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Förord 
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Richard Torgerson, Emilie Westholm, Ella Truman och Johnny Ulander. Utan dem hade 
inte uppsatsen varit genomförbar.  
 
Vi vill även tacka vår handledare Anders Nilsson som kommit med värdefulla synpunkter 
och hela tiden manat oss att prestera bättre. Slutligen vill vi tacka de opponenter som gett 
oss insiktsfulla och relevanta kommentarer som höjt nivån på uppsatsen.  
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Sammanfattning 
 
Miljö och socialt ansvar får en allt större betydelse i det globala samhället och detta har 
gjort att mängden publik hållbarhetsinformation har ökat de senaste åren. 
Hållbarhetsredovisningar är inte lika användbara när analyser och utvärderingar av 
hållbarhetsprestanda ska göras, som årsredovisningar är när företags finansiella prestanda 
ska bedömas. Det finns inte någon nationell bestämmelse för hur 
hållbarhetsredovisningar ska upprättas och detta gör att det blir svårt för intressenter att 
utvärdera och jämföra. Syftet med studien är att studera jämförbarheten mellan svenska 
externa hållbarhetsredovisningar som är frivilligt framtagna. Ur ett expertperspektiv ska 
centrala inre och yttre faktorer som påverkar jämförbarheten positivt och negativt 
förklaras, genom att likheter och skillnader som finns i synen på jämförbarhet 
identifieras. Det synsätt som använts har varit analytiskt, vidare har fallstudie valts som 
forskningsstrategi och intervjuer som kvalitativ datainsamlingsmetod. De personer som 
intervjuats är revisorer och hållbarhetsansvariga. I teorin presenteras jämförbarhet, sedan 
redogörs för faktorer som påverkar jämförbarheten i hållbarhetsredovisningar. Vid 
undersökningen framkom det att det krävs tydligare regler för hur 
hållbarhetsredovisningarna ska ställas upp för att nå en ökad jämförbarhet. Det krävs 
också att företagen är med och tar fram dessa regler och sedan använder dem för att det 
ska bli jämförbart. Jämförbarhet är en viktig egenskap men framförallt är det 
transparensen som anses vara den viktigaste egenskapen hos hållbarhetsredovisningar.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract 
 
In the global society environmental and social responsibility are becoming more 
important and sustainability information has increased in recent years. Sustainability is 
not as useful for analysis and assessment of sustainability performance, as the financial 
statements are when the company's financial performance will be assessed. There are no 
national provisions for how the sustainability reports shall be established and this makes 
it difficult for stakeholders to evaluate and compare. The purpose of this study is to 
examine the comparability between the Swedish external sustainability reports that are 
voluntarily developed. From an expert perspective the key internal and external factors 
that are affecting the comparability positively and negatively will be described, by 
identifying the similarities and differences between the opinions about comparability. 
The approach used has been analytically, case study has been chosen as the research 
strategy and interviews as qualitative data collection method. The persons interviewed are 
accountants and sustainability managers. In the theory chapter comparability is presented 
and then the factors that affect the comparability of sustainability reports are described. 
The investigation revealed the need for clearer rules on how sustainability should be 
implemented to achieve greater comparability. It also requires that companies are 
involved in the creation of these rules and then use them. Comparability is an important 
quality, but above all transparency is considered to be the main quality of sustainability 
reports. 
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1. Inledning 
 
I detta inledande kapitel presenteras uppsatsens bakgrund och problemdiskussion. 
Vidare består kapitlet av uppsatsens syfte.   

1.1 Bakgrund 
Miljö och socialt ansvar får en allt större betydelse i det globala samhället (Löhman & 
Steinholtz, 2003). Vi blir ständigt påminda om att klimatet förändras i och med den 
globala uppvärmningen. Även arbetsförhållanden och liknande sociala frågor tas ständigt 
upp i media. Detta gör att kraven på att företag ska ta ett större ansvar ökar när det gäller 
miljömässiga och sociala frågor och inte bara fokusera på de finansiella frågorna. Det 
räcker inte längre att företagen har överlägsna produkter och en bra service, utan nu läggs 
även stor vikt vid värderingar och ansvar för en hållbar utveckling (Löhman & Steinholtz, 
2003, s 15; Olofsson, 2009). Begreppet hållbar utveckling har funnits länge och 
härstammar från år 1987 då FN tog fram Brundtlandrapporten, ”Vår gemensamma 
framtid”. Där definieras hållbar utveckling som: 
 

”Att tillgodose dagens behov utan att äventyra förutsättningarna 
för kommande generationer att tillfredsställa sina behov.” 

 
Hållbarhetsredovisning har blivit ett vanligt fenomen, som till en början främst syftade 
till att förbättra företagens rykte (Manubens, 2009). Allt fler företag tar fram 
hållbarhetsredovisningar för att visa sitt ansvar och bli föredömen (Löhman & Steinholtz, 
2003, s 22ff). De företag som arbetar med hållbarhetsredovisning använder ofta corporate 
social responsibility, CSR. CSR kan översättas till företagens ansvarstagande i samhället 
och omfattar miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvar. Syftet med 
hållbarhetsredovisning är att beskriva och redovisa arbetet med dessa frågor och visa 
intressenterna hur de tar sitt samhällsansvar. Här förekommer det också att företag 
redovisar sina värderingar och andra principer som utgör grunden för deras agerande 
(ibid). 
 

1.2 Problemdiskussion 
De senaste åren har mängden publik hållbarhetsinformation ökat. Enligt Ljungdahl 
(Öhrlings PWC, 2008, s 27) beror detta främst på att intresset för samhällsfrågor från 
intressenter har ökat vilket har lett till att även kraven på företagens ansvar har ökat. Det 
finns även ett visst grupptryck mellan företagen och detta har gjort att 
hållbarhetsredovisningarna har utvecklats (ibid). Företag kan genom 
hållbarhetsredovisningen skapa sig en position inför framtiden där vissa hållbarhetsfrågor 
kan bli allt mer komplexa (Wennberg, 2009). Företagens motiv bakom 
hållbarhetsredovisningarna är en faktor som kan påverka jämförbarheten. När ett företag 
beslutat att upprätta en hållbarhetsredovisning är det Global Reporting Initiative, GRI:s, 
ramverk med riktlinjer som är den vanligast förekommande grunden. Även GRI ses som 
en faktor som påverkar jämförbarheten (Löhman & Steinholtz, 2003, s 22ff). 



Inledning 
 

 2

Företag hållbarhetsredovisar för att legitimera sin verksamhet och de flesta använder sig 
av GRI:s riktlinjer för att öka trovärdigheten i rapporteringen och för att de 
tillhandahåller en mall för utformning (Hedberg, & Malmborg, 2003). GRI:s riktlinjer för 
hållbarhetsredovisning har utvecklats tillsammans med intressenter (Larsson, Öhrlings 
PWC, 2008, s 9). Intressenternas delaktighet vid utformningen av riktlinjerna är 
nödvändig för att riktlinjerna ska vinna acceptans (ibid).  
 
GRI:s syfte är att göra hållbarhetsredovisningen lika transparent och jämförbar som 
vanliga årsredovisningar (Ihre, Öhrlings PWC, 2008, s 47ff). Indikatorerna ger 
intressenter en bild av hur ett visst företags verksamhet påverkar miljön och människor. 
GRI:s indikatorer gör det möjligt att göra en viss jämförelse mellan olika företag inom 
samma bransch, fortfarande kvarstår dock mycket arbete med detta (ibid). Information 
om ett företag blir väsentlig och mer användbar om den kan jämföras med andra företag, 
då det ger intressenter en chans att bedöma vilket företag som har störst möjlighet och 
intresse av att tillgodose dess önskemål (Barlev & Hadad, 2007). Svenska företag har 
dock en lång väg kvar innan hållbarhetsredovisningar har lika brett användningsområde 
som en årsredovisning (Ljungdahl, 2008, s 27ff).  
 
GRI har definierat vad som ska rapporteras och vilka kvalitetskrav det ska vara på det 
som rapporteras (Hedberg & Malmborg, 2003). Detta är utformat på ett övergripande 
plan, då företagen kan välja på vilken nivå de vill redovisa gör detta att jämförbarheten 
påverkas. GRI är en faktor som har förbättrat jämförbarheten, men eftersom riktlinjerna 
bara ger vägledning är det svårt att nå fulländad jämförbarhet. Avsaknaden av verifierade 
och jämförbara rapporter borde vara en nyckelfråga för GRI att lösa (ibid). Den mångfald 
av hållbarhetsredovisningar som finns gör att hållbarhetsrapporteringen blir bred och det 
påverkar trovärdigheten och kontinuiteten men framförallt jämförbarheten (Gee, 2001). 
En del av syftet med GRI:s riktlinjer är att försöka få mer standardiserade och likvärdiga 
hållbarhetsredovisningar (ibid). Jämförbarheten ska ökas så mycket som det är möjligt, 
men det kommer alltid att finnas en påverkan från dess bransch och dess omgivande 
miljö som påverkar resultaten, vilket redovisningen bör belysa (GRI, 2006).     
    
En förutsättning för att det ska bli jämförbart är att företag använder sig av samma 
redovisningsmetod och att den används konsekvent (Falkman, 2000, s 68; Artsberg 2005, 
s 173). Det ska vara möjligt att göra jämförelser över tiden men framförallt jämförelser 
mellan företag och för att göra jämförelser mellan företag krävs det enhetlighet (Falkman, 
2000, s 68; Artsberg 2005, s 173; Barlev & Hadad, 2007). Om redovisningen är 
jämförbar gör det att den blir mer användbar som informationskälla. Företag använder 
olika redovisningsmetoder vilket gör att jämförbarheten minskar (Falkman, 2000, s 68; 
Artsberg 2005, s 173). Enligt Hedberg och Malmborg (2003) kan skillnaderna i 
hållbarhetsredovisningarna förklaras med hjälp av faktorer som förklaras utifrån den 
institutionella teorin, samhällets påverkan. Vad företag rapporterar beror på långt 
tillbakagående institutioner i samhället, deras uppfattning om deras marknad och deras 
relation till intressenterna (ibid). Redovisningen är till för att intressenterna ska kunna 
använda den vid beslutsfattande, vilket gör att den måste ha vissa kvalitativa egenskaper 
och en av dem är jämförbarhet. Intressenterna och beslutsfattande ses därför som faktorer 
som kan påverka jämförbarheten (Ljungdahl, 1999, s 29). 
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Enligt Ljungdahl (1999, s 2ff) har jämförbarheten varit ett problem ända sedan 
miljöredovisningarna började komma och när de med tiden utvecklades till 
hållbarhetsredovisningar var det fortfarande svårt att jämföra mellan företag och mellan 
branscher. FAR SRS arbetar för att öka kvaliteten på hållbarhetsredovisningar och delar 
varje år ut pris till de bästa hållbarhetsredovisningarna inom olika kategorier. Ett av 
kraven är att hållbarhetsredovisningen ska vara granskad av en oberoende part (FAR 
SRS). För icke-statliga företag är det frivilligt om de vill låta revisorer utföra granskning 
och bestyrkande av hållbarhetsredovisningen (Ljungdahl, Öhrlings PWC, 2008, s 28). 
Granskningen gör att tilltron till hållbarhetsredovisningen ökar samt att systemen blir 
förbättrade med mer objektiv information. Trots detta ifrågasätts det ständigt hur 
jämförbara hållbarhetsredovisningarna egentligen är (ibid). Många revisionsbyråer 
arbetar med rådgivning och konsultation av hållbarhetsredovisningar (Larsson, 2009, s 
6). När företag ska utveckla och omarbeta sina hållbarhetsredovisningar har revisorerna 
stor påverkan då de besitter stor kunskap inom området (ibid). Eftersom revisorerna når 
ut till alla delar i näringslivet kan de påverka hållbarhetsredovisningarnas utformning 
(Elfgren, 2009, s 16).  
 
Hållbarhetsredovisningarna är inte lika användbara när analyser och utvärderingar av 
hållbarhetsprestanda ska göras, som årsredovisningarna när företagets finansiella 
prestanda ska bedömas. När det inte finns någon nationell bestämmelse för hur 
hållbarhetsredovisningar ska upprättas leder detta till merarbete för företagen och 
svårigheter för omvärlden att utvärdera och jämföra. Det finns en avsaknad av tydliga 
redovisningsprinciper, det är sällan det framgår vad som mäts, hur det har mätts eller 
beräknats och vad uppgifterna omfattar. (Ljungdahl, Öhrlings PWC, 2008, s 27ff).  
 
Det som framkommit i problemdiskussionen är att det är svårt att göra jämförelser mellan 
företags hållbarhetsredovisningar. För att hållbarhetsredovisningarna ska bli mer 
jämförbara behöver faktorerna som påverkar jämförbarheten förklaras. Därför känns det 
angeläget att studera problemet närmare genom att analysera uppfattningen om 
jämförbarheten i hållbarhetsredovisningar hos revisorer och hållbarhetsansvariga, det vill 
säga experter. Ovanstående problemdiskussion har lett fram till uppsatsens syfte.  
 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att studera jämförbarheten mellan svenska externa 
hållbarhetsredovisningar som är frivilligt framtagna. Ur ett expertperspektiv ska centrala 
inre och yttre faktorer som påverkar jämförbarheten positivt och negativt förklaras, 
genom att likheter och skillnader som finns i synen på jämförbarhet identifieras.  
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2. Metod  
I detta kapitel förklaras och motiveras det metodologiska tillvägagångssätt som använts 
för att uppfylla uppsatsens syfte. Vidare presenteras val av forskningsstrategi, 
litteratursökning, datainsamlingsmetod, intervjuer, val av studieobjekt, analysmetod och 
metodproblem. 

2.1 Metodsynsätt 
Enligt Arbnor och Bjerke (1994, s 62ff) är det skillnad mellan att förstå och att förklara 
ett problem. Det finns tre olika synsätt inom företagsekonomin, analytiskt synsätt, 
systemsynsätt och aktörsynsätt där de två första syftar till att förklara medan det 
sistnämnda försöker skapa förståelse. Det analytiska synsättet bygger på att summan av 
delarna är helheten. Kunskapen ska vara oberoende av det subjektiva, det vill säga inte 
vara beroende av individen då vekligheten ses som objektiv (ibid). Analytiska synsättet 
lämpar sig bra för denna uppsats då den avser att tydliggöra problemet genom att se till 
dess delar. Problemet med bristen på jämförbarhet i hållbarhetsredovisningar ska 
förklaras genom att finna faktorer som påverkar denna. Kausalitetssamband i denna 
uppsats innebär att olika faktorer utgör förutsättningar för en påverkan på jämförbarheten 
(op cit, s 78ff).   
      

2.2 Val av forskningsstrategi 
Fallstudie har valts för denna uppsats eftersom den inriktar sig mot enskilda 
undersökningsenheter. Enligt Denscombe (2000, s 42) studeras det enskilda fallet vid 
fallstudie och en djupgående redogörelse fås. Information som inte skulle ha blivit synlig 
vid en mer ytlig undersökning upptäcks och det generella belyses genom att det enskilda 
undersöks. Fallstudie valdes eftersom problemet kunde studeras mer i detalj än vad som 
varit möjligt vid en surveyundersökning. Genom att använda fallstudie får forskaren mer 
detaljer och djup i det undersökta ämnet (ibid). Fallstudie lämpar sig även bra då 
jämförbarheten i hållbarhetsredovisningar ska undersökas på djupet och svaret ska 
förklara en verklig situation. En fallstudie måste innehålla en klar bild av fallets gränser 
och redovisa vilka dessa är (op cit s 71).  
 
Abduktion, deduktion och induktion används för att relatera teori och empiri för att sedan 
kunna dra slutsatser (Thurén, 2003, s 20ff). Denna uppsats baseras på ett deduktivt 
tillvägagångssätt, det vill säga att slutsatser dras utifrån de teorier som använts. Detta 
tillvägagångssätt gör att objektiviteten i forskningen stärks. Deduktion innebär att 
forskaren drar en logisk slutsats som betraktas som giltig om den är logiskt 
sammanhängande (ibid). Med det deduktiva arbetssättet blev arbetet mer objektivt 
eftersom utgångspunkten togs ifrån den teoretiska referensramen. Författarens egna 
uppfattningar påverkar inte arbetet i lika stor utsträckning då uppsatsen utgått från 
befintliga teorier (Patel & Davidson, 2003, s 23ff).  
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2.3 Litteratursökning 
Vid litteratursökningen har Luleå tekniska universitets biblioteks sökmotor Lucia och 
samkatalogen Libris använts för att hitta litteratur. Sökmotorerna Emerald och Ebsco har 
använts för att hitta vetenskapliga artiklar inom ämnet. Aktuell information har även 
sökts i tidskriften Balans som är utgiven av FAR SRS. De sökord som använts är 
corporate social responsibility, global reporting initiative, hållbarhetsredovisning, 
jämförbarhet, institutionell teori, intressentteori, legitimitetsteori, 
beslutsanvändbarhetssynsättet och enhetlighet samt vissa av ordens engelska 
motsvarigheter. Sökningarna har gjorts med orden enskilt och i kombination, samt med 
trunkeringar för att få ett vidare urval. Utifrån de väsentliga artiklar som hittats har 
kedjesökningar gjorts.  
 

2.4 Datainsamlingsmetod  
Det finns två typer av data, kvalitativ och kvantitativ datainsamlingsmetod (Denscombe, 
2009, s 319ff). Vid en småskalig studie lämpar sig en kvalitativ forskning bäst (ibid). Det 
som karaktäriserar kvalitativ data är att den är inriktad mot en vanlig och naturligt 
förekommande händelse, vilket problemet med bristen av jämförbarheten är (op cit, s 
399). Då denna uppsats endast involverade ett fåtal människor lämpade sig en kvalitativ 
forskning bäst. Detta gjorde att det blev en mer djupgående studie av ett begränsat antal 
enheter. Det fanns även ett förutbestämt tillvägagångssätt för forskningen, det vill säga att 
teorierna och metoderna var bestämda redan från början, vilket är ett kännetecken för 
kvalitativ forskning (op cit, s 367ff).  
 

2.5 Intervjuer 
Intervjuer har valts eftersom det ger djupgående information från ett mindre antal 
respondenter, vilket passade uppsatsens syfte (Denscombe, 2000, s 13ff). Intervjuer är en 
bra metod för att samla in information då de är enkla att genomföra och inte kräver någon 
speciell utrustning (ibid). På grund av det långa geografiska avståndet till respondenterna 
genomfördes intervjuerna via telefon. Telefonintervjuer är mindre tidskrävande, vilket 
var viktigt då de intervjuade hade snäva tidsscheman (Saunders, Lewis & Thornhill, 
2007, s 341).  
 
Inför intervjuerna skapades två intervjuguider, se bilaga 1 och 2, en för revisorerna och 
en för de hållbarhetsansvariga. Enligt Denscombe (2000, s 134) säkerställer 
intervjuguiderna att intervjuerna åstadkommer det omfånget på svaren som önskas och att 
ingenting missas. Frågorna är utformade utifrån teorin och de har en mer neutral 
formulering i intervjuguidens inledning. Enligt Patel och Davidsons (2003, s 73ff) 
rekommendationer undveks ledande, långa samt förutsättande frågor för att få så bra svar 
som möjligt.  
 
Vid intervjuerna har diktafon använts för att få en fullständig dokumentation av det som 
sagts, vilket respondenterna var medvetna om. Vid intervjun fördes även anteckningar för 
att säkerställa att svaren dokumenterades. Intervjuerna varade mellan 30 och 40 minuter, 
två av dem genomfördes som telefonkonferens med två respondenter samtidigt. Detta 
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bidrog till mer utförliga svar då respondenterna kunde ta hjälp av varandra.  Intervjuerna 
var semistrukturerade med frågor som var öppna för att ge den intervjuade en viss 
möjlighet att utveckla sina svar (Denscombe, 2000, s 134). De intervjuade fick ta del av 
intervjuguiden i förväg för att de skulle kunna förbereda sig och ge så utförliga svar som 
möjligt. Efter sammanställningen fick de intervjuade läsa igenom det sammanställda 
materialet och ge sina synpunkter för att försäkra oss om att ingenting feltolkats (op cit, s 
135).   
 

2.6 Val av studieobjekt 
Det är viktigt att valet av respondenter görs medvetet och noga. Det är två saker som är 
bra att tänka på vid val av fall, dels ska valet ske utifrån det som är känt, dels att fallets 
utmärkande kännetecken identifieras och att det finns information om dessa (Denscombe, 
2009, s 251ff). Valet av de sju fallstudieobjekten gjordes utifrån kända attribut, det vill 
säga utifrån deras utmärkande kännetecken (Arbnor & Bjerke, 1994, s 304). Den första 
gruppen av undersökningsenheter valdes utifrån att de skulle vara revisorer och konsulter 
på revisionsbyråer, de skulle även arbeta med hållbarhetsredovisning och detta skulle 
även vara deras specialistämne. Det var även viktigt att de hade en möjlighet att kunna 
påverka företags hållbarhetsredovisningar och därigenom indirekt kunna påverka 
jämförbarheten. Den andra gruppen med undersökningsenheter valdes för att få 
ytterligare ett perspektiv på jämförbarheten. Dessa valdes utifrån att de är ansvariga för 
arbetet med hållbarhetsredovisningarna på relativt stora företag som alla blivit prisbelönta 
för sin hållbarhetsredovisning, redovisar på den näst högsta GRI-nivån, B+, på så sätt har 
de kommit långt inom arbetet med detta. Dessa intervjupersoner klassificeras som 
experter som ger oss ett djupare perspektiv (Arbnor & Bjerke, 1994, s 304). 
 

 
Figur 1: Respondent kriterier 

 
Valet av respondenter grundade sig på ett icke-sannolikhetsurval, det vill säga att de 
respondenter som valdes, valdes för att de har något speciellt att bidra med, de har en 
unik inblick och en särskild position (Denscombe, 2009, s 251ff). Intervjupersonerna 
kontaktades i ett tidigt stadium för att lättare komma överens om en tid som skulle passa 
båda parter och en överenskommen tidslängd föreslogs för att de skulle veta hur lång tid 
de skulle avsätta. De intervjupersoner som valdes ut var:  
 

 
Figur 2: Respondenter  
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2.7 Analysmetod  
Vid analysen av insamlad data användes materialet från de intervjuer som gjorts, det vill 
säga anteckningarna och det inspelade materialet. I uppsatsens empiridel skrevs det mest 
relevanta delarna som framkom vid intervjuerna ner. Vidare kopplades teorin ihop med 
empirin, likheter och skillnader analyserades för att förklara faktorer som påverkar 
jämförbarheten positivt och negativt. Med hjälp av detta studerades de avgörande 
komponenterna för att komma fram till slutsatser och besvara uppsatsens syfte. 
 

2.8 Metodproblem 
Validitet handlar om att undersöka rätt saker och om riktigheten och styrkan i ett 
uttalande (Kvale & Brinkmann, 2009, s 264). Det är viktigt att det som är avsett att 
undersökas undersöks (Patel & Davidson, 2003, s 103). Med validitet menas att rätt 
företeelser studeras och att de styrks med bra förkunskap genom teorier, bra instrument 
samt noggrannhet vid undersökningen. De viktiga begreppen i teorin bör formuleras till 
frågor för att få information som behövs i studien. Detta har vi utgått ifrån vid 
utformningen av intervjuguiden för att öka validiteten. Intervjuguiden ökar validiteten 
och försäkrar att den information som fås är den eftersträvade och att den är väsentlig för 
studien (ibid).  
 
Reliabiliteten handlar om informationens tillförlitlighet och om forskningen kan 
genomföras igen på samma sätt med samma resultat (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 263). 
Vid intervjuer kan den intervjuades svar påverkas av exempelvis den intervjuandes ålder, 
kön eller etnicitet. Detta kallas för intervjuareffekt (ibid). Vid telefonintervjuer minskar 
intervjuareffekten då risken att påverka den intervjuade inte är lika stor (Denscombe, 
2009, s 244). För att minska denna effekt och öka reliabiliteten användes ett neutralt och 
passivt förhållningssätt under intervjuerna (ibid). Nackdelarna med telefonintervjuer kan 
vara att den personliga kontakten som fås vid personliga intervjuer uteblir vilket kan 
påverka förtroendet som kan vara viktigt för att få svar vid känsliga frågor (Saunders, 
Lewis & Thornhill, 2007, s 341).  
 
Enligt Patel och Davidson (2003, s 101) kan reliabiliteten ökas då semistrukturerade 
frågor används. Detta gör att intervjun blir lättare att genomföra igen och ungefär samma 
resultat kan uppnås. I ett försök att öka reliabiliteten har diktafon använts, vilket gör att 
intervjun kan spelas upp flera gånger och misstolkningar undviks. Diktafonen kan även 
minska reliabiliteten eftersom de intervjuade har en tendens att prata mindre spontant, 
detta kunde dock inte urskiljas. Reliabiliteten har också ökat då två personer närvarat vid 
varje intervjutillfälle. De intervjuade har haft möjlighet att läsa igenom det 
sammanställda materialet och ge sina synpunkter på det, detta gjorde att textens 
reliabilitet ökades (op cit, s 83ff).  
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3. Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen beskrivs den teori som ligger till grund för den empiriska 
studien. Först presenteras jämförbarhet, sedan redogörs för faktorer som påverkar 
jämförbarheten i hållbarhetsredovisningar slutligen presenteras den analysmodell som 
ligger till grund för analysen.  

3.1 Jämförbarhet 
Organ som sätter normer för den finansiella redovisningen har insett vikten av 
jämförbarhet och ser det som ett av de viktigaste målen redovisningen ska uppnå (Barlev 
& Hadad, 2007). Information om ett företag blir väsentlig och mer användbar om den kan 
jämföras med andra företag, då det ger intressenter en chans att bedöma vilket företag 
som har störst intresse av och möjlighet att tillgodose dess önskemål (ibid). Skillnader i 
redovisningsmetoder kan bero på omgivningen, såsom de ekonomiska, politiska, sociala 
och kulturella influenserna och att de olika intressenterna har olika krav på vilken 
information som de vill att redovisningen ska innehålla (Krisement, 1997). 
Jämförbarheten påverkas av hur många olika redovisningsmetoder som finns att applicera 
vid insamlandet, bearbetningen och redovisningen av data, samt hur många företag som 
använder varje metod. För att nå den högsta jämförbarheten vore det bästa om så många 
företag som möjligt använde samma metod, eller om bara en metod existerade (ibid).  
 
För att nå jämförbarhet över tiden behövs konsekvens och för att göra jämförelser mellan 
företag behövs enhetlighet (Barlev & Hadad, 2007). Hållbarhetsredovisning är en ny 
företeelse som hela tiden växer, men det är ett ungt redovisningsformat som till stor del 
saknar enhetlighet (Krajnc & Peter, 2005). De som utformar redovisningsstandarder bör 
dra mer uppmärksamhet till fördelarna med enhetlig redovisningsstandard då 
jämförbarhet är en viktig del i att skapa redovisningar med hög standard (Bonaci, Matis 
& Strouhal, 2008). GRI:s riktlinjers standardiserade uppgifter ger information om vad 
som ska redovisas med målet att resultatet från företags hållbarhetsarbeten ska redovisas 
så att det är möjligt att jämföra både över tiden och mellan företag (GRI, 2006). Det 
huvudsakliga skälet till att riktlinjerna skapades var att det inte fanns några kriterier om 
vad en hållbarhetsredovisning skulle innehålla och hur den skulle redovisas, vilket gjorde 
det omöjligt att jämföra hållbarhetsredovisningar mellan företag (Hedberg & Malmborg, 
2003). GRI har som långsiktigt mål att hållbarhetsredovisningen skall bli lika accepterad 
och jämförbar som den traditionella finansiella redovisningen (Willis, 2003). 
 
Jämförbarhet mellan företags redovisningar ökar användbarheten och värdet i 
redovisningen (Barlev & Hadad, 2007). Samma sorts redovisningsinformation bör 
grupperas, behandlas och redovisas på samma sätt för att jämförelser med liknade 
information lättare ska kunna genomföras (Krisement, 1997). Används samma typ av 
redovisningsmetod underlättas processen, vilket ökar behovet av att ha ett enhetligt 
redovisningssystem som alla kommer överens om (ibid). Krisement (1997) menar att om 
försöken att öka jämförbarheten ska lyckas måste jämförbarhet vara väl definierat för 
varje område, det vill säga, vad jämförbarhet är inom hållbarhetsredovisning. Enligt 
Wan-Jan (2006) innefattar CSR olika handlingar och aspekter beroende på företagets 
inriktning och det blir på grund av detta svårt att utveckla en definition med en enhetlig 
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betydelse. Eftersom CSR är ett varierande begrepp betyder det olika för olika företag 
vilket gör att hållbarhetsredovisningarna ser olika ut (ibid). 
 
Enligt Emmanuel och Garrod (2002) finns det teorier som anser att relevans och 
jämförbarhet är egenskaper som skall integreras för att data ska vara användbar. Andra 
teorier menar att det vid en transparent redovisning inte är möjligt att uppnå relevant data 
som också är jämförbar. Enligt Ijiri (1995) är behovet av relevant eller jämförbar 
information beroende av vilka intressenterna är, investerare är mer angelägna om 
jämförbarhet för att ha material att basera investeringsbeslut på. Ijiri (1995) anser att det 
kan vara negativt för de externa intressenterna om det blir ett för stort tryck på 
jämförbarheten. Enligt Emmanuel och Garrod (2002) är trovärdighet och fullständighet i 
sin tur viktiga för att jämförbarhet och relevans skall kunna uppnås och tillsammans 
bidrar de till mer användbara redovisningar. Metoden som företagen använder vid 
redovisningen kommer att vara avgörande för att dessa egenskaper ska kunna uppnås 
(ibid).  
 

3.2 Faktorer som påverkar jämförbarheten i hållbarhetsredovisningen  

3.2.1 Samhällets påverkan  
Företag utformas utifrån dess mål och strategier, men även efter samhällets förväntningar 
(Falkman, 2000, s 148). Att företag påverkas av det sociala och kulturella i samhället 
utgör grunden i den institutionella teorin (ibid). Den ger insikt i hur företag förändras och 
påverkas av andra organisationer och hur de tar till sig nya idéer (Eriksson-Zetterqvist, 
2009, s 5). Enligt Matten och Moon (2008) har samhällen olika institutioner som 
påverkar hur företagen agerar. Skillnaderna framkommer i företagens sätt att redovisa 
och följa upp sin hållbarhetsverksamhet. Författarna menar vidare att det är chefernas, 
aktieägarnas och övriga intressenters motiv till hållbarhetsredovisningen som utformar 
hur företagen styrs när det kommer till hållbarhetsfrågor. Med den institutionella teorin 
kan dessa motiv utforskas och jämföras inom företagens kulturella institutions 
sammanhang. Skillnaderna och jämförbarheten mellan företags hållbarhetsredovisningar 
påverkas av en mängd olika långt tillbakagående institutioner (Matten & Moon, 2008).  
 
Enligt Hatch (1997, s 109) finns det olika typer av institutionell påverkan i samhället. 
Institutioner kan vara skapade av lagar och bestämmelser, vilket kallas för tvingad 
institutionell påverkan (ibid). Den institutionen som bildas är en formell institution och 
lagarna är satta för att ett visst beteende ska framkallas i företagen som lagarna omfattar 
(Hedlund, 2007, s 133). Ett exempel på ett område med tvingad institutionell påverkan är 
redovisningen (Hatch, 1997, s 109). En institution kan även uppkomma på grund av 
kulturellt inflytande och normer, det vill säga genom en normativ institutionell påverkan 
(ibid). Människors val och handlingar är djupt påverkade av samhällets traditioner och 
kultur (Larsson & Ljungdahl, 2008, s 62ff). Detta påverkar även företagen som befinner 
sig i samhället. Ett företag som väljer att anpassa sig efter de institutionella kraven 
kommer att få stöd från omgivningen och lyckas bättre än företag som inte gör det. GRI 
är en normgivande organisation, deras ramverk består av två delar; principer och 
vägledning samt standardiserade upplysningar. Principer och vägledning ger information 
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om hur redovisningen ska gå till, det vill säga vad den skall innehålla och vilken kvalitet 
den skall hålla. En av dessa principer är jämförbarhet (ibid). En tredje typ av institutionell 
påverkan är mimetisk institutionell påverkan (Hatch, 1997, s 109). Den uppstår genom 
viljan att likna en annan institution. Ett företag kan till exempel försöka kopiera 
företagskulturen hos ett annat företag (ibid).  
 
Institutioner skapas eftersom det minskar osäkerheten. Beslutsfattandet förenklas genom 
att vissa alternativ automatiskt utesluts och andra alternativ blir självklara val (Hedlund, 
2007, s 133). Många av ett företags beslut och handlingar är inte rationella utan en 
produkt av gammal vana (Oliver, 1997). Att osäkerheten minskar är bra för en ökad 
innovationsförmåga och en ökad enhetlighet, men en stark institution kan även förhindra 
innovationsförmågan och bli mer instabil vid en förändring (Brundin, Wigren, Isaacs, 
Freidrich & Visser, 2008). En institution strävar efter att uppnå stabilitet men utsätts både 
för konstanta och tillfälliga förändringsprocesser (DiMaggio, 1991, s 10).  
 
Enligt Artsberg (2005, s 43) är den institutionella teorin en bakomliggande faktor till 
tänkandet inom den redovisningsforskning som intresserar sig för hur 
redovisningsnormer växer fram. Teorin visar på att tillvägagångssätten inom 
redovisningen är begränsad av ideologier och värderingar som finns i samhället (ibid). 
Företag väljer utifrån olika trender och andra organisationers beteende, hur de ska skapa 
egna institutioner (Eriksson-Zetterqvist, 2009, s 6). För att kunna fatta rationella beslut är 
det viktigt att redovisningarna är jämförbara (Falkman, 2000, s 148). När informationen i 
redovisningen är missvisande för användaren ökar transaktionskostnaderna och denne 
kommer att efterfråga information som gör beslutsfattandet enklare och minskar 
transaktionskostnaderna (ibid). 

3.2.2 Motiv till hållbarhetsredovisning 
Ljungdahl (1999, s 48ff), Campbell (2003) och Lance (2001) anser att legitimitetsteorin 
kan förklara hur och varför företag väljer att hållbarhetsredovisa. Motiven bakom detta 
påverkar i sin tur jämförbarheten (ibid). Företag påverkar samhället som de bedriver sin 
verksamhet i och samhället påverkar i sin tur företaget (Sheahan, Sulaiman & Taylor 
2001). 
 
Ett företag uppnår legitimitet när deras värderingar överensstämmer med de värderingar 
som finns i samhället, hos de intressenter som är viktiga för företaget (Ljungdahl, 1999, s 
48ff). Legitimitet är något som ett företag erhåller från utomstående, den som tilldelar 
legitimiteten godkänner också den legitimerades handlingar, målsättningar eller 
värderingar. Då intressenternas intressen varierar blir det självklara resultatet att de har 
olika uppfattningar om företagets legitimitet (ibid). Det som betraktas som legitimt vid ett 
visst tillfälle behöver inte vara legitimt en annan gång (Deegan & Blomqvist, 2006). Det 
räcker inte med att företag och industrier gör det som förväntas av dem, de behöver även 
informera samhället om deras verksamhet och dess trender genom en 
hållbarhetsredovisning (ibid). 
   
Företag existerar endast på grund av att samhället anser att de är legitima (Deegan, 2002). 
Gör företagen inte jämförbara redovisningar tror intressenterna att företagen har något att 
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dölja och detta kan i sin tur påverka legitimiteten negativt (ibid). Enligt Suchman (1995) 
finns det många olika orsaker till varför företag söker efter legitimitet. Legitimiteten 
påverkar inte bara hur människor agerar mot företag utan även hur människor förstår 
dem. Människor uppfattar ett legitimt företag som mer värt men även som mer 
meningsfullt, förutsägbart, och tillförlitligt (ibid). Enligt Campbell (2003) kommer 
företag som är utsatta för en viss typ av kritik att göra frivilliga hållbarhetsredovisningar 
för att avleda eller minimera misstänksamheten och tvivlet inom dessa områden. Att ta 
hänsyn till miljön och upprätta en hållbarhetsredovisning med hjälp av legitimitetsteorin 
anses vara ett kraftfullt verktyg att använda sig av (ibid). 
 
Enligt Lance (2001) är det viktigt att företagen kommunicerar ut information för att vinna 
legitimitet. Då blir verksamhetens arbete med sociala, ekonomiska och miljömässiga 
frågor offentliggjort och det gör att intressenterna får mer inflytande (ibid). Ett företag 
som hållbarhetsredovisar enligt GRI:s riktlinjer ska redovisa vad deras strategier och 
åtaganden har gett för resultat (GRI, 2006). Genom detta blir företaget mer legitimt vilket 
gör att intressenterna kan få en tydligare bild av företagets hållbarhetsarbete och jämföra 
dessa mot varandra (ibid). 

3.2.3 Intressenternas påverkan 
En hållbarhetsredovisning är en rapport som vem som helst ska kunna läsa och riktar sig 
främst till intressenter vars intresse och behov av information om organisationen sträcker 
sig längre än enbart till den finansiella aspekten (McCuaig, 2006). 
Hållbarhetsredovisningens roll är att fungera som ett verktyg för att hantera och 
tillmötesgå olika intressenters krav och därigenom uppnå legitimitet (Ballou, Heitger & 
Landes, 2006). Den kan användas av företag för att marknadsföra sig eller för att 
kommunicera med aktieägare och intressenter och bidrar till företagens ekonomiska 
utveckling (Pflieger, Fischer, Kupfer & Eyerer, 2005; Robins, 2006). Trycket att 
offentligt redogöra för icke finansiell information har ökat och som tidigare nämnts är det 
intressenterna som ställer allt högre krav och det är viktigt att företagen är lyhörda för 
dessa krav (Ballou et al, 2006; Ljungdahl, 1999, s 40ff). Samhället är en viktig intressent 
för ett företag, samhället kan ställa krav och kan inom viss utsträckning utöva kontroll 
över företag (op cit, s.39). Företagen måste se hur deras verksamhet påverkar omvärlden 
ur ett betydligt bredare perspektiv och skapa långvariga relationer med sina intressenter 
som bygger på ett utbyte mellan bägge parter (Lance, 2001). Enligt Ljungdahl (1999, s 
40ff) har företag en skyldighet gentemot sina intressenter att redovisa miljö och 
samhällsorienterad information. Intressentteorin kan därför ses som en grund till varför 
företag bör hållbarhetsredovisa och inte varför de väljer att hållbarhetsredovisa (ibid).  
 
Det finns ett beroendeförhållande mellan företaget och dess intressenter (Löhman & 
Steinholtz, 2003, s 75ff). Det måste finnas en balans mellan det bidrag som intressenterna 
lämnar och den belöning som företaget ger i gengäld. Företagen ska försöka att tillgodose 
intressenternas krav så gott det går (ibid). De har inte någon rätt att missbruka någon 
annans rättigheter och är ansvariga för de effekter som deras handlingar orsakar andra 
(Crane & Matten, 2007, s 57ff; Deegan, 2002). Detta gör att intressenterna varierar från 
företag till företag och även för samma företag från situation till situation (ibid).  
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Intressentmodellen används för att beskriva CSR, där det handlar om att tillfredställa de 
interna och externa intressenter som organisationer har (Jamali, 2008, s 213ff). 
Intressentteorin är därmed av stor vikt och hjälper företagen i deras hållbarhetsarbete 
(ibid). CSR har blivit ett viktigt verktyg för företag när de ska upprätthålla och förstärka 
relationen med intressenterna (Gray, Owen & Adams, 1996, s 46). Desto viktigare 
intressenten är för företaget desto större ansträngning kommer att göras för att 
upprätthålla den relationen (ibid). Enligt Wan-Jan (2006) är CSR ett sätt för företagen att 
marknadsföra sig och förstärka varumärket. CSR börjar allt mer ses som en förutsättning 
för att tillfredsställa behoven hos företags intressentgrupper (ibid). För att 
hållbarhetsredovisningen ska bli så värdefull som möjligt är det viktigt att den ses som en 
investering och att syftet med CSR är noga genomtänkt (Castka, Bamber C.J, Bamber D.J 
& Sharp, 2004). 
 
När företag ska ta fram hållbarhetsredovisningar är det viktigt att de för ständiga dialoger 
och diskussioner med intressenterna för att identifiera dessa (Lance, 2001). Begreppet 
intressent är mycket viktigt för ett företag i arbetet med hållbarhetsredovisningen 
eftersom det är ur ett intressentperspektiv som ett utökat ansvar kommer att hanteras 
(Jamali, 2008). Intressenternas rimliga förväntningar och intressen är viktiga referenser 
för flera beslut avseende upprättandet av hållbarhetsredovisningen, till exempel fokus, 
omfattning, avgränsning, användning av indikatorer och inställning till bestyrkande 
(Larsson & Ljungdahl, 2008, s 15f; GRI, 2006). I slutändan är det ledningen som fattar 
det slutgiltiga beslutet om vad som ska tas med (Larsson & Ljungdahl, 2008, s 15f). Om 
inte intressenterna identifieras och engageras i arbetet med att ta fram 
hållbarhetsredovisningen resulterar detta troligtvis i en redovisning som inte passar alla 
intressenter och därför inte ses som trovärdig och detta kan påverka jämförbarheten (GRI, 
2006). Vid ett stort intressentengagemang ökar intressenternas mottaglighet för och nytta 
av redovisningen. En hållbarhetsredovisning stärker förtroendet mellan det redovisande 
företaget och dess intressenter (ibid). För att intressenter ska kunna välja mellan aktier i 
olika företag med utgångspunkt från bland annat deras redovisningsmått krävs det att 
måtten är jämförbara (Smith, 2006, s 30). Det är viktigt att informationen redovisas på 
samma sätt i företag för att intressenterna ska veta vilka "spelregler" som gäller för att 
lättare kunna göra jämförelser (ibid). 

3.2.4 Beslutsfattandets påverkan 
Beslutsanvändbarhetssynsättet menar att redovisningen skall innehålla sådan information 
som är viktig för intressenter vid beslutsfattande så länge fördelarna överstiger 
kostnaderna (Ljungdahl, 1999, s 29). Det blir därigenom viktigt att kunna definiera vilken 
information intressenterna behöver och vad som är användbart för dem vid deras 
beslutsfattande, det vill säga att skapa en förståelse (ibid). Redovisningen ska främst vara 
till för att intressenter ska kunna jämföra och bedöma olika investeringsalternativ 
(Artsberg, 2005, s 75). För att uppnå jämförbarhet krävs det att det finns enhetliga regler 
och riktlinjer som alla företag ska följa (ibid). Reliabilitet och relevans är två viktiga 
begrepp när beslut om innehåll i redovisningen ska tas. Det är även en förutsättning för 
att skapa jämförbarhet i redovisningen (Ljungdahl, 1999, s 29). Detta illustreras i figur 3 
nedan.   
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Figur 3: Beslutsanvändbarhetssynsättet 

Källa: Ljungdahl, 1999, s 30. 
 

Det är viktigt för intressenterna att veta vad ett företag gör för att skapa en hållbar 
utveckling och hur de är förberedda för framtiden och eventuella ökade krav (Ljungdahl, 
1999, s 29). Informationen har även ett ekonomiskt värde på grund av att det kan vara 
kostsamt att hållbarhetsredovisa och åtgärda den miljöpåverkan företaget har. Även då 
det är svårt att sätta ett ekonomiskt värde på vissa delar i hållbarhetsredovisningen är det 
ändå viktig information som kan påverka ett investeringsbeslut (ibid). För att investerarna 
ska värdesätta hållbarhetsinformationen vid affärer krävs det att informationen är 
trovärdig och mätbar (Borglund, De Geer & Hallvarsson, 2009, s 118). Enligt GRI:s 
riktlinjer ska informationen redovisas på ett sådant sätt att det ska gå att jämföra mellan 
företag (GRI, 2006). Det är viktigt att intressenterna ska kunna se resultatet av 
hållbarhetsarbetet. Använder företagen samma metoder och samma layout för att 
redovisa kan intressenterna jämföra resultaten mellan företag och på ett bättre sätt göra 
bedömningar som är viktiga för bland annat investeringsbeslut (ibid). Enligt Alexader, 
Britton och Jorissen (2009) bör redovisningen även vara jämförbar mellan företag i olika 
branscher. 
 
Enligt Solomons (1986, s 71) är beslutanvändbarhetssynsättet en för snäv syn på 
redovisningens syfte. Teorin fokuserar på investerare och bortser ifrån de övriga 
intressenterna. Det är även taget för givet att företag har som mål att nå en hög lönsamhet 
men i verkligheten finns det många företag som inte har detta som avsikt (ibid). Borglund 
et al (2009, s 81) menar att de som försvarar teorin anser att det är på grund av 
intressenternas varierande informationsbehov som företagen behöver rikta in sig mot ett 
specifikt mål. Genom att maximera aktievärdena bidrar det även till nytta för samhället 
(ibid).  
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3.3 Analysmodell 
Utifrån den teoretiska referensramen har inre och yttre faktorer som påverkar 
enhetligheten mellan företag identifierats och sammanställts i figuren nedan. Att 
definitionen på jämförbarheten kan se olika ut är en inre faktor som kan påverka 
jämförbarheten negativt. Vilken metod företag väljer att använda vid 
hållbarhetsredovisningen kan göra att innehållet varierar och enhetligheten påverkas 
positivt om de använder samma metod och negativt om olika metoder används. Företag 
som uppnår enhetlighet kan få en ökad legitimitet, därför är det en positiv inre faktor då 
företagen själv kan påverka detta. Innehållet i hållbarhetsredovisningen kan även variera 
beroende på vilka intressenter företag har. Intressent är ett brett begrepp, vilket gör att det 
hamnar under två rubriker beroende på vilken intressentgrupp som menas. Den 
institutionella påverkan såsom lagstiftning, GRI och samhället är ytterligare faktorer som 
kan påverka jämförbarheten. Dessa har en positiv påverkan eftersom de bidrar till 
enhetligare hållbarhetsredovisningar. 
 
Analysen av empirin kommer att utgå ifrån nedanstående modell, teorin står till grund för 
insamlingen av empirin. De faktorer som kan identifieras utifrån empirin sammanställs 
sedan i tabellen, dessa analyseras sedan genom att jämföras med faktorerna från teorin för 
att finna likheter och skillnader. Likheterna och skillnaderna kommer sedan att förklara 
vilka centrala inre och yttre faktorer som påverkar jämförbarheten positivt och negativt. 
En återkoppling till analysmodellen kommer att göras i uppsatsens slutsats för att 
presentera faktorerna.  
 
 

 
Figur 4: Analysmodell 
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4. Empiri 
Här redovisas den empiriska undersökning som genomförts. Först kommer en kort 
presentation av de personer som intervjuats efterföljt av intervjun som delats upp i 
underrubriker. 

4.1 Lars-Olle Larsson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
Larsson har arbetat femton år inom revisionsbyråbranschen och arbetar på 
PricewaterhouseCoopers som specialistrevisor. Innan dess arbetade han tio år hos KPMG 
där han ansvarade för etableringen av miljö- och etikrevision. Larsson är FAR SRS 
representant i den europeiska revisorsorganisationen. Han sitter även med i Sustainability 
Experts Advisory Panel etablerad av International Federation of Accountants samt är 
FAR SRS representant i European Sustainability Reporting Association. Han bestyrkte 
även den första miljöredovisningen som utkom år 1995.  

4.1.1 Jämförbarhet i hållbarhetsredovisning 
Larsson anser inte att hållbarhetsredovisningarna är jämförbara eftersom det är ett relativt 
ungt redovisningsformat, till skillnad från den finansiella redovisningen som funnits 
under en lång tid. Det är inget lagbundet krav att hållbarhetsredovisa och detta påverkar 
möjligheten till jämförbarhet. Jämförbarheten är viktig för att det är värdepåverkande för 
börsföretag och dess aktieägare. Jämförbarhet kan uppnås genom att företagen enas om 
ett gemensamt redovisningsramverk som ska användas. För att det ska lyckas måste fler 
företag börja hållbarhetsredovisa enligt redovisningsramverket GRI. Det är även svårt att 
nå en bra jämförbarhet innan detta blivit lagstadgat. Frågan om lagstiftning diskuteras 
inom den europeiska unionen, Larsson menar dock att det kan vara för tidigt att lagstifta. 
 
När redovisningarna inte är jämförbara försämras enligt Larsson deras funktion som 
beslutsunderlag och det går inte att analysera företagen fullt ut. Enligt Larsson är 
intressenterna intresserade av framtidsorienterad information om hur företagen kommer 
att stå sig på marknaden. Information om hur företagen ska arbeta långsiktigt med dessa 
frågor bör finnas i hållbarhetsredovisningen. Även om företag är inom samma bransch 
kan hållbarhetsredovisningarna se olika ut. Larsson anser att det är viktigt att företag 
inom samma bransch enas om vad och hur de ska redovisa för att dessa ska bli mer 
jämförbara. Därför har GRI utvecklat specifika sektorssupplement och enligt Larsson 
måste arbetet med detta fortsätta. Det är av yttersta vikt att företag inom varje sektor är 
med och engagerar sig i utvecklingen av dessa. Dessa supplement bör beskriva vilka 
indikatorer företag inom varje bransch ska redovisa så att redovisningarna blir 
jämförbara. Larsson anser att de branschspecifika riktlinjerna inom GRI är ett steg mot en 
ökad jämförbarhet, dock behöver det utvecklas mer. Företagen bör vara delaktiga i 
utformningen av dessa för att de ska vara överens om att det är det sättet de vill 
hållbarhetsredovisa på. 

4.1.2 Faktorer och riktlinjer 
Företagen bör analysera vilka intressenter som påverkas av företagets verksamhet och 
vilka intressenter som i sin tur påverkar företaget och vara lyhörda för deras intressen. 
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Beroende på bransch måste företagen identifiera vilka intressenter de ska föra en dialog 
med och respondera på deras uppfattningar. Den responsen är viktig för att företagen ska 
vara transparenta. Enligt Larsson är det intressenter i den finansiella sektorn som driver 
utvecklingen av hållbarhetsredovisningen framåt. Regler och normer är viktiga för 
jämförbarheten, men än så länge finns det inte många inom 
hållbarhetsredovisningsområdet och därför har det inte särskilt stor inverkan på 
jämförbarheten. Då det inte finns några tydliga redovisningskrav har företagen möjlighet 
att redovisa vad de vill. Vissa företag redovisar bara det positiva som de gör och 
utelämnar det negativa. Larsson anser att det är viktigt att revisorerna granskar och 
bestyrker för att öka jämförbarheten. Revisorer påverkar utvecklingen av 
hållbarhetsredovisningarna, PricewaterhouseCoopers har exempelvis översatt GRI:s 
riktlinjer till svenska och skrivit mycket litteratur inom ämnet och vikten av att redovisa 
enligt GRI. De diskuterar även med sina klienter om betydelsen av att använda ett 
redovisningsramverk som är erkänt som norm i världen. De försöker påverka alla 
redovisande företag att lämna en så transparent redovisning som möjligt som uppfyller 
alla kriterier. Detta uppnås genom att använda sig av GRI:s riktlinjer. GRI har påskyndat 
utvecklingen mot jämförbara hållbarhetsredovisningar. Desto fler företag som tillämpar 
riktlinjerna på rätt sätt och får dem externt granskade och bestyrkta desto fler företag ger 
en rättvisande bild av sitt hållbarhetsarbete.  
 

4.2 Fredrik Ljungdahl, Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
Fredrik Ljungdahl arbetar på PricewaterhouseCoopers som hållbarhetsspecialist och är 
ansvarig för deras tjänster och rådgivning inom hållbarhetsredovisning. Ljungdahl har 
arbetat med hållbarhetsredovisning 16 år, både som akademiker och konsult. Han 
disputerade med den första svenska avhandlingen om miljöredovisning vid 
ekonomihögskolan vid Lunds universitet. 

4.2.1 Jämförbarhet i hållbarhetsredovisning 
Ljungdahl anser att det är svårt att besvara om hållbarhetsredovisningarna är jämförbara. 
Alla hållbarhetsredovisningar är inte jämförbara med varandra, vilket inte ens de 
finansiella är. Ljungdahl är tveksam till om fullständig jämförbarhet någonsin kan 
uppnås, men det finns en viss jämförbarhet inom vissa länder och inom vissa branscher 
och för vissa uppgifter. Det finns även olika grader av jämförbarhet, enhetliga med 
exakta mått eller jämförbara för en kunnig läsare. Ljungdahl anser att jämförbarheten kan 
bli bättre, men hållbarhetsredovisningen kommer dock aldrig bli helt enhetlig över alla 
branscher. 
 
Enligt Ljungdahl är transparens ledord för hållbarhetsredovisning, att de ska vara öppna 
och ärliga och redovisa alla begränsningar och avgränsningar som finns. Han anser att 
läsarna av redovisningarna ska kunna sätta sig in och göra egna jämförelser. Jämförbarhet 
är enligt Ljungdahl en viktig egenskap och det finns ingen ursäkt att inte använda GRI då 
det är en standard som bidrar till ökad jämförbarhet. Om det inte används någon standard 
som bidrar till jämförbarhet blir hållbarhetsredovisningarna mer av ett 
marknadsföringsmaterial som var och en utformar som de vill. Ljungdahl anser att 
jämförbarhet ska uppnås eftersom det är en grundläggande egenskap i redovisningen. 
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Redovisningar används för att analytiker och intressenter vill kunna utvärdera och 
jämföra företag. När jämförbarheten är låg blir det enligt Ljungdahl svårt att använda 
hållbarhetsredovisningarna som analysmaterial, vilket är problematiskt. Om ett företag 
använt samma redovisningssystem år efter år finns det i alla fall en viss jämförbarhet över 
tiden. Han anser att det är viktigt att företagen använder samma metod år efter år och inte 
byter metod och hittar på egna modeller eftersom redovisningen då inte går att använda 
till någon extern analys av ett företag. Väljer företag bort de möjligheter som finns till att 
öka jämförbarheten tappar de enligt Ljungdahl trovärdighet och signalerar att de inte bryr 
sig om sina intressenter och läsare.  
 
Han anser att det krävs vissa gemensamma nämnare för att nå jämförbarhet. Enligt 
Ljungdahl är hållbarhetsredovisningen mer branschspecifik än den finansiella 
redovisningen, då det bara finns några få nyckeltal inom hållbarhetsredovisning som är 
lika för alla. Ljungdahl anser att det är en balansgång mellan redovisningens olika 
egenskaper, då företagen till exempel försöker uppnå en mer relevant redovisning kanske 
det krävs att de redovisar information som påverkar jämförbarheten negativt. Enligt 
Ljungdahl bör fokus riktas mot branschspecifika riktlinjer för att öka jämförbarheten. 

4.2.2 Faktorer och riktlinjer 
Ljungdahl anser att regler och normer såsom GRI:s riktlinjer påverkar jämförbarheten. 
Lagstiftning syftar däremot främst till att få företagen att komma igång med 
hållbarhetsredovisning, inte att öka jämförbarheten, men indirekt blir det ändå en positiv 
effekt på jämförbarheten. Företag har olika intressenter som påverkar vad som skall 
finnas med i hållbarhetsredovisningen, vilket bidrar till en ökad relevans. Ljungdahl anser 
inte att intressenterna bidrar till en ökad jämförbarhet då deras önskemål varierar.  
 
Ljungdahl menar att revisorerna indirekt kan påverka jämförbarheten i företagens 
hållbarhetsredovisningar, då de lyfter fram bra exempel från andra företag och 
förespråkar GRI. Ljungdahl arbetar inte konkret för att öka jämförbarheten, utan 
fokuserar mer på att hållbarhetsredovisningarna ska vara tillförlitliga med en hög kvalitet 
på informationen. Ljungdahl menar att revisorerna även kan ha en negativ effekt på 
jämförbarheten då det har hänt att de avrått en klient att använda en indikator som alla 
andra har eftersom just den indikatorn inte passar företaget.  
 
Ljungdahl anser att GRI:s riktlinjer kan öka jämförbarheten, men att de olika nivåerna 
kan ha en negativ påverkan då det kan vara svårt att jämföra redovisningar som är på 
olika nivåer trots att de är inom samma bransch. Samtidigt tror Ljungdahl att det är enkelt 
att göra jämförelser mellan företag som tillämpar den högsta nivån, A, trots att de 
befinner sig i olika branscher. Ljungdahl anser att nivåerna i det stora hela har en positiv 
inverkan då de gör att företag kan börja tillämpa GRI:s riktlinjer successivt. 
Jämförbarheten har blivit mycket bättre mellan de statliga företagen sedan det blev 
lagstadgat att de ska redovisa efter GRI:s riktlinjer. GRI har bra branschtillägg till sina 
riktlinjer och det är oftast inom samma bransch som behovet av jämförelser är som störst, 
till exempel vid val av hur pengar ska investeras eller vid val av arbetsgivare. Ökar 
antalet som använder riktlinjerna kan jämförbarheten i sin tur ökas. 
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4.3 Marie Baumgarts och Ida Bohman, Ernst & Young 
Baumgarts är ansvarig för Ernst & Youngs strategiska rådgivning inom corporate 
responsibility. Bohman arbetar som konsult på Ernst & Young. Baumgarts har arbetat tio 
år och Bohman tre år med hållbarhetsredovisning, intensiteten på arbetet varierar 
beroende på säsong.  

4.3.1 Jämförbarhet i hållbarhetsredovisning 
Baumgarts och Bohman anser att hållbarhetsredovisningarna är jämförbara till en viss 
gräns. Använder sig företag av GRI:s riktlinjer är det enklare att uppnå en jämförbarhet, 
då det är ett kriterium som GRI har att det ska vara jämförbart. Baumgarts och Bohman 
anser att jämförbarheten är mycket viktig, utan den minskar värdet på 
hållbarhetsredovisningen då det endast går att göra jämförelser med företaget självt. En 
annan nackdel är att hållbarhetsredovisningen inte går att sätta i relation till allmän 
hållbarhetsprestanda då jämförbarheten är låg. Det är också detta som blir problematiskt 
när det inte är jämförbart. Det tar mycket tid och resurser att sammanställa 
hållbarhetsredovisningen och det är ett gediget arbete, om det inte är jämförbart ställer sig 
Baumgarts och Bohman frågande till varför företagen redovisar och för vem. Om 
företagen inte uppnår jämförbarhet, kan det ifrågasättas vem som är läsaren eller 
mottagaren och om det finns intressenter som accepterar att det inte är jämförbart.  
 
Redovisar företag olika ämnen resulterar det i att det inte finns någonting att jämföra 
med. Baumgarts och Bohmans förhoppning är att företag som finns inom samma bransch 
ska ha intressenter som trycker på samma frågor för att uppnå en jämförbarhet. Enligt 
Baumgarts och Bohman krävs det att det finns någon form av liknande kärnpunkter som 
är viktiga för företag i respektive bransch, vilket skulle resultera i en jämförbarhet 
förutsatt att alla i samma bransch redovisar dem. De poängterar att hållbarhetsredovisning 
är ett ungt redovisningsformat som är under ständig utveckling. För att öka 
jämförbarheten anser Baumgarts och Bohman att det behövs mer praxis för vad som ska 
accepteras eller inte. GRI:s tredje generation riktlinjer är än så länge ett ungt 
redovisningsramverk vilket gör det svårt att göra någon uppföljning och se om och vad 
som behöver förändras. Baumgarts och Bohman anser inte att det för tidigt att komma 
med praxis och lagstiftning inom hållbarhetsredovisning. 

4.3.2 Faktorer och riktlinjer 
De faktorer Baumgarts och Bohman anser påverkar hållbarhetsredovisningens 
jämförbarhet är de grundläggande processerna såsom intressentanalysen, underlaget och 
materialitetsanalysen. Vilka definitioner som ett företag har, företagets system och 
företagets interna kontroller påverkar också jämförbarheten. Enligt Baumgarts och 
Bohman är det väsentliga att de är upprättade på samma sätt, det vill säga att samma 
beräkningsmodeller använts och samma avgränsningar gjorts. Baumgarts anser att 
intressenterna har en ganska stor påverkan på jämförbarheten, då företagen har samma 
redovisning av data. Intressenterna påverkar vilka områden som är av intresse, dock inte 
underlagen och metoderna. Baumgarts och Bohman anser att regler och normer är det 
övergripande och stärker jämförbarheten på hög nivå. Hur företagen redovisar mot alla 
normer och regler är det som ytterst påverkar jämförbarheten. 
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Enligt Baumgarts och Bohman kommer hållbarhetsredovisningen inom ett antal år att tas 
för givet av analytiker, investerare och kunder. Baumgarts och Bohman anser att de kan 
påverka jämförbarheten, som konsulter kan de hjälpa till och säga vad som krävs. Om de 
verifierar hållbarhetsredovisningen kan de sätta tydliga gränser och ställa tydliga krav 
vilket indirekt påverkar jämförbarheten. Baumgarts och Bohman försöker i viss 
utsträckning eftersträva jämförbarhet i sitt arbete, då detta är ett av GRI:s kriterier. 
Transparensen är även den en viktig egenskap, dock är jämförbarheten också viktig och 
det blir en ständig avvägning. 
 
Baumgarts och Bohman anser att GRI:s riktlinjer har utvecklat jämförbarheten då de 
tillhandahåller ett tydligt sätt att arbeta fram en hållbarhetsredovisning. Om företag följer 
nyckeltalen och gör processerna fås en mycket tydlig transparens i hur det som redovisas 
har arbetats fram och jämförbarheten blir hög. Nivåerna på riktlinjerna påverkar inte 
jämförbarheten i någon stor utsträckning, det som är på A-nivå är inte enklare att jämföra 
än det som är på C-nivå. De statliga företagens hållbarhetsredovisningar innehåller 
skillnader, beroende på hur mycket resurser de har och vilken person som har hand om 
arbetet med hållbarhetsredovisningen. Dock är det för tidigt att göra någon utvärdering av 
detta. Det tar ungefär tre år innan ett företag har befäst sin hållbarhetsredovisning. 
 

4.4 Lina Andersson, KPMG 
Lina Andersson arbetar på KPMG i ett specialistteam på avdelningen sustainability 
services, där arbetar hon som rådgivare och konsult. Andersson har arbetat med 
hållbarhetsredovisning i drygt två år. 

4.4.1 Jämförbarhet i hållbarhetsredovisning 
Andersson anser att hållbarhetsredovisningarna är jämförbara och mycket bra inom vissa 
branscher. Det är oftast inom de branscher där företagen arbetat längst med att 
kommunicera sitt hållbarhetsarbete externt som jämförbarheten är högst. Andersson anser 
att jämförbarheten är mycket viktig för vissa intressenter, till exempel för de som 
använder hållbarhetsredovisningarna som underlag när de ska skapa en affärsrelation och 
de allmänt intresserade. Enligt Andersson är jämförbarheten en av de viktigaste 
egenskaperna att uppnå och det är därför som de förespråkar en användning av GRI:s 
riktlinjer. Riktlinjerna gör att hållbarhetsredovisningarna blir mer konsistenta och det 
syns vilka frågor som är viktiga inom en viss bransch. Då hållbarhetsredovisningarna är 
solida och jämförbara kan intressenter med liten insyn i branschen skapa sig en 
uppfattning om deras viktiga frågor. Enligt Andersson går det även att se om företagen 
utelämnat relevant information. Andersson anser att det är problematiskt om alla företag 
har hållbarhetsredovisningar som har olika inriktningar och innehåll, då är det svårt att få 
en uppfattning om vad som är branschens väsentliga frågor. Det är även svårt att veta om 
företagen arbetar på ett tillfredsställande sätt. Det blir svårt att värdera och jämföra då 
referensramarna är smala.  
 
Andersson anser att jämförbarheten kan ökas om företag tillämpar GRI:s riktlinjer i större 
utsträckning. Riktlinjerna är tillämpbara för alla företag och det finns även 
branschspecifika riktlinjer. Andersson anser att GRI:s riktlinjer har ökat jämförbarheten, 
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desto bättre företagen blir på att använda och förstå indikatorerna desto tydligare blir 
deras redovisningar. Riktlinjerna har under åren blivit mer omfattande och intressenterna 
är med vid utformningen. GRI har även tagit fram branschspecifika indikatorer som hela 
tiden utvecklas och blir bättre, desto fler företag som tillämpar även dessa desto högre 
blir jämförbarheten. Enligt Andersson blir det inte enklare att göra jämförelser mellan 
företag som redovisar på A-nivå jämfört med dem som redovisar på C-nivå. Däremot blir 
det lättare att få en fullständig uppfattning om företagets arbete med hållbar utveckling 
redovisas på en hög GRI-nivå.  
 
Andersson anser att desto mer företagen redovisar desto enklare borde det bli att göra 
jämförelser. De statliga företagen är tvungna att hållbarhetsredovisa enligt GRI, dock är 
det för tidigt att säga om det ökat jämförbarheten. Andersson rekommenderar kunder att 
använda GRI:s riktlinjer om det passar deras verksamhet. Hon anser inte att det behövs 
någon lagstiftning för hållbarhetsredovisning, det viktigaste är att det är relevant för 
företaget att lämna en hållbarhetsredovisning. Dock anser hon att det är relevant för alla 
företag att arbeta på ett systematiskt sätt med sin miljöpåverkan och sociala påverkan. 

4.4.2 Faktorer och riktlinjer 
De faktorer som Andersson anser påverkar jämförbarheten i hållbarhetsredovisningarna 
är vilka nyckeltal respektive företag väljer att använda och på vilket sätt de presenteras. 
Om data presenteras kvantitativt eller kvalitativt. Vilka frågor företag väljer att plocka in 
och hur de presenteras, om data presenteras eller inte och om resultatet till data 
presenteras. Enligt Andersson är även vilken del av verksamheten som omfattas av 
redovisningen en viktig faktor som påverkar jämförbarheten. Det beror även på om hela 
företaget omfattas eller om begränsningar har gjorts. Det finns koncerner inom vilka 
företagen driver olika verksamheter, vars väsentliga hållbarhetsfrågor är mycket olika. Då 
dessa koncerner har en koncernomfattande hållbarhetsredovisning kan det betyda att 
redovisningen inte blir jämförbar samt att det blir svårt att jämföra de olika företagen 
inom koncernen med deras respektive konkurrenter avseende arbete med och prestation 
inom hållbar utveckling. 
 
Andersson anser att intressenter har en påverkan på jämförbarheten genom sin dialog 
med företag. Det är upp till båda parter vilken typ av dialog som etableras och vilket 
värde som den kan skapa för de båda. Flertalet intressenter för dialog med många företag 
inom samma bransch och industri, vilket i förlängningen kan göra att de är med och gör 
dessa företags hållbarhetsredovisningar mer jämförbara. Andersson poängterar att det är 
företaget som äger sin redovisning och väljer vad de vill redovisa i 
hållbarhetsredovisningen. Enligt Andersson har regler och normer en viss påverkan på 
jämförbarheten bland annat genom årsredovisningslagen och GRI:s riktlinjer. Det är dock 
det enskilda företaget och den verksamhet som det bedriver som avgör vilken information 
som anses relevant att redovisa. Då företag kan välja vad de vill att 
hållbarhetsredovisningen ska innehålla gör detta att jämförbarheten påverkas. Enligt 
Andersson definierar olika företag ”hållbar utveckling” på olika sätt och detta påverkar 
hur respektive hållbarhetsredovisning utformas och vad den ska innehålla. Genom att det 
är frivilligt har företagen möjlighet att presentera varierande information. 
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Andersson anser inte att hon kan påverka jämförbarheten i sitt yrke då detta inte är något 
självändamål. Däremot är det viktigt att hållbarhetsredovisningarna är transparenta och 
balanserade med relevanta indikatorer. De för ständiga dialoger med sina kunder om 
varför de valt att inte redovisa information som de tycker är väsentlig. Detta bidrar 
indirekt till jämförbarhet då revisionsbranschen ofta arbetar på liknande sätt. Enligt 
Andersson är transparensen viktigare än jämförbarheten, desto transparentare företaget är 
desto mer jämförbart blir det i förlängningen. Det viktigaste är att informationen i 
hållbarhetsredovisningen är relevant för respektive företags verksamhet.  
 

4.5 Johnny Ulander, Sandvik AB 
Johnny Ulander arbetar som controller på gruppnivå, non financial controller. Han 
ansvarar för att sammanställa hela koncernens redovisning av icke-finansiell information. 
Sandvik AB tar in mycket information från olika delar av verksamheten när de 
sammanställer sin hållbarhetsredovisning. Sandvik AB har hållbarhetsredovisat sedan år 
2006 och innan dess rapporterade de internt, då låg fokus främst på miljö, som 
exempelvis energi, koldioxid och råvaruanvändning. Sandvik AB redovisar på nivån B+. 

4.5.1 Jämförbarhet i hållbarhetsredovisning 
Sandvik AB började med hållbarhetsredovisning för att de kände att det var dags att 
kommunicera ut informationen externt, dels för att det fanns ett visst tryck utifrån. 
Hållbarhetsredovisningen innebär att Sandvik AB visar hur de arbetar med 
hållbarhetsfrågor mer öppet och ger en total bild av deras verksamhet. Detta gör att alla 
får samma chans att bedöma Sandvik AB.  De för en ständig dialog med sina intressenter 
och då främst deras huvudintressenter, aktieägarna, kunderna och de anställda. De 
långsiktiga ägarna är oerhört måna om att Sandvik AB sköter sig så att det inte kommer 
några obehagliga överraskningar som gör att de framstår som ett dåligt företag. Sandvik 
AB lyssnar gärna på vad intressenterna har för önskemål, men i slutändan är det företaget 
som bestämmer hur de vill utforma sin hållbarhetsredovisning. De redovisar alla 
väsentliga faktorer som intressenterna ställer krav på.  
 
Ulander anser att den främsta faktorn till att hållbarhetsredovisningarna inte är 
jämförbara är att de är frivilliga och inte regelstyrda. Det som skiljer sig från den 
finansiella redovisningen är att företagen kan välja vad de vill redovisa och har relativt få 
krav på sig. Enligt Ulander påverkas jämförbarheten av vad företag väljer att fokusera på. 
Jämförbarheten påverkas även av att det är en relativt ny företeelse som inte alla hunnit 
sätta sig in i. Ulander menar att detta gör att alla företag har kommit olika långt i 
utformningen av hållbarhetsredovisningar. Jämförbarheten anser Ulander är viktig för 
vissa av intressenterna, de bör ta aktning till hållbarhetsredovisningen när de ska värdera 
ett företag. För att kunna göra detta måste beräkningsmodeller uppföras för 
hållbarhetsfrågor. Det är enligt Ulander viktigt att nyckeltal kan jämföras mellan företag. 
Ulander anser att transparens många gånger är mycket viktigare än att uppnå 
jämförbarhet. 
  
Då Sandvik AB utformar sin hållbarhetsredovisning eftersträvar de inte jämförbarhet, de 
redovisar för att intressenter ska få reda på vad de arbetar med. De inspireras enligt 



Empiri 
 

 22

Ulander av andra företags hållbarhetsredovisningar, främst inom samma bransch. 
Ulander anser att det är för tidigt att uppnå en jämförbarhet mellan 
hållbarhetsredovisningar. För att öka jämförbarheten anser Ulander att GRI:s riktlinjer 
skulle kunna utvecklas och innehålla tydligare definitioner för hur det ska ställas upp. 
Ulander anser inte att det finns något stort behov av en ökad jämförbarhet, men 
framhåller att det skulle vara bra om det fanns. 

4.5.2 Faktorer och riktlinjer 
Enligt Ulander har inte intressenterna någon direkt påverkan på jämförbarheten. 
Jämförbarhet är när läsaren kan leta efter samma punkt i två olika företags 
hållbarhetsredovisningar och jämföra dem rakt av. Revisorerna anser Ulander har en 
indirekt påverkan, de trycker på att det ska redovisas hur företagen kommit fram till en 
direkt siffra. Enligt Ulander kan en granskad hållbarhetsredovisning underlätta när 
jämförelser ska göras, revisorerna är noggranna och kontrollerar att företagen har upplyst 
om vad som påverkat indikatorerna. 
 
Ulander anser att GRI:s riktlinjer är bra som hjälp för att utveckla metoder för hur arbetet 
med att ta fram en hållbarhetsredovisning ska gå till. Riktlinjerna strävar efter att täcka in 
alla företag oavsett bransch och storlek, vilket gör att de blir ganska allmänna. Enligt 
Ulander resulterar det i att många indikatorer inte blir applicerbara på just Sandvik AB. 
Ulander anser att GRI:s riktlinjer ökar jämförbarheten indirekt, om alla företag redovisar 
enligt dem gör detta att alla hållbarhetsrapporter får ett likartat utseende. Ulander menar 
att det hade varit svårare att göra jämförelser om riktlinjerna inte funnits.  
 

4.6 Richard Torgerson och Emilie Westholm, Folksam  
Torgerson och Westholm arbetar på avdelningen för ansvarsfullt ägande som 
bolagsanalytiker. De redovisar dels arbetet från sin avdelning och arbetar dels med 
författandet av hållbarhetsredovisningen. Då Folksam arbetat länge med miljö- och 
trafikforskning kom det sig naturligt att börja med hållbarhetsredovisning. Folksam har 
hållbarhetsredovisat i sju år och redovisar på nivån B+. 

4.6.1 Jämförbarhet i hållbarhetsredovisning 
Folksam riktar sig främst till kunder och deras medarbetare med 
hållbarhetsredovisningen. Det är viktigt för dem att kunna visa upp en 
hållbarhetsredovisning som är seriös eftersom det är något som de i sin tur kräver hos de 
företag de äger aktier i. Torgerson och Westholm upplever inte att intressenterna, det vill 
säga medarbetare och kunder, ställer krav på vad som skall finnas med i deras 
hållbarhetsredovisning. Torgerson och Westholm anser att jämförbarheten påverkas av att 
företag är i olika branscher och har olika stor påverkan på sin omgivning, det är svårt att 
jämföra företag som har stor miljöpåverkan med företag som har liten miljöpåverkan. Det 
är även svårt att jämföra beroende på hur olika långt företagen har kommit. En del företag 
har kommit mycket långt medan andra företag bara har en sida i årsredovisningen.  
 
Torgerson och Westholm anser att nivån av jämförbarheten i hållbarhetsredovisningarna 
beror på vad det är som ska jämföras. Det går att jämföra hur transparenta företagen är 
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och hur bra företag är på att hållbarhetsredovisa. Det som Torgerson och Westholm anser 
främst påverkar jämförbarheten är att hållbarhetsredovisningen är mycket mer än bara 
siffror, det är stora skillnader i hur företag redovisar, vad de redovisar och om de 
överhuvudtaget redovisar. Enligt Torgerson och Westholm finns det vissa punkter som är 
lättare att jämföra än andra, såsom sjukfrånvaro. Sedan finns mer mjuka värden som kan 
vara svårare att jämföra. För att öka jämförbarheten anser Torgerson och Westholm att 
alla företag bör använda sig av GRI:s riktlinjer och låta revisorer granska och bestyrka 
hållbarhetsredovisningen. Det som blir problematiskt när det inte är jämförbart är att det 
blir svårt att granska en bransch som man inte är insatt i. Jämförbarheten är dock inte det 
viktigaste i hållbarhetsredovisningen, transparens och relevans är mycket viktigare. Om 
informationen inte är sann och relevant leder det till att det blir svårt att jämföra. 

4.6.2 Faktorer och riktlinjer 
Torgerson och Westholm anser att intressenterna kan påverka jämförbarheten i en viss 
utsträckning. De anser även att revisorerna har en påverkan på hållbarhetsredovisningars 
jämförbarhet, då en externt granskad redovisning är mer trovärdig. Vidare anser de att det 
är svårt att säga om regler och normer har någon specifik påverkan på jämförbarheten, 
men GRI:s riktlinjer har en viss påverkan. Enligt Torgerson och Westholm är det 
väsentligaste för en hållbarhetsredovisning att den är transparent och att den kan ge insyn 
i hur företaget bedriver sitt hållbarhetsarbete. Om hållbarhetsredovisningen skapas på 
grund av lagstiftning, normer eller frivillighet har enligt Torgerson och Westholm inte 
någon betydelse för jämförbarheten.  
 
Torgerson och Westholm anser att GRI:s riktlinjer är tänkt att vara heltäckande och passa 
alla och därför passar det inget företag perfekt. De anser att riktlinjerna är bra eftersom de 
uppger vad som är viktigt att ta med och inte, de ger en struktur. Enligt Torgerson och 
Westholm har riktlinjerna ökat jämförbarheten mellan hållbarhetsredovisningar eftersom 
de har ökat kvaliteten och relevansen i informationen. GRI:s riktlinjer gör det även 
enklare att se vad som saknas i hållbarhetsredovisningen. Däremot gör 
tillämpningsnivåerna att det blir problematiskt när jämförelser ska göras mellan de olika 
nivåerna, det måste tas hänsyn till att det är olika krav på respektive nivå. Enligt 
Torgerson och Westholm blir det svårare att göra jämförelser när företag är i olika 
branscher. Inom avdelningen på ansvarsfullt ägande har de inte låtit sig inspireras av 
andra hållbarhetsredovisningar i någon större utsträckning vid utformningen av sin del. 
Det viktigaste är att skriva väsentlig fakta och inte bara använda sig av ord som det inte 
ligger någonting bakom. Att de har fått hållbarhetsredovisningen externt granskad bidrar 
även det till att öka väsentligheten i den. Torgerson och Westholm anser att det är stor 
skillnad mellan hållbarhetsredovisningar som blivit bestyrkta och de som inte blivit det. 
   

4.7 Ella Truman, Alltransport i Östergötland AB 
Truman arbetar som kvalitet och miljöchef på Alltransport i Östergötland AB, hon har 
haft denna befattning i ett år.  Med hållbarhetsfrågor har Truman arbetat i fyra år. Hon 
ansvarar för utformningen av hållbarhetsredovisningen och samtidigt har hon det 
koncernövergripande ansvaret för hållbarhetsfrågor på koncernnivå. AB Alltransport i 
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Östergötland AB har arbetat med hållbarhetsredovisning i fyra år och hade innan det 
miljöredovisning, de redovisar på nivån B+.   

4.7.1 Jämförbarhet i hållbarhetsredovisning 
Alltransport i Östergötland AB ansåg att de behövde utöka sin miljöinformation och då 
passade de även på att informera om övriga frågor som är aktuella för deras kunder. 
Hållbarhetsredovisningen tillfredställde då deras behov om att lämna information. Vid 
utformningen av hållbarhetsredovisningen är det viktigt att föra en dialog med 
intressenterna och involvera dem i arbetet. Alltransport i Östergötland AB ser kunder, 
anställda och ägare som deras främsta intressenter. De har vid utformningen av 
hållbarhetsredovisningen inspirerats av andra företag.  
 
Truman anser att hållbarhetsredovisning är ett bra verktyg för att kunna analysera och dra 
vissa slutsatser. Det är många gånger viktigare att företagen är transparenta i sin 
redovisning än att jämförbarhet uppnås. Enligt Truman är det även viktigt att läsa vad 
som ligger bakom en punkt i de jämförda företagens hållbarhetsredovisningar. 
Jämförbarhet är ett bra verktyg för att positionera sig och kunna mäta sig med andra, 
dock är det viktigt att välja rätt grupp att jämföra och positionera sig med. Det är viktigt 
att jämföra med företag som är likvärdiga och befinner sig inom samma bransch. Truman 
anser att det är problematiskt att göra en opartisk och professionell bedömning av olika 
företag då det inte är jämförbart. Det som enligt Truman kan öka jämförbarheten är om 
det finns mycket tydliga regler och normer. Det går inte att jämföra alla företag med 
varandra, utan det krävs att det finns mer bransch specifika jämförelsetal. Truman 
poängterar att det alltid kommer att finnas punkter som inte kommer att gå att jämföra. 

4.7.2 Faktorer och riktlinjer 
Truman anser att jämförbarheten påverkas av vilken typ av information företagen lämnar. 
Intressenterna har en påverkan på innehållet och detta påverkar indirekt jämförbarheten. 
Enligt Truman finns det vissa punkter som är svåra att jämföra. Storleken på företagen 
påverkar hur företag hållbarhetsredovisar vissa faktorer och därigenom kan det bli svårt 
att jämföra små och stora företag på vissa punkter. Revisorerna säkerställer att 
informationen är korrekt och beräknad på rätt sätt och på så sätt har de en indirekt 
påverkan på jämförbarheten. De har enligt Truman ingen påverkan på själva innehållet i 
hållbarhetsredovisningen. Då det gäller jämförbarhet är det viktigt att se i absoluta tal och 
jämföra liknande nyckeltal med varandra. Regler och normer påverkar ramen för vad som 
kan jämföras och samtidigt vilken metod som används för att räkna i jämförelsetal. Även 
faktorer som hur långt företagen har kommit i sitt hållbarhetsarbete och hur de räknat 
fram vissa värden påverkar. 
 
Truman anser inte att GRI:s riktlinjer är anpassade för alla verksamheter, hon poängterar 
dock att det är en tillfredsställande metod som ger en möjlighet att redovisa efter ett 
system. Truman anser att riktlinjerna ökar jämförbarheten då det finns en uppdelning på 
olika områden där alla områden berörs. När företag använder sig av GRI:s riktlinjer 
tillfredställs kundernas behov. Truman anser att GRI:s nivåer visar hur omfattande 
information företag redovisar, det visar ingenting om hur bra företag är. Truman anser 
inte att de som redovisar på exempelvis A-nivå är enklare att jämföra än de på C-nivå.  
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4.8 Sammanfattning empiri 
 

 
 
 

 
 

Figur 5: Sammanfattning av empiri 
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5. Analys 
Detta kapitel består av en analys av empirin inom ramen för uppsatsens syfte med den 
teoretiska referensramen som grund. Likheter och skillnader analyseras för att finna inre 
och yttre faktorer som påverkar jämförbarheten. 

5.1 Jämförbarhet i hållbarhetsredovisning 
Hållbarhetsredovisning är ett ungt redovisningsformat och därför anser Larsson, 
Baumgarts och Bohman att jämförbarheten är låg. Ulander anser att det på grund av detta 
är för tidigt att uppnå en jämförbarhet mellan hållbarhetsredovisningar. Detta kan 
hänföras till Krajnc och Peters (2005) uppfattning om att det är ett växande 
redovisningsformat som ständigt utvecklas för att bli bättre. I likhet med respondenterna 
anser Barlev och Hadad (2007) att jämförbarhet är en viktig egenskap som redovisningen 
ska uppnå, information om ett företag blir väsentlig och mer användbar om den kan 
jämföras med andra företag.  
 
Enligt Truman, Ulander, Torgerson och Westholm skiljer sig innehållet i 
hållbarhetsredovisningarna vilket påverkar jämförbarheten negativt. Larsson, Baumgarts, 
Bohman, Truman och Andersson anser att det är viktigt att företagen använder samma 
metod för att redovisningen ska få ett mer likvärdigt innehåll och gå att använda till en 
extern analys av företag. Enligt Andersson, Truman, Baumgarts och Bohman krävs det 
att det finns någon form av liknande kärnpunkter som är viktiga för företag i respektive 
bransch vilket skulle resultera i en jämförbarhet förutsatt att alla redovisar dem. Enligt 
Krisement (1997) kan skillnader i redovisningsmetoder bero på omgivningen. 
Jämförbarheten påverkas av redovisningsmetoden och vilken information de väljer att 
redovisa, det bästa vore om så många företag som möjligt använde samma metod eller 
om bara en metod existerade (ibid).  
 
Truman, Torgerson, Westholm och Ulander menar att mognadsgraden gör att alla företag 
har kommit olika långt i utformningen av hållbarhetsredovisningar, vilket påverkar 
jämförbarheten negativt. Truman anser även att storleken på företagen påverkar hur 
företag hållbarhetsredovisar vissa faktorer och därigenom kan det bli svårt att jämföra 
små och stora företag på vissa punkter. Enligt Andersson, Baumgarts och Bohman har 
företag olika definitioner på begrepp och detta påverkar hur respektive 
hållbarhetsredovisning utformas och vad den ska innehålla. De varierande definitionerna 
påverkar jämförbarheten negativt. Detta kan kopplas till Krisement (1997) som menar att 
om försöken att öka jämförbarheten ska lyckas måste jämförbarhet vara väl definierat för 
varje område.  
 
Enligt Ljungdahl är transparens ledordet för hållbarhetsredovisning, att de ska vara 
öppna och ärliga och redovisa alla begränsningar och avgränsningar som finns. Även 
Andersson, Ulander och Truman anser att transparens är viktigare än jämförbarhet och att 
informationen i hållbarhetsredovisningen är relevant för respektive företags verksamhet. 
Baumgarts och Bohman anser att transparensen är en viktig egenskap, dock är 
jämförbarheten också viktig och det blir en ständig avvägning. Torgerson och Westholm 
anser även att relevansen är mycket viktigare, om informationen inte är sann och relevant 
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leder det till att det blir svårt att jämföra, balansgången mellan redovisningens 
egenskaper påverkar jämförbarheten negativt. Detta kan kopplas till Suchman (1995) 
som menar att legitimiteten påverkar hur människor förstår företag och det är då viktigt 
att företag är transparenta och relevanta men även jämförbara för att skapa förståelse. I 
likhet med Emmanuel och Garrod (2002) är relevans och jämförbarhet egenskaper som 
skall integreras för att data ska vara användbar, medan andra teorier menar att det vid en 
transparent redovisning inte är möjligt att uppnå relevant data som är jämförbar. Ijiri 
(1995) anser att det kan vara bra för de externa intressenterna om företagen inte enbart 
fokuserar på att det ska vara jämförbart. 
 

5.2 Faktorer och riktlinjer 

5.2.1 Samhällets påverkan 
Alla respondenter anser att jämförbarheten påverkas negativt av att företag är i olika 
branscher och har olika stor påverkan på sin omgivning. Larsson och Ljungdahl anser att 
det är viktigt att företag inom samma bransch enas om vad och hur de ska redovisa för att 
dessa ska bli mer jämförbara. Truman och Ulander har vid utformningen av 
hållbarhetsredovisningen inspirerats av andra företag, vilket skiljer sig från Torgerson 
och Westholm som inte inspirerats av andra. Truman och Ulanders syn kan kopplas till 
Eriksson-Zetterqvist (2009, s 6) som menar att företag utifrån olika trender och andra 
organisationers beteende väljer hur de ska skapa egna institutioner. Enligt Hatch (1997, s 
109) är det en mimetisk institutionell påverkan som uppstår genom viljan att likna en 
annan institution.  
 
Ulander, Andersson och Larsson anser att den främsta faktorn till att 
hållbarhetsredovisningarna inte är jämförbara är att de är frivilliga och inte regelstyrda. 
Samtliga intervjuade är enade om att regler och normer påverkar jämförbarheten positivt. 
Detta är i likhet med Artsberg (2005, s 75) som anser att det bör finnas enhetliga regler 
och riktlinjer som alla företag ska följa för att jämförbarhet ska uppnås. Hatch (1997, s 
109) anser att institutioner kan vara skapade av lagar och bestämmelser för att ett visst 
beteende ska framkallas i företagen, vilket i detta fall skulle vara enhetlighet. Larsson, 
Andersson, Torgerson och Westholm anser att påverkan av de regler och normer som 
finns är begränsad på grund av att det i slutändan är företagen som bestämmer innehållet. 
Larsson menar att då det inte finns regler om vad som ska redovisas kan företagen välja 
vilken information de vill redovisa och utelämna det negativa. Detta kan kopplas till 
Ljungdahl (1999) och Campbell (2003) som anser att utan tydliga regler kan företag välja 
vad de vill hållbarhetsredovisa, de kan redovisa enbart positiva faktorer vilket påverkar 
jämförbarheten. Baumgarts och Bohman anser att det skulle vara positivt om det fanns 
mer praxis och lagstiftning inom hållbarhetsredovisning och skiljer sig från Larssons 
åsikt att det är för tidigt att lagstifta. 
 
Alla intervjuade anser att GRI:s riktlinjer ökar jämförbarheten mellan företag. Baumgarts 
och Bohman menar att det beror på att de tillhandahåller ett tydligt sätt att arbeta fram en 
hållbarhetsredovisning. Torgerson och Westholm anser att GRI:s riktlinjer uppger vad 
som är viktigt att ta med och inte och att riktlinjerna ger en struktur. Riktlinjerna har ökat 
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jämförbarheten mellan hållbarhetsredovisningar eftersom de har ökat kvaliteten och 
relevansen i informationen. Detta kan kopplas till Ljungdahl (1999) som anser att 
reliabilitet och relevans är två viktiga begrepp när beslut om innehållet i redovisningen 
ska tas. Det är även en förutsättning för att skapa jämförbarhet i redovisningen 
(Ljungdahl, 1999, s 29). Ulander, Torgerson och Westholm menar att GRI:s riktlinjer är 
tänkt att vara heltäckande och passa alla och därför passar det inget företag perfekt. 
Ulander och Larsson anser även att GRI:s riktlinjer skulle kunna utvecklas, de bör 
innehålla tydligare definitioner för hur det ska ställas upp. Truman, Larsson, Ljungdahl 
och Andersson menar att GRI:s branschspecifika riktlinjer påverkar jämförbarheten 
positivt. I likhet med Bonaci, Matis och Strouhals (2008) syn finns det fördelar med en 
enhetlig redovisningsstandard. Hedberg och Malmborg (2003) menar att transparensen 
som riktlinjerna medför många gånger är viktigare än jämförbarheten. 
 
Enligt Ljungdahl finns det ingen ursäkt att inte använda GRI då det är en standard som 
bidrar till ökad jämförbarhet. Enligt Andersson blir det lättare att se om företagen 
utelämnat några väsentliga frågor. Även detta kan kopplas till legitimitetsteorin, företag 
blir med hjälp av riktlinjerna mer legitima, då detta gör att intressenterna får en tydligare 
bild av företags hållbarhetsarbete och kan jämföra dessa mot varandra (GRI, 2006). 
Baumgarts, Bohman och Truman anser att nivåerna på riktlinjerna inte påverkar 
jämförbarheten i någon stor utsträckning, det som är på A-nivå är inte enklare att jämföra 
än det som är på C-nivå. Detta till skillnad från Ljungdahl, Torgerson och Westholm som 
anser att de olika nivåerna kan ha en negativ påverkan på jämförbarheten och att det 
måste tas hänsyn till att det är olika krav på respektive nivå när jämförelser görs.  
 

5.2.2 Motiv till hållbarhetsredovisning 
Ulander eftersträvar inte jämförbarhet i arbetet med hållbarhetsredovisningen, det 
viktigaste är att intressenterna får reda på vad de arbetar med. Ulander, Torgerson och 
Westholm anser att respektive företag började med hållbarhetsredovisning för att de 
kände att det var dags att kommunicera ut informationen externt och att det fanns även ett 
visst tryck utifrån. Enligt Truman fanns det ett behov av att utöka miljöinformationen. 
Motiven till varför de hållbarhetsredovisar skiljer sig en aning mellan företagen, det som 
kan urskiljas är i likhet med McCauig (2006) att hållbarhetsredovisning är en viktig källa 
som förmedlar detaljerad information till intressenterna. Ljungdahl (1999, s 48ff), 
Campbell (2003) och Lance (2001) anser att motiven bakom hållbarhetsredovisningen 
påverkar jämförbarheten (ibid). Genom att hållbarhetsredovisa kan organisationer bli mer 
lönsamma och få tillfredsställda intressenter (Castka et al, 2004). För att 
hållbarhetsredovisningen ska bli värdefull är det viktigt att den ses som en investering 
och att syftet är noga genomtänkt (ibid). Företagens motiv till redovisningen skiljer sig 
från Artsbergs (2005, s 75) syn att redovisningen främst ska vara till hjälp för intressenter 
att jämföra och bedöma olika investeringsalternativ.  
 
Ljungdahl anser att jämförbarhet ska uppnås eftersom det är en grundläggande egenskap i 
redovisningen. Ulander anser inte att det finns något stort behov av en ökad jämförbarhet 
men anser att det vore bra om det fanns. Väljer företag bort de möjligheter som finns till 
att öka jämförbarheten tappar de enligt Ljungdahl trovärdighet och signalerar att de inte 
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bryr sig om sina intressenter och läsare. Även detta kan kopplas till det Suchman (1995) 
tar upp, människor uppfattar ett legitimt företag som mer värt men även som mer 
meningsfullt, förutsägbart och tillförlitligt. Baumgarts och Bohman anser att när 
hållbarhetsredovisningen är solid och jämförbar kan intressenter med liten insyn i 
branschen skapa sig en uppfattning om ett företags viktigaste frågor. I likhet med Lance 
(2001) anser respondenterna att det är viktigt att företagen kommunicerar ut information 
för att vinna legitimitet. Ett företag som väljer att anpassa sig efter de institutionella 
kraven, såsom GRI:s riktlinjer, kommer att få stöd från omgivningen och lyckas bättre än 
företag som inte gör det (Larsson & Ljungdahl, 2008).  

5.2.3 Intressenternas påverkan 
Samtliga av de intervjuade anser att intressenterna har en påverkan på 
hållbarhetsredovisningen och dess jämförbarhet, däremot är det skillnader i åsikterna om 
till vilken grad. Ljungdahl anser att intressenter kan påverka vad som finns med i 
hållbarhetsredovisningen och därmed bidra till ökad relevans, men minska 
jämförbarheten eftersom innehållet i hållbarhetsredovisningarna blir mer varierat. Detta 
stämmer överens med Emmanuel och Garrod (2002) som anser att jämförbarhet och 
relevans är två redovisningsegenskaper som står i kontrast till varandra. Även Baumgarts, 
Bohman, Andersson och Truman menar att intressenterna påverkar vilka områden som 
redovisningen ska innefatta och de kan därigenom påverka jämförbarheten positivt, men 
de kan inte påverka vilka metoder och underlag som används.  
 
Andersson anser att intressenternas påverkan bidrar till vilken typ av dialog som skapas 
och att de bidrar till mer likvärdiga redovisningar då intressenter kan påverka flera 
företag inom samma bransch. Detta kan kopplas till Crane, Matten (2007, s 57f) och 
Deegans (2002, s 294ff) syn om att intressenterna varierar från företag till företag och 
även för samma företag från situation till situation. Då intressenterna varierar kan 
innehållet skilja sig mellan hållbarhetsredovisningar och påverka jämförbarheten negativt 
(ibid). Enligt Wan-Jan (2006) uppnår ett företag legitimitet när deras värderingar 
överensstämmer med de värderingar som finns hos de intressenter som är viktiga för 
företaget. Då intressenternas intressen varierar blir det självklara resultatet att de har olika 
uppfattningar av företagets legitimitet (Ljungdahl, 1999, s 48ff; Crane & Matten, 2007, s 
57f; Deegan, 2002).  

5.2.4 Beslutsfattandets påverkan 
Enligt Larsson används redovisningar för att analytiker och intressenter vill kunna 
utvärdera och jämföra företag. Även Andersson, Torgerson, Westholm och Ulander anser 
att jämförbarheten är viktig för vissa intressenter. Detta kan kopplas till Ljungdahls 
(1999, s 29) syn om att det är viktigt att kunna definiera vilken information intressenterna 
behöver och vad som är användbart för dem vid deras beslutsfattande. Detta är i likhet 
med Ijiris (1995) syn att behovet av jämförbar information beror på vilka företagets 
intressenter är. Enligt Truman är jämförbarhet ett bra verktyg för att positionera sig och 
kunna mäta sig med andra. Truman anser vidare att hållbarhetsredovisning även är ett bra 
verktyg för att kunna analysera och dra vissa slutsatser. Enligt Falkman (2000, s 148) är 
det viktigt att redovisningar är jämförbara för att rationella beslut ska kunna fattas. 
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Användaren vill ha information som gör beslutsfattandet enklare och som minskar 
transaktionskostnaderna, vilket jämförbara hållbarhetsredovisningar gör (ibid).  
  
Larsson, Ljungdahl, Baumgarts och Bohman anser att de som revisorer kan påverka 
jämförbarheten i sina klienters hållbarhetsredovisningar. Detta till skillnad från 
Andersson som inte anser att hon kan påverka jämförbarheten, men att alla revisorer 
tillsammans kan öka jämförbarheten genom att ge liknande råd. Larsson, Baumgarts och 
Bohman menar att jämförbarhet är något som de även eftersträvar i sitt arbete eftersom 
detta är ett av GRI:s kriterier, medan Ljungdahl inte arbetar konkret med detta utan ser 
tillförlitlighet, relevans och hög kvalitet som viktigare egenskaper, vilket kan minska 
jämförbarheten. Larsson, Baumgarts och Bohman menar vidare att desto fler företag som 
får hållbarhetsredovisningarna granskade och bestyrkta desto fler företag ger en 
rättvisande bild av sin hållbarhetsredovisning och detta kan öka jämförbarheten. I likhet 
med Krisement (1997) anser respondenterna att informationen måste referera till liknande 
händelser för att jämförbarhet ska uppnås.  
 
Truman, Ulander Torgerson och Westholm anser att revisorerna har en påverkan på 
hållbarhetsredovisningars jämförbarhet då en externt granskad redovisning är mer 
trovärdig. Enligt Truman har revisorerna ingen påverkan på själva innehållet i 
hållbarhetsredovisningen, de säkerställer att informationen är korrekt och beräknad på 
rätt sätt. Detta kan kopplas till Krisements (1997) syn om att samma sorts 
redovisningsinformation bör grupperas, behandlas och redovisas på samma sätt för att 
jämförelser lättare ska kunna genomföras. Jämförbarheten påverkas till viss del av 
granskningen då den gör att hållbarhetsredovisningarna blir mer enhetliga (ibid). 
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6. Slutsats 
I detta avslutande kapitel presenteras de slutsatser som dragits från den analys som 
genomförts, även en återkoppling till den tidigare presenterade analysmodellen görs. 
Kapitlet avslutas med en sammanfattande slutsats och förslag till fortsatt forskning. 
 
Syftet med studien var att studera jämförbarheten mellan hållbarhetsredovisningar. För 
att förklara vilka inre och yttre faktorer som påverkar jämförbarheten. Studien indikerar 
på att hållbarhetsredovisningarna inte är helt jämförbara, dock kan det finnas vissa 
punkter som går att jämföra. Hållbarhetsredovisningarna bör uppnå en jämförbarhet 
eftersom intressenter vill kunna utvärdera och jämföra företag. Det är även viktigt för 
företag för att kunna positionera sig och mäta sig med andra. När de inte är jämförbara 
minskar värdet på dem och det blir svårt att göra en professionell bedömning av ett 
företag. 
 
Hållbarhetsredovisning är ett ungt redovisningsformat och studiens resultat visar på att 
detta är en yttre faktor som påverkar jämförbarheten negativt. Den finansiella 
årsredovisningen har funnits mycket längre än hållbarhetsredovisningen och den har 
blivit mer jämförbar med tiden. När företag fortsätter att utveckla sitt hållbarhetsarbete 
och fler företag tar fram hållbarhetsredovisningar kommer det att öka jämförbarheten. 
Jämförbarheten påverkas även negativt av att företag är i olika branscher och har olika 
stor påverkan på sin omgivning.  
 
Studien indikerar på att mer regler och normer skulle påverka jämförbarheten positivt, 
men det som upptäckts i denna studie är att avsaknaden av tydliga regler och att 
hållbarhetsredovisning är frivilligt är den främsta orsaken till varför de inte är jämförbara. 
Företag strävar efter att uppnå legitimitet och det uppnås när deras värderingar stämmer 
överens med samhällets. GRI:s riktlinjer har enligt studien påverkat jämförbarheten 
positivt, de har gett en struktur och tillhandahåller ett tydligt sätt att arbeta fram en 
hållbarhetsredovisning. Det som framkommer är även att riktlinjerna är alldeles för 
allmänna, en utveckling av dessa mot mer branschspecifika riktlinjer skulle påverka 
jämförbarheten positivt. De olika nivåerna kan även ha en viss påverkan på 
jämförbarheten men inte i någon större utsträckning.  
 
De motiv som företag har för att upprätta hållbarhetsredovisningar skiljer sig åt, detta kan 
påverka jämförbarheten negativt då deras ambitionsnivå och vad de väljer att fokusera på 
kan variera. För att öka jämförbarheten bör alla företag medvetet försöka sträva mot mer 
jämförbara hållbarhetsredovisningar. Studien indikerar på att om företag inspireras mer 
av varandra ger det mer likvärdiga hållbarhetsredovisningar och detta påverkar 
jämförbarheten positivt. Det har också en betydelse hur långt företagen har kommit i sitt 
hållbarhetsarbete, olika utvecklade hållbarhetsredovisningar är svåra att jämföra med 
varandra.  
 
Studien visar på att företag använder olika metoder när de hållbarhetsredovisar, företag 
använder olika uppställningsformer, olika kärnpunkter och hållbarhetsredovisningarna får 
ett varierande innehåll. Detta är flera faktorer som påverkar jämförbarheten negativt. 
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Intressenterna påverkar enligt studien innehållet i hållbarhetsredovisningarna positivt, då 
intressenter ofta framhåller liknande punkter som de anser som viktiga, de är även en 
bidragande faktor till att företag hållbarhetsredovisar. Det är dock viktigt att poängtera att 
det är företagen som i slutändan bestämmer vad som ska finnas med i 
hållbarhetsredovisningarna. 
 
Enligt studien har revisorerna en indirekt positiv påverkan på jämförbarheten då de kan 
se till att informationen är redovisad på ett korrekt och trovärdigt sätt. De arbetar på 
liknande sätt och ger samma rekommendationer till deras kunder vilket påverkar 
jämförbarheten positivt. En externt granskad redovisning är enligt studien mer trovärdig 
och enhetlig och därför påverkar detta jämförbarheten positivt. Studien visar på att 
balansgången mellan redovisningens olika egenskaper har en negativ påverkan på 
jämförbarheten. Då företag värderar andra egenskaper som transparens och relevans 
högre kan det bidra till att egenskapen jämförbarhet inte prioriteras. 
 

 
Figur 6: Analysmodell 

 

6.1 Sammanfattande slutsats 
Enligt studiens resultat är hållbarhetsredovisningar inte enhetliga, men kommer med 
tiden att utvecklas och bli mer jämförbara. Det krävs tydligare regler för hur 
hållbarhetsredovisningarna ska ställas upp för att nå en ökad jämförbarhet. Det krävs 
också att företagen är med och tar fram dessa regler och sedan använder dem för att det 
ska bli så optimalt som möjligt. Jämförbarhet är en viktig egenskap men framförallt är det 
transparensen som är den viktigaste egenskapen hos hållbarhetsredovisningar. Många 
gånger är det en balansgång mellan redovisningens olika egenskaper.  
 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 
Som fortsatt forskning skulle det vara intressant att se på jämförbarheten ur ett 
internationellt perspektiv, exempelvis genom att undersöka jämförbarheten mellan länder. 
Vidare forskning skulle även kunna belysa svårigheten med att redovisa information som 
både är relevant och jämförbar. Det kan även vara intressant att göra en liknande studie 
men genom att granska hållbarhetsredovisningar. 
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Bilaga 
 

 

Bilaga 1 Intervjuguide revisorer 
 
Går det bra att vi spelar in intervjun? 
 
Allmänna frågor 
1. Vilket företag? 
2. Vilken befattning? Specialistområde? 
3. Hur länge har Ni arbetat med hållbarhetsredovisning? 
 
 
Jämförbarhet i hållbarhetsredovisningar 
4. Anser Ni att hållbarhetsredovisningarna är jämförbara? 
 -varför/varför inte? motivera! 
5. Är jämförbarheten viktig? 
 -på vilket sätt? 
6. Varför ska jämförbarhet uppnås? 
7. Vad är problematiskt om det inte är jämförbart?  
8. Har Ni något förslag på förbättringar för att öka jämförbarheten? 
 
Faktorer och riktlinjer 
9. Vilka faktorer påverkar hållbarhetsredovisningens jämförbarhet? motivera! 
 -vilken påverkan har intressenterna? 
 -vilken påverkan har regler och normer? 
10. Kan Ni påverka jämförbarheten i hållbarhetsredovisningarna 
 -på vilket sätt? 
 -är detta något Ni eftersträvar i Ert arbete? 
11. Anser Ni att GRI:s riktlinjer har ökat jämförbarheten? 
 -varför/varför inte? på vilket sätt? exempel? 
12. Vilken påverkan har de olika nivåerna på jämförbarheten? 
13. Har Ni någon uppfattning om det är stor skillnad mellan de statliga företagens 
hållbarhetsredovisningar trots att GRI:s riktlinjer används?  
 -i sådant fall vad tror Ni att detta beror på? 
 
 
Avslutning 
Kan vi publicera Ert och företagets namn i uppsatsen? 
Går det bra att återkomma om vi behöver komplettera några frågor? 
 
Vi har inga fler frågor, har Ni något mer att tillägga innan vi avslutar intervjun? 
 
 
Tack på förhand för Er medverkan! 
 



Bilaga 
 

 

Bilaga 2 Intervjuguide företag 
 
Går det bra att vi spelar in intervjun? 
 
Allmänna frågor 
1. Vilket företag? 
2. Vilken befattning? 
3. Vad har Ni för funktion i arbetet med hållbarhetsredovisningen i Ert företag? 
 
Hållbarhetsredovisning 
4. Hur länge har Ert företag arbetat med hållbarhetsredovisning? 
5. Varför började Ni med hållbarhetsredovisning? 
6. Vad innebär hållbarhetsredovisning för Ert företag? 
7. Vilken hänsyn tas till intressenternas krav och önskemål i arbetet med hållbarhet? 
 -på vilket sätt har de präglat redovisningen? 
 
Jämförbarhet 
8. Anser Ni att hållbarhetsredovisningarna är jämförbara? 
 -varför/varför inte? motivera! 
9. Hur viktig är jämförbarheten? 
 -på vilket sätt? 
 -eftersträvar Ni jämförbarhet? 
10. Varför ska jämförbarhet uppnås? 
11. Vad är problematiskt då det inte är jämförbart? 
12. Har Ni något förslag på förbättringar för att öka jämförbarheten? 
   
Faktorer och riktlinjer 
13. Vilka faktorer påverkar hållbarhetsredovisningens jämförbarhet? motivera! 
 -vilken påverkan har intressenterna? 

-vilken påverkan har revisorerna? 
 -vilken påverkan har regler och normer? 
14. Anser Ni att GRI:s riktlinjer är anpassade för Er verksamhet? 
 -varför/varför inte? på vilket sätt? 
15. Anser ni att GRI:s riktlinjer har ökat jämförbarheten? 
 -varför/varför inte? på vilket sätt? exemplifiera! 
16. Vilken påverkan har de olika nivåerna i GRI:s riktlinjer på jämförbarheten? 
17. Har Ni tittat på andra företags modeller av GRI när Ni utformat Er 
hållbarhetsredovisning? 
 
Avslutning 
Kan vi publicera Ert och företagets namn i uppsatsen? 
Går det bra att återkomma om vi behöver komplettera några frågor? 
 
Vi har inga fler frågor, har Ni något mer att tillägga innan vi avslutar intervjun? 
 
Tack på förhand för Er medverkan! 


