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SAMMANFATTNING 

Jämförbarhet i hållbarhetsrapporten är en nödvändighet för att informationen ska vara 

användbar för användarna. För att främja jämförbar information ska svenska företag följa 

hållbarhetslagen som bygger på EU-direktivet om hållbarhetsrapportering. Till sin hjälp 

kan företagen tillämpa internationella frivilliga ramverk som exempelvis Global 

Reporting Initiative (GRI). I och med att det finns ett flertal frivilliga ramverk att tillämpa 

kan företagen välja ifall dem vill följa något ramverk, med det utgör inget krav, för att 

uppfylla hållbarhetslagen. Detta utrymme av frivillighet bidrar till den stora variation i 

antalet resultatindikatorer som företagen lämnar upplysningar om i hållbarhetsrapporten, 

vilket gör att informationen inte blir jämförbar. Denna studie vill bidra med kunskap till 

forskningsfältet genom att (1) kartlägga jämförbarheten i hållbarhetsrapporter i form av 

hur utförligt företagen noterade på Stockholmsbörsen Large Cap tillämpar 

resultatindikatorer till rapporteringskravets kategorier och (2) förklara och analysera 

sambandet mellan företagens branschtillhörighet, företagens andel kvinnor i styrelsen och 

utförlighetsnivån i hållbarhetsrapporter som omfattas av hållbarhetslagen. För att besvara 

studiens syfte genomfördes en kvantitativ innehållsanalys av samtliga företag som 

uppfyllde kriterierna för hållbarhetsrapportering och GRI:s ramverk på 

Stockholmsbörsen Large Cap. Resultatet visade att båda sambanden var relativt svaga. 

Sambandet för företagens branschtillhörighet visade sig något starkare jämfört med 

andelen kvinnor i styrelsen. Det tyder på att det finns andra underliggande faktorer som 

påverkar jämförbarheten i hållbarhetsrapporten. 

Nyckelord: Jämförbarhet, Hållbarhetsrapportering, Branschtillhörighet, Styrelsens 

könsfördelning, Resultatindikatorer, Utförlighetsnivå, Hållbarhetslagen, Global 

Reporting Initiative (GRI) 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

The comparability in the sustainability report is a necessity to serve its main purpose, 

which is to be useful for the stakeholders. To encourage comparable information in the 

sustainability report, Swedish companies must comply with the national sustainability 

law, which is based on the EU directive of sustainability reporting. To comply with the 

national sustainability law companies can apply international voluntary frameworks such 

as Global Reporting Initiative (GRI), but there is no imperative requirement. All the 

voluntary frameworks may contribute to the observed differences of indicators disclosed 

in the sustainability reports, which makes the information not comparable. This study 

contributes to the field of research by (1) mapping the comparability in the sustainability 

reports of firms listed on the Stockholm Stock Exchange Large Cap by investigating the 

level of completeness for the reporting requirements categories and (2) explain and 

analyse the correlation between the company´s sector, board diversity and the level of 

completeness of firms that are covered by the national sustainability law. Therefore, a 

quantity content analysis was conducted on all companies in our sample. The findings 

display a weak relationship between the investigated variables. This suggest that there are 

other underlying factors that may affect the comparability in the sustainability reports.  

Keywords: Comparability, Sustainability reporting, Industry, Board diversity, 

Performance indicators, Level of completeness, Mandatory sustainability reporting, 

Global Reporting Initiative 
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1. INLEDNING 
 

Kapitlet inleds med en presentation av syftet med hållbarhetsrapportering och en 

bakgrund till EU-direktivet och hållbarhetslagen i den svenska årsredovisningslagen. 

Ämnet problematiseras och mynnar ut i studiens forskningsfråga och syfte. 

 

1.1. Bakgrund och problematisering 
Hållbarhet är ett av samtidens mest omtalade ämne. Under senare delen av 1980-talet 

etablerades begreppet hållbar utveckling. Visionen om en hållbar utveckling handlar om 

balansen mellan att tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov (United Nations, 1987). För att 

uppfylla visionen om en hållbar utveckling kan företagen använda sig av 

hållbarhetsrapportering. Hållbarhetsrapportering innebär att förtagen lämnar 

upplysningar om hur de påverkar sin omgivning och intressenter. Företagen får möjlighet 

i hållbarhetsrapporten att uttrycka sina miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter 

(Frostenson, Helin, & Sandström, 2015). Det är viktigt för att kunna följa med i 

utvecklingen mot en global hållbar ekonomi, för att kunna mäta och övervaka företagens 

inverkan på samhället samt öka investerare och konsumenters tillförlit 

(Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/95/EU). 

Som ett steg i utvecklingen mot en hållbar ekonomi antogs år 2014 ett nytt EU-direktiv 

om hållbarhetsrapportering. Syftet med direktivet är att främja relevant, konsekvent och 

jämförbar information om hållbarhetsaspekter. Det syftar till att öka transparensen hos 

berörda företag i samtliga medlemsstater. Det nya direktivet innebär att berörda företag 

utöver finansiell information även måste lämna icke-finansiella upplysningar relaterat till 

hållbarhetsaspekter. Detta kan göras i form av resultatindikatorer som är relevanta för 

verksamheten. Resultatindikatorer kan både vara av kvantitativ och kvalitativ karaktär. 

De kan beskrivas som motsvarigheten av den finansiella rapportens nyckeltal. 

Upplysningar om resultatindikatorer kan presenteras som en del av den finansiella 

rapporten eller i en separat hållbarhetsrapport. (Europaparlamentet och rådets direktiv 

2014/95/EU) 

I Sverige har direktivet gett upphov till nya bestämmelser som är införda i den svenska 

årsredovisningslagen (ÅRL). Bestämmelserna trädde i kraft år 2016 och ska tillämpas 

från och med det räkenskapsår som inleds närmast efter årsskiftet. De nya 

bestämmelserna benämns hållbarhetslagen vilken ska följas av svenska företag. 

Hållbarhetslagen innebär en övergång från att företag frivilligt lämnat icke-finansiella 

upplysningar till att bli tvingade att lämna sådana. Eftersom hållbarhetslagen i ÅRL 

bygger på EU-direktivet räcker det för svenska företag att läsa den svenska lagstiftningen 

då rapporteringskravet är desamma. Enda skillnaden är att den svenska regeringen valt 

att utöka rapporteringskravets tillämpningsområde till att omfatta betydligt fler företag. 

Tillämpningsområdet definieras utifrån företag som uppfyller mer än ett av följande 

villkor för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren. Medelantalet anställda ska ha 

överstigit 250 stycken, balansomslutningen ska ha uppgått till mer än 175 miljoner kronor 

och nettoomsättningen ska ha uppgått till mer än 350 miljoner kronor. 

(Årsredovisningslagen [ÅRL], SFS 1995:1554) 

För att uppfylla syftet med hållbarhetslagen måste hållbarhetsrapporten minst innehålla 

information om ett antal specifika områden med resultatindikatorer kopplade till dem. 

Dessa benämns vidare rapporteringskravets kategorier och syftar till miljörelaterade 

frågor, sociala förhållanden, personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter, 
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antikorruption och i denna studie även mångfald. I upprättandet av hållbarhetsrapporten 

och således rapporteringskravets kategorier uppmuntras företag att tillämpa 

internationella frivilliga ramar som exempelvis Förenta Nationernas (FN) Global 

Compact-initiative, ISO 26000 och Global Reporting Initiative (GRI). 

(Årsredovisningslagen [ÅRL], SFS 1995:1554) 

GRI är det mest etablerade ramverket och börjar av företag ses som en global institution 

för rapportering av hållbarhetsaspekter (Brown, de Jong, & Lessidrenska, 2009). 75 

procent av världens 250 största företag tillämpar GRI:s ramverk (KPMG, 2017). 

Ramverkets riktlinjer liknar i många avseenden redovisningsstandarder som International 

Financial Reporting Standards (IFRS) och United States Generally Accepted Accounting 

Principles (US GAAP) som sedan länge finns etablerade för finansiell rapportering 

(Frostenson et al., 2015). Syftet med GRI är att tillhandahålla en konsekvent och 

jämförbar återspegling av företagens inverkan på dess omgivning och intressenter (Global 

Reporting Initiative [GRI], 2019). 

Jämförbarhet är således en viktig princip för att intressenter enkelt ska kunna göra 

jämförelser, förstå likheter och olikheter mellan företag samt fatta beslut (Cheung, Evans, 

& Wright, 2010; Frostenson et al., 2015). Jämförbarhet mellan företagens 

hållbarhetsrapporter är därför en nödvändighet för att informationen ska vara användbar 

(Smith, Brännström, & Jansson, 2015). Det är även en av anledningarna till att 

hållbarhetslagen infördes. I och med att hållbarhetsrapportering är ett område under 

utveckling där ramverken som företagen kan välja mellan att använda är frivilligt att 

tillämpa så finns det stora variationer i tillämpningen av resultatindikatorer mellan 

företagens hållbarhetsrapporter (Avram, et al., 2018; Frostenson et al., 2015; Ioannou & 

Serafeim, 2017; Roca & Searcy, 2011; Searcy et al., 2015). Den stora variationen leder 

till att jämförbarheten mellan företagen försvåras för intressenter. 

Carini et al (2018) undersökte den förväntade effekten av EU-direktivet innan 

regleringen. Studien undersökte endast vissa kategorier vilka visade att regleringen av 

hållbarhetsaspekter var väl mött men att avsaknaden av specifika regler minskade 

jämförbarheten. Denna studie vill därför undersöka jämförbarheten i rapporteringskravets 

kategorier som utgör minimikravet för rapportering om hållbarhet efter införandet av 

hållbarhetslagen som bygger på EU-direktivet. 

Avram, et al (2015) och Roca & Searcy (2011) menar att jämförbarheten i 

hållbarhetsrapporterigen kan påverekas av externa faktorer som bland annat företagens 

branschtillhörighet. Studierna visar att företag tillhörande exempelvis olje- och 

gasindustrin uppvisar ett högre antal resultatindikatorer jämför med andra företag med 

andra branschtillhörigheter. Studierna undersökte främst resultatindikatorer för 

miljörelaterade frågor. Det saknas såleds kunskap om hur  företagens branschtillhörighet 

påvrkar resultatindikatorer kopplade till rapporteringskravets kategorier som utgör 

minimikravet. Därför syftar denna studie till att undersöka ifall företagens 

branschtillhörighet påverkar antalet resultatindikatorer och således bidrar till den stora 

variationen mellan företag utifrån minimikravet för hållbarhetsrapportering. 

Andra forskare menar att hållbarhetsrapporten påverkas av interna faktorer som 

företagens andel kvinnor i styrelsen (Al-Shaer & Zaman, 2016; Fernandez-Feijoo et al., 

2014; Khan, 2010; Shamil et al., 2014). Detta eftersom styrelsen är det organ som beslutar 

om företagets affärsstrategi vilken inkluderar dess hållbarhetspolicy. Fernandez-Feijoo et 

al. (2014) analyserade sambandet mellan antal kvinnor i styrelsen och i vilken 

utsträckning företagen rapporterade information om hållbarhet. Studien visade på ett 

positivt samband. Shamil et al. (2014) analyserade ifall kvinnor i styrelsen har någon 
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effekt på rapportering av hållbarhet och fann ett negativt samband. Andra studier visar 

inte på något signifikant samband alls mellan kvinnor i styrelsen och 

hållbarhetsrapportering (Khan, 2010). Resultaten på området är således tvetydiga och 

forskarna är oeniga. 

Trots att jämförbarhet utgör en nödvändighet för att informationen ska vara användbar 

för intressenterna, återfinns ett forskningsgap om huruvida externa och interna faktorer 

påverkar jämförbarheten i rapporteringskravets kategorier om miljörelaterade frågor, 

sociala förhållanden, personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter, 

antikorruption och mångfald. Mot bakgrund av ovan resoneman och insikt i ämnet 

mynnar problematiseringen ut i studiens forskningsfråga och syfte. 

Vilket samband har företagens branschtillhörighet och styrelsens könsfördelning med 

upplysningar till rapporteringskravets kategorier och därmed jämförbarheten i 

hållbarhetsrapportering? 

 

1.2. Syfte 
Studien syftar till att: 

- kartlägga jämförbarheten i hållbarhetsrapporter i form av hur utförligt företagen 

noterade på Stockholmsbörsen Large Cap tillämpar icke-finansiella 

resultatindikatorer till rapporteringskravets kategorier 

- förklara och analysera sambandet mellan företagens branschtillhörighet, 

företagens andel kvinnor i styrelsen och utförlighetsnivån i hållbarhetsrapporter 

som omfattas av hållbarhetslagen 
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1.3. Disposition 

Kapitel 1- I det första kapitlet ges en bakgrund till studien följt av en problematisering 

av ämnet. Avslutningsvis presenteras forskningsfrågan och syftet som studien avser att 

besvara. 

Kapitel 2- I det andra kapitlet behandlas studiens teoretiska referensram. Här presenteras 

de teoretiska utgångspunkter som studien grundar sig på. Vidare behandlas en genomgång 

av tidigare studier vilket utgör grunden för studiens variabler. Avslutningsvis presenteras 

en sammanfattande analysmodell av de undersökta sambanden. 

Kapitel 3- I det tredje kapitlet redogör författarna för studiens forskningsansats och 

synsätt som legat till grund för studiens utformning. Vidare behandlas studiens variabler 

och design. Därefter behandlas studiens tillvägagångssätt för att besvara forskningsfrågan 

och syftet. Avslutningsvis diskuteras studiens metodproblem. 

Kapitel 4- I det fjärde kapitlet presenteras inledningsvis studiens resultat från insamlade 

data. Därefter presenteras resultaten från studiens sambandsvariabler som undersökts. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning av huvudresultatet. 

Kapitel 5- I det femte kapitlet analyseras studiens resultat utifrån den teoretiska 

referensramen med hjälp av institutionell teori, intressentteori och tidigare forskning. 

Inledningsvis presenteras en sammanfattning av huvudresultatet. Därefter analyseras och 

diskuteras de undersöka sambanden. Avslutningsvis presenteras en sammanfattning av 

analysen vilken mynnar ut i en sammanfattande analysmodell. 

Kapitel 6- I det sjätte kapitlet presenteras inledningsvis studiens centrala slutsatser. 

Därefter besvaras studiens forskningsfråga och syfte. Vidare följer en avslutande 

diskussion och studiens bidrag lyfts fram. Kapitlet avslutas med förslag till framtida 

forskning. 

  

Inledning
Teoretisk 

referensram
Metod Resultat

Analys av 
resultatet

Slutsats
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
 

Detta kapitel behandlar den teoretiska referensramen som ligger till grund för studiens 

resultat och analys. För att besvara forskningsfrågan och syftet inledes kapitlet med en 

genomgång av institutionell teori och intressentteorin. Vidare behandlas litteratur från 

tidigare forskning. Kapitlet avslutas med att mynna ut i studiens analysmodell av de 

undersökta sambanden.

 

2.1. Institutionell teori 
Teorin utvecklades under senare delen av 1970-talet och har sina rötter inom 

organisationsteori. Tidiga forskare inom organisationsteori förklarade att organisationer 

är en del av ett socialt konstruerat samhälle. De antas både påverka och bli påverkade av 

det samhälle de verkar inom. DiMaggo och Powell (1991) observerade att organisationer 

tillhörande ett visst segment allt eftersom började efterlikna varandra. De förklarade att 

organisationer påverkas av externa krafter i samhället som gör att dem tar efter varandra. 

Teorin har senare även blivit populär inom områden för redovisning. Grunderna i teorin 

förklarar hur organisationer anpassar sig efter samhällets värderingar och förväntningar. 

Hur de på grund av institutionellt tryck börjar efterlikna varandra för att exempelvis inte 

förlora konkurrenskraften. Organisationer agerar således inte helt rationellt utan följer 

regler, trender och andra organisationer som verkar inom samma segment. 

Institutionell teori kan således delas in i tre isomorfismer, vilka avser krafter i samhället 

som driver organisationer att efterlikna varandra. Dessa påtryckande krafter benämns som 

tvingande-, mimetisk- och normativ isomorfism. Tvingande isomorfism innebär att 

organisationer ändrar sig efter tvingande påtryckningar av intressenter med mycket makt 

som exempelvis tvingande lagar, vilket kan kopplas till ledningsperspektivet inom 

intressentteorin. Mimetisk isomorfism tillämpas främst när det råder osäkerhet inom den 

egna organisationen. Organisationen förlitar sig därför på andra organisationer i rädsla att 

själva avvika från normen. Normativ isomorfism innebär att organisationer anpassar sig 

efter påtryckningar av de normer som finns i samhället de verkar inom. Det gör dem för 

att inte bryta det sociala kontraktet med samhället och på så sätt behålla 

konkurrenskraften. (DiMaggo och Powell, 1991) 

I denna studie möjliggör institutionell teori en förklaring till variationen av 

resultatindikatorer i företagens hållbarhetsrapporter. Teorin behandlar hur företagen 

påverkas och formas av institutionella påtryckningar och omständigheter i företagens 

omgivning. Med hjälp av institutionell teori möjliggörs en förklaring till vad som 

påverkar företagens benägenhet att lämna upplysningar om hållbarhetsaspekter i form av 

resultatindikatorer och tvingande, mimetisk eller normativa institutionella påtryckningar. 

Detta möjliggör en analys av likheter och skillnader i hållbarhetsrapporternas 

utförlighetsnivå mellan olika branschtillhörigheter samt styrelsens sammansättning i 

termer av könsfördelning. Detta under förutsättningen att olika företag utsatts för olika, 

eller liknande, typer av institutionella påtryckningar. 
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2.2. Intressentteorin 
Intressentteorin förekommer ofta tillsammans med institutionell teori som utgår från ett 

bredare perspektiv. Intressentteorin har valts som komplement till institutionell teori för 

att möjliggöra en förklaring till variationen i antalet resultatindikatorer utifrån specifika 

intressentgrupper (Deegan & Unerman, 2011). 

Intressentteorin utgår ifrån antagandet om att det råder ett kontraktsförhållande mellan 

organisationen och dess intressenter. Det innebär att organisationen måste agera i linje 

med vad intressenterna anser är acceptabelt, för att fortleva på marknaden. Bryter 

organisationen kontraktsförhållandet mellan intressenterna minskar förtroendet för 

organisationen och utan intressenter kan organisationen inte fortleva. För att inte bryta 

mot kontraktet tillhandahåller organisationen således intressenterna den information dem 

efterfrågar. Informationen kan både rikta sig mot specifika intressentgrupper som har stort 

inflytande eller mot en bredare intressentgrupp som samhället i helhet. (Deegan & 

Unerman, 2011). 

Genom att tillfredsställa intressenternas förväntningar kan organisationen även vinna 

stora konkurrensfördelar (Harrison, Bosse, & Robert, 2009). Förväntningarna kan dock 

skilja sig mellan olika intressentgrupper (Deegan, Rankin, & Tobin, 2002). Teorin har 

därför delats in i två perspektiv, det normativa perspektivet och ledningsperspektivet. Det 

normativa perspektivet behandlar alla intressenter lika. De har lika rätt att få sina 

förväntningar tillfredsställda av organisationen. (Hasnas, 1998). I motsats skiljer 

ledningsperspektivet på olika intressentgrupper. Desto viktigare en intressentgrupp är för 

organisationen, desto större ansträngning kommer organisationen att lägga på att 

tillfredsställa dess förväntningar (Gray, Owen, & Adams, 1996). Det innebär att 

organisationen inte kommer att tillhandahålla alla intressenter den information dem 

efterfrågar. Att det förhåller sig så grundar sig i antagandet om att det är de mest 

betydelsefulla intressenterna som gör att organisationen kan fortleva. Därför bör 

relationen till dem vårdas för att bevara förtroendet för organisationen. 

Hållbarhetsrapportering är ett sätt för organisationen att informera sina intressenter om 

vilket ansvar dem tar i arbetet mot en hållbar ekonomi. Informationen i 

hållbarhetsrapporten utgör således ett betydande kommunikationsverktyg som ledningen 

i organisationen kan använda i syfte att påverka intressenterna. Informationen kan 

användas för att manipulera intressenter i syfte att vinna deras stöd eller godkännande, 

den kan även användas för att avleda deras motstånd och missnöje. Hållbarhetsrapporten 

påverkar således hur marknaden och intressenter förhåller sig till organisationen. (Deegan 

& Unerman, 2011). 

I denna studie möjliggör intressentteorin en kompletterande förklaring till variationen av 

resultatindikatorer i företagens hållbarhetsrapporter genom studiens undersökta samband. 

Teorin förklarar att upplysningarna lämnade i hållbarhetsrapporten påverkas av 

intressenternas efterfrågan, förväntningar och påtryckningar samt vilket perspektiv 

företagen har till sina intressenter. Det innebär att informationen som företagen publicerar 

i hållbarhetsrapporten beror enligt intressentteorin på förväntningar från organisationens 

intressenter samt hur organisationen prioriterar dessa. (Deegan & Unerman, 2011). 
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2.3. Jämförbarhet 
Det är viktigt att inte glömma bort det primära syftet med redovisningen. Vilket är att den 

ska vara användbar för användarna (Smith et al., 2015). Redovisning handlar således om 

att systematiskt redogöra för en verksamhet. Systematik innebär att följa en viss ordning 

för att kunna jämföra olika verksamheter och dess utveckling över tid. Systematiken är 

lika viktig inom hållbarhetsredovisning som inom finansiell redovisning (Andrew & 

Cortese, 2011; Frostenson et al., 2015). Hållbarhetsrapporter bör i likhet med finansiella 

rapporter omfatta redovisningens kvalitativa egenskaper för att den ska anses vara 

användbar (Andrew & Cortese, 2011). GRI har därför tagit efter de kvalitativa 

egenskaperna för finansiell rapportering och benämner dem istället principer. Företag 

som följer GRI:s riktlinjer för hållbarhetsrapportering ska således utgå från ett antal 

kvalitativa principer (Frostenson et al., 2015). 

Jämförbarhet utgör en av de kvalitativa principerna och är i stort sätt likvärdig med den 

finansiella rapporteringens kvalitativa egenskaper. De kvalitativa principerna ska tjäna 

som riktmärke för hur rapporteringen ska utformas och appliceras (Smith et al., 2015). 

Informationen i hållbarhetsrapporten ska utformas på ett sådant sätt att den går att jämföra 

med information från andra företag och över tid. Det innebär att frågor och information 

ska väljas, sammanställas och redovisas konsekvent. För att redovisningen ska anses vara 

konsekvent ska likartad information presenteras över tid. Inom rapportering om 

hållbarhet skulle det kunna översättas till att företaget är konsekvent i valet av 

resultatindikatorer (Frostenson et al., 2015). 

Redovisad information ska även presenteras på ett sådant sätt att den ger intressenter 

möjlighet att analysera förändringar i företagets resultat och jämföra informationen mot 

andra företag. Inom hållbarhetsrapportering skulle det kunna främjas av att samtliga 

företag använder samma resultatindikatorer för att lämna upplysningar om sin 

verksamhet. Jämförbarhet är således en viktig princip för att både interna och externa 

intressenter enkelt ska kunna göra jämförelser, förstå likheter, olikheter och fatta beslut 

(Cheung et al., 2010; Frostenson et al., 2015). Det är lika viktigt både inom rapportering 

av hållbarhet som inom finansiell rapportering. Det gör informationen mer användbar 

(Frostenson et al., 2015). 

Jämförbarhet kan således delas in i två typer. Jämförbarhet över tid och jämförbarhet 

mellan företag. Det första syftar till att informationen i hållbarhetsrapporten ska vara 

konsekvent från år till år. Det andra syftar till att upplysningarna i hållbarhetsrapporten 

emellan företagen ska vara lika. Denna studie behandlar det sistnämnda. 

2.4. Branschtillhörighet 
Tidigare studier visar att det råder stor variation mellan antal resultatindikatorer i 

företagens hållbarhetsrapporter. Variationerna har kartlagts för resultatindikatorer som 

behandlar miljörelaterade frågor (Avram et al., 2018) och områden för miljö, samhälle 

och ekonomi (Roca & Searcy, 2011). Företag tillhörande miljökänsliga branscher som 

olje- och gasindustrin, gruvindustrin och energiförsörjning uppvisade i genomsnitt ett 

högre antal resultatindikatorer i hållbarhetsrapporten (Roca & Searcy, 2012). Företag 

tillhörande icke miljökänsliga branscher uppvisade i motsats ett lägre genomsnittligt antal 

resultatindikatorer i hållbarhetsrapporten (Roca & Searcy, 2012). 

Variationen visade sig således vara störst mellan företag tillhörande miljökänsliga 

branscher respektive icke miljökänsliga branscher (Avram et al., 2018; Roca & Searcy, 

2012). Det kan förklaras av att företag inom miljökänsliga branscher under en längre tid 

haft större påtryckningar från intressenter att rapportera om hur dem arbetar med 

hållbarhet. Det gör att miljökänsliga företag har längre erfarenhet och har således kommit 
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längre i utvecklingen inom hållbarhetsarbetet. Det tar sig uttryck i att miljökänsliga 

branscher i större utsträckning lämnar upplysningar om mer detaljerade och utförliga 

resultatindikator (Roca & Searcy, 2012) samt resultatindikatorer som behandlar negativa 

aspekter (Avram et al., 2018). Variationen kan även förklaras av att företag i 

miljökänsliga branscher påverkas av mimetisk isomorfism (Avram et al., 2018).  Det 

innebär att företagen härmar varandra när det råder osäkerhet om hur dem ska agera för 

att behålla konkurrenskraften på marknaden (Deegan & Unerman, 2011). 

Inom branschen för miljökänsliga företag råder det minst variation i antalet 

resultatindikatorer i hållbarhetsrapporter mellan olje- och gasindustrin och gruvindustrin. 

Det indikerar på en mer utvecklad och konsekvent tillämpning av resultatindikatorer 

(Roca & Searcy, 2012). Störst variation observerades i företag tillhörande 

kommunikation och service, detaljhandel och livsmedelsindustrin. Det indikerar i motsats 

till att företagen inte är lika utvecklade och mogna, vilket gör att resultatindikatorer inte 

tillämpas lika konsekvent (Roca & Searcy, 2012). 

Finansiella resultatindikatorer var klart överlägset representerade i samtliga branscher 

(Roca & Searcy, 2012).  Därefter var resultatindikatorer som behandlar utsläpp mest 

representerad (Avram et al., 2018; Roca & Searcy, 2012). Det kan förklaras av att utsläpp 

utgör en stor del av resultatindikatorerna i GRI:s ramverk, att dem ingår i andra ramverk 

och dessutom är lagreglerad i många länder, vilket innebär tvingande isomorfism (Avram 

et al., 2018). Andra resultatindikatorer som var väl representerade i samtliga branscher 

var resultatindikatorer som behandlar företagens sociala ansvar mot samhället och andel 

återvunnit material (Roca & Searcy, 2012). Resultatindikatorer som behandlar hälsa och 

säkerhet var främst representerad inom tunga industribranscher medan resultatindikatorer 

som behandlade personalrelaterade frågor främst var representerad i detaljhandeln, 

livsmedelsindustrin och kommunikation och service (Roca & Searcy, 2012). 

Roca och Searcy, (2012) undersökte specifika branscher för att se hur 

resultatindikatorerna fördelade sig mellan områdena miljö, samhälle och ekonomi. 

Resultaten visade bland annat att energiförsörjning, banker och finanssektorn lämnade 

upplysningar om flest resultatindikatorer till området ekonomi. Gruvindustrin, 

stålindustrin och skogs- och pappersindustrin lämnade flest upplysningar till området 

miljö. Resultatindikatorer till området för samhälle var väl representerade i samtliga 

branscher men utgjorde aldrig majoritet (Roca & Searcy, 2012). Några få branscher som 

exempelvis olje- och gasindustrin och transport och kommunikation uppvisade en jämn 

fördelning av antalet resultatindikatorer mellan samtliga områden. Generellt var antalet 

resultatindikatorer för området ekonomi väl representerade i samtliga branscher. Medan 

antalet resultatindikatorer inom områdena miljö och samhälle uppvisade stor variation 

mellan företag inom olika branscher. Företagens branschtillhörighet identifieras således 

som en dominant faktor för hållbarhetsrapportering (Fernandez- Feijoo et al., 2014;) 

2.5. Styrelsens könsfördelning 
Historiskt sett har styrelsen i företag varit en mansdominerad arena (Konrad et al., 2008). 

En början på en trendomvandling har de senaste tio åren observerats. Antalet kvinnor i 

börsnoterade företag på Stockholmsbörsen har ökat med nära 60 procent från 19,9 procent 

till 31,7 procent (Statistiska entralbyrån [SCB], 2018). Det är ett stort steg i rätt riktning 

mot en jämn könsfördelning i styrelsen (Statistiska entralbyrån [SCB], 2018).  

Världsledande företag som Amazon, Nike och Visma kan vid första anblick inte tyckas 

ha något gemensamt. Tittar man något närmare upptäcker man att alla tre har fler antal 

kvinnor i styrelsen än konkurrerande företag (MSCI, 2019). Det skulle enligt Konrad et 

al (2008) kunna indikera på att fler kvinnor i styrelsen har vissa effekter på 

organisationen. På grund av den mansdominerade arenan upplever kvinnor som är 
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ensamma representerade i en styrelse bestående av män att det är svårare att få sin röst 

hörd (Konrad et al., 2008). Tidigare studier har därför intresserat sig för antalet kvinnor i 

styrelsen (Fernandez- Feijoo et al., 2014; Konrad et al., 2008). Det har visat sig att minst 

tre kvinnor i styrelsen utgör det kritiska antalet för när kvinnor inte längre känner sig 

underlägsna (Konrad et al., 2008). När antalet kvinnor representerade i styrelsen är minst 

tre förändras gruppdynamiken, stereotypiska förhållanden har lättare att brytas och den 

mansdominerade kommunikationen inom styrelsen förändras (Konrad et al., 2008). 

Förutom att kvinnor i styrelsen gör skillnad för styrelsegruppen bidrar dem även med ett 

antal andra egenskaper till fördel för företaget (Bear et al., 2010; Huse, 2005; Konrad et 

al., 2008). Olika perspektiv på problem och frågor främjas, en bredare målgrupp av 

intressenter kan nås och omfattningen av innehållet i diskussioner blir mer nyanserat 

(Konrad et al., 2008). Kvinnor bidrar även till att utmanade frågor till komplexa problem 

tas upp och de använder sin sociala förmåga på ett positivt sätt för att inverka på 

styrprocessen (Konrad et al., 2008). Företagets rykte, affärsstrategi och medarbetarprofil 

är andra faktorer som observerats påverkas (Bear et al., 2010). Huse (2015) menar att 

både finansiella- och sociala mått främjas av kvinnliga styrelsemedlemmar. 

Kvinnor har även visat sig mer benägna att engagera sig i hållbarhetsprojekt än män 

(Hillman, Canella Jr, & Harris, 2002). Länder med en styrelse bestående av en 

jämnfördelning av kvinnor respektive män har uppvisat en högre nivå på informationen i 

hållbarhetsrapporten (Fernandez- Feijoo et al., 2014). Det överensstämmer med Al-Shaer 

& Zaman (2016) som menar att könsfördelning i styrelsen leder till bättre kvalitet på 

hållbarhetsrapporten. Singh & Vinnicombe (2004) observerade att kvinnor i styrelser som 

inte är underrepresenterade efterlever bolagsstyrningskoder i högre grad jämför med 

företag där majoriteten är män. Resultat från tidigare studier visar både på ett positivt-, 

negativt- och icke-samband gällande kvinnor i styrelsen och effekten på 

hållbarhetsrapportering (Fernandez-Feijoo et al, 2014; Khan, 2010; Shamil et al, 2014). 

2.6. Analysmodell 
Den teoretiska referensramen resulterade i studiens analysmodell av de undersökta 

sambanden. De undersökta sambanden är företagens branschtillhörighet, styrelsens 

könsfördelning och jämförbarhet i hållbarhetsrapportering. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Sammanfattande modell av de undersökta sambanden i studien 

  

Företagens branschtillhörighet 

Jämförbarhet i hållbarhetsrapportering 

Företagens könsfördelning i styrelsen 
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3. METOD 
 

I detta kapitel behandlas de metodval som gjorts i studien. Inledningsvis presenteras 

studiens forskningsansats och synsätt som legat till grund för studiens utformning. Vidare 

presenteras studiens undersökta variabler och design. Därefter ges en förklaring till 

studiens tillvägagångssätt. Avslutningsvis diskuteras studiens metodproblem.

 

3.1. Forskningsansats och synsätt 
Studien syftar till att undersöka sambandet mellan företagens branschtillhörighet, 

styrelsens könsfördelning och utförlighetsnivån i hållbarhetsrapporter som omfattas av 

hållbarhetslagen.  För att besvara studiens syfte tillämpades en deduktiv ansats. Det 

innebär att tidigare forskning och teori ligger till grund för studiens undersökta samband 

(David & Sutton, 2016). Med utgångspunkt i tidigare forskning mynnade teorikapitlet ut 

i studiens analysmodell av de undersökta sambanden. Analysmodellen tillsammans med 

befintliga teorier utgjorde sedan grunden för datainsamlingen och analys av studiens 

resultat. 

Denna studie tar sin utgångspunkt i funktionalismen. Det funktionalistiska synsättet ser 

på organisationer som sammanhängande och ordnade system, vars prestationer kan 

kontrolleras och optimeras genom rationella mätningar (Mogan, 1980). Både information 

och resultat av mätningar från organisationen ses utifrån ett objektivt perspektiv istället 

från ett tolkande perspektiv (Mogan, 1980). Det funktionalistiska synsättet tillåter att 

informationen i hållbarhetsrapporten på ett objektivt sätt kan mätas och jämföras. 

3.2. Litteratursökning 
Med utgångspunkt i en deduktiv forskningsansats har en genomgång av tidigare forskning 

relaterat till ämnesområdet genomförts. Litteratursökningen genomfördes till en början 

med hjälp av databaser som Scopus och Google Scholar tillgängliga via Luleå tekniska 

universitet. Därefter kompletterades litteratursökningen med kedjereferenser som en 

metod för att söka tidigare relevant forskning inom ämnesområdet. För att öka 

tillförlitligheten av tidigare forskning valdes i största mån vetenskapliga artiklar som var 

peer-reweived. Vid litteratursökningen användes följande sökord; 

”Corporate social responsibility reporting”, ”Sustainability reporting”, ”Global 

Reporting Initiative”, ”Comparability”, ”Non-financial regulation”, ”Disclosure 

regulation”, ”Indicators”, ”Performance indicators”, ”Corporate governance”, 

”Board diversity”. 

Till största del bestod litteratursökningen av tidigare vetenskapliga artiklar. Som 

komplement till vetenskapliga artiklar användes andra dokument och rapporter från 

myndigheter och organisationer samt diverse böcker. 

3.3. Studiens variabler 
För att uppfylla syftet med studien förekom tre typer av variabler; oberoende-, beroende 

och kontrollvariabler, vilka har valts mot bakgrund av litteratursökningen. En variabel 

definieras som en egenskap, ett attribut eller en enstaka informationsenhet som samlats 

in om ett fall (David & Sutton, 2016). 

Oberoende variabler  

De oberoende variablerna även kallade orsaksvariabler, förutsätts vara de variabler som 

påverkar den beroende variabeln (David & Sutton, 2016). Studiens oberoende variabler 

är företagens branschtillhörighet och styrelsens könsfördelning. 
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Beroende variabler 

Den beroende variabeln även kallad effektvariabel, påverkas av de oberoende variablerna 

(David & Sutton, 2016). Studiens beroende variabel är jämförbarhet i 

hållbarhetsrapporteringen mellan företag. 

Kontrollvariabel 

Till sist innefattar denna studie en kontrollvariabel. Kontrollvariabeln är en variabel som 

forskaren misstänker kan påverka relationen mellan de oberoende och beroende 

variablerna. Kontrollvariabeln används för att kontrollera att eventuella samband mellan 

de oberoende och beroende variablerna inte endast samvarierar på grund av att dem 

påverkas av en tredje variabel. Om relationen mellan de oberoende och beroende 

variablerna upphör att gälla till följd av införandet av kontrollvariabeln i analysen sägs 

den ursprungliga kausala relationen vara skenbar. (David & Sutton, 2016). Studiens 

kontrollvariabel är således företagets storlek som observerats i ett flertal tidigare studier 

inverka på benägenheten att hållbarhetsrapportera (Khan, 2010; Shamil et al, 2014). 

3.4. Forskningsdesign 
Utifrån studiens syfte valdes lämplig forskningsdesign, vilket var en tvärsnittsdesign. Det 

innebär att data samlas in om mer än ett fall vid en bestämd tidpunkt. Den insamlade data 

kan sedan analyseras för att beskriva och utforska samband (David & Sutton, 2016). 

Fokus i denna studie har lagts på kvantifierbara data från flera olika företag vid samma 

tidpunkt. Detta för att främst möjliggöra jämförelser mellan företag, men även för att öka 

möjligheten om ett uttalande för hela populationen. Därför tillämpades en tvärsnittsdesign 

framför en longitudinelldesign som hade varit mer fördelaktig för jämförelser inom 

samma företag över tid. 

3.5. Studiens utformning 

3.5.1. Val av forskningsobjekt 

Studiens urvalsram utgjordes av företag som upprättade hållbarhetsrapportering i linje 

med GRI:s ramverk samt omfattades av hållbarhetslagen. Ett kriterium för att företag ska 

få ange att dem upprättat sin hållbarhetsrapport i enlighet med GRI:s ramverk är att dem 

uppfyller ramverkets grundkrav (Global Reporting Initiative [GRI], 2019). 

För att identifiera företag enligt ovan kriterier användes Stockholmsbörsen Large Cap 

lista från 1 januari 2017. Av totalt 97 st företag listade på Stockholmsbörsen Large Cap 

angav 61 st att dem upprättat hållbarhetsrapporten i enlighet GRI:s ramverk. Det innebar 

att samtliga 61 st företag uppfyllde ramverkets grundkrav och utgjorde därmed studiens 

population. Ur populationen valdes samtliga företag att undersökas. Det innebar att en 

totalundersökning genomfördes. Fördelen med en totalundersökning är att studiens 

reliabilitet ökar. (David & Sutton, 2016) 

3.5.2. Pilotstudie 

Syftet med pilotstudien var att undersöka GRI:s ramverk och pröva studiens 

insamlingsmetod. Detta för att bygga en grund för metod och säkerställa att informationen 

i de granskade rapporterna kodades likvärdigt av båda författarna. I början av pilotstudien 

då författarna undersökte GRI:s ramverk upptäcktes att ramverket bestod av fler 

uppdateringar. Det innebar att två olika versioner av ramverket fanns tillgängliga för 

företagen att använda under undersökningsperioden. De aktiva versionerna av ramverket 

var således GRI Guidelines 4 (G4) och GRI Sustainability Reporting Standards (SRS). 

Författarna observerade att av de totalt 61 st företagen som utgjorde populationen, 

rapporterade 24 st enligt G4 och 37 st enligt SRS. 
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Beskrivning Antal företag 

Företag listade på Stockholmsbörsen Large Cap 1 januari 2017 97 

Totalt antal företag som tillämpade GRI:s ramverk 61 

Företag som tillämpade versionen G4 24 

Företag som tillämpade versionen SRS 37 

Företag som tillämpade andra ramverk än GRI 36 

Tabell 1. Beskrivning av tillämpade hållbarhetsramverk bland företagen på 

Stockholmsbörsen Large Cap 
  

För att pröva insamlingsmetoden valde således författarna ut tre slumpmässiga företag 

som tillämpade respektive version av GRI att ingå i pilotstudien. Utifrån respektive 

version av GRI utformades ett förutbestämt kodningsschema. Datainsamlingen som 

genomfördes i pilotstudien kom sedan att ingå i huvudstudien. 

Till att börja med granskades rapporterna enskilt efter kodningsschemat, för att sedan 

jämföras och diskuteras gemensamt av författarna ifall oklarheter uppstod. Det gjordes 

främst för att säkerställa att informationen i de granskade rapporterna i de olika 

versionerna tolkats och kodats likvärdigt av båda författarna. 

Under den gemensamma diskussionen uppmärksammade författarna att i båda 

versionerna av GRI:s ramverk förekom resultatindikatorn DMA (G4) och 103 (SRS) 

upprepade gånger i GRI-indexet. Författarna upptäckte även att en del av företagen angett 

att dem lämnat delvisa upplysningar och otydliga upplysningar om vissa 

resultatindikatorer. Utifrån de upptäckter som gjordes under pilotstudien justerade 

författarna insamlingsmetodiken innan huvudstudien genomfördes. 

För att säkerställa att författarna granskade innehållet på likvärdigt sätt genomfördes ett 

test av den interna validiteten. Den visade sig vara hög, vilket indikerar på att 

objektiviteten också är hög. Uppstod det ändå otydligheter diskuterade författarna dem 

sinsemellan för att gemensamt ta ett beslut. Det gjordes för att undvika subjektivitet. 

3.5.3. Datainsamling 

Den insamlade data som ligger till grund för studiens resultat och analys inhämtades i 

huvudsak från företagens årsredovisningar eller hållbarhetsrapporter, tillgängliga på 

företagens officiella hemsida. För att samla in data om antal kvinnor respektive män i 

styrelsen, antalet anställda och företagens branschtillhörighet läste författarna direkt av 

de uppgifter som uppgavs i rapporterna respektive på Stockholmsbörsen Large Cap. För 

att samla in data om studiens resultatindikatorer som behandlar rapporteringskravets 

kategorier för miljörelaterade frågor, sociala förhållanden, personalrelaterade frågor, 

respekt för mänskliga rättigheter, antikorruption och mångfald granskades företagens 

GRI-index. Författarna använde sedan ett kodningsschema och poängsystem för att koda 

samtliga resultatindikatorer enligt mätinstrumentet i de båda versionerna av GRI som var 

aktiva under undersökningsperioden. Värdena dokumenterades i ett Excel-ark för vidare 

bearbetning. För att effektivisera datainsamlingen delades rapporterna upp på hälften var 

och insamlingen genomfördes var för sig utifrån det förutbestämda kodningsschemat. När 

insamlade data var klar lade författarna ihop filerna. 

Resultatindikatorerna utifrån rapporteringskravets kategorier i GRI-indexet kodades 

enligt följande: 

➢ 1= ifall företaget hade lämnat upplysningar om den (inkl. företag som delvis 

lämnat upplysningar om den) 

➢ 0= ifall företaget inte hade lämnat upplysningar om den (inkl. företag som lämnat 

ospecificerade upplysningar om den) 
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3.5.4. Mätinstrument 

För att kunna mäta de undersökta sambanden mellan företagens branschtillhörighet, 

styrelsens könsfördelning och jämförbarhet i hållbarhetsrapporteringen mellan företagen 

måste dessa begrepp operationaliseras. Att operationalisera begrepp innebär att man 

utvecklar en operationell definition och mätinstrument. Operationalisering är således den 

process där abstrakta teoretiska begrepp förvandlas till observerbara och mätbara enheter. 

Ett problem med operationalisering är att den inte ger något samförstånd om 

begreppsdefinitionerna och mätinstrumentet. För att undvika det problemet har tidigare 

studier på området legat till grund för denna studies operationaliseringar och 

mätinstrument (David & Sutton, 2016). 

För att operationalisera rapporteringskravets kategorier i hållbarhetslagen utifrån G4 har 

samma operationalisering som Carini et al (2018) tillämpats. För att möjliggöra liknande 

operationalisering utifrån SRS har GRI:s egna verktyg använts för kartläggning av 

resultatindikatorer i övergången från G4 till SRS (Global Reporting Initiative [GRI], 

2019). Nedan presenteras en översikt över operationaliseringarna för respektive version: 

G4 

Miljörelaterade frågor: EN1-EN34 (34st), sociala förhållanden: SO1-SO2 (2st), SO9-

SO11 (3st), personalrelaterade frågor: LA1-LA11 (11st), LA13-LA16 (4st), respekt för 

mänskliga rättigheter: HR1-HR12 (12st), antikorruption: SO3-SO8 (6st) och mångfald: 

LA12 (1st). 

SRS 

Miljörelaterade frågor: 301-308 (30 st), sociala förhållanden: 413- 414 (4st), 

personalrelaterade frågor: 401-404 (11st), 405-2 (1st), respekt för mänskliga rättigheter: 

406-412 (9st), antikorruption: 205-206, 215, 419 (6st) och mångfald: 405-1 (1st). 

 

 G4 SRS 

Rapporteringskravets kategorier Resultatindikatorer Antal  Resultatindikatorer Antal 

Miljörelaterade frågor  EN1-EN34 34 301-308 30 

Sociala förhållanden  SO1-SO2, SO9-SO11 5 413-414 4 

Personalrelaterade frågor  LA1-LA11, LA13-LA16 15 401-404, 405-2 12 

Mänskliga rättigheter  HR1-HR12 12 406-412 9 

Antikorruption SO3-SO8 6 205-206, 415, 419 6 

Mångfald  LA12 1 405-1 1 

Summa   73   62 

Tabell 2. Operationalisering av rapporteringskravets kategorier till G4 och SRS 

Författarna har i likhet med tidigare studier (Carini et al., 2018) använt antalet 

resultatindikatorer i GRI-indexet i företagens hållbarhetsrapport eller årsredovisning som 

ett mått på ”jämförbarhet”. För att operationalisera begreppet ”jämförbarhet” har ett 

”utförlighetsindex” för varje företag beräknats. Utförlighetsindexet visar hur stor andel 

av upplysningarna enligt operationaliseringen av rapporteringskravets kategorier och 

GRI:s resultatindikatorer som företagen lämnat upplysningar om i sitt GRI-index. 
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Utförlighetsindex: 

 

 

 

Xi är ”x” antal resultatindikatorer som företag ”i” har lämnat upplysningar om i hållbarhetsrapporten eller 

årsredovisningen. 

X är det totala antalet resultatindikatorer (G4 73 och SRS 62) som företaget kan lämna upplysningar om i 

hållbarhetsrapporten eller årsredovisningen. 

Andra begrepp som behövde operationaliseras var studiens oberoende variabler 

”branschtillhörighet” och ”könsfördelning”. Företagens branschtillhörighet definieras 

utifrån indelningen på Stockholmsbörsen Large Cap vilka var följande; dagligvaror, 

energi, finans och fastighet, hälsovård, industrivaror och tjänster, informationsteknik, 

material, sällanköpsvaror och tjänster samt telekomoperatörer. Könsfördelning definieras 

som andelen kvinnor i styrelsen. För att kunna beräkna andelen kvinnor i styrelsen har 

således data insamlats på antalet kvinnor respektive män och totalt antal medlemmar i 

styrelsen. 

Även begreppet ”företagens storlek” som utgör studiens kontrollvariabel behövde 

operationaliseras. I likhet med tidigare studier (Dienes, Sassen, & Fischer, 2016) 

definierar författarna företagens storlek som medelantalet anställda i företaget för 

räkenskapsåret 2017. 

3.6. Analys av data 
Studiens datainsamling analyserades i Excel och statistikprogrammet IBM Statistical 

Package for the Social Science (SPSS). Beskrivande statistik användes för att få en 

överskådlig bild av hur utförligt företagen lämnat upplysningar om resultatindikatorerna 

i GRI:s ramverk samt andelen kvinnor i styrelsen. Spridningsdiagram användes om 

komplement för att få en överskådlig bild av samtliga observationer. Redan då började 

första aningar om resultatet att träda fram. För att möjliggöra en grundligare analys av de 

undersökta sambanden användes korstabulering som teknik för beskrivning och 

utforskning av relationerna. För att sammanfatta relationerna mellan variablerna 

användes Cramers V en teknik för sambandsmått som anger styrkan i relationerna. För 

att analysera resultaten och försöka tillhandahålla en vidare förklaring till varför 

resultaten ser ut som dem gör har den teoretiska referensramen använts. 

3.7. Metodproblem 
Utifrån studiens syfte valdes lämplig insamlingsmetod för empirin. I likhet med tidigare 

studier valdes därför en dokumentstudie utförd som en kvantitativ innehållsanalys (Carini 

et al., 2018; Searcy et al., 2015; Avram et al., 2018; Roca & Searcy, 2012). Styrkan i vald 

insamlingsmetod är att den hjälper till att konkret beskriva hur empirin ser ut. Svagheten 

är att den inte tillhandahåller någon vidare förklaring till varför datan ser ut som den gör 

(Bryman & Bell, 2013). Denna studie syftar till att försöka ge en möjlig förklaring till 

sambandet mellan studiens oberoende variabler och jämförbarheten i 

hållbarhetsrapporten. För att väga upp svagheten med vald insamlingsmetod har den 

teoretiska referensramen använts som komplement för att möjliggöra en förklaring. En 

kvantitativ innehållsanalys innebar att författarna kodade insamlade data efter ett 

förutbestämt kodningsschema. För att minska risken för subjektivitet genomfördes en 

pilotstudie. 

𝑥𝑖
𝑋
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3.7.1. Bortvalsanalys 

Mot bakgrund av de upptäckter som författarna gjorde under pilotstudien motiveras 

följande val. Resultatindikatorerna DMA (G4) och 103 (SRS) som förekom upprepade 

gånger i GRI-indexet för vissa företag valdes bort. Företagen kan själva välja på vilket 

sätt dem vill hänvisa till resultatindikatorn. Antingen kan dem hänvisa till den engång i 

början av GRI-indexet eller löpande tillsammans med resultatindikatorer som kräver det. 

För att möjliggöra en rättvisare poängsättning av hur utförligt företagen lämnat 

upplysningar om resultatindikatorerna valdes dem således bort. 

Resultatindikatorer som företagen angett att dem delvis rapporterat på har tilldelats 1 

poäng i poängsystemet. Det motiveras av att företag som exempelvis rapporterar enligt 

GRI:s ramverk för fösta gången inte har möjlighet att lämna upplysningar på hela 

resultatindikatorn eftersom den bygger på resultat från tidigare år. Genom att tilldela 

företagen 1 poäng i poängsystemet går dessa företag inte miste om poäng som dem har 

gjort sig förtjänta av. 

Resultatindikatorer som inte var specifika till sin karaktär och på ett objektivt sätt gick att 

härleda till en specifik resultatindikator som exempelvis ”306-x” har valts bort. En 

härledning av denna typ av resultatindikator skulle kräva en djupare tolkande analys, 

vilket ligger utanför denna studies undersökningsområde. 

3.7.2. Studiens trovärdighet 

Validitet och reliabilitet är två viktiga egenskaper för bedömningen av studiens 

trovärdighet inom samhällsvetenskaplig forskning. Studiens trovärdighet är således 

beroende av både hög validitet och reliabilitet. (Bryman & Bell, 2013; Saunders, Lewis, 

& Thornhill, 2012). 

Validitet 

Validitet handlar främst om i vilken utsträckning forskaren verkligen undersöker det som 

avses att undersökas (Bjereld, Demker, & Hinnfors, 2009). Validitet utgör graden av 

överensstämmelse mellan den teoretiska och den operationella definitionen genom 

mätinstrumentets relevans utifrån operationaliseringen av begrepp från en teoretisk grund 

(Bjereld et al., 2009). 

Validiteten är således hög om forskaren verkligen mäter det som studien avser att mäta 

(Bjereld et al., 2009; Bryman & Bell, 2013). Ett sätt att säkerställa detta är att använda 

operationaliseringar och mätinstrument som tagits fram av tidigare studier (Bryman & 

Bell, 2013). Därför har tidigare studier legat till grund för val av relevanta 

operationaliseringar och mätinstrument för studiens variabler (Avram et al., 2018; Carini 

et al., 2018; Khan, 2010; Shamil et al, 2014). 

Inom kvantitativa undersökningar är tvärsnittsdesign en vanlig forskningsdesign. 

Generellt kännetecknas tvärsnittsstudier för risk för skenbara samband. Det innebär att 

trots att forskaren verkar kunna identifiera en kausal relation mellan två variabler, så beror 

inte relationen på ett direkt orsak-verkan-förhållande utan på en tredje variabel, känd eller 

okänd. Sambandet sägs därmed vara skenbart eller falskt (David & Sutton, 2016). Det är 

således svårt att fastställa i vilken utsträckning den oberoende variabeln påverkar 

variationen i den beroende variabeln (Saunders et al., 2012).  Det ökar risken för brister i 

validiteten (Bryman & Bell, 2013). Det är av stor vikt för studiens resultat att säkerställa 

de oberoende variablernas orsaksriktning. I denna studie har därför en kontrollvariabel 

inkluderats som valts mot bakgrund från tidigare studier. Kontrollvariabeln hjälper 

författarna att kontrollera förhållandet mellan studiens variabler och stärker på så sätt 

studiens validitet. 
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En kvantitativ undersökning bygger på objektiva observationer utifrån ett förutbestämt 

observationsschema (David & Sutton, 2016).  Med hjälp av en pilotstudie kan eventuella 

brister i studiens insamlingsmetod upptäckas. Det möjliggör för författarna att korrigera 

eventuella brister i datainsamlingen innan huvudstudien genomförs. En pilotstudie 

möjliggör även att operationaliserade definitioner används på samma sätt av författarna. 

Pilotstudien hjälper således till att stärka studiens validitet (Patel & Davidson, 2011). 

Genom att data om studiens variabler samlats in från offentliga dokument som 

årsredovisningar och hållbarhetsrapporter ökar den omedelbara validiteten. Med 

omedelbar validitet avses att validiteten spontant eller intuitivt uppfattas som hög eller 

låg. (Bjereld et al., 2009) 

Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om hur undersökningen mäts (Bjereld et al., 2009). Den rör 

förhållandet mellan den operationella definitionen och empirin. Det kan förklaras som ett 

mått på hur konsekvent mätinstrumentet är i vad den avser att mäta (Hair Jr, 2010). Om 

mätningarna är oskickligt genomförda spelar det ingen roll om måtten är valida eller inte, 

det blir ändå fel (Bjereld et al., 2009). 

Studiens reliabilitet är således hög ifall studien kan utföras på nytt med samma resultat 

oberoende av vem som utför mätningarna (Bryman & Bell, 2013; Saunders et al., 2012). 

Måtten ska inte variera med tiden eller påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga 

händelser (Bryman & Bell, 2013). Genom att samla in data från offentligt publicerade 

dokument stärks därmed studiens reliabilitet. Att använda offentliga årsredovisningar och 

hållbarhetsrapporter innebär att informationen tryckt i dem är konstant över tid (Bryman 

& Bell, 2013). Det innebär även att oberoende av vem som genomför studien 

tillhandahålls samma information. Offentligt tryckta publicerade dokument möjliggör 

således en konsekvent analys av datainsamlingen. 

Ett annat sätt att stärka reliabiliteten är att mäta den interna subjektiviteten genom att 

författarna själva upprepar delar av undersökningen. Om de upprepade delarna visar på 

samma resultat som vid den tidigare mätningen säger man att den interna subjektiviteten 

är hög (Bjereld et al., 2009). Författarna valde därför att upprepa 10 procent av insamlade 

data (David & Sutton, 2016).  Kontrollen visade inte på några väsentliga felaktigheter. 

Två andra vanligt förekommande fel i inmatningen av koder är felaktigheter som både 

faller utanför och innanför det förväntade kodningsspannet. I det första fallet innebär det 

att ett värde som faller utanför intervallet i studiens nominalskala 0 och 1 observeras. I 

det andra fallet innebär det att ett värde på studiens nominalskala faller inom intervallet 

0 och 1 men kodas på fel observation. Det första felet är vanligen enklare att upptäcka än 

det andra (David & Sutton, 2016). 

För att stärka reliabiliteten har författarna kompletterat den interna subjektiviteten. Det 

har gjorts genom att kontrollera samtliga insamlade observationer utifrån de två 

ytterligare felaktigheter som kan uppstå i inmatningen av koder. Resultaten visade på att 

ett fåtal inmatade koder hade kodats utanför kodningsintervallet 0 och 1. De felinmatade 

koderna kontrollerades igen och korrigerades därefter. 

Reliabiliteten kan även stärkas genom en totalundersökning. Det innebär att forskaren 

undersöker samtliga objekt inom den valda populationen. Det möjliggör ett utlåtande om 

hela populationen. Därav genomfördes studien som en totalundersökning. (David & 

Sutton, 2016) 
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4. RESULTAT 

I detta kapitel presenteras studiens resultat med hjälp av tabeller och diagram. 

Inledningsvis presenteras övergripande resultat och därefter presenteras resultaten för 

studiens undersökta samband. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av 

huvudresultatet utifrån analysmodellen i den teoretiska referensramen.

 

I nedanstående tabell presenteras resultaten från studiens kvantitativa innehållsanalys av 

företagens årsredovisningar och hållbarhetsrapporter. Tabell 3 visar en översiktlig bild av 

den empiri som ligger till grund för analys och slutsats. Kolumnerna i tabellen visar 

studiens undersökta variabler, företagens branschtillhörighet, styrelsens könsfördelning 

mätt som andel kvinnor i styrelsen och jämförbarheten mätt som utförlighetsnivån. 

Raderna visar insamlad empiri för respektive företag. 

Företag Branschtillhörighet Andel kvinnor i styrelsen Utförlighetsnivå 

AAK  Sällanköpsvaror- och tjänster 63% 81% 

Ahlsell Industrivaror & tjänster 33% 18% 

Ahlstrom-Munksjö Oyj Material 38% 11% 

ASSA ABLOY  Industrivaror & tjänster 30% 40% 

Atlas Copco Industrivaror & tjänster 27% 47% 

Atrium Ljungberg  Finans & Fastighet 33% 23% 

Avanza Bank Finans & Fastighet 43% 13% 

Axfood Dagligvaror 33% 34% 

BillerudKorsnäs Material 44% 50% 

Boliden Material 29% 58% 

Bonava  Finans & Fastighet 43% 18% 

Castellum Finans & Fastighet 57% 27% 

Electrolux Sällanköpsvaror- och tjänster 31% 55% 

Ericsson  Informationsteknik 38% 34% 

Essity  Sällanköpsvaror- och tjänster 46% 35% 

Fabege Finans & Fastighet 75% 19% 

Fast. Balder  Finans & Fastighet 20% 15% 

Fingerprint Cards  Industrivaror & tjänster 25% 18% 

Handelsbanken  Finans & Fastighet 45% 31% 

Hennes & Mauritz  Dagligvaror 50% 56% 

HEXPOL Material 57% 48% 

Holmen  Material 15% 45% 

Hufvudstaden  Finans & Fastighet 33% 12% 

Husqvarna  Sällanköpsvaror- och tjänster 38% 21% 

ICA Gruppen Dagligvaror 33% 18% 

Industrivärden  Finans & Fastighet 40% 18% 

JM Finans & Fastighet 27% 15% 

Kindred Group Dagligvaror 14% 13% 

Kinnevik  Finans & Fastighet 27% 14% 

Klövern  Finans & Fastighet 60% 13% 

Kungsleden Finans & Fastighet 71% 18% 

Loomis  Industrivaror & tjänster 50% 27% 

Lundin Mining Corporation Material 13% 69% 

Lundin Petroleum Energi 38% 30% 

Modern Times Group Dagligvaror 33% 26% 

NCC Industrivaror & tjänster 33% 31% 

NIBE Industrier  Industrivaror & tjänster 33% 94% 

Nordea Bank Abp Finans & Fastighet 43% 38% 

Oriflame Sällanköpsvaror- och tjänster 33% 45% 

Pandox  Finans & Fastighet 38% 15% 

Peab Industrivaror & tjänster 31% 25% 

Ratos  Finans & Fastighet 43% 3% 

Resurs Holding Finans & Fastighet 25% 3% 

SAAB Industrivaror & tjänster 31% 30% 

Sandvik Industrivaror & tjänster 30% 33% 

SCA  Sällanköpsvaror- och tjänster 42% 13% 
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SEB  Finans & Fastighet 47% 11% 

Securitas  Industrivaror & tjänster 42% 15% 

SKF  Industrivaror & tjänster 25% 53% 

SSAB Material 25% 34% 

Stora Enso Material 33% 100% 

Swedbank  Finans & Fastighet 45% 21% 

Swedish Orphan Biovitrum Hälsovård 38% 24% 

Tele2  Telekomoperatörer 50% 21% 

Telia Company Telekomoperatörer 45% 34% 

Tieto Oyj Informationsteknik 20% 15% 

Trelleborg Industrivaror & tjänster 25% 45% 

Wallenstam  Finans & Fastighet 60% 14% 

Wihlborgs Fastigheter Finans & Fastighet 43% 26% 

Volvo  Industrivaror & tjänster 38% 27% 

ÅF  Industrivaror & tjänster 30% 19% 

Antal företag: 61 Antal branscher: 9     

Tabell 3. Översikt resultat 

Rapporteringskravets kategorier Utförlighetsnivå (medelvärde per kategori i rapporteringskravet) 

Miljörelaterade frågor 31% 

Sociala förhållanden 21% 

Personalrelaterade frågor 32% 

Mänskliga rättigheter 24% 

Antikorruption 45% 

Mångfald 87% 

Tabell 4. Översikt utförlighetsnivå för rapporteringskravets kategorier 

Tabell 4 visar en översikt av den genomsnittliga utförlighetsnivån för respektive kategori 

i rapporteringskravet. Ur tabellen kan utläsas att företagen i genomsnitt lämnar mest 

utförliga upplysningar om kategorierna mångfald och antikorruption. Därefter följer 

personal- och miljörelaterade frågor och sist mänskliga rättigheter och sociala 

förhållanden. 

4.1. Övergripande resultat 
 Ett första stadium i sammanställningen av studiens resultat är att sammanfatta de 

enskilda variablerna i empirin. För att göra det används beskrivande statistik och 

spridningsdiagram. De övergripande resultaten möjliggör för författarna att börja 

identifiera tendenser och notera anmärkningsvärda data som grund för vidare analys. 

4.1.1. Beskrivande statistik 

Variabel Minimum Maximum Medelvärde Median Standardavvikelse 

Utförlighetsnivå (%) 3% 100% 30% 26% 20% 

Kvinnor i styrelsen (%) 13% 75% 38% 38% 13% 

Tabell 5. Beskrivande statistik utförlighetsnivå och andelen kvinnor i styrelsen 

Tabell 5 visar beskrivande statistik för jämförbarheten och andelen kvinnor i styrelsen. 

Beskrivande statistik för jämförbarheten visar stor skillnad mellan minimum- och 

maximumvärdena. Medelvärdet innebär att företagen i genomsnitt lämnar upplysningar 

om 30 procent av alla resultatindikatorer utifrån rapporteringskravets kategorier. 

Medianen understiger medelvärdet vilket innebär att uteliggare kan anas eftersom 

medelvärdet är känsligt för uteliggare. Standardavvikelsen visar hur mycket värdena för 

populationen avviker från medelvärdet, det innebär att värdena avviker 20 procent från 

medelvärdet. 
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Beskrivande statistik för datamaterialet avseende andelen kvinnor i styrelsen visar ett mer 

samlat intervall utifrån minimum- och maximumvärdena. Ett medelvärde och median 

som visar samma andel kvinnor i styrelsen innebär att värdena är jämnt fördelade mellan 

minimum- och maximumvärdena. Standardavvikelsen visar att värdena avviker 13 

procent från medelvärdet. 

4.1.2.  Spridningsdiagram 

Diagram 1. Spridningsdiagram utförlighetsnivå, andelen kvinnor i styrelsen och branschtillhörighet 

Spridningsdiagram är ett enkelt sätt att visualisera relationen mellan studiens kvantitativa 

variabler. Diagram 1 visar således en presentation av relationen mellan jämförbarheten, 

andel kvinnor i styrelsen och företagens branschtillhörighet. Andel kvinnor i styrelsen är 

representerad på spridningsdiagrammets x-axel. Jämförbarheten är representerad på 

spridningsdiagrammets y-axel. De undersökta företagen som utgör studiens population är 

representerade som färgkodade prickar efter branschtillhörighet. 

Genom att studera fördelningen av prickarna i spridningsdiagrammet kan förhållandet 

mellan de kvantitativa variablerna utläsas. Författarna konstaterar att det varken råder 

något positivt eller negativt samband mellan jämförbarhet och andelen kvinnor i 

styrelsen. Fördelningen av prickarna avslöjar tydligt uteliggare i datamaterialet. 

Uteliggare uppträder som isolerade prickar på ett visst avstånd från majoriteten av 

prickarna. De är viktiga att identifiera eftersom de kan påverka den följande analysen. Ur 

spridningsdiagrammet kan fem tydliga uteliggare identifieras vilka tillhör branscherna 

material, industrivaror och tjänster, sällanköpsvaror- och tjänster samt finans och 

fastighet. Företag tillhörande material och industri och tjänster uppvisar en hög 

utförlighetsnivå men lägre andel kvinnor i styrelsen. Företag tillhörande finans och 

fastighet uppvisar i motsats en hög andel kvinnor i styrelsen men låg utförlighetsnivå. Ett 

av företagen inom branschen sällanköpsvaror- och tjänster uppvisar både relativt hög 

utförlighetsnivå och samtidigt en relativt hög andel kvinnor i styrelsen. 

Utifrån spridningsdiagrammet kan även kraftiga anhopningar studeras. Anhopningen av 

prickarna observeras inom värdeintervallet 30-50 procent på den horisontella x-axeln och 

10-40 procent på den vertikala y-axeln. Prickar som ligger i en lodrät linje innebär att de 

har samma andel kvinnor i styrelsen men tillämpar olika många resultatindikatorer i 
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hållbarhetsrapporten. Samma resonemang följer av prickar som ligger i en vågrätlinje, de 

tillämpar lika många resultatindikatorer men har olika andel kvinnor i styrelsen. Genom 

att studera prickarna utifrån företagens branschtillhörighet kan en viss trend mellan 

företag inom industrivaror och tjänster och finans och fastighet utläsas. Företag inom 

industrivaror och tjänster tenderar ha en lägre andel kvinnor i styrelsen jämfört med 

företag inom finans och fastighet även om de generellt lämnar upplysningar om lika antal 

resultatindikatorer. 

I och med att det inte råder något linjärt samband behöver insamlade data bearbetas 

ytterligare för att möjliggöra en djupare analys. Det innebär att kvantitativa variabler 

bearbetas om till kvalitativa variabler för att närmare kunna utforska sambanden med 

hjälp av korstabulering. Vid indelningen av intervallen för de kvantitativa variablerna 

som bearbetades och kategoriserades till kvalitativa variabler tog författarna hänsyn till 

minimum-, maximum-, medel- och medianvärdena samt uteliggare i materialet. 

4.2. Studiens undersökta samband 
Korstabulering gör det möjligt att ytterligare studera datainsamlingen för att vidare 

genomföra en djupare analys av de undersökta sambanden där spridningsdiagrammet inte 

visade på något linjärt samband. Korstabulering tillåter således en grundligare 

utforskning av observationerna från olika undergrupper istället för enskilda variabler. 

Med den oberoende variabeln placerad i kolumnen och den beroende variabeln i raden så 

kommer tabellen innehålla en radtotal för varje rad och en kolumntotal för varje kolumn. 

Tabellens celler innehåller andelen fall inom varje kategori. Genom att beräkna 

korstabuleringen i relativa tal istället för absoluta tal möjliggörs en utförligare analys av 

resultatet. För att visualisera data från korstabuleringen kan ett grupperat stapeldiagram 

användas. Varje kategori i den oberoende variabeln representeras av en stapel för varje 

kategori i den beroende variabeln. 

För att sammanfatta relationen mellan två variabler och beräkna styrkan i sambandet kan 

olika sambandsmått användas. Lämpliga sambandsmått för korstabulering är Cramers V. 

Cramers V lämpar sig när båda variablerna innehåller fler än två kategorier. Styrkan i 

sambandet kan variera mellan 0 och 1. Ett värde på 0 indikerar att det inte finns något 

samband medan ett värde på 1 indikerar att det råder ett perfekt samband mellan 

variablerna. Det innebär att ett värde närmare 0 indikerar på svagt samband medan ett 

värde närmare 1 indikerar på ett starkare samband. 

4.2.1. Företagens branschtillhörighet 

Tabell 6. Korstabell företagens branschtillhörighet 

 

                    

 Företagens branschtillhörighet  

Utförlighet

snivå (%) 
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& tjänster 

Informati

onsteknik 
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total 

0-10 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 

10-20 40% 0% 62% 0% 27% 50% 13% 17% 0% 36% 

20-30 20% 0% 19% 
100

% 
20% 0% 0% 17% 50% 18% 

30-40 20% 
10

0% 
10% 0% 20% 50% 13% 17% 50% 18% 

40-50 0% 0% 0% 0% 20% 0% 38% 17% 0% 11% 

50-100 20% 0% 0% 0% 13% 0% 38% 33% 0% 13% 
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100% 100% 
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100% 100% 

100
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I syfte att möjliggöra ett uttalande om sambandet mellan företagens branschtillhörighet 

och jämförbarheten används korstabulering. Tabell 6 visar således en korstabell angivet i 

kolumnprocent. Kolumnerna representerar företagens branschtillhörighet och raderna 

representeras utförlighetsnivån. Procenttalen i cellerna representerar hur företagen inom 

respektive bransch fördelar sig mellan utförlighetsnivån. Kolumntotalen på 100 procent 

visar således att samtliga företag inom respektive bransch är fördelade över de olika 

utförlighetsnivåerna. Radtotalen visar fördelningen av samtliga undersökta företag 

mellan respektive utförlighetsnivå. 

Ur korstabellen kan det utläsas att fördelningen av kolumnprocenten varierar för olika 

utförlighetsnivåer inom samma branschtillhörighet. Branscherna för dagligvaror, finans 

och fastighet, industrivaror, material och sällanköpsvaror har företag representerade i 

majoriteten av samtliga utförlighetsnivåer. Korstabellen visar att vissa branscher är mer 

samlade inom vissa intervall av utförlighetsnivån jämfört med andra. Samtidigt som det 

överlag är stor variation på utförlighetsnivåerna inom majoriteten av branscher. Finans 

och fastighet uppvisar ett högre antal företag som lämnar upplysningar inom ett lägre 

intervall av utförlighetsnivåer. Medan företag inom material uppvisar ett högre antal 

företag som lämnar upplysningar inom ett högre intervall av utförlighetsnivåer. 

 

Diagram 2. Stapeldiagram företagens branschtillhörighet 

Diagram 2 visar en grafisk presentation av data som återfinns i tabell 6 för korstabulering. 

Syftet med diagram 2 är att presentera en överskådlig bild av data från tabell 6 genom ett 

grupperat stapeldiagram. Den horisontella x-axeln representerar utförlighetsnivån och 

den vertikala y-axeln representerar andelen företag. Färgen på staplarna representerar 

företagens branschtillhörighet och höjden på staplarna representerar hur många företag 

inom respektive bransch i relativa tal som rapporterar inom respektive utförlighetsnivå. 

Sambandet för branschtillhörigheterna och intervallen för utförlighetsnivå kan tydligare 

visualiseras med hjälp av stapeldiagrammet. De flesta branscher finns representerade över 

majoriteten av intervallen för utförlighetsnivå. Branschtillhörigheterna hälsovård och 

energi består endast av ett företag vardera och representeras således av endast en stapel i 

diagrammet, vilket förklarar varför det ser ut som att det finns två branscher i 

datamaterialet som är fullständigt homogena i utförlighetsnivån inom branschen. 
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Tabell 7. Sambandsmått företagens branschtillhörighet 

I syfte att möjliggöra en vidare analys av styrkan mellan företagens branschtillhörighet 

och jämförbarheten i hållbarhetsrapporteringen användes sambandsmåttet Cramers V. 

Cramers V visar att styrkan i sambandet är 0,381 och grundar sig på tabell 6 om 

korstabulering. Enligt Bryman och Cramer (1997) indikerar värden mellan 0,19 eller 

mindre på ett mycket svagt samband, värden mellan 0,20 till och med 0,39 på ett svagt 

samband och värden mellan 0,40 till och med 0,69 på ett ringa samband. Det innebär att 

0,381 indikerar på ett svagt samband. 

4.2.2. Styrelsens könsfördelning 

       

 
Andel kvinnor i styrelsen 

 

Utförlighetsnivå (%) 0-20% 20-30% 30-40% 40-50% 50-100% Radtotal 

0-10 0% 8% 0% 6% 0% 3% 

10-20 60% 33% 29% 31% 57% 36% 

20-30 0% 0% 29% 25% 14% 18% 

30-40 0% 17% 24% 25% 0% 18% 

40-50 20% 25% 5% 6% 14% 11% 

50-100 20% 17% 14% 6% 14% 13% 

Kolumntotal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tabell 8. Korstabell andelen kvinnor i styrelsen 

I syfte att möjliggöra ett uttalande om sambandet mellan andelen kvinnor i styrelsen och 

jämförbarheten används korstabulering. Tabell 8 visar således en korstabell angivet i 

kolumnprocent. Kolumnerna representerar andelen kvinnor i styrelsen indelade i intervall 

och raderna representerar utförlighetsnivån för olika intervall. Procenttalen i tabellens 

celler representerar hur företagen inom respektive intervall för andelen kvinnor i styrelsen 

fördelar sig mellan utförlighetsnivån. Kolumntotalen på 100 procent visar således att 

samtliga företag inom respektive intervall för andelen kvinnor i styrelsen finns fördelade 

över intervallen av utförlighetsnivå. Radtotalen visar fördelningen av samtliga undersökta 

företag för respektive utförlighetsnivå. 

Ur korstabellen kan det utläsas att av kolumnprocenten varierar för varje intervall 

avseende andelen kvinnor i styrelsen mellan olika utförlighetsnivåer. Det går inte att se 

något tydligt samband utifrån korstabellen. Inom respektive intervall för andelen kvinnor 

i styrelsen representeras de flesta nivåerna av utförlighet. Det indikerar på att det inte 

finns något samband mellan andel kvinnor i styrelsen och jämförbarheten. Det syns 

genom att majoriteten av företagen oavsett intervall för andelen kvinnor i styrelsen 

representeras inom låga intervall för utförlighetsnivån. 

Nominal & Nominal Värde  

Cramers V 0,381 

N Valida fall 61 
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Diagram 3. Stapeldiagram andelen kvinnor i styrelsen 

Diagram 3 visar en grafisk presentation av data som återfinns i tabell 8 för korstabulering. 

Syftet med diagram 3 är att presentera en överskådlig bild av data från tabell 8 genom ett 

grupperat stapeldiagram. Den horisontella x-axeln representerar utförlighetsnivån och 

den vertikala y-axeln representerar andelen företag. Färgen på staplarna representerar 

andelen kvinnor i styrelsen indelade i intervall. Höjden på staplarna representerar hur 

många företag inom respektive intervall i relativa tal för andelen kvinnor i styrelsen som 

rapporterar inom respektive utförlighetsnivå. Stapeldiagrammet visar att fördelningen av 

staplar är ungefär lika mellan intervallen för utförlighetsnivå. Det tyder på en stor 

variation av utförlighetsnivån för företag med ungefär samma andel kvinnor i styrelsen, 

det är således enkelt att se att det inte råder något tydligt samband mellan andel kvinnor i 

styrelsen och jämförbarhet i hållbarhetsrapporten. Inom utförlighetsintervallet 10-20 

procent är samtliga intervall för andelen kvinnor i styrelsen representerad, staplarna utgör 

även de högsta vilket innebär att flest företag befinner sig inom utförlighetsintervallet 10-

20 procent. Resterande staplar i spridningsdiagrammet är relativt lika höga och därmed 

kan ingen tydlig trend för sambandet observeras. 

 

Nominal & Nominal Värde  

Cramers V 0,262 

N Valida fall 61 

Tabell 9. Sambandsmått andelen kvinnor i styrelsen 

I syfte att möjliggöra en vidare analys av styrkan mellan styrelsens könsfördelning och 

jämförbarheten i hållbarhetsrapporteringen användes sambandsmåttet Cramers V. 

Cramers V visar att styrkan i sambandet är 0,262 och grundar sig på tabell 8 om 

korstabulering. Enligt Bryman och Cramer (1997) indikerar värden mellan 0,19 eller 

mindre på ett mycket svagt samband, värden mellan 0,20 till och med 0,39 på ett svagt 

samband och värden mellan 0,40 till och med 0,69 på ett ringa samband. Det innebär att 

0,262 indikerar på ett svagt samband. 
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4.2.3. Elaborering 

För att undvika skenbara samband som innebär att sambandet mellan två variabler inte 

beror på ett direkt orsak-verkanförhållande utan på en tredje variabel infördes en 

kontrollvariabel. Studiens kontrollvariabel är företagens storlek mätt som genomsnittet 

antalet anställda. Kontrollvariabeln testades i korstabuleringen för studiens undersökta 

samband, företagens branschtillhörighet samt andelen kvinnor i styrelsen. Även efter 

införandet av kontrollvariabeln förändrades inte resultaten för sambanden. Det indikerar 

på att risken för skensamband avlägsnats. 

4.3. Sammanfattning av resultatet 
Resultatet från empirin indikerar att sambandet med företagens branschtillhörighet är 

något starkare än sambandet med andelen kvinnor i företagens styrelse, även om båda 

sambanden är relativt svaga. Det visas genom sambandsmåttet Cramers V som för 

sambandet med företagens branschtillhörighet är 0,381 jämfört med 0,262 för sambandet 

med styrelsens könsfördelning. De båda sambanden skiljer sig således åt inom spannet 

för värdena som indikerar på ett svagt samband. 
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5. ANALYS AV RESULTAT 

I detta kapitel analyseras studiens resultat utifrån institutionell teori, intressentteorin och 

tidigare forskning. Inledningsvis presenteras de centrala resultaten om jämförbarheten i 

hållbarhetsrapporteringen. Vidare analyseras och diskuteras de undersökta sambanden 

i analysmodellen. Avslutningsvis presenteras en sammanfattande resultatanalys.

 

Syftet med denna studie var att undersöka vilket samband företagens branschtillhörighet 

och andelen kvinnor i styrelsen har på jämförbarheten i hållbarhetsrapporten mellan 

företag som omfattas av hållbarhetslagen. Resultatet visade att båda sambanden var 

relativt svaga. Sambandet för företagens branschtillhörighet visade sig något starkare 

jämfört med andelen kvinnor i styrelsen. Det tyder på att det kan finnas andra 

underliggande faktorer som påverkar jämförbarheten i hållbarhetsrapporten. 

5.1. Företagens branschtillhörighet 
Resultatet tyder på ett svagt samband mellan företagens branschtillhörighet och 

jämförbarheten i hållbarhetsrapporten. Det kan utläsas i diagram 2 som visar att staplarna 

inom respektive branschtillhörighet varierar mellan intervallen för utförlighetsnivån. Det 

stärks även av sambandsmåttet Cramers V som visar styrkan i sambandet vilket kan 

utläsas i tabell 7. Skillnader kan anas i jämförelsen mellan olika branscher men 

utförlighetsnivån för företagen inom respektive branschtillhörighet är för utspridd för att 

kunna uppvisa något tydligare samband. 

De upplysningar företagen valt att lämna i hållbarhetsrapporterna kan förklaras till viss 

del utifrån vilken information som efterfrågas. Företagen lämnar upplysningar i sina 

hållbarhetsrapporter utefter vilken information som efterfrågas av olika intressenter till 

företaget utifrån ett intressentteoretiskt perspektiv. Företag inom samma 

branschtillhörighet har liknande intressenter med liknande informationsbehov och det gör 

att företag inom samma branschtillhörighet tenderar att möta intressenternas 

informationsbehov på liknande sätt. Vilket kan ta sig uttryck i vilka resultatindikatorer de 

väljer att lämna upplysningar om i hållbarhetsrapporten. 

Trots detta är de undersökta företagen relativt homogena i utförlighetsnivå med små 

tendenser till skillnader mellan olika branscher men samtidigt också med väldigt stor 

spridning inom varje bransch. Genomsnittlig utförlighetsnivå mellan 

branschtillhörigheterna varierar en aning men den genomsnittliga variationen kan 

påverkas av att enstaka företag i vissa branscher utmärker sig och drar upp eller ner 

genomsnittet för hela branschen. 

Att sambandet är svagt skulle kunna förklaras av att det inte är själva branschernas 

intressenter som har mest tryck på innehållet i hållbarhetsrapporterna, utan intressenter i 

ett större sammanhang. Samhället i stort kan ses som en viktig intressentgrupp för 

företagen (Deegan & Unerman, 2011). Samhället som företagen verkar inom sätter ett 

institutionellt tryck på företagen med normer och värderingar. Denna studie undersöker 

hållbarhetsrapporterna för företag noterade på Stockholmsbörsens Large Cap, vilket 

innebär att majoriteten av de undersökta företagen är svenska företag. Ett lands kultur, 

värderingar och normer formar företagen inom samma land till att efterlikna varandra. 

Branschtillhörigheter som ändå var utmärkande i denna studie var material vars företag 

uppvisade en högre utförlighetsnivå än övriga branscher. Medan finans och fastighet 

uppvisade en lägre utförlighetsnivå. Det kan utläsas ur diagram 2 över branschtillhörighet 
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och utförlighetsnivå, vilket är i enlighet med Avram et al (2018). Detta kan förklaras av 

de olika branschernas verksamhetsområden. Det svaga sambandet kan utifrån detta 

resonemang möjligen förklaras av att företagen lämnar upplysningar utifrån 

väsentlighetsprincipen. Det innebär att dem själva väljer vilken information som dem vill 

lämna upplysningar om utifrån vad de anser är väsentligt för verksamheten och således 

att vissa resultatindikatorer inom vissa branschtillhörigheter inte har lika stor relevans.  

Företagen väljer således bort resultatindikatorer inom kategorier som dem anser inte är 

relevanta för verksamheten. Detta tyder på att jämförbarheten påverkas negativt eftersom 

en förutsättning för att nå ökad jämförbarhet är att samma typ av resultatindikatorer 

lämnas i hållbarhetsrapporterna. 

Variationen i utförlighetsnivån mellan branscherna kan till viss del förklaras av att företag 

med stor inverkan på miljön under längre tid haft vissa regler att förhålla sig till. Det gör 

att dem är mer erfarna vilket kan förklaras av att tvingande regler för rapportering om 

hållbarhet har funnits inom vissa branscher som påverkar antalet resultatindikatorer som 

företaget lämnar upplysningar om. Det menar Roca och Searcy (2012) leder till att dessa 

företag är mer utvecklade och mognare i arbetet med hållbarhet. Det kan förklara varför 

företag inom vissa branscher lämnar mer utförliga upplysningar om hållbarhetsaspekter. 

Således påverkar regleringar i lagen utförligheten och jämförbarheten i företagens 

hållbarhetsrapporter. Det kan tolkas som en typ av tvingande isomorfism som utgör ett 

institutionellt tryck på föreagen. Även hållbarhetslagen är exempel på tvingande 

isomorfism, som tvingar företag som omfattas av lagen att rapportera enligt vissa krav 

oavsett branschtillhörighet. 

Avram et al (2018) menar att företag som är mer mogna i arbetet med hållbarhet i större 

utsträckning lämnar upplysningar om resultatindikatorer som belyser negativa aspekter. 

Mindre mogna företag antas utelämna resultatindikatorer som belyser negativa aspekter 

av rädsla för tappa förtroende av intressenterna. Det tyder på att hållbarhetsrapportering 

är mer institutionaliserat i mogna företag. Utelämnandet av negativa aspekter påverkar 

utförlighetsnivå och jämförbarheten. Därmed kan ett svagt samband mellan 

branschtillhörighet och jämförbarhet uppvisas. 

Studiens resultat kan jämföras med tidigare studier från Carini et al (2018) som 

undersökte den förväntade effekten av direktivet innan det blev reglerat. Resultatet visade 

att rapporteringskravet var relativt väl mött redan innan det trätt i kraft, trots att direktivet 

inte specificerar ytterligare detaljer för hur företagen ska upprätta hållbarhetsrapporten.  

Det kan tolkas som att studien utgick ifrån att företagen lärt sig genom ett normativt tryck 

att på liknande sätt lämna information om hållbarhetsaspekter trots saknaden av 

ytterligare specifika regler. 

I och med att denna studie mäter jämförbarheten för första året det är obligatoriskt för 

företagen att hållbarhetsrapportera kan det svaga sambandet möjligen förklaras av att 

hållbarhetslagen ännu inte nått full potentiell effekt. I likhet med vad Carini et al (2018) 

kom fram till så finns det ett visst utrymme för utveckling. Med tiden kan företagen inom 

branschtillhörigheter med hjälp av olika trender utveckla, förbättra och förtydliga sin 

hållbarhetsrapportering med resultatindikatorer för att uppfylla syftet med lagen om att 

öka jämförbarheten i hållbarhetsrapporter och möjligtvis uppvisa ett starkare samband 

mellan utförlighetsnivå och branschtillhörighet. 
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5.2. Andelen kvinnor i styrelsen 
Resultatet tyder på ett svagt samband mellan andelen kvinnor i styrelsen och 

jämförbarheten i hållbarhetsrapporten. Det kan utläsas i diagram 3 som visar att staplarna 

inom respektive intervall för andelen kvinnor i styrelsen är spridda mellan majoriteten av 

intervallerna för utförlighetsnivån. Det stärks även av sambandsmåttet Cramers V som 

visar styrkan i sambandet vilket kan utläsas i tabell 9. Det svaga sambandet mellan andel 

kvinnor i styrelsen och jämförbarheten i hållbarhetsrapporten visar på samma resultat som 

Khan (2010) fann i sin studie. 

Tidigare forskning så som Konrad et al (2008) har tillskrivit vissa egenskaper tillhöra 

kvinnor och att dessa egenskaper kan påverka informationen i hållbarhetsrapporten 

genom att inkludera kvinnliga ledamöter i styrelsen.  Det svaga sambandet i denna studie 

mellan jämförbarhet och andel kvinnor tyder inte på något stöd för dessa egenskaper. 

Detta kan bero på att studierna utförts i olika länder. Dessa egenskaper och hur de tar sig 

uttryck kan skilja sig mellan kulturer inom olika länder och således inte vara begränsade 

till kvinnor utan även tänkas ta sig uttryck i lika stor utsträckning hos män. Det innebär 

att en styrelse med majoriteten män också skulle kunna besitta egenskaper som 

exempelvis främjar ett bredare perspektiv och bidrar till mer nyanserade diskussioner som 

Konrad et al (2008) menar tillhör kvinnor. Det möjliggör en förklaring till ett svagare 

samband jämfört med tidigare studier. 

De upplysningar som företagen lämnat i hållbarhetsrapporterna kan förklaras av 

relationen till intressenter. Styrelsen påverkar vilka upplysningar som lämnas i 

hållbarhetsrapporten beroende om ett ledningsperspektiv eller normativt perspektiv valts. 

Ett ledningsperspektiv hos styrelsen skulle kunna innebära att hållbarhetsrapporten mest 

fokuserar på information som är riktad till de intressenter som de anser är viktigast. Ett 

normativt perspektiv hos styrelsen skulle kunna innebära att hållbarhetsrapporten 

innehåller information som riktar sig till fler intressenter ur ett bredare perspektiv, än 

endast några få utvalda. Utifrån resonemanget som Konrad et al (2008) fört kring 

särskilda egenskaper hos kvinnor så skulle det kunna vara så att kvinnor föredrar ett av 

dessa perspektiv framför det andra, vilket i så fall skulle kunna visa sig i form av hur 

utförliga upplysningar som lämnas i hållbarhetsrapporten. 

Det svaga sambandet för relationen mellan utförlighetsnivå och andel kvinnor i styrelsen 

i denna studie visar dock inte på att så är fallet. En möjlig förklaring till det kan vara att 

det finns fler faktorer än endast könsfördelningen av styrelsemedlemmarna som 

bestämmer organisationens intressentrelationer. Relationen till intressenterna går även 

samtidigt åt andra hållet och olika intressenter har olika mycket makt att i sin tur påverka 

organisationen utifrån sina intressen och därmed informationen i hållbarhetsrapporten, 

även om företaget försöker hålla sig till ett visst perspektiv till intressenterna. 

Denna studie har samlat in empiri från svenska företag noterade på Stockholmsbörsen 

Large Cap. Således är majoriteten av företagen svenska, vilket innebär att studien mäter 

sambandet utifrån andelen kvinnor i ledande befattningar i Sverige. Möjligen kan styrkan 

i sambandet därför påverkas av nationella faktorer. Trots att antalet kvinnor i börsnoterade 

företag på Stockholmsbörsen har ökat från 19,9 procent till 31,7 procent vilket indikerar 

en ökning på nära 60 procent de senaste tio är antalet kvinnor fortfarande 

underrepresenterade (Statistiska entralbyrån [SCB], 2018). Det innebär att relationen 

mellan antal kvinnor i styrelsen och hållbarhetsrapportering är begränsad (Khan, 2010). 

Med stöd i institutionell teori kan en möjlig förklaring ha sin grund i utvecklingen inom 

jämställdhetsfrågor, där vissa yrken och befattningar tenderar att ha varit eller fortfarande 

är en mer mansdominerad arena. 
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Diagram 1 visar att företag inom branschtillhörigheten för finans och fastighet uppvisar 

högst andel kvinnor i styrelsen. Medan företag inom branschtillhörigheten för material 

uppvisar lägst andel kvinnor i styrelsen. Överlag är det fler män som arbetar inom 

materialbranschen jämfört med kvinnor, vilket kan bero på normativa påtryckningar om 

mansdominerade yrken. Det skulle således kunna förklara att det är fler män i styrelsen i 

företag som präglas av mansdominerad arbetskraft. Att styrelsen historiskt sett enligt 

Konrad et al (2008) har varit en mansdominerad aren skulle i sig även kunna förklara 

varför sambandet är så svagt. 

Styrelsen väljs av medlemmarna på stämman vilka utgör en intressentgrupp med stort 

inflytande över företaget. I enlighet med ledningsperspektivet är företaget extra mån om 

att tillmötesgå intressentgrupper med stort inflytande (Deegan & Unerman, 2011). Det 

begränsade antalet kvinnor i styrelsen kan därför tolkas som att stämman inte efterfrågar 

en mer jämn könsfördelning i styrelsen. Det kan i sin tur möjligen förklaras av att 

jämställdhet ännu inte har blivit en norm inom alla sammanhang i samhället. Det låga 

antalet kvinnor i styrelsen kan möjligen även förklaras av att det inte finns någon 

tvingande reglering för kvotering. 

Att sambandet är svagt kan möjligen även förklaras av skillnader i denna studies 

omfattning jämfört med tidigare forskning. Shamil et al (2014) som uppvisade ett negativt 

samband samlade empiri utifrån 148 st årsredovisningar vars företag var listade på 

Colombo Stock Exchange (CSE). Medan Fernandez-Feijoo et al (2014) som uppvisade 

ett positivt samband samlade empiri från företag i 22 länder. Länderna valdes utifrån 

kriteriet att information om andelen kvinnor i styrelsen var tillgängliga i samtliga källor; 

Global Gender Gap Report, The Women on Board’s Report 2011 och KPMG’s 

International Survey of Corporate Social Responsibility Reporting 2008. Det kan tyda på 

att det finns nationella skillnader som kultur och normer som påverkar sambandet och det 

finns därmed institutionella krafter som förklarar skillnader mellan olika länder. 

Enligt Konrad et al (2008) är tre kvinnor i styrelsen det kritiska antalet för när kvinnor 

inte längre känner sig underlägsna i en styrelse med majoriteten män. För insamlade data 

i denna studie kunde även medelantalet för kvinnor i styrelsen beräknas i absoluta tal, 

vilket var 3,5 vilket motsvarar 38 procent. Att medelvärdet angränsar till det kritiska 

antalet kan ta sig uttryck i att kvinnorna upplever det svårare att få sin röst hörd. Det kan 

tyda på att närvaron av kvinnor i styrelsen och dess egenskaper inte får någon mätbar 

effekt på hållbarhetsrapporten (Konrad et al., 2008). Därav kan det svaga sambandet 

möjligen förklaras av att medelantalet kvinnor i styrelsen angränsar till det kritiska 

antalet. 

Det svaga sambandet till skillnad från tidigare studier kan även tänkas bero på att 

hållbarhetslagen är ny och att de egenskaper som tidigare studier menar att kvinnor i 

styrelsen bidrar med ännu inte kommit till uttryck fullt ut i hållbarhetsrapporten. Detta 

eftersom denna studie mäter jämförbarheten i hållbarhetsrapporterna för första 

räkenskapsåret som rapporteringskravet börjat gälla. Det finns alltså ett utrymme för 

utveckling kring att uppfylla hållbarhetslagens krav. Företagen och således 

styrelsemedlemmarna samt alla involverade i upprättandet av hållbarhetsrapporten kan 

tänkas behöva en mognadsfas och med tiden skulle potentiellt ett starkare samband kunna 

uppvisas mellan utförlighetsnivå och andel kvinnor i styrelsen. Möjligheten finns dock 

samtidigt att könsfördelningen i styrelsen inte kommer att vara en större påverkansfaktor 

med tiden. Detta eftersom det såklart inte bara är kvinnor som har möjlighet att förbättra 

och utveckla företagens hållbarhetsrapportering med tiden genom en mognadsfas, utan 

även männen.  
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5.3. Sammanfattning av resultatanalys 
De svaga sambanden i studien kan möjligen förstås utifrån ett större sammanhang. Där 

företagen antas både påverka och bli påverkade av det samhälle de verkar inom. Således 

utgör inte företagens branschtillhörighet och styrelsens könsfördelning ensamma 

tillräcklig förklaring till variationen av resultatindikatorer i hållbarhetsrapporten. Dessa 

faktorer påverkas av ytterligare faktorer som trender, regler och intressenternas 

förväntningar. Exempelvis påverkas företagens branschtillhörighet av att olika 

intressenter har olika informationsbehov beroende på bransch och att regler och trender 

om hållbarhetsaspekter är olika utvecklade inom olika branscher. Företagens andel 

kvinnor i styrelsen påverkas exempelvis av normer om att styrelsen historiskt sätt varit en 

mansdominerad arena, avsaknaden av regler för jämn könsfördelning och stämman som 

väljer styrelse, efterfrågan på könsfördelning. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Sammanfattande analysmodell  
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6. SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
 

I detta kapitel presenteras inledningsvis studiens centrala slutsatser. Därefter besvaras 

forskningsfrågan och syftet. Därefter följer en avslutande diskussion och avslutningsvis 

presenteras studiens bidrag och förslag till vidare forskning inom området.

 

6.1. Studiens slutsatser 
Jämförbarhet mellan företagens hållbarhetsrapporter är en nödvändighet för att 

informationen ska vara användbar för användarna. Hållbarhetslagen infördes i syfte att 

främja jämförbar information. För att uppfylla hållbarhetslagen kan företagen lämna 

upplysningar i form av resultatindikatorer i hållbarhetsrapporten. Till sin hjälp kan 

företagen tillämpa internationella frivilliga ramverk som GRI. Eftersom hållbarhetslagen 

infördes relativt nyligt med rapporteringskravet för svenska företag är det fortfarande 

okänt i vilken utsträckning externa och interna faktorer påverkar jämförbarheten i 

hållbarhetsrapporten. 

Det övergripande syftet i denna studie har varit att förklara faktorer som kan påverka 

jämförbarheten mellan hållbarhetsrapporter i företag noterade på Stockholmsbörsen 

Large Cap. Med det övergripande syftet som utgångspunkt ställdes följande 

forskningsfråga: 

Vilket samband har företagens branschtillhörighet och styrelsens könsfördelning med 

upplysningar till rapporteringskravets kategorier och därmed jämförbarheten i 

hållbarhetsrapportering? 

Båda sambanden uppmättes som svaga. Det mesta tyder på att detta beror på 

institutionella tryck ur ett bredare perspektiv än företagens specifika branschtillhörigheter 

eller företagens andel kvinnor i styrelsen. 

Sambandet mellan företagens branschtillhörighet och jämförbarheten i 

hållbarhetsrapporten är svagt. Företagens val av resultatindikatorer påverkas av 

intressenternas efterfrågan. Det kan tolkas som att företag inom samma 

branschtillhörighet har liknande intressenter som efterfrågar samma information och att 

det finns skillnader i efterfrågad information för varje bransch. Dock visar resultatet att 

företagen är relativt homogena i utförlighetsnivån av resultatindikatorer. Det kan 

förklaras av samhället som helhet utgör en intressent överordnad företagens 

branschspecifika intressentgrupper. Företag oavsett bransch påverkas av de förväntningar 

som samhället i helhet efterfrågar vilket är densamma för alla företag oavsett 

branschtillhörighet. 

Sambandet mellan könsfördelningen i styrelsen och jämförbarheten i 

hållbarhetsrapporten är svagt. Antalet kvinnor i styrelsen på Stockholmsbörsen är trots en 

ökning på nära 60 procent från 19,9 procent till 31,7 procent de senaste tio åren 

fortfarande underrepresenterade. Det innebär att relationen mellan antalet kvinnor i 

styrelsen och jämförbarheten i hållbarhetsrapporten är begränsad. Det mesta talar för att 

den rimligaste tolkningen av det svaga sambandet beror på samhällets syn på 

jämställdhet. Jämställdhet i samhället har inte blivit normaliserat ännu. Möjligen kan det 

vara förklaringen till varför det överlag är få antal kvinnor i styrelsen i svenska företag. 

Hållbarhetslagen ställer samma krav på hållbarhetsrapportering för alla företag. De svaga 

sambanden i studiens undersökta variabler kan bero på att det finns ett 

utvecklingsutrymme för företagen att uppfylla rapporteringskravet. Denna studie mäter 
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jämförbarhet i hållbarhetsrapporterna för det första året som företagen står under detta 

rapporteringskrav. Detta kan innebära att företagen i detta första skede saknar erfarenhet 

av att lämna upplysningar till rapporteringskravet. Hållbarhetslagen gör inte någon 

skillnad på olika typer av företag och det kan tänkas att varken branschtillhörighet eller 

könsfördelning i styrelsen har någon mätbar effekt ännu på dessa lämnade upplysningar. 

Tidigare studier visar att företag som under längre tid varit reglerade innan 

hållbarhetslagen trädde i kraft är mer mogna vilket påverkar antalet resultatindikatorer 

som företaget väljer att lämna upplysningar om. Det mesta tyder på att företagen sannolikt 

kommer att lämna upplysningar på fler resultatindikatorer till rapporteringskravet när 

dem blivit mer mogna i att rapportera om hållbarhet och den nya hållbarhetslagen blivit 

mer normaliserad. 

6.2. Avslutande diskussion 
Jämförbarhet är ett centralt begrepp inom redovisning och innebär att informationen i 

hållbarhetsrapporten ska utformas på ett sådant sätt att den går att jämföra med 

information från andra företag och över tid. Det innebär att jämförbarheten består av flera 

sidor, både jämförbarhet övertid, mellan företag och kvaliteten i hållbarhetsrapporten. I 

och med att jämförbarheten består av flera sidor kan den även mätas på olika sätt. Tidigare 

studier har mätt jämförbarhet kvantitativt genom att bland annat räkna antalet 

resultatindikatorer som förekommer i hållbarhetsrapporten i likhet med denna studie i 

syfte att förklara jämförbarheten mellan företag men även över tid genom att samla in 

empiri från flera år (Carini et al., 2018; Knebel & Seele, 2015). 

En faktor som påverkar jämförbarheten i hållbarhetsrapportering är karaktären av 

hållbarhetsrapporten. Hållbarhetsrapporten karaktäriseras av icke-finansiell infomration 

och består till övervägande del av kvalitativa resultatindikatorer till skillnad från 

kvantitativa sifferupplysningar. Kvalitativa resultatindikatorer till skillnad från 

kvantitativa sifferupplysningar behöver tolkas av läsaren, vilket innebär en mer subjektiv 

vinkel vilket styrde författarna i denna studie mot att utföra en kvantitativ innehållsanalys. 

Läsaren behöver således tolka informationen i en hållbarhetsrapport för att sedan göra 

densamma i nästa hållbarhetsrapport. Det är således svårare för läsaren att beöma 

jämförbarheten. Jämförbarhet är ett stort begrepp och inrymmer flera aspekter vilket gör 

att jämförbarheten kanske behöver mätas på olika sätt både med ett strikt objektivt 

perspektiv och ett mer subjektivt perspektiv för att säkerställa att jämförbarheten alla 

aspekter har tagits hänsyn till. Resultatindikatorerna består dock, som resonerat ovan, av 

både kvantitativa och kvalitativa upplysningar vilket innebär att måttet som använts i 

denna studie för jämförbarhet genom utförlighetsnivå inte är helt ”perfekt”. I och med att 

alla resultatindikatorer inte är relevanta för samtliga företag så är det således inte rimligt 

att kräva en helt perfekt utförlighetsnivå för samtliga företag. 

Hållbarhetslagen är tvingande men med ett visst svängrum inom ramarna för denna. De 

svaga sambanden kan också tolkas som att företagen inte är överens om hur utrymmet för 

egen tolkning i hållbarhetslagen ska behandlas. De undersökta företagen är relativt 

homogena i utförlighetsnivå med små tendenser till skillnader mellan olika branscher men 

samtidigt också med väldigt stor variation inom varje bransch. En möjlig förklaring till 

det svaga sambandet sett ur ett övergripande perspektiv för de undersökta företagen i 

denna studie kan vara att detta utrymme för egen tolkning kan säga något om företagens 

egna incitament och ambitioner med sin hållbarhetsrapportering. 

Under studiens gång har många olika hållbarhetsrapporter granskats tillhörande företagen 

noterade på Stockholmsbörsen Large Cap. I samband med att kartlägga antalet företag 

som tillämpat GRI:s ramverk fick författarna samtidigt en översiktlig bild av 

hållbarhetsrapporterna för företagen som använt sig av andra ramverk. 
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Ett par saker som noterades var att precis som hållbarhetslagen också tillåter förekom ett 

antal olika tillämpade hållbarhetsramverk samt hållbarhetsrapporter upprättade utan 

något specifikt hållbarhetsramverk. Därmed förekom många olika sätt att presentera 

upplysningarna som rapporteringskravet ställer krav på. Variationen var stor i 

användningen av mer specifika resultatindikatorer både i form av kvantitativa 

sifferupplysningar och andra kvalitativa resultatindikatorer som förknippas icke-

finansiell redovisning. En del företag presenterade den efterfrågade informationen samlad 

under en särskild rubrik medan anda företag valt att integrera upplysningarna i sin 

hållbarhetsrapport. Även omfattningen varierade i längd på text till respektive kategori 

samt antalet resultatindikatorer. 

Företagen uppvisar således stor variation i utförlighetsnivå både i form av kvantitativa 

och kvalitativa upplysningar samt även kvalitet i hållbarhetsrapporteringen för hur 

hållbarhetsrapporten framställts. De olika nivåerna av utförlighet visade inget tydligt 

mönster för till exempel branschtillhörighet eller val av ramverk. Detta kan tolkas som 

att vissa företag endast gör minsta möjliga ansträngning för att efterleva 

rapporteringskravet medan andra företag ser ett värde i att anstränga sig för att lämna 

tydliga upplysningar för att uppfylla rapporteringskravet i en högre grad. Vidare skulle 

detta möjligtvis kunna förklaras av att det finns andra drivande faktorer inom företagen 

som styr innehållet i hållbarhetsrapporten och således påverkar jämförbarheten i 

hållbarhetsrapportering. 

6.3. Bidrag 

6.3.1. Teoretiskt bidrag 

Tidigare studier inom ämnesområdet har främst studerat tillämpningen av 

hållbarhetsramverk innan EU-direktivet infördes. De har undersökt hur utförligt företagen 

lämnar upplysningar i form av resultatindikatorer till områden för miljörelaterade frågor 

eller områden för miljö, samhälle och ekonomi. De undersökta sambanden har således 

även begränsats till dessa områden för upplysningar. Kunskapen om hur utförligt 

företagen lämnar upplysningar till rapporteringskravets kategorier i hållbarhetslagen är 

därför knapp. Även hur de undersökta sambanden förhåller sig till rapporteringskravets 

kategorier. I och med att denna studie har (1) kartlagt jämförbarheten i 

hållbarhetsrapporten i form av hur utförligt företagen noterade på Stockholmsbörsen 

Large Cap tillämpar resultatindikatorer till rapporteringskravets kategorier och (2) försökt 

förklara och analysera sambandet mellan företagens branschtillhörighet, företagens andel 

kvinnor i styrelsen och utförlighetsnivån i hållbarhetsrapporter som omfattas av 

hållbarhetslagen har denna studie bidragit med teoretisk kunskap inom detta 

forskningsfält. 

6.3.2. Praktiskt bidrag 

Genom att kartlägga hur utförligt företagen lämnar upplysningar till rapporteringskravets 

kategorier har studien praktiskt bidragit till ökad medvetenhet hos intressenter. Ökad 

medvetenhet om hur företag som tillämpar GRI:s ramverk för hållbarhetsrapportering 

faktiskt rapporterar i förhållande till hållbarhetslagen. Även medvetenhet hos företagen 

själva om i vilken utsträckning dem faktiskt efterlever rapporteringskravets kategorier. 

Det kan vara värdefull information för företagen för att främja sitt eget sätt att arbeta med 

en hållbar utveckling. 
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6.4. Förslag till framtida forskning 
Begreppet jämförbarhet består av flera dimensioner och kan mätas både mellan företag 

och inom företag över tid. Denna studie har valt att fokusera på objektiv jämförbarhet 

mellan företag vid en viss tidpunkt i form av kvantifierbara resultatindikatorer utifrån 

företagens GRI-index. Förslag på fortsatt forskning är således att från ett tolkande 

perspektiv försöka mäta jämförbarheten i företagens val av kvalitativa resultatindikatorer. 

Vidare skulle det även vara av intresse att bygga vidare på denna studie men utgå ifrån 

en longitudinell design för att mäta jämförbarheten över tid när hållbarhetslagen har blivit 

mer etablerad. 
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