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Abstract 
 

Corporate Social Responsibility reporting has developed further over the past years. 

More and more companies publish CSR reports and several countries have passed 

regulations enforcing CSR reporting. The most commonly used reporting standard is 

published by the Global Reporting Initative, GRI. Their latest standard, G4, was 

released in 2013 and it is more focused on the involvement of stakeholders in the 

reporting process. It also encourages external assurance of reports. This is to increase 

credibility for the reports and to counter greenwashing, activities that companies use to 

seem more sustainable than they really are. Previous research has put forward increased 

regulation, increased involvement of stakeholders, and external assurance of CSR 

reports as activities capable of mitigating greenwashing and increasing credibility. 

 

In this study we have sought to proove differences in balance between positive and 

negative news based on the reporting standard companies are using, G3 or G4, as well 

as based on wheather the report has been externally assured or not. We have conducted 

a content analysis of CSR reports and coded their contents based on value, type, 

attribution, and wheather the information is hard or soft. We then ran t-tests on our 

material to discover differences. 

 

The differences we found point to an increase in greenwashing for reports made 

according to G4, as well as for reports that are externally assured, which makes us 

question their ability to counter greenwashing. Previous research have proved that the 

size of the reporting company has a big effect on their reporting behaviour, something 

we also tested. The results from these tests show that larger companies tend to 

greenwash their CSR reports more than smaller companies. 
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Sammanfattning 
 
Hållbarhetsredovisningen har utvecklats allt mer de senaste åren. Allt fler företag 

hållbarhetsredovisar och många länder väljer att reglera hållbarhetsredovisningen 

genom lag. Den mest använda standarden ges ut av Global Reporting Initiative, GRI. 

Deras senaste standard, G4, kom 2013 och dess utveckling går mot att företagens 

intressenter ska bli allt mer involverade och att hållbarhetsrapporten bör granskas av 

tredje part. Allt för att öka trovärdigheten på rapporten samt för att minska 

grönmålningen, aktiviteter där företagen framställer sig som mer hållbara än vad de är. 

Teorin lyfter fram ökad reglering, ökad involvering av intressenter samt granskning av 

hållbarhetsrapporten som aktiviteter för att minska grönmålningen och öka 

trovärdigheten hos ens intressenter.  

 

Vi har i denna studie försökt visa på skillnader i balansen på positiva och negativa 

nyheter utifrån vilken redovisningsstandard företagen använder, G3 eller G4 samt 

utifrån om hållbarhetsrapporten granskats eller ej. Genom en innehållsanalys har vi 

kodat nyheterna i hållbarhetsredovisningarna som positiva eller negativa, som text, 

tabell eller diagram samt som hård eller mjuk. Vi har sedan gjort t-tester på vårt material 

för att se om eventuella skillnader finns. 

 

De skillnader vi finner påvisar ökad grönmålning i rapporter uppställda enligt G4, samt 

i granskade rapporter, varför vi ifrågasätter deras förmåga att hindra företag från att 

grönmåla. Tidigare forskning kring hållbarhetsredovisning har visat att de rapporterande 

företagens storlek har stor inverkan på deras rapportering, varför vi också valde att testa 

denna aspekt. Resultatet vi fick av dessa tester tyder på att större företag i högre grad 

grönmålar sina hållbarhetsrapporter jämfört med mindre företag. 

 
Nyckelord 
Social responsibility, CSR, Corporate social responsibility, GRI, Greenwashing 
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1 Inledning 
 

1.1 Hållbar utveckling 
Jordens resurser håller snabbt på att ta slut och för varje år som går kommer ”Overshoot 

day”, dagen då årets resurser förbrukats, allt tidigare (WWF, 2016). Vi bidrar alla till 

både konsumtionen av jordens resurser samt försöken till att vända trenden, vissa mer 

än andra. Redan 1987 definierade FN Hållbar utveckling som ”en utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov” i rapporten Vår gemensamma framtid, även kallad 

Brundtland-kommissionens rapport (Justitiedepartementet, 2016). 

 

Definitionen av hållbar utveckling bidrog till att företag i allt större utsträckning började 

hållbarhetsredovisa, även om det var först runt sekelskiftet som antalet 

hållbarhetsredovisningar ökade markant (Tschopp och Huefner, 2014). Det är främst 

större företag som presenterar de ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekterna av 

sin verksamhet i en hållbarhetsredovisning, men även många mindre företag och andra 

organisationer har följt trenden och börjat hållbarhetsredovisa (Dando och Swift 2002). 

 

En hållbarhetsredovisning ska innehålla en beskrivning av den balans som förekommer 

mellan företaget, anställda och samhället (Moir, 2001). Balansen skapas genom att 

företaget producerar de produkter och tjänster som samhället vill ha genom sina 

anställda och Moir (2001) menade att det är just denna balans som ger hållbar 

utveckling. Det finns olika sätt att redovisa sin hållbara utveckling på och benämningen 

av redovisningen är många. T ex. Triple bottom line med fokus på ”people, planet and 

profit”, dvs. miljö, sociala och ekonomiska förhållanden, samt CSR som står för 

Corporate Social Responsibility i vilken sociala och miljömässiga aspekter från 

företaget ska presenteras (Agan mf. l., 2014). Oavsett vilken definition som används 

syftar de alla till att presentera ett företags hållbara utveckling.   
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1.2 Lagen om hållbarhetsredovisning 
Orsaken till att företag väljer att presentera en hållbarhetsredovisning anges ofta som ett 

svar på dess intressenters begäran. Ett företag har många intressenter vars intressen är 

av vikt för företaget (Tschopp och Huefner, 2014). Det kan handla om ägare, anställda, 

myndigheter och kommuner, kunder och leverantörer. På senare år är det många länder 

som valt att också lagstadga om att företaget ska redovisa sitt hållbarhetsarbete (Bonsón 

och Bednárová, 2014). I Sverige har statliga företag sedan 2008 enligt lag upprättat en 

hållbarhetsrapport enligt Global Reporting Initiative, GRI. Detta då de ska vara 

föredömen för övriga svenska företag (Näringsdepartementet 2007). 

 

Från EU kom det 2014 ett direktiv om lagstadgande om hållbarhetsredovisning för 

företag i samtliga medlemsstater senast den 6 december 2016 (Justitiedepartementet, 

2016). Direktivets syfte är att öka öppenheten och att samtliga företag inom 

medlemsstaterna ska tillhandahålla information på samma nivå gällande sociala och 

miljörelaterad frågor (Justitiedepartementet, 2016). EU har sedan tidigare definierat 

hållbart företagande som “företagens ansvar för den egna verksamhetens påverkan på 

samhället” i strategin för Corporate Social Responsibility för 2010–2014. Enligt 

strategin har företagen fyra ansvarsområden med sitt hållbara företagande: mänskliga 

rättigheter, arbetsvillkor, miljöhänsyn och antikorruption (Justitiedepartementet, 2016). 

Ansvaret inom hållbart företagande ligger inte enbart i att redovisa det som hänt utan 

också i att presentera hur företaget ämnar fortsätta sitt arbete med hållbart företagande 

genom ytterligare åtgärder (Agan mf. l., 2014). 

 

Den 21 juni 2016 lämnade regeringen en proposition om ”Företagens rapportering om 

hållbarhet och mångfaldspolicy”. Lagändringen förväntas träda i kraft den 1 december 

2016 och gälla för räkenskapsår efter den 31 december 2016 i enlighet med EU-

direktivet. Lagändringen kommer att innebära att alla företag som klassas som större 

företag ska redovisa en hållbarhetsrapport i sin förvaltningsberättelse. 

Hållbarhetsrapporten ska innehålla upplysningar om miljö, sociala förhållanden, 

personal, motverkande av korruption samt respekt för mänskliga rättigheter. 

Upplysningarna ska lämnas i den mån de behövs för att förstå företagets utveckling, 

ställning, resultat och konsekvenserna av verksamheten. I hållbarhetsrapporten ska 

företaget presentera sin policy och årets resultat av policyn, riskerna inom 

verksamheten, speciellt de med negativa konsekvenser och hur dessa ska hanteras. Det 
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nämns särskilt att även förväntade negativa konsekvenser ska nämnas i 

hållbarhetsrapporten.  Företaget ska också redovisa icke finansiella resultatindikatorer i 

den mån de är relevanta för verksamheten (Justitiedepartementet, 2016). 

Hållbarhetsrapporten ska sedan granskas av en revisor innan den publiceras tillsammans 

med årsredovisningen. Granskningen innefattar endast en kontroll av att upplysningarna 

lämnats, inte kontroll av själva uppgifterna (Justitiedepartementet, 2016). 

 
1.3 Problemdiskussion och problemformulering 
Vad som rapporteras kan till stor del påverkas av företaget som rapporterar, även om det 

använder en standard som GRI:s, vilket innebär att de rapporterande organisationerna 

har möjlighet att vinkla rapportens budskap till sin fördel (Spelthahn mf. l., 2009). 

Forskning har visat att företag är benägna att lyfta fram positiv information och lägga 

mindre energi på att redovisa negativ information (Clatworthy och Jones, 2003). Dock 

kan man inte bara presentera positiv information, utan ett visst mått av negativ 

information krävs för att verka trovärdig (Spelthahn mf. l., 2009). För hållbarhets-

rapporter talar man om en trovärdighetslucka som beror på just detta, att företagen 

själva väljer vad de vill rapportera (Knebel och Seele, 2015). 

 

Boiral (2013) visar i sin studie att 90 % av negativa händelser inte tas med i företagens 

hållbarhetsrapporter, vilket tyder på att innehållet i rapporterna är vinklat. Talbot och 

Boiral (2016) hänvisar till en tidigare studie de genomfört där 35 % av de tillfrågade 

personerna i ledarställning också medgav att de någon gång har rapporterat missvisande 

eller ofullständig information för att förbättra bilden av företaget, framför allt vad gäller 

information om energianvändning och ekonomiska band till myndigheter. Mängden av 

studier som pekar ut hållbarhetsrapporter som mer av ett marknadsföringsmedel och 

mindre som ett redovisningsmedel är också betydande (ex. Mason och Mason, 2012; 

van der Ploeg och Vanclay, 2013; Lee och Maxfield, 2015). Mason och Mason (2012) 

pekar till och med ut hållbarhetsrapporten som en av de tre största kostnadsposterna för 

PR-avdelningen på företag. 

 
Denna typ av ”grönmålning” av företag förklaras ofta utifrån teorin om impression 

management. Impression management är en teori som från början kommer från 

psykologiområdet, och som där fokuserar på hur personer sänder signaler till andra för 

att påverka hur de uppfattas (Talbot och Boiral, 2015). På redovisningsområdet är 

objekten företag och organisationer istället för personer, men principen är densamma. 
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För att hållberhetsrapporter ska fylla sin funktion krävs det att de är transparenta och ger 

en rättvis bild av företaget (Justitiedepartementet, 2016). Detta är dock inte alltid 

önskvärt från företagsledningens sida, som hellre ser att företaget framstår i så god 

dager som möjligt (Holder-Webb mf. l., 2009). Då det är företagsledningen som sitter 

på informationen om företaget så är det i slutändan de som bestämmer vad som 

redovisas och hur. Impression management och grönmålningsproblemet är således ett 

allvarligt problem som måste kommas runt för att rapporteringen ska bli effektiv och 

fylla den funktion den är tänkt att fylla. Tidigare forskning har pekat ut en rad faktorer 

som kan minska grönmålningen av hållbarhetsrapporter. I den här studien fokuserar vi 

på tre av dessa, nämligen: 

1. Hårdare rapporteringskrav. (Boiral,  2013) 

2. Ökad inblandning av intressenter. (Przychodzeń, 2013) 

3. Extern granskning. (Laufer, 2003) 

 

Hårdare rapporteringskrav samt ökad inblandning av intressenter är något som GRI 

fokuserat på vid framtagandet av deras senaste uppsättning riktlinjer för 

hållbarhetsrapportering, G4. Dessa faktorer är tänkta att begränsa företagens möjlighet 

att själva välja vilken information som redovisas, vilket teoretiskt torde minska 

grönmålningen. Vi kommer därför studera om det finns några skillnader mellan 

rapporter uppställda enligt GRI:s tidigare standard, G3, samt deras nya standard, G4. G4 

har sedan januari 2016 helt ersatt G3.  Under en tvåårig övergångsperiod har dock 

rapporter kunnat produceras enligt båda dessa standarder (GRI G4, 2013). 

 

Extern granskning har också pekats ut som en faktor som kan minska grönmålningen. 

Tanken är att en extern granskning dels ska verifiera att den information som lämnas är 

korrekt, dels att den bild som ges inte avviker från verkligheten, med andra ord att den 

inte är vinklad till företagets fördel (GRI G3, 2006). Detta kommer vi studera genom att 

jämföra granskade hållbarhetsrapporter med icke granskade hållbarhetsrapporter för att 

identifiera skillnader mellan de två grupperna. 
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Detta leder till våra frågeställningar: 

 

• Är det någon skillnad i grönmålning mellan rapporter uppställda enligt G4 

jämfört med G3? 

• Är det någon skillnad i grönmålning mellan granskade och icke granskade 

hållbarhetsrapporter? 

1.4 Syfte 
Syftet med vår studie är att identifiera eventuella skillnader i grönmålning mellan dels 

hållbarhetsrapporter uppställda efter G3 och G4 samt dels efter hållbarhetsrapporter som 

blivit granskade externt och rapporter som ej blivit granskade. Målet med detta är att 

skapa ökad insyn i hur valet av rapporteringsstandard och extern granskning påverkar 

innehållet i hållbarhetsrapporter.  
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2 Metod 
 
2.1 Undersökningens utformning 
För att besvara vår problemformulering har vi genomfört en kvantitativ innehållsanalys 

på svenska företags hållbarhetsredovisningar för att sedan analysera skillnader dem 

emellan. Tidigare studier som fokuserar på impression management och grönmålning 

använder sig av just innehållsanalys (ex. Clatworthy och Jones, 2003 och Talbot och 

Boiral, 2015). Precis som namnet anger består en innehållsanalys av en analys av 

innehåll och i det här fallet innehållet i hållbarhetsrapporter. En innehållsanalys imiterar 

mottagarens perspektiv, vilket vi ser som ett relevant perspektiv för vår studie. 

Hållbarhetsrapporter skapas idag som ett ytterligare sätt att informera intressenter om ett 

företag och dess arbete, och i synnerhet företagets framsteg inom hållbar 

utveckling.  Enligt Bryman och Bell (2013), är styrkan med innehållsanalyser att det går 

att beskriva tillvägagångssättet relativt detaljerat, vilket ökar läsarens möjlighet att 

bedöma en studies kvalitet och replikera eller genomföra uppföljande studier. 

Studieobjekten påverkas inte heller av forskarens närvaro, vilket är en fördel när man 

vill studera känsliga områden, till vilka vinklad rapportering kan räknas (Bryman och 

Bell, 2013). 

 

En svaghet med innehållsanalyser är att det inte helt går att komma ifrån ett visst mått 

av subjektivitet i kodningen (Bryman och Bell, 2013; Clatworthy och Jones, 2003). 

Detta har vi minskat i största möjliga mån genom att först skapa ett kodningsschema 

och därefter har vi båda kodat allt material. Vi har sedan jämfört våra kodningar för att 

komma fram till en så neutral bild som möjligt. Ytterligare ett problem Bryman och Bell 

(2013) tar upp är att studien aldrig kan bli bättre än de dokument som studeras. Enligt 

Clatworthy och Jones (2003) så är det som läsare svårare att hitta felaktigheter, dvs. 

rapportering som skiljer sig från verkligheten, i hållbarhetsrapporter än i 

årsredovisningar. Vårt fokus är inte att undersöka sanningshalten i 

hållbarhetsredovisningen utan att se om det finns ett samband mellan rapporteringens 

balans och vilka riktlinjer hållbarhetsrapporten skapats utefter samt huruvida 

hållbarhetsrapporten granskats av tredje part eller ej. Vi bedömer därför att kvaliteten på 

hållbarhetsrapporterna vi använder är hög, då de är de faktiska rapporter som företagets 

intressenter har att använda sig av. Som nämnts tidigare imiterar innehållsanalysen 

mottagarens perspektiv och informationen som intressenterna får är just det som ska 
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studeras. Sanningshalten i hållbarhetsredovisningens information är därför inte relevant 

för vår studie. 

 
2.2 Kodningsschema 
Vårt kodningsschema har vi baserat på tre tidigare studier: 

 

Den första är en studie av förvaltningsberättelser gjord av Clatworthy och Jones (2003) 

som fokuserade på tre dimensioner:  

1. Huruvida en nyhet var positiv eller negativ,  

2. Huruvida nyheten berodde på en intern eller en extern faktor,  

3. Huruvida den berodde på direkt eller indirekt påverkan.  

 

De analyserade sedan antalet nyheter, nyheternas längd och proportion av hela texten 

samt antal nyckelord bland de kodade nyheterna. Från deras modell har vi delvis tagit 

definitionen av vad en nyhet är, samt de två första dimensionerna: huruvida en nyhet är 

positiv eller negativ samt huruvida den beror på en intern eller extern faktor. Huruvida 

en nyhet är positiv eller negativ har vi kunnat koda för nyheter i textform, samt nyheter 

presenterade i diagram och tabeller. Huruvida de är interna eller externa har vi dock 

bara kunnat koda för nyheter i textform. Den tredje dimensionen har vi funnit för lite 

stöd för att kunna ta med i vår studie. Nyheternas längd samt proportion av hela texten 

har vi valt att inte koda då vissa rapporter är integrerade och vissa rapporter är rena 

hållbarhetsrapporter. Mängden information som inte kodats (exempelvis 

innehållsförteckningar och eventuell beskrivning av extern granskning) skulle därför 

påverka proportionerna mellan de olika rapporterna. 

 

Den andra studien vi utgår ifrån genomfördes av Moroneya mf. l. (2012). De studerade 

hur extern granskning påverkar hållbarhetsrapporter och fann då att rapporter som 

granskats av revisorer har mer hård information, dvs. information som är kvantifierad, 

än mjuk information, dvs. information som inte är kvantifierad. Moroneya mf. l. (2012) 

beskriver hård information som lättare att granska och en större mängd hård information 

torde därför peka på en mindre grad av grönmålning. Vi har i vårt kodningsschema 

därför lagt till dimensionen hård/mjuk information om nyheter i textform. 

 

Den tredje studien vår analys utgår ifrån gjordes av Beatti and Dhanani (2008) och fann 

att grafer i stor utsträckning används för att bedriva impression management. Vi delar 
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därför in vår analys i två delar, en mer kvantitativ med fokus på positiva och negativa 

nyheter där nyheter som presenteras i textform samt som grafer och tabeller analyseras 

tillsammans; och en del där vi gör en bedömning av kvaliteten på nyheter endast 

presenterade i textform. Vi hoppas att med detta kunna finna skillnader i balansen 

mellan information som presenteras i textform, som diagram eller i tabeller. 

 
2.2.1 Definition av nyheter 
Det centrala för vårt kodningsschema har varit nyheternas positiva eller negativa natur. 

Hahn och Lülf (2014, s. 404) skriver så här om positiva och negativa nyheter: 

 

“Negative aspects in sustainability reporting include any corporate 

statement referring to factual and/or potential corporate conduct that had 

or has a (potentially) negative impact on the realization of sustainability.” 

 

GRI saknar en tydlig definition om vad som utgör negativ/positiv information. I 

Clatworthy och Jones studie ligger fokus på bekräftelse av det som påstås. Med andra 

ord, för att en nyhet ska kunna räknas som positiv eller negativ så måste den styrkas på 

något sätt. Vi har därför krävt att rapporten ska redovisa utfallet för att nyheten ska 

räknas. Utfallet kan bestå av antingen en förklaring i ord eller i faktiska siffror med 

jämförelse från tidigare år. Utfallet har kodats först och främst efter företagets mål på 

området, och därefter på basis om tidigare års resultat. En nyhet har således kodats som 

positiv om ett företag t ex redovisar att de minskat sina utsläpp under 2014, förutsatt att: 

1. Minskningen motsvarar en förbättring gentemot 2013 års resultat 

2. Företaget saknar eller uppfyllde målet för 2014. 

3. Företagets utsläppsmål ligger efter 2014. 

 

Hade företaget däremot ett mål om ännu större utsläppsminskningar så har nyheten 

dock tolkats som negativ. I och med att vi utgår ifrån de mål som företagen själva satt 

gentemot sina intressenter är det en negativ nyhet då de inte uppfyller ett självuppsatt 

mål, även om företaget förbättrat sig gentemot året innan. Vi drog paralleller till 

aktiemarknaden där företagen har uppsatta mål och delmål om levererad omsättning och 

resultat. Når de inte resultaten svarar marknaden ofta med att aktiepriserna sjunker 

(Aerts, 2005). Intressenterna blir således besvikna vid lägre resultat än utlovat och då 

vår studie ämnar imitera intressenternas perspektiv kodas ett ej uppnått resultat som 

negativt. 
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Vi har dock hittat exempel på information som inte passat in i den här mallen, varför vi 

lagt till vissa undantag. Vid kodningen har båda lagt in allt som kan uppfattas som 

nyheter och vid genomgång av kodningen har dels de kodningar som den ena saknat 

och dels de kodningar där vi kodat nyheterna olika gåtts igenom. Efter diskussion 

utifrån vår analysmodell om resultat och måluppfyllnad har vi kommit överens om en 

kodning. Ett exempel på nyheter som behövts diskuteras är nyheter som rör information 

om negativa händelser som inte hänt. Exempel på detta kan vara ett företag som inte har 

haft några korruptionsmål flera år i rad. Då företaget inte kan bli bättre än noll 

korruptionsmål så har vi valt att även koda den här typen av information som positiv. 

Exempel på kodningar där nyheterna kodats olika är främst vid diagram där resultatet är 

svårt att avläsa.  

 

2.2.2 Exempel på kodningar: 
 

Positiva nyheter: 

 

“Our sites in Belgium and Brazil were added in 2014 and both had no 

losttime incidents. Our site in Port Newark, New Jersey surpassed five 

years without a losttime incident during the year.” 

 

“The target for 2014 was that paper consumption would be below 63 tons. 

The result of 60 tons for 2014 is 3 tons below estimate.” 

 

“Carbon dioxide intensity has decreased from 0.77 to 0.74.“ 

 

Negativa nyheter: 

 

“The target for 2014 was revised to 2.4 and it was nearly achieved.” 

 

“ In 2014, the sick leave rate was 4.3 (3.9)” 

 

“The Handelsbanken Group continues to have very low external staff 

turnover. In 2014, the figure was 3.2 per cent (2.9).” 
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Intern 

 

“Även ökade produktionsvolymer har bidragit till förbättrade nyckeltal per liter 

dryck.” 

 

“This year more than 20 incidents were reported through the Tell me function, of 

which nine had grounds for investigation. The incidents concerned areas, such as 

theft and fraud.” 

 

“In addition to the 115 (73) emplyees who work on working environment issues in 

various parts of the organisation, there are also health and safety officers appointed 

by employees on working environment issues in every single project.” 

 

Extern 

 

“Sales in Japan fell considerably, as the Japanese car market suffered from, among 

other things, tax policies that were unfavourable for the car industry!” 

 

“Mängden köpt värme minskade jämfört med föregående år på grund av en mildare 

vinter än normalt.” 

 

“During the reporting period, a fire occurred at Tara mine, and a serious incidents 

with a tank leakage occurred in Kokkola. Several environmental incidents during 

spring runoff or heavy rainfall also occurred.“ 

 

Hård 

 

“Since the base year we have reduced our emissions by 42.3 per cent, already 

reaching our 2018 reduction target for greenhouse gas emissions.” 

 

“Sortimentet ökade från 2 395 till 2 730 ekologiska och miljömärkta varor.” 

 

“A total of 40 (21) cases were confirmed breaches.” 
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Mjuk 

 

“A review of our employees’ salaries shows that there are no unjustified salary 

differences between men and women.” 

 

“In 2014 the normalized energy-consumption for heating and property electricity 

has been unchanged compared to previous year.” 

 

“I am proud that our work with environmental issues has achieved positive results 

and that we reduced our emissions during 2014” 

 

Den information som kodats som nyheter samlade vi in i varsitt Excel dokument med en 

flik per företag. Vi angav sidan vi hittade nyheten på, huruvida nyheten var positiv, 

negativ eller neutral samt hur företaget presenterat nyheten; som text, i ett diagram eller 

i en tabell. Nyheter presenterade i textform kodades dessutom efter huruvida orsaken 

låg inom eller utanför organisationen eller som neutral om ingen orsak angavs, samt 

huruvida informationen var uttryckt kvantitativt (hård nyhet) eller kvalitativt (mjuk 

nyhet).  

 

Läsningen av hållbarhetsrapporterna tog lite över en månad och jämförelse mellan 

rapporterna gjordes dels löpande för att säkerställa att vi kodade enligt vårt 

kodningsschema och dels i slutet för att diskutera tolkningen av svårkodade meningar. 

För att inte medvetet eller omedvetet koda G3 och G4 samt granskade och ogranskade 

rapporter olika valde vi att ladda ner samtliga rapporter i en och samma mapp. Under 

tiden som vi kodade valde vi att inte studera urvalslistan då den anger just vald riktlinje 

och huruvida rapporten är granskad eller inte per rapport. Vi läste istället rapport för 

rapport och kodade samtliga innan vi gjorde en sammanställning av kodningen och då 

tillförde information om vilket företag som rapporterade enligt vilken standard och vilka 

rapporter som granskats eller inte. De flesta företag meddelar i hållbarhetsrapporten 

vilken standard som använts och om en tredje part granskat eller inte, dessa avsnitt läste 

vi sist för att inte kodningen skulle bli skev. 
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2.3 Kvalitetsmåtten reliabilitet och validitet 
Utifrån det kodningsschema som presenterats för vår innehållsanalys vill vi nu föra en 

diskussion i kvaliteten på undersökningen. Vi har valt att presentera kvalitetsmåtten 

reliabilitet och validitet. 

 

Reliabilitet handlar enligt Bryman och Bell (2013, s. 170) om ”huruvida resultatet från 

en undersökning blir detsamma om undersökningen skulle genomföras på nytt”, med 

andra ord hur mycket av studiens resultat som beror på studieunderlaget och hur mycket 

som beror på forskarna. Bryman och Bell delar upp reliabilitet i tre aspekter: Stabilitet, 

intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet. 

 

En studie anses ha hög stabilitet om den ger samma resultat om den görs om med 

samma metod (Bryman och Bell, 2013). Enligt Vourvachis och Woodward (2014) 

slarvar många med att illustrera exempel och kodningsregler vilket minskar 

reliabiliteten då framtida liknande studier blir svårare att göra, samt att jämförelse 

mellan studier försvåras. Vidare finns en hög risk för skev kodning vid datainsamling 

som vilar tungt på personliga bedömningar. Vi har i vår studie arbetat aktivt för att 

motverka detta genom att ha tydliga regler för hur vi ska koda genom ett 

kodningsschema. Vi har också försökt beskriva vårt kodningsschema på ett tydligt sätt 

samt ge exempel på kodningar för att skapa ökad insyn i kodningsprocessen. 

 

Den andra aspekten, intern reliabilitet, gäller huruvida delmått som slås ihop för att 

mäta ett större mått verkligen hör ihop (Bryman och Bell, 2013). I vår studie används 

flera mått för att indikera olika aspekter av grönmålning. De kombineras dock inte till 

ett enda mått på grönmålning utan diskuteras individuellt, varför vi anser att den interna 

reliabiliteten i vår studie är hög. 

 

Den sista aspekten av reliabilitet är interbedömarreliabilitet (Bryman och Bell, 2013). 

Med flera kodare kan det uppstå problem med interbedömarreliabiliteten, dvs. att olika 

kodare tolkar och kodar studiematerialet olika. För att minska individuella tolkningars 

påverkan av resultaten så har vi båda kodat allt material. Kodningsresultaten har sedan 

dubbelkollats och jämförts för att säkerställa att kodningarna skett i enlighet med vårt 

kodningsschema. Genomgångar av det kodade materialet har skett flera gånger under 

studiens gång för att säkerställa att det kodats konsekvent i enlighet med vårt 
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kodningsschema. Genom att tydligt redovisa vårt kodningsschema ökar vi transparensen 

och studiens stabilitet. 

 

Validitet rör hur väl de mått som används i studien mäter det som ska studeras och i 

förlängningen om slutsatsen som bygger på dessa mått verkligen är sann eller inte 

(Bryman och Bell, 2013). Bryman och Bell delar upp validitetsbegreppet i fyra 

aspekter: begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och ekologisk validitet, 

varav begreppsvaliditet och ekologisk validitet är relevanta för vår studie. 

 

Begreppsvaliditet rör hur väl ett mått mäter det som ska mätas (Bryman och Bell, 2013). 

Vår studie fokuserar på att mäta nyheter utefter ovan beskrivna kodningsschema. Detta 

innebär att informationen som kodats först måste uppfylla kraven för att vara en nyhet, 

och sedan måste klassas enligt vårt kodningsschema. Studiens största svaghet blir 

således de många tolkningar som vi som kodar ska göra. Tyvärr finns det ingen objektiv 

mall att utgå ifrån när man bedömer huruvida något är en nyhet och hur denna ska 

värderas. För att göra måtten så relevanta som möjligt så har vi utgått ifrån tidigare 

studier som använt liknande metoder. Vi har dock modifierat dessa för att bättre passa 

vårt material, vilket innebär att just vår metod inte är beprövad tidigare. Vår lösning på 

problemet är att vara extra tydliga med hur vi gått till väga i vårt kodande för att läsaren 

ska få en förståelse för hur vi fått fram våra mått. 

 

Ekologisk validitet rör huruvida resultaten är giltiga utanför studiemiljön (Bryman och 

Bell, 2013). Då vår studie bygger på precis de rapporter som företags intressenter 

använder sig av så anser vi att vår studies ekologiska validitet är väldigt hög, och att 

studiens resultat därmed också blir relevanta även i en icke-akademisk kontext. 

 

Sammanfattningsvis anser vi att vår metod och vårt kodningsschema har en hög 

reliabilitet och validitet. Vi har inte haft någon kontakt med våra studieobjekt utan 

endast studerat information som finns allmänt tillgänglig. Vi har därmed inte kunnat 

påverka det empiriska materialet på samma sätt som vi kunnat i ex. en intervjusituation, 

där ex. valet av frågor delvis kan styra vilken information som samlas in. Genom att 

tydligt redovisa vårt kodningsschema finns det också möjligheter för läsare att replikera 

dess resultat. 
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2.4 Urval 
I vår problemformulering begränsar vi studien till att endast gälla företag som redovisar 

enligt GRI då vi vill se på skillnader i grönmålningen mellan rapporter uppställda enligt 

G3 jämfört med G4. GRI satte vid implementeringen av G4 under 2013 upp en 

bestämmelse om att företag får redovisa enligt båda riktlinjerna under en 

övergångsperiod på två år, men från och med 1 januari 2016 är det endast G4-

riktlinjerna som erkänns av GRI (GRI G4-FAQ, 2015).  

 

Vi har vidare valt att fokusera på endast svenska företag då tidigare studier visat att 

kultur och ekonomiskt system påverkar hur mycket företag grönmålar (Roulet och 

Touboul, 2015). Vidare är privatägda större företags rapporter mer fullständiga i sin 

rapportering (Chu mf. l., 2012). Det är också de större svenska företagen som från och 

med den 1 december 2016 kommer att omfattas av det lagförslag som finns om 

hållbarhetsredovisning för svenska företag.  

 

En hållbarhetsrapport kan antingen presenteras självständigt eller som en integrerade 

rapporter och ingår då i årsredovisningen. Skillnaden mellan integrerade och 

självständiga rapporter gällande innehållet är små (Moroneya mf. l., 2012). De 

integrerade innehåller all information om företagets verksamhet medan 

hållbarhetsrapporten ofta innehåller de sociala och miljömässiga delarna i enlighet med 

riktlinjerna med hänvisningar till årsredovisningen gällande de aspekter som genererat 

och distribuerat ekonomiskt värde (Moroneya mf. l., 2012). Vi kommer således att 

granska båda typerna av rapporter. För att inte få en skev kodning där hela 

årsredovisningen i integrerade rapporter kodas jämfört med endast 

hållbarhetsinformation i självständiga rapporter krävs en uppdelning. Vi kommer 

således endast koda den del som motsvarar en hållbarhetsredovisning också i de 

integrerade rapporterna. I de fall detta inte är tydligt utmärkt i årsredovisningen utgår vi 

ifrån de rubriker som motsvarar avsnitt i GRI:s riktlinjer.  

 

GRI tillhandahåller en databas med de hållbarhetsrapporter som företag frivilligt lämnar 

in till organisationen och vi fick efter förfrågan tillgång till denna databas. De år vi kan 

granska i och med övergångsbestämmelsen är 2013, 2014 och 2015. Av dessa år är det 

hållbarhetsrapporter för 2014, publicerade 2015, som har bäst fördelning mellan G3 och 

G4 och således de rapporter vi kommer att granska. Antalet rapporter utgivna enligt 
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GRI under 2015 avseende år 2014 av svenska stora privatägda företag är 38 st. För att få 

en relevant studie kommer vi att använda oss utav samtliga rapporter och således göra 

en totalstudie. 

 

Vid insamlingen av de 38 hållbarhetsredovisningarna var det 5 som vi inte lyckades få 

tag på eller som inte fanns i dokumentform utan endast som hemsida, varför vi inte tagit 

med dessa. Studien består således av 33 hållbarhetsrapporter. Av de 33 företagen 

redovisar 15 företag enligt G3 och 18 enligt G4. Av de 15 som redovisat enligt G3 är 

det 7 rapporter som granskats av tredje part och 8 som inte granskats av tredje part. De 

18 hållbarhetsrapporterna skapade enligt G4 riktlinjerna har 10 granskade av tredje part 

och 8 är inte granskade av tredje part, vilket ger totalt 17 granskade och 16 icke 

granskade rapporter. 

 

Då skillnaderna i storlek mellan företagen är ganska stor så vill vi även genomföra tester 

för att se hur företagets storlek mätt i antal anställda kan kopplas till olika 

redovisningsmönster. Vi delar därför upp vårt urval i två grupper med de största 

företagen i en grupp och de minsta i en annan. Brytpunkten mellan de två grupperna går 

vid 10 000 anställda, med 17 företag med färre än 10 000 anställda och 16 med fler än 

10 000 anställda. 

 
2.5 Analysmodell 
I enlighet med Clatworthy och Jones kommer vi använda studentens t-tester för att 

analysera vårt material. Studentens t-test utvecklades av William S. Gosset specifikt för 

att testa hur troligt det är att två medelvärden är statistiskt åtskilda eller om de kommer 

från en homogen grupp om man inte har tillgång till stora urvalsgrupper (De Veaux mf. 

l., 2014). Gosset använde väldigt få observationer, och enligt De Veaux mf. l. (2014) så 

fungerar t-tester på populationer med färre än 15 observationer om dessa är 

normalfördelade, och med 15 eller fler observationer kan även mindre normalfördelade 

data godtas så länge det finns en tydlig topp och en rimligt symmetrisk fördelning av 

datan. På grund av vår studies begränsade omfattning blir detta således en passande 

analysmodell. Det är också en metod som använts i liknande studier. 
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Kategorierna jämförs parvis, så att G3 och G4 jämförs med varandra, medan granskad 

och ej granskad jämförs med varandra, för att vi på så vis ska kunna se om det finns 

några skillnader i rapporteringen av de olika aspekterna mellan kategorierna. Vi jämför 

även data från de större företagen vi undersökt med de mindre företagen vi undersökt 

för att se om det finns skillnader i rapportering mellan dessa. 
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3 Teori 
 
3.1 Hållbarhetsredovisning 
Hållbarhetsredovisning har flera olika namn, så som CSR-rapportering, 

miljörapportering, GRI-rapportering etc. (Mahoney mf. l., 2013), och konceptet går att 

spåra tillbaka till 50-talet (van der Ploeg och Vanclay, 2013). Fenomenet är något som 

blir alltmer vanligt, och även om det är ett relativt nytt rapporteringsområde så pekar allt 

på att hållbarhetsredovisningen är här för att stanna (Tschopp och Huefner, 2014). Att 

definiera hållbarhetsredovisning är inte helt enkelt. De Jong och van der Meer (2015) 

ger en ganska bred förklaring där hållbarhetsarbete är allt som är bra för samhället eller 

ett som svarar mot ett generellt intresse. Hållbarhetsredovisning blir då i förlängningen 

rapporter om hållbarhetsarbetet. Under de senaste åren har synen på 

hållbarhetsredovisning förändrats från att fokusera i princip enbart på miljön till att även 

omfatta områden så som samhällsnyttigt arbete, hälsa, säkerhet, mänskliga rättigheter 

osv. (Tschopp och Huefner, 2014) 

 

Tschopp och Huefner (2014) delar in utvecklingen av hållbarhetsrapporter i tre faser: 

- Den första fasen var runt 70- och 80-talet. Hållbarhetsrapporterna som 

producerades då klassar de som grönmålningsfasen, då syftet inte hävdas 

ha varit att öka insynen i företagens arbete, utan de producerades i 

marknadsföringssyfte för att bättra på företagens rykte. 

- Den andra fasen började i slutet av 80-talet, och kännetecknas av mer 

kvantifierbara och verifierbara rapporter. 

- Den tredje fasen är den rapporteringen har nått nu, och kännetecknas av 

ett större fokus på att låta intressenterna delta i rapporteringen, samt 

tydligare reglering kring rapporteringen. 

 

Under 90-talet skapades begreppet tripple bottom line, där företag skulle redovisa de 

ekonomiska, miljömässiga och samhällsmässiga effekterna av sin verksamhet. GRI 

följer i samma spår, och fokuserar också på dessa tre områden. Flera organisationer har 

publicerat sina egna rapporteringsstandarder, så som FN, OECD, ILO etc., och till 

skillnad från finansiella rapporteringsstandarder så utesluter inte hållbarhets-

rapporteringarna varandra (van der Ploeg och Vanclay, 2013). FN:s standard global 

compact rekommenderar exempelvis att företag rapporterar enligt GRI (Tschopp och 
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Huefner, 2014), och GRI:s senaste standard anger vilka delar av deras standard som 

även ingår i global compact och andra standarder. (GRI G4). 

 

Hållbarhetsredovisningen har ökat kraftigt under senare år (Tschopp och Huefner, 

2014), och den drivande faktorn bakom anses vara ökad efterfrågan på 

hållbarhetsinformation från företagets intressenter (ex. Hahn och Lülfs, 2014; Searcy 

och Buslovich, 2013). Anledningen till det ökade intresset förklarar Hahn och Lülfs 

(2014) med att det är svårt att få insyn i företags hållbarhetsarbete, och att rapporterna är 

tänkta att täcka denna informationslucka. Tschopp och Huefner (2014) hävdar att kravet 

på ökad rapportering främst kommer från investerare som vill ha mer underlag för att 

kunna fatta bättre grundade beslut. 

 

Hållbarhetsrapportering har också knutits samman med flera fördelar, så som ökad 

trovärdighet (Boiral, 2014), minskad risk och lägre kapitalkostnader (Lee och Maxfield, 

2015), samt att företaget blir mer attraktivt som arbetsgivare (Mahoney mf. l., 2013) och 

får nöjdare kunder (Watson and MacKay, 2003). 

 

3.2 Signalteori och grönmålning 

Enligt Mahoney mf. l. (2013) finns det två teorier som kan förklara varför företag 

publicerar hållbarhetsrapporter: Signalteori och grönmålning. 

 

Signalteori går ut på att organisationer vill rapportera om sitt eget arbete så att deras 

intressenter får information om detta. (Mahoney mf. l., 2013). Ökad rapportering är 

enligt Deegan och Unerman (2011) förenligt med fördelar som bättre analys av framtida 

resultat, minskad informationsasymmetri och lägre kapitalkostnader. Dessa fördelar har 

också kopplats till hållbarhetsredovisning (Lee och Maxfield, 2015). Enligt signalteorin 

så kommer företag att öka sin rapportering, i vårt fall hållbarhetsrapportering, om de 

anser att kostnaderna för att sammanställa en rapport understiger fördelarna. (Mahoney 

mf. l., 2013) Mahoney mf. l. (2013) hänvisar till Verrechia (1983) som hävdade att det 

är billigare för ”goda” företag att rapportera om sitt goda arbete än för ”icke-goda” 

företag att göra detsamma, vilket då innebär att främst de företag som är ”goda” 

kommer att publicera hållbarhetsrapporter. Med ”goda” avses företag som lever upp till 

samhällets förväntningar. 
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Det har också visat sig att företag som i sin redovisning framställer sig som ”goda”, 

men som sedan blir påkomna med att inte vara detta, straffas hårdare än företag som blir 

påkomna med att inte vara ”goda” men som heller inte spridit bilden av att de är ”goda”. 

Mahoney mf. l. (2013) tar upp Nike som ett exempel på detta. Nike redovisade fram till 

2002 om goda arbetsförhållanden hos sina underleverantörer. När det 2002 uppdagades 

att så inte var fallet så stämde aktieägarna Nike. 

 
3.2.1 Grönmålning 
Den andra teorin som Mahoney mf. l. (2013) använder för att förklara varför företag 

publicerar hållbarhetsredovisningar är grönmålning. Grönmålning utgår till stor del från 

legitimitetsteorin (Mahoney mf. l., 2013). Enligt legitimitetsteorin erhåller en 

organisation legitimitet när deras värderingar stämmer överens med värderingar i 

samhället där de verkar. (Deegan och Unerman, 2011) 

 

Legitimitet är dock svårt att mäta, och något som företag kan påverka. Denna påverkan 

kallas för impression management. Enligt Talbot och Boiral (2015) är impression 

management alla handlingar som medvetet syftar till att påverka mottagarnas 

uppfattning om en organisation. Denna definition är väldigt bred och skulle kunna 

omfatta i princip all kommunikation mellan ett företag och dess intressenter. I denna 

studie är det en speciell sorts impression management som är aktuell: grönmålning. 

Grönmålning är aktiviteter där företag försöker framstå som mer hållbara än de 

verkligen är. 

 

Przychodzeń (2013) delar upp grönmålning i tre typer: 

1.      Vinklad rapportering för att få företaget att framstå i bättre dager. 

2.      Överskuggning av negativa händelser med positiva händelser. 

3.      Osann rapportering. Man säger en sak och gör en annan. 

 

I den här studien kommer vi att fokusera på de två första kategorierna då en 

innehållsanalys av företagens rapporter inte ger information för att testa den tredje 

typen. Vårt första test rör balansen mellan positiva och negativa nyheter och den hänger 

tydligt samman med den andra typen av grönmålning. Våra andra tester går att koppla 

till den första typen, nämligen attribution och graden av hårda nyheter. 

 



  
 

 20 

Grönmålning är möjligt då det i regel är svårt för utomstående att säkerställa att 

informationen som rapporteras är sann. (Laufer, 2003) Studier om grönmålning har 

funnit att företag missar att rapportera 90 % av negativa nyheter (Boiral,  2013) och att 

man till övervägande del rapporterar positiva nyheter (Mason och Mason, 2012; 

Niskanen och Neiminem, 2001). Beattie och Dhanani (2008) fann även att företag 

använder diagram för att skapa en positivare bild av sig själva i 

årsredovisningen.  Målet med grönmålning är att framstå som ett legitimt företag och 

därmed åtnjuta de fördelar som presenterades ovan, utan att behöva stå för de 

omkostnader som hållbarhetsarbete innebär. 

 

Tidigare forskning har pekat ut en rad faktorer som kan minska grönmålningen av 

hållbarhetsrapporter. I den här studien fokuserar vi på tre av dessa, nämligen: 

1. Hårdare rapporteringskrav. (Boiral,  2013) 

2. Ökad inblandning av intressenter. (Przychodzeń, 2013) 

3. Extern granskning. (Laufer, 2003) 

 
3.3 Attributionsteori 
Attribution handlar om vilka orsaker man ger till olika händelser, och är nära kopplat till 

impression management. Precis som impression management så kommer 

attributionsteorin från början från psykologin, men den har sedermera också använts för 

att analysera olika kommunikationsmedel som företag använder, så som 

förvaltningsrapporter (Clatworthy och Jones, 2003) och brev till aktieägarna (Tsang, 

2002). 

 

Attributionsteorin rör hur man tillskriver ansvar och arbetsfördelning. Detta sker oftast i 

en process som framhäver den egna personen och lägger mindre vikt vid andras 

handlande (Kruger och Savitsky, 2009). Orsaken är att man vill försvara sin självkänsla, 

känna att man har kontroll över situationen eller förmedla en positiv bild av sig själv till 

andra (Wagner III och Gooding, 1997). För företagskommunikation innebär det att 

företagsledningen tenderar att förklara positiva utfall som ett resultat av företagets 

arbete, medan negativa utfall förklaras med företagsexterna orsaker (Aerts, 2005). 

 

Flera studier har bevisat att företagskommunikation oftare kopplar positiva utfall till 

interna orsaker och negativa utfall till externa orsaker (Clatworthy och Jones, 2003; 

Aerts, 2005; Tsang, 2002; Wagner III och Gooding, 1997). Clatworthy och Jones 
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(2003) hittar också bevis för att företag med en positiv resultatutveckling tenderar att 

förklara en större del av nyheterna med interna orsaker än företag med negativ 

resultatutveckling. Aerts (2005) fann i sin studie att företag med kortsiktig negativ 

resultatutveckling till större del skyller negativa nyheter på externa omständigheter. 

 

Clatworthy och Jones (2003) lyckades inte hitta någon koppling mellan attribution och 

företagsstorlek. Det gjorde dock Aerts (2005), som fann att större företag mer sällan 

förklarar negativa nyheter med externa orsaker. Stora företag är dock mer benägna att 

förklara positiva nyheter med interna orsaker än andra företag. 

 
3.4 Hårda och mjuka nyheter 
Som presenterats ovan är hållbarhetsrapporter tänkta att öka insynen i företags 

verksamhet och minska informationsassymetrin mellan företagsledningen och företagets 

intressenter. Ytterligare en aspekt som går att knyta till detta är graden av hård och mjuk 

information. Bazillier and Vauday (2014) tar i sin studie upp att hård information är 

lättare att granska än mjuk information.  

 

Vi kommer här att utgå ifrån Moroneya mf. l. (2012) och deras definition av hård och 

mjuk information. Enligt dem är hård information sådan information som är 

kvantifierad medan mjuk information uttrycks kvalitativt och inte i siffror. Moroneya 

mf. l. (2012) tar också upp att hård data är lättare att verifiera, och därmed blir de också 

av större vikt. De finner också att hållbarhetsrapporter granskade av revisorer tenderar 

att innehålla en större andel hård data än rapporter som granskats av andra, och förklarar 

detta med att revisorer är mer vana vid och föredrar hård data framför mjuk data. 

 

Även studier i redovisningsämnet utanför hållbarhetsredovisning har påvisat samma 

sak. Schleicher och Walker (2010) studerade prognoser som företag själva publicerade, 

och att avsaknaden av hård data begränsade deras användbarhet, igen för att de blir 

svårare att verifiera.  

 

Vi kommer i den här studien därför också att studera om det är någon skillnad i andelen 

hård och mjuk data som presenteras i rapporterna. 
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3.5 GRI 
GRI grundades i Boston 1997, och deras första uppsättning riktlinjer kom tre år senare, 

år 2000 (About GRI). GRI beskriver sin vision ”att skapa en framtid där hållbarhet är en 

del av varje organisations beslutsfattarprocess”, och sitt uppdrag ”att göra det möjligt 

för beslutsfattare överallt att genom vår rapporteringsstandard och vårt nätverk bland 

intressenter aktivt arbeta för en hållbar ekonomi och värld” (About GRI). 

 

GRI är den mest använda standarden för hållbarhetsredovisning i världen (van der Ploeg 

och Vanclay, 2013) och deras riktlinjer vänder sig till alla företag, stora som små 

(Tschopp och Huefner, 2014). Enligt Boiral (2014) är de också de mest pålitliga och 

detaljerade riktlinjerna. Boiral (2013) anser vidare att GRI är de striktaste riktlinjerna 

som finns i dagsläget. Ortiz och Marín (2014) är väldigt positiva i sin beskrivning och 

hävdar att GRI har lyckats att ta icke-finansiell rapportering till en nivå i närheten av 

eller i paritet med de krav som regeringar och institutioner kräver av finansiell 

rapportering. 

 

Studier har kommit fram till att hållbarhetsrapporter uppställda enligt GRI håller högre 

kvalitet än andra hållbarhetsrapporter (Michelon mf. l., 2015; Luque-Vílchez och 

Larrinaga, 2016). Kopplingen är dock svag och GRI är inte en garanti för bra 

hållbarhetsrapporter (Michelon mf. l., 2015). 

 

Studier har också kopplat samman en rapports betyg enligt G3-riktlinjerna med 

trovärdighet och legitimitet. Boiral (2014) hävdar att ett högre betyg ger högre 

trovärdighet för rapporter. Michelon mf. l. (2015) hävdar att GRI anses legitimiserande, 

och att företag får ökad legitimitet ju fler indikatorer de tar med i sin rapport (Talbot och 

Boiral, 2015). 

 

Enligt Boiral (2013) är ett av målen med GRI att öka transparensen i rapporterna. Talbot 

och Boiral (2015) ger dock en mindre positiv bild och hävdar att avsaknad av 

transparens är något GRI fått kritik för. 

 

Enligt Lee och Maxfield (2015) har rapportering enligt GRI visat sig vara kopplat till 

bättre hållbarhetsarbete samt stabilare aktiekurser, högre marginalvinster och högre 
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vinsttillväxt. De positiva effekterna presenterar man som unika för GRI och något 

hållbarhetsrapportering generellt sett inte har. 

 
3.5.1 Kritik mot GRI 
GRI har inte bara lovordats, utan en hel del kritik har riktats mot deras riktlinjer. Sethi 

mf. l. (2015) diskuterar i sin artikel problemet med otydliga rapporter, och tar upp GRI 

som ett exempel på en dålig lösning på problemet, då deras riktlinjer inte är tillräckligt 

exakta och inte är tydliga nog med hur mätning av de olika indikatorerna ska ske. van 

der Ploeg och Vanclay (2013) tar upp liknande kritik, och hävdar att trots att GRI lägger 

stor vikt vid att företag ska redovisa relevant information, så är riktlinjerna ganska vaga 

om vad relevant innebär. 

 

Tschopp och Huefner (2014) riktar sin kritik mot att GRI:s riktlinjer är för strikta och 

regelbaserade. Företag verkar dock finna en väg runt detta problem. Searcy och 

Buslovich (2013) undersökte hur företag går till väga när de skapar sina 

hållbarhetsrapporter, och kom då fram till att även om de flesta organisationerna i 

studien använde sig av GRI:s riktlinjer så gjorde alla egna tolkningar av hur de skulle 

tillämpas och anpassade dem efter sina egna behov. Talbot och Boiral (2015) 

genomförde en granskning av hållbarhetsrapporter uppställda enligt GRI och fann att 86 

av de 93 granskade rapporterna inte levde upp till GRI:s krav. 

 

3.5.2 Skillnader mellan G3 och G4 
GRI:s tredje uppsättning (G3) riktlinjer lanserades 2006, och deras fjärde uppsättning 

(G4) kom 2013 (About GRI, utan årtal). Båda standarderna täcker fyra områden: 

Strategi och profil, ekonomisk, miljömässig och social påverkan, där social påverkan i 

sin tur är uppdelad i kategorierna: Arbetsmiljö, mänskliga rättigheter, samhälle och 

produktansvar. (GRI G3, 2006; GRI G4, 2013) 

 

GRI är just nu i en övergångsfas mellan den tidigare G3-standarden och den nya G4-

standarden. Då G4-standarden är såpass ny så är forskningen på dess effekter begränsad. 

KPMG:s (2013) presentation av G4 trycker på att den är ett steg på vägen i övergången 

från att vara rapporteringsriktlinjer till att bli en internationell rapporteringsstandard, 

och att den kommer leda till rapporter av högre kvalitet. För den här studien är det 

framför allt två skillnader mellan G3 och G4 som är intressanta, nämligen fler 

indikatorer och ökad inblandning av intressenter. 
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Aspekter: 

G3 omfattar totalt 121 aspekter som företag kan redovisa medan G4 innehåller 149 

aspekter, fördelade enligt följande tabell: 

 

 G3 G4 

Strategi och profil 42 58 

Ekonomisk påverkan 9 9 

Miljöpåverkan 30 34 

Social påverkan 
  

-Anställningsförhållanden och arbetsvillkor 14 16 

-Mänskliga rättigheter 9 12 

-Organisationens roll i samhället 8 11 

-Produktansvar 9 9 

Totalt 121 149 
Tabell 1: Skillnader i indikatorer mellan G3 och G4  
 
Av indikatorerna i G3 är det två som tagits bort i G4, medan ökningen beror på tillförsel 

av ytterligare indikatorer. Drygt 50 av indikatorerna från G3 har dessutom utökats med 

mer omfattande rapporteringskrav än tidigare, medan 4 indikatorer har fått mindre 

omfattande rapporteringskrav i G4 jämfört med G3. 

 

Rapporter uppställda enligt G3 får ett betyg baserat på hur mycket information som 

presenteras. Betygen markeras med bokstäverna A, B och C. Minimikravet för 

rapporterade indikatorer per betyg är enligt följande: 

 
C 28+10 

B 42+20 

A 42+49 
Tabell 2: Redovisningskrav för de olika graderna av G3 
 
För C-nivå ska organisationerna rapportera 28 indikatorer rörande strategi och profil, 

samt 10 ur övriga kategorier, dock minst en från varje kategori (ekonomisk, 

miljömässig och samhällsmässig påverkan). För B- och A-nivå ska organisationerna 

redovisa alla 42 indikatorer rörande strategi och profil, samt beskriva hur man arbetar 
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med ekonomiska, miljömässiga samt samhällsmässiga frågor. För B-nivå krävs 20 

indikatorer från resterande kategorier, och för A-nivå krävs rapport för samtliga 

kärnindikatorer (49 st) samt branschspecifika indikatorer (ej medräknade här), 

alternativt en förklaring på de indikatorer företaget inte rapporterar. Betygen enligt G3 

får ett plus efter sig om rapporten är granskad av tredje part (GRI G3, 2006). 

 

I G4 har man tagit bort betygsystemet från G3 och ersatt det med ett trestegssystem där 

rapporten antingen är i enlighet med G4 eller baserad på G4 (GRI G4, 2013). För 

rapporter som är uppställda i enlighet med G4 finns det två nivåer: Core och 

comprehensive, där varje nivå kräver följande antal indikatorer: 

 
Core 34 

Comprehensive 58 
Tabell 3: Redovisningskrav för de olika graderna av rapporter uppställda i enlighet med G4 
 
Värt att notera är dock att dessa siffror endast gäller strategi och profil. Skillnaderna 

ligger inom områdena ledning samt etik och integritet, som omfattar fler indikatorer för 

att nå upp till nivån comprehensive. I övrigt är de två lika. För övriga indikatorer ges 

inga direkta hänvisningar utan företagen uppmanas att, i samråd med sina intressenter, 

välja ut de indikatorer som ska rapporteras (GRI G4, 2013). 

 
Redovinsingsprinciper 
GRI:s riktlinjer bygger på ett antal redovisningsprinciper. De som är mest relevanta för 

vår studie är följande fyra: 

 

Relevans 

Informationen i rapporten ska omfatta ämnen och indikatorer som speglar 

organisationens avgörande ekonomiska, miljömässiga och samhällsmässiga påverkan, 

eller sådant som påverkar intressenters bedömning och beslutsfattande. (GRI G3, 2006; 

GRI G4, 2013) 

 

Intressentinblandning 

Rapporten ska identifiera vilka intressenter den vänder sig till och hur organisationen 

har svarat mot deras förväntningar och intressen. (GRI G3, 2006; GRI G4, 2013) 
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Balans 

Rapporten ska spegla positiva och negativa aspekter av organisationens arbete för att 

möjliggöra en rimlig bedömning av organisationens arbete. (GRI G3, 2006; GRI G4, 

2013) 

 

Jämförbarhet 

Den rapporterade informationen ska väljas, samlas in och rapporteras på ett konsekvent 

sätt. Informationen ska också framställas på ett sätt som gör det möjligt för intressenter 

att analysera förändringar i organisationens resultat över tid och ligga till grund för 

analys företag emellan. (GRI G3, 2006; GRI G4, 2013) 

 

Principerna är desamma för G3 och G4. Utifrån dessa framgår det att rapporterna ska 

lyfta fram både positiv och negativ information. Den största förändringen mellan G3 

och G4 är dock kopplad till principerna intressentinblandning samt balans. Som 

framgått ovan så ska rapporter uppställda enligt G4 rapportera de indikatorer som deras 

intressenter tycker är relevanta, snarare än att man ska pricka in rätt antal som i G3. 

Teoretiskt borde detta minska företagens möjligheter att fokusera på positiv information 

då intressenterna förväntas vara delaktiga i valprocessen. 

 

3.6 Extern granskning 
Extern granskning har pekats ut som ett sätt att motverka grönmålning (Przychodzeń, 

2013). Organisationer kan låta en extern bedömare granska deras hållbarhetsrapport för 

att verifiera kvaliteten på rapporten och därmed öka dess trovärdighet (Moroney m. fl., 

2012). Extern granskning är något som blir allt vanligare (Sethi m. fl., 2015). 

Efterfrågan på extern granskning har också ökat då hållbarhetsrapporter till övervägande 

del är positiva. Investerare är rädda att den information som presenteras inte stämmer 

överens med verkligheten, och förhoppningen är att extern granskning minskar 

informationsasymmetrin mellan investerare och företagsledning (Brown-Liburd och 

Zamora, 2015; Casey och Grenier, 2015). Cohen och Simnett (2015) poängterar dock 

att den externa granskningens effekter är ett område som behöver mer forskning. 

 

Den forskning som finns har visat att extern granskning har en positiv inverkan på 

hållbarhetsrapporters trovärdighet (Brown-Liburd och Zamora, 2015). Det har också 
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kopplats samman med andra positiva effekter som delvis hänger ihop med trovärdighet, 

så som lägre kapitalkostnader och bättre prognoser (Cohen och Simnett, 2015). 

Forskning om hur rapporteringens kvalitet påverkas av den externa granskningen är 

tvetydig, med studier som bevisar att det har ett samband med rapporter av högre 

kvalitet och studier som inte lyckas hitta detta samband (Casey och Grenier, 2015; 

Michelon mf. l., 2015; Moroney mf. l. 2012). 

 

GRI rekommenderar de som använder deras riktlinjer att låta tredjepart granska och 

verifiera kvaliteten på rapporten. Det är dock inget krav (GRI G4, 2013). Den som 

granskar bör inte bara se så att standarden följs utan också kontrollera kvaliteten på den 

information som hållbarhetsrapporten innehåller (Srivastava m.fl., 2013). Enligt GRI:s 

riktlinjer ska granskningen bedöma att den information som presenteras är korrekt, men 

också att rapporten är balanserad, och att information inte har valts ut för att framställa 

företaget på ett fördelaktigt sätt (GRI G3,2006). 

 

Den externa granskningen har dock utsatts för kritik för att sakna en standard och kan 

variera, vilket gör att den granskning som utförs är ojämn (Sethi m.fl., 2015). Enligt det 

lagförslag som förväntas träda i kraft 1 december 2016 och kommer att gälla för 

räkenskapsår påbörjade efter den 31 december 2016 finns krav om att revisor ska 

granska hållbarhetsrapporten och uttala sig om huruvida företag lämnat en 

hållbarhetsrapport eller inte. Kvaliteten på granskningen styrs inte av lagen som endast 

anger att revisorn ska se att hållbarhetsredovisning lämnats, vad som granskas och i 

vilken omfattning styrs istället utav god redovisingssed (Justitiedepartimentet, 2016). 

 

Det är inte alltid en revisor som genomför tredjepartsgranskingen, utan även andra 

yrkesgrupper kan fylla den funktionen. I de fall det inte är en revisor är det ofta en 

organisation som finns globalt med hållbarhetsredovising som inriktning, men också 

lokala tredjepartsgranskare för att säkra kvaliteten förekommer (Simnett mf. l., 2009). 

Enligt Boiral (2013) innehåller hållbarhetsrapporter granskade av revisorer mer hård, 

kvantifierad, information än rapporter som granskats av andra. Företag som låter sina 

rapporter granskas av revisorer har också kopplats samman med lägre kapitalkostnader 

och bättre prognoser än företag som låter sina rapporter granskas av andra (Cohen och 

Simnett, 2015). 

 



  
 

 28 

Simnett mf. l. (2009) kommer i sin studie fram till att större företag i större utsträckning 

låter tredje part granska och försäkra deras hållbarhetsrapporter jämfört med mindre 

företag. På samma sätt kommer de som behöver öka sin trovärdighet inom 

hållbarhetsarbetet också låta tredjepart granska och försäkra deras hållbarhetsrapport 

(Simnett mf. l., 2009). 

 

Vissa forskare har lyft fram kritik mot den externa granskningen av rapporter. Kritiken 

handlar bland annat om avsaknaden av en standard för hur granskningen utförs och hur 

självständig den externa granskaren är från organisationen som granskas (Michelon mf. 

l., 2015; Casey och Grenier, 2015), vilket innebär att granskningens grad och pålitlighet 

skulle kunna ifrågasättas. 

 

3.7 Storlek 
Storlek är en variabel som i flera studier kopplats samman till både kvaliteten på 

hållbarhetsredovisningen (Ortas mf. l., 2015) och impression management (Merkl-

Davies mf. l. 2011). Generellt sett finns det två orsaker till varför ett företags storlek 

anses påverka hållbarhetsredovisningen. 

 

Den första av dessa är intern. Att samla in information om hållbarhetsredovisning är 

ofta resurskrävande (Bazillier and Vauday, 2014). Det krävs både tid, kompetens och 

finansiella medel för att samla in information att rapportera (Calabrese mf. l., 2015). 

Större företag tenderar att ha mer resurser än mindre företag, och den relativa kostnaden 

för att producera hållbarhetsrapporter blir därmed lägre, givet att de investeringar som 

krävs för att samla in hållbarhetsinformation inte ökar tillsammans med ett företags 

storlek. Med andra ord, kostnaden för att mäta koldioxidutsläpp för en fabrik är mindre 

än dubbelt så höga för en dubbelt så stor fabrik. (Calabrese mf. l., 2015) 

 

Den andra orsaken är extern. Större företag granskas hårdare än mindre företag (Merkl-

Davies mf. l., 2011) och har högre förväntningar på sitt hållbarhetsarbete (Beatti och 

Dhanani, 2008). Enligt legitimitetsteorin så vill företag bevisa att de agerar i enlighet 

med samhällets normer, och högre förväntningar på en viss grupp torde därmed också 

leda till en starkare reaktion från denna grupp. 
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Forskning på hållbarhetsrapportering bekräftar också att större företag producerar 

rapporter med högre kvalitet än mindre företag (Ortas mf. l., 2015). Studier kring 

impression management och hållbarhetsrapportering har också funnit kopplingar till 

företags storlek. Aerts (2005) finner att större företag är mindre benägna att ange 

externa orsaker till negativa utfall samt mer interna orsaker till positiva utfall, vilket 

kopplas till externa förväntningar från samhället. 

 

Merkl-Davies mf. l. (2011) studerade tonen i förvaltningsberättelser och fann att större 

företag i större utsträckning använder positivt laddade ord, använder färre negativt 

laddade ord och att de oftare hänvisar till sig själva och det egna arbetet än mindre 

företag. I linje med detta fann Holder-webb mf. l. (2009) att större företag har mer 

positiva rapporter än mindre företag, samt att de rapporterar oftare och intensivare. 

 

Clatworthy och Jones (2003) studerar fördelningen av hur positiva och negativa nyheter 

skiljer sig åt i förvaltningsberättelser från de 50 företag som presterar bra och 50 företag 

som presterar dåligt ekonomiskt. I deras studie fanns det ingen koppling mellan 

företagsstorleken och resultatet. 

 

I vårt urval har vi fokuserat på endast stora svenska företag. Det finns fortfarande stora 

skillnader i storlek mellan företagen mätt i antalet anställda, vårt urval täcker företag 

från 136 till 132 000 anställda, vilket göra att vi även valt att undersöka hur storleken 

utifrån antalet anställda är kopplad till grönmålning. Företagen delades upp i två 

grupper baserat på storlek. Brytpunkten hamnade vid företag som har fler eller färre än 

10 000 anställda, med 17 företag med färre än 10 000 anställda och 16 företag med fler 

än 10 000 anställda. 
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4 Empiri 
 
4.1 G3 och G4 
Totalt har vi studerat 33 företag fördelade på 18 branscher. Bland de undersökta 

företagen var det 15 som rapporterade enligt G3 och 18 som rapporterade enligt G4. 

Nedan finns en sammanfattande tabell över val av standard och rapporteringsgrad. En 

utförligare tabell över företagen, rapporteringsstandard, rapporteringsgrad, bransch och 

storlek finns i bilaga 1. 

 
Standard Grad Antal 

G3 A 3 

B 6 

C 5 

Ospecificerat 1 

G4 Core 17 

Ospecificerat 1 
Tabell 4: GRI-rapportering 
 
Det är värt att notera att rapporterna som är uppställda enligt G3 är spridda över de tre 

nivåerna, medan samtliga rapporter uppställda enligt G4 är uppställda enligt den lägre 

nivån, core. Två rapporter, en uppställd enligt G3 och en enligt G4, saknar gradering i 

GRI:s databas. Dessa rapporter innehåller inte heller någon uttrycklig information om 

vilken nivå de uppfyller. 

 

Vi genomförde t-tester för att se om det fanns skillnader i storlek baserat på antalet 

anställda mellan företag som rapporterade enligt G3 och G4. Antalet anställda var dock 

inte normalfördelat utan fick först räkans om till logaritmer för att fördelningen skulle 

bli godtagbart symmetrisk. Testerna kunde dock inte påvisa några skillnader i storlek 

mellan företag som rapporterar enligt de olika standarderna. 
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4.2 Granskade och ej granskade 
Av de studerade rapporterna var det 17 som var granskade av tredje part. Rapporterna 

var till allra största delen granskade av revisorer, men även ingenjörer och konsulter har 

granskat rapporter. Granskningen har i de flesta fall omfattat hela rapporten, men den 

övervägande delen av granskningen har varit begränsad, och endast två företag har 

angivit att granskningen håller en rimlig/hög nivå. I tabellen nedan presenteras 

fördelningen närmare. I bilaga 2 återfinns en mer detaljerad tabell. 

 

Granskare Revisor 15 

Ingenjör 1 

Konsult 1 

Omfattning Hela rapporten 10 

Delar av rapporten 5 

Endast växthusgaser 1 

Ej angivet 1 

Kvalitet Rimlig/hög 2 

Begränsad 12 

Ej angivet 3 
Tabell 5: Granskning av rapporterna. Informationen kommer från GRI:s databas och bygger på 
vad företagen själva angivit när de lagt in sina rapporter. 
 
Även för granskade och icke granskade rapporter genomfördes t-tester för att se om det 

fanns någon skillnad i storleken som kunde förklara valet. Vi fann dock inget stöd för 

att det är någon skillnad i storlek mellan företag som låter sina rapporter granskas och 

företag som inte låter granska sina rapporter, i motsats till tidigare forskning. 

 

  



  
 

 32 

4.3 Beskrivande statistik 
Totalt har vi kodat 2 421 nyheter. Av dessa var 21,51 % negativa nyheter och 78,49 % 

positiva. 50,62 % av nyheterna presenterades i textform, 17,69 % i diagram och  

31,69 % i tabeller. En utförligare fördelning av informationen presenteras i tabellen 

nedan. 

 

 
Negativa nyheter Positiva nyheter Text Diagram Tabell 

G3 24,38 % 75,62 % 51,43 % 20,23 % 28,34 % 

G4 19,12 % 80,88 % 49,95 % 15,58 % 34,48 % 

Granskade 20,38 % 79,62 % 46,03 % 18,17 % 35,79 % 

Ej granskade 22,72 % 77,28 % 55,49 % 17,18 % 27,33 % 

Totalt 21,51 % 78,49 % 50,62 % 17,69 % 31,69 % 
Tabell 6: Fördelning av nyheter. Procenttalen anger fördelningen av samtliga nyheter först som 
positiva och negativa, sedan uppdelat i text, diagram och tabeller. 
 
T-tester påvisar statistiskt säkerställda skillnader mellan positiva och negativa nyheter 

för både G3, G4, granskade och icke granskade rapporter. T-tester för andelen negativa 

nyheter mellan kategorierna fann dock inga skillnader mellan vare sig G3 och G4 eller 

granskade och icke granskade rapporter. 

 

Undersökningarna av informationens fördelning gav inga bevis för att det finns några 

skillnader mellan de olika kategorierna. 

 

Resultaten för testerna enligt de olika kategorierna presenteras nedan. 
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4.4 Balans 
Vårt första mått är balansen mellan positiva och negativa nyheter i rapporterna. Här 

testar vi skillnader mellan andelen positiva och negativa nyheter, samt hur dessa är 

fördelade på text, grafer och tabeller. Då nyheter som inte är negativa är positiva så 

redovisar vi endast siffrorna för negativa nyheter i tabellen nedan. 

 

 
Negativa totalt 

Negativa 
text 

Negativa 
diagram 

Negativa 
tabell 

G3 24,38 % 21,18 % 25,85 % 22,20 % 

G4 19,12 % 16,32 % 22,14 % 19,97 % 

Granskade 20,38 % 17,03 % 18,41 % 22,70 % 

Ej granskade 22,72 % 20,12 % 27,29 % 19,16 % 

Totalt 21,51 % 18,53 % 23,83 % 20,99 % 
Tabell 7: Fördelning av negativa nyheter 
 
För samtliga kategorier är det vanligare med positiva nyheter än negativa nyheter. Även 

för information uppdelad i text, diagram och tabeller påvisar t-testerna skillnader i 

balansen mellan positiva och negativa nyheter. De tyder dock inte på några skillnader 

mellan rapporter uppställda enligt G3 och G4, och inte heller mellan granskade och icke 

granskade rapporter. För större och mindre företag fick vi följande resultat gällande 

fördelningen av den totala mängden positiva och negativa nyheter: 

 
Two-sample T for Små -% vs Stora -% 
                   N    Mean    StDev   SE Mean 
Små -%      17    0,260    0,112    0,027 
Stora -%    15    0,1786   0,0473  0,012 
 
T-Value = 2,74  P-Value = 0,012  DF = 22 
 
Det låga p-värdet tyder på att de båda grupperna skiljer sig åt. Låddiagram visade att det 

inte fanns några extremvärden, men histogrammen var inte helt symmetriska, så vi 

räknade om värdena till logaritmer för att uppnå normalfördelning. Vi fick då följande 

resultat: 
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Two-sample T for Små -% vs Stora -% 
                  N    Mean     StDev    SE Mean 
Små -%     17   0,0988    0,0376  0,0091 
Stora -%   16    0,0666   0,0245   0,0061 
 
T-Value = 2,93  P-Value = 0,007  DF = 27 
 
Efter omräkningen minskade p-värdet ytterligare och fördelningen i histogrammen blev 

något bättre, men låddiagrammet visade på ett extremvärde bland de stora företagen. 

Efter att detta tagits bort fick vi följande: 

 
Two-sample T for Små -% vs Stora -% 
                  N    Mean     StDev     SE Mean 
Små -%     17   0,0988   0,0376    0,0091 
Stora -%    15   0,0710   0,0175    0,0045 
 
T-Value = 2,73  P-Value = 0,012  DF = 23 
 
P-värdet är något högre än tidigare och samma som innan omräkningen till logaritmer. 

Underlaget är också mer normalfördelat, även om normalfördelningen för de stora 

företagen saknar en tydlig topp. 

 

För stora och små företag fann vi inga skillnader mellan nyheter i textform. För både 

diagram och tabeller ger testerna dock låga P-värden och lägre andel negativa nyheter i 

tabeller och diagram hos större företag jämfört med mindre företag. 

 
Two-sample T for S %diagram- vs L %diagram- 
                           N    Mean   StDev   SE Mean 
S %diagram-      17   0,309   0,279  0,068 
L %diagram-      16   0,163   0,127  0,032 
 
T-Value = 1,94  P-Value = 0,065  DF = 22 

Two-sample T for S %tabell- vs L %tabell- 
                     N    Mean    StDev    SE Mean 
S %tabell-    17   0,268    0,196      0,047 
L %tabell-    16   0,148    0,121 0,030 

 
T-Value = 2,14  P-Value = 0,042  DF = 26 

 
En granskning av histogram för våra data visar dock brister vad gäller 

normalfördelning, vilket inte kunde åtgärdas med omräkning till logaritmer. Detta 

påverkar slutsatserna som kan dras av resultaten. 
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4.5 Attribution 
Attribution kodades i tre kateorier: intern, extern och neutral. Vi presenterar dock endast 

siffror för intern och extern uppdelat på positiv och negativ då det är dessa kategorier 

som är relevanta för attribution. 

 

 Extern Negativ Extern Positiv Intern Negativ Intern Positiv 

G3 2,00 % 4,89 % 9,37 % 47,43 % 

G4 1,05 % 3,23 % 8,17 % 61,72 % 

Granskade 1,82 % 4,59 % 7,82 % 56,37 % 

Ej granskade 1,12 % 3,34 % 9,67 % 54,02 % 

Totalt 1,48 % 3,98 % 8,72 % 55,23 % 
Tabell 8: Fördelning av positiva och negativa nyheter uppdelat på interna och externa orsaker efter 
kategori. 
 
T-tester gjordes först för den procentuella fördelningen av det totala antalet nyheter 

mellan varje kategori, och endast en post kunde med statistisk säkerhet skiljas ut mellan 

de olika kategorierna, nämligen Intern - Positiv, där G3 och G4 skiljer sig åt. 

 
Two-sample T for G3 intern + vs G4 intern + 
                      N     Mean   StDev    SE Mean 
G3 intern +   15    0,474    0,177      0,046 
G4 intern +   18    0,617    0,211      0,050 
 
T-Value = -2,12  P-Value = 0,043  DF = 30 

  
Efter att ett extremvärde bland G4-rapporterna rensats bort gjordes testet om och 

resultatet blev då ännu starkare. 

 

Two-sample T for G3 intern + vs G4 intern + 
                      N   Mean    StDev    SE Mean 
G3 intern +   15   0,474    0,177     0,046 
G4 intern +   17   0,651    0,159     0,039 
 
T-Value = -2,95  P-Value = 0,006  DF = 28 

 
T-testet ger nu ett väldigt lågt p-värde vilket talar för att G3 och G4 skiljer sig åt vad 

gäller att ge interna förklaringar till positiva nyheter. För G3 saknades en tydlig topp 

och symmetri när dess data presenterades i ett histogram. Vi testade därför att räkna om 

vår data till logaritmer och genomföra testerna igen. Efter att ett extremvärde i varje 

kategori tagits bort fick vi följade resultat: 
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Two-sample T for G3 Intern + vs G4 Intern +  
                      N     Mean     StDev     SE Mean 
G3 Intern +   14    0,2678    0,0203    0,0054 
G4 Intern +   17    0,2806    0,0191    0,0046 
 
T-Value = -1,79  P-Value = 0,084  DF = 27 

 
Efter dessa justeringar ökade p-värdet men det är ändå så pass lågt att det pekar på en 

skillnad i rapporteringen rörande positiva nyheter som förklaras internt. Då en 

observation från G3 sorterats bort så ligger testet under 15 observationer för en av 

kategorierna. Datan är dock så pass normalfördelad att vi ändå godtar resultatet. 

 

För negativa nyheter som förklarades internt lyckades vi inte bevisa några skillnader. 

 

Data för nyheter som förklarades med externa orsaker var tyvärr för skev för att vi 

skulle kunna genomföra pålitliga statistiska tester. Omräkning till logaritmer hjälpte 

dessvärre inte här. 

 

Även för granskade rapporter fick vi räkna om våra data till logaritmer för att 

normalfördela de nyheter som förklarades internt, dock resulterade inte detta i några 

statistiskt säkerställda resultat. Även i den här kategorin lyckades inte omräkning till 

logaritmer ge normalfördelning av nyheterna som förklarades externt. 

 

I våra data för stora och små företag hade vi samma problem med nyheter som förklaras 

externt, och vi lyckades inte räkna om den för att uppnå normalfördelning. En 

omräkning till logaritmer samt avlägsnande av två extremvärden för positiva nyheter 

som förklaras internt gav oss dock följande resultat: 

 
Two-sample T for Små Intern + vs Stora Intern + 
                        N    Mean     StDev     SE Mean 
Små Intern +  16    0,2669   0,0229     0,0057 
Stor Intern +  15    0,2833    0,0135    0,0035 
 
T-Value = -2,44  P-Value = 0,022  DF = 24 
 
Tester bevisar att större företag är mer benägna än mindre företag att förklara interna 

nyheter positivt.  
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4.6 Hård och mjuk information 
Vårt tredje mått delar upp nyheter i hårda och mjuka utefter om de är kvantifierade eller 

ej. Nyheterna fördelade sig enligt följande: 

 

 Hård total Mjuk total Hård Negativ Mjuk Negativ 

G3 77,26 % 23,24 % 22,35 % 12,25 % 

G4 71,73 % 22,74 % 16,88 % 5,91 % 

Granskade 74,93 % 21,27 % 16,18 % 10,52 % 

Ej granskade 73,51 % 24,77 % 22,75 % 6,96 % 

Totalt 74,24 % 22,96 % 19,37 % 8,79 % 
Tabell 9: Hård total och mjuk total anger procenten av alla nyheter. Hård negativ och mjuk 
negativ anger andel av hårda respektive mjuka nyheter. 
 
Precis som för positiva och negativa nyheter så är hårdare nyheter vanligare än mjuka 

nyheter i samtliga kategorier. Vi fann inga skillnader mellan kategorierna i andelen 

hårda och mjuka nyheter. 

 

Vi fann dock skillnader i balansen för hårda nyheter inom en kategori, och detta endast 

efter att ett extremvärde avlägsnats. 

 

Two-sample T for Granskad hård + vs Ej granskad hård + 
                              N     Mean      StDev     SE Mean 
Gransk hård +       16     0,8572   0,0761     0,019 
Ej gransk hård +   16     0,772     0,119       0,030 
 
T-Value = 2,39  P-Value = 0,025  DF = 25 
 

Resultatet visar att hårda nyheter i granskade rapporter oftare är positiva än hårda 

nyheter i icke granskade rapporter. 

 

Histogram som visar fördelningen av data i denna kategori visar en tydlig topp och en 

relativt symmetrisk fördelning kring denna, vilket stärker testernas resultat. 
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5 Resultat och diskussion 
 
5.1 Balans 
 
5.1.1 GRI 
I teoriavsnittet presenterades hur GRI:s nya riktlinjer och extern granskning teoretiskt 

borde ha en koppling till balansen i hållbarhetsrapporter. För GRI:s nya standarder var 

det ökad inblandning av intressenter i rapporteringsprocessen och utökade 

rapporteringskrav som vi trodde skulle påverka balansen. För granskningens del har 

GRI satt upp balans som ett område som granskningen bör omfatta. Tidigare forskning 

har också pekat ut extern granskning som ett sätt att minska grönmålning och att 

bekämpa positivt vinklade rapporter. Både GRI och extern granskning har dessutom 

kopplats till ekonomiska fördelar så som lägre kapitalkostander, stabilare aktiekurs och 

bättre prognoser, vilket ytterligare underbyggde argumenten om att dessa skulle ha en 

påverkan på den information som redovisades i rapporterna. 

 

I våra tester kunde vi dock inte finna några tecken på att en övergång till G4 påverkar 

balansen i hållbarhetsrapporter. En förklaring till varför G4 inte lyckades bättre än G3 

skulle kunna vara en tröghet i övergången. Ett exempel är GRI:s princip om 

jämförbarhet från år till år, där indikatorerna i rapporterna inte ska variera för mycket 

från år till år. Detta skulle kunna innebära att tidigare års obalanserade rapportering på 

kort sikt inte kan förändras i någon större utsträckning för att hållbarhetsrapporterna ska 

vara jämförbara med tidigare års rapporter. 

 

Enligt Searcy och  Buslovich (2013) tar det tid för företagen att implementera system 

för insamling av information, vilket även det skulle kunna innebära att det kan krävas 

längre tid innan G4 riktigt får genomslag i hållbarhetsrapporternas balans. 

 

Då G4 är såpass nytt så har vi inte hittat någon forskning som går djupare in på dessa 

orsaker. Något som dykt upp i forskning kring G3 rörande grönmålning är att företagen 

som rapporterar inte gör det primärt för att delge sina intressenter den information de 

efterfrågar, utan för att sprida en så positiv bild som möjligt av företaget. Tidigare 

studier har visat att företag i majoriteten av fallen inte följer den rapporteringsstandard 

de påstår sig följa, varför en förändring i riktlinjerna inte nödvändigtvis behöver 

innebära en förändring i rapporteringen. Vår studie kan dock inte ge ökad insyn i detta. 
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5.1.2 Extern granskning 
Vi lyckades inte heller påvisa några skillnader i balansen mellan granskade och icke 

granskade hållbarhetsrapporter. Då det här inte rör sig om en uppgradering av 

rapporteringsstandard, utan om huruvida granskning genomförts eller inte så kan vi inte 

dra starkare slutsatser om granskningens påverkan. 

 

Tidigare forskning har lyft fram kritik mot granskarnas självständighet och avsaknaden 

av standardisering kring granskningen. Självständigheten är inget vår studie går in 

närmare på, men då granskaren får betalt av företaget som granskas så föreligger 

givetvis en risk för att granskningens objektivitet kan påverkas. 

 

Avsaknaden av tydliga krav på granskningen öppnar också för att den inte genomförs så 

strikt som möjligt. I vår studie har den absoluta majoriteten av de rapporter som 

granskats endast genomgått en begränsad granskning, och det är inte alla rapporter som 

blivit granskade i sin helhet. Dessa två faktorer innebär rimligtvis att granskningens 

effekter inte blir så stora som de potentiellt hade kunnat vara. 

 

Att vi inte kunnat bevisa några skillnader i balansen mellan granskade och icke 

granskade rapporter innebär att vår studie ger stöd för tidigare forskning som hävdar att 

den externa granskningen endast är symbolisk och inte påverkar dess innehåll 

substantiellt. Själva granskningen i sig skulle därmed kunna beskrivas som en form av 

grönmålning då den visat sig få effekter på hur rapporterna uppfattas. 

 
5.1.3 Storlek 
Vid sidan om våra två ursprungliga kategorier delade vi även upp vårt material efter 

företagens storlek, och storleksskillnaden visade sig ha en statistiskt säkerställd 

påverkan på balansen i hållbarhetsrapporter. I linje med tidigare forskning så pekar detta 

på att större företag presenterar mindre negativ information och därmed grönmålar mer 

än mindre företag. 

 

Forskning som pekar på att större företag har bättre kvalitet på sina rapporter förklarar 

detta delvis med att större företag har mer resurser att lägga på att samla in data kring 

deras hållbarhetsarbete. För grönmålningens del innebär detta också att större företag 

har mer data att välja bland när de bestämmer vad som ska rapporteras, och därmed 
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större möjlighet att vinkla sina rapporter positivt. För mindre företag innebär detta att de 

har mindre information att välja bland, och därmed kan bli tvungna att rapportera mer 

negativ information. 

 

En annan förklaring som angetts för att förklara varför större företag producerar 

rapporter av högre kvalitet är att samhällets förväntningar och krav ökar med företagets 

storlek. Denna förväntan skulle också kunna innebära att större företag blir mer benägna 

att lägga större fokus på positiva rapporter som ett svar på det externa trycket. 

 

I vår studie fann vi också tecken på att diagram och tabeller i större företags 

hållbarhetsrapporter innehåller en större andel positiva nyheter jämfört med mindre 

företag, dock fann vi inga skillnader bland de nyheter som presenterades i textform, 

vilket ligger i linje med tidigare forskning om att grafer används i syfte att vinkla 

rapporter. Vårt begränsade urval innebar dock att vi inte kunde fastställa att det kom 

från en normalfördelad population, varför ytterligare studier kan behövas för att befästa 

dessa skillnader.  

 

5.2 Attribution 
Attribution fokuserar på hur företag genom att koppla positiva utfall till det egna arbetet 

och negativa utfall till externa omständigheter påverkar bilden av företaget. Enligt 

teoriavsnittet och tidigare forskning så vill företag knyta positiva utfall till sin egen 

verksamhet och skylla ifrån sig negativa utfall på externa omständigheter. 

 

5.2.1 GRI 
Övergången till den nya GRI-standarden tar inte uttryckligen upp attribution, varför vi 

inte var säkra på vad vi skulle hitta i den här delen av vår studie. 

 

I linje med tidigare forskning fann vi att företag är mer benägna att ange interna orsaker 

till positiva nyheter, i enlighet med attributionsteorin. Här fann vi en skillnad mellan 

rapporter uppställda enligt G3 jämfört med de som är uppställda enligt G4, nämligen 

andelen av det totala antalet nyheter som var positiva och förklarades med interna 

orsaker. Skillnaden upptäcktes igen om man bara såg till positiva nyheter som förklaras 

internt omräknat till logaritmer. Då vi har två tester som pekar på samma resultat så 

bedömer vi det ändå som att vi har ett visst underlag för att hävda att det är skillnad i 

mängden positiva nyheter som förklaras internt mellan företag som väljer att rapportera 
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enligt G3 och G4. Att rapporter uppställda enligt G4 har en större andel positiva nyheter 

som förklaras internt än rapporter uppställda enligt G3 pekar därmed på en ökad grad av 

grönmålning i rapporter uppställda enligt G4. 

 

Attribution är inte något som direkt behandlas av GRI och inget som torde skilja sig åt 

mellan G3 och G4. Att vi ändå hittar skillnader torde innebära att orsaken ligger utanför 

själva standarden. Då grönmålning innebär att sända information som får avsändaren att 

framstå i bättre dager, så är det inte omöjligt att även val av standard används i detta 

syfte. Tidigare forskning har visat att företag oftare än inte faktiskt inte rapporterar i 

enlighet med den standard de säger sig göra, vilket öppnar för att företag väljer den 

senaste standarden för att sända ytterligare positiva signaler. Det faktum att rapporter 

uppställda enligt G4 tillskriver en större del av de positiva nyheterna till sitt eget arbete 

pekar därmed inte bara på en ökad grönmålning för rapporter uppställda enligt G4, utan 

även på att valet av rapporteringsstandard kan fungera som en grönmålning i sig. Att 

samtliga rapporter uppställda enligt G4 är uppställda enligt den lägre nivån talar också 

för detta. 

 

För nyheter som förklarades externt så var fördelningen för skev för att vi skulle kunna 

genomföra tillförlitliga t-tester. 

 
5.2.2 Extern granskning 
I teoriavsnittet presenterades hur granskning är tänkt att minska den positiva vinklingen 

i hållbarhetsrapporter. Våra data för nyheter som förklarades externt påvisade samma 

brister för extern granskning som för de olika GRI-standarderna och t-tester var inte 

möjliga att genomföra. 

 

För nyheter som förklarades internt var våra data bättre fördelade, dock lyckades vi inte 

hitta några skillnader i rapporteringen i granskade och icke granskade rapporter i det här 

avseendet. 

 

Tyvärr kan vi därmed inte säga så mycket om hur granskningen påverkar attributionen i 

hållbarhetsrapporter i Sverige, men avsaknaden av statistiska skillnader tyder på att 

effekten, om det finns någon, är liten. Precis som för rapporternas balans så behöver 

detta inte vara ett problem av all granskning, utan våra data kan vara påverkade av att 

den granskning som gjorts till största delen varit begränsad. 
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5.2.3 Storlek 
Precis som för de andra kategoriers så innebar skevheter i nyheter som förklaras externt 

att vi inte kunde genomföra tillförlitliga t-tester. Våra t-tester för positiva nyheter som 

förklaras internt visar dock att större företag är mer benägna än mindre företag att 

förklara positiva nyheter internt. Då våra data i det här fallet var mer normalfördelade så 

bedömer vi resultatet som starkare än skillnaden i rapportering mellan G3 och G4. 

 

Resultatet är i linje med tidigare forskning som visat att större företag, som ett svar på 

externt tryck, till större grad förklarar positiva utfall med interna orsaker. Detta ligger 

också i linje med vad vi fann för rapporternas balans, och pekar på att större företag är 

mer måna om att presentera en positiv bild av sig själva, och således också grönmålar 

mer än mindre företag. 

 

En intressant detalj är att negativa nyheter i samtliga kategorier till större utsträckning 

förklaras internt, i motsats till tidigare forskning. Då fördelningen låg nära 0 % och då 

flera rapporter hade just 0 % negativa nyheter som förklarades internt eller externt så 

blev våra data för skeva för att vi skulle kunna genomföra t-tester som gav relevanta 

utslag.  

 
 
5.3 Hård och mjuk information 
Balansen mellan hård och mjuk information är ytterligare ett sätt för företag att 

grönmåla sina rapporter, då mjuk information i litteraturen pekats ut som svårare att 

verifiera än hård information. Vi hade dock bara en koppling till en studie om hur hård 

och mjuk information påverkas, och detta av extern rapportering.  

 

Våra data visar på en övervägande del hård data i samtliga kategorier. Detta var väntat 

då de studier vi hittat nämner att hård data är mer förekommande i olika typer av 

rapporter. Det beror på att hård data både är lättare att verifiera samt har en högre 

efterfrågan både från intressenter och ifrån revisorer. Nedan diskuteras resultaten 

kategori för kategori. 
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5.3.1 GRI 
GRI nämner inte i sina riktlinjer någon förändring i övergången från G3 till G4 gällande 

rapporteringen av hård och mjuk data. Vidare finner vi inget stöd för det i tidigare 

forskning och vidare visar inte vår studie på några skillnader.  

 
5.3.2 Extern granskning 
Extern granskning var den dimension som i tidigare studier kopplats till redovisning av 

hård och mjuk information. Den studien fann att rapporter granskade av revisorer 

tenderade att ha en högre andel hård information än rapporter granskade av andra. I vår 

studie är de allra flesta av rapporterna granskade av revisorer, vilket fick oss att anta att 

våra resultat skulle komma att bekräfta teorin. Våra tester visade dock ingen skillnad i 

andelen hårda och mjuka nyheter för granskade och icke granskade rapporter.  

 

Vi fann dock att i granskade rapporter är en större andel av de hårda nyheterna positiva. 

Hårda nyheter väger tyngre än mjuka nyheter, och en ökad obalans bland dessa innebär 

ett obalanserat underlag för bedömare av företagen. Att en större del av de hårda 

nyheterna är positiva pekar således på en ökad grönmålning av rapporteringen. 

 

Resultatet stärks av att vår data har en tydlig topp och är symmetrisk fördelad kring 

mitten. I motsatts till vad teorin vi presenterat anger så pekar våra resultat därmed på att 

granskningen inte är ett skydd mot grönmålning utan snarare ett sätt att grönmåla. De 

rapporter som är granskade och ingår i vår studie har grönmålats genom fler positiva 

hårda nyheter än de som inte granskats av tredje part. 

 
5.3.3 Storlek 
Testerna för storlek visade inga kopplingar till redovisningen av hård eller mjuk 

information, vilket teorin inte heller visar.  
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6 Slutsats 
I den här studien har vi studerat hur rapporteringen skiljer sig åt i hållbarhetsrapporter 

uppställda efter GRI:s två senaste riktlinjer, G3 och G4, samt efter huruvida de är 

granskade eller ej, i syfte att identifiera eventuella skillnader gällande grönmålningen i 

dessa. Vi har också jämfört data för den halva av vårt urval med färre antal anställda 

med den halva med fler antal anställda för att se om vi kan hitta eventuella skillnader 

som beror på företagets storlek. 

 
6.1 GRI 
I jämförelsen av rapporter uppställda enligt G3 och G4 lyckades vi inte hitta någon 

koppling mellan företagets storlek som kunde ligga till grund för valet av 

rapporteringsstandard. 

 

Generellt sett så är skillnaderna i grönmålning mellan de två rapporteringsstandarderna 

små. Vi fann inga skillnader i balansen av positiva och negativa nyheter mellan de två 

standarderna. Inte heller fann vi någon skillnad i andelen hårda och mjuka nyheter. Vad 

gäller attribution så fann vi skillnader i andelen positiva nyheter som förklaras internt, 

där rapporter uppställda enligt G4 tenderar att ha en större andel positiva nyheter som 

förklaras internt gentemot rapporter uppställda enligt G3. Att förklara positiva nyheter 

med det egna arbetet är ett sätt att grönmåla sina rapporter. Vår studie bevisar därmed 

ökad grönmålning i rapporter uppställda enligt G4. 

 

Då grönmålningen ökar i rapporter uppställda enligt G4 så finner vi även skäl att tro att 

valet av rapporteringsstandard även fungerar som en grönmålning i sig. Bilden av att 

företag valt G4 för att framstå som bättre på att rapportera och skänka ytterligare 

legitimitet till deras rapporter stärks också av att samtliga företag som rapporterar enligt 

G4 gör det enligt den lägre rapporteringsnivån. 

 
6.2 Extern granskning 
Av de granskade rapporterna så hade alla utom två granskats av revisorer, 

granskningens omfattning var dock generellt begränsad i sin omfattning. 

 

Vi hittade inga skillnader i balansen mellan positiva och negativa nyheter i granskade 

rapporter gentemot icke granskade rapporter. Vi hittade heller inga skillnader i 

attributionen av nyheter grupperna emellan. När vi undersökte andelen hård och mjuk 
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information i rapporterna så fann vi dock skillnader. Hård information i granskade 

rapporter är oftare positiv än hård information i icke granskade rapporter. Då hård 

information är mer användbar för analys av företagens prestation så blir en skillnad i 

balansen för hård information en form av grönmålning. Vi finner således stöd för att 

granskade rapporter är mer grönmålade än icke granskade rapporter. 

 

Det faktum att den granskning som sker oftast är begränsad gör det visserligen svårt att 

bedöma effekterna av granskningen i sig. Då granskningen inte visar sig ha en 

dämpande effekt på grönmålningen i rapporterna utan snarare verkar vara kopplad till 

ökad grönmålning så misstänker vi dock att själva granskningen är en form av 

grönmålning för att skänka ökad legitimitet till rapporterna utan att minska graden av 

grönmålning.  

 
6.3 Storlek 
Vi undersökte förutom våra två huvudkategorier även effekterna av företagens storlek. 

Vi fann först att större företag redovisar fler positiva nyheter än mindre företag, vilket 

innebär en ökad grönmålning av balansen mellan nyheterna. Vid en uppdelning på 

kategori så visar det sig också att skillnaderna i balans inte ligger i nyheter som 

presenteras i textform, utan främst framträder i information som presenteras i tabeller 

och diagram. 

 

För attribution så är större företag mer benägna än mindre företag att förklara positiva 

nyheter internt. Även detta är en form av grönmålning som ger en vinklad bild av 

företagens resultat. Vi hittade dock inga skillnader i andelen hårda och mjuka nyheter 

mellan större och mindre företag. 

 

Sammanlagt bevisar vi dock att större företag grönmålar mer än mindre företag. 

Orsakerna är troligtvis dels interna då större företag har större möjligheter att samla in 

data och därmed också större möjlighet att välja vilka data som presenteras, samt dels 

externa då samhällets förväntningar ökar med företagens storlek vilket också påverkar 

företagens rapporteringsbeteende. 

 

Våra resultat tyder således på ökad grönmålning i någon form inom varje kategori och 

att det finns skillnader i grönmålningen mellan hållbarhetsrapporter beroende på om de 

är uppställda enligt G3 eller G4 samt om de är granskade av tredje part eller ej. 
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6.4 Förslag på framtida studier 
Tidigare forskning har kopplat företagets kortsiktiga resultat till ökad användning av 

impression management. Vi har i den här studien inte analyserat den här aspekten, men 

en sådan studie skulle vara intressant. De tidigare studier vi hittat har endast gjort 

kopplingar till ekonomiska resultat och användandet av impression management i 

finansiella rapporter. Det är dock inte otroligt att det ekonomiska utfallet även påverkar 

företagens hållbarhetsrapporter. 

 

Då GRI:s nya riktlinjer endast kom ut för ett par år sedan så är forskningen kring dess 

effekter begränsad. Mer forskning behövs dock på dess effekter för att ligga till grund 

för kommande uppdateringar av riktlinjerna. 

 

Vidare vore det intressant att granska skillnaderna mellan revisorers granskning av en 

hållbarhetsrapport kontra en konsults. På grund av bristande underlag hade vi tyvärr inte 

möjlighet att själva undersöka detta. 
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Bilagor 
Bilaga 1 – GRI-rapporteringar 
Företag Standard Grad Bransch Antal	anställda	 
AAK G3 Ospecificerat Konglomerat 																			2	459				 
Addtech G3 C Teknik och hårdvara 																			2	100				 
AssaAbloy G3 B Teknik och hårdvara 																	44	269				 
Axfood G3 B Detaljhandel 																			8	481				 
Swedísh	Match G3 B Tobak 																			4	387				 
Atrium	Ljungbreg G3 C Fastigheter 																							282				 
KF/COOP G3 C Detaljhandel 																			7	173				 
Volvo G3 B Fordon 																	26	080				 
Ericsson G3 A+ Telekommunikation 															117	156				 
Handelsbanken G3 C+ Finans 																	11	692				 
Meda G3 C+ Hälsoprodukter 																			4	675				 
SAS G3 A+ Luftfart 																	14	547				 
Atlas	Copco G3 B+ Utrustning 																	44	056				 
Byggmax G3 A+ Byggnadsmaterial 

																							673				 
Fabege G3 B+ Fastigheter 																							136				 
Boliden G4 Core Gruvindustri 																			5	052				 
Lindex G4 Core Textil och kläder 																			1	464				 
Loomis G4 Core Finans 																	20	539				 
Peab G4 Core Byggnation 																	13	213				 
Scania G4 Core Fordon 																	42	000				 
NCC G4 Core Byggnation 																	17	669				 
Castellum G4 Core Fastigheter 																							295				 
JM G4 Core Fastigheter 																			2	197				 
AMF G4 Core Finans 																							344				 
Billerud G4 Core Trä- och pappersindustri 																			4	246				 
H&M G4 Core Detaljhandel 															132	000				 
MTG G4 Core Media 																			4	111				 
Nordea G4 Ospecificerat Finans 																	32	264				 
Sandvik G4 Core Metall 																	47	318				 
SCA G4 Core Trä- och pappersindustri 																	44	247				 
SEB G4 Core Finans 																	16	742				 
Swedbank G4 Core Finans 																	14	583				 
Spendrups G4 Core Mat och dryck 																							893				 
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Bilaga 2 – Granskning 
Företag Granskad Granskare Omfattning Kvalitet Bransch Antal	anställda	 
AMF Ja Revisor Ej	angivet ej	angivet Finans 																					344				 

Billerud Ja Revisor Hela Bergränsad 
Trä- och 
pappersindustri 																		4	246				 

H&M Ja Revisor Delar Bergränsad Detaljhandel 													132	000				 
MTG Ja Konsult Hela Rimlig/hög Media 																		4	111				 
Nordea Ja Revisor Hela Bergränsad Finans 															32	264				 
Sandvik Ja Revisor Delar Bergränsad Metall 															47	318				 

SCA Ja Revisor Hela ej	angivet 
Trä- och 
pappersindustri 															44	247				 

SEB Ja Revisor Hela Begränsad Finans 															16	742				 
Swedbank Ja Revisor Hela Begränsad Finans 															14	583				 
Spendrups Ja Revisor Delar Bergränsad Mat och dryck 																					893				 
Ericsson Ja Revisor Hela Rimlig/hög Telekommunikation 													117	156				 
Handelsbanken Ja Revisor Delar Begränsad Finans 															11	692				 
Meda Ja Revisor Hela Begränsad Hälsoprodukter 																		4	675				 

SAS Ja Revisor 
Endast	
Växthusgaser Ej	anngivet Luftfart 															14	547				 

Atlas	Copco Ja Revisor Hela Begränsad Utrustning 															44	056				 
Byggmax Ja Ingenjör Delar Begränsad Bygnadsmaterial 																					673				 
Faberge Ja Revisor Hela Begränsad Fastigheter 																					136				 
Boliden Nej - - - Gruvindustri 																		5	052				 
Lindex Nej - - - Textil och kläder 																		1	464				 
Loomis Nej - - - Finans 															20	539				 
Peab Nej - - - Byggnation 															13	213				 
Scania Nej - - - Fordon 															42	000				 
NCC Nej - - - Byggnation 															17	669				 
Castellum Nej - - - Fastigheter 																					295				 
JM Nej - - - Fastigheter 																		2	197				 
AAK Nej - - - Konglomerat 																		2	459				 
Addtech Nej - - - Teknik och hårdvara 																		2	100				 
AssaAbloy Nej - - - Teknik och hårdvara 															44	269				 
Axfood Nej - - - Detaljhandel 																		8	481				 
Swedísh	Match Nej - - - Tobak 																		4	387				 
Atrium	Ljungbreg Nej - - - Fastigheter 																					282				 
KF/COOP Nej - - - Detaljhandel 																		7	173				 
Volvo Nej - - - Fordon 															26	080				 

 


