, reparera eller bibehålla legitimitet. Studien avgränsades inte till 

företag som befinner sig inom en specifik legitimitetssituation.  Om ett företag exempelvis 

befinner sig i en legitimitetskris och arbetar för att reparera legitimiteten kanske de 

kommunicerar ut information på ett visst sätt som de i en annan situation skulle göra 

annorlunda. Ytterligare begränsningar med studien är att olika intressenters syn på vilken 

information som bidrar till kvalitet och därmed bör inkluderas i hållbarhetsredovisningar inte 

har beaktats. Studien har istället utgått från det som enligt PSI:s enkätfrågor bör finnas med i 

hållbarhetsinformationen. Samtliga begränsningar bör beaktas i samband med studiens 

resultat. 

6.3	  Förslag	  till	  fortsatt	  forskning	  
Då denna studie visar på en hög kvalitet inom de stora industriföretagen uppmuntras vidare 

studier till att vända sig mot mindre företag. Upplever de påtryckningar för att inneha kvalitet 

inom sina hållbarhetsredovisningar? En liknande studie skulle även kunna genomföras på 

företag generellt utan att fokusera på ett specifikt branschval eller storlek. Detta skulle kunna 

bidra till en mer omfattande samt generaliserbar studie.  

 

Studiens fokus är på den signalerade hållbarhetsinformationens kvalitet varpå vidare 

forskning uppmuntras till att undersöka mottagarsidan och dess återkoppling. Vad anser 

mottagarna att kvalitet är och upplever de att företagen möter deras krav? Stämmer detta 

överens med företagens uppfattningar? Ett intressentperspektiv skulle därmed kunna bidra till 

en ökad förståelse för kvalitet i och med att ett annat perspektiv tas i beaktning.	  
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