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Abstract  
As the demand for sustainability reporting increases, it is also in the interest of the 

stakeholders to assure themselves that the information in these reports is correctly reported. 

Companies have therefore begun to use auditors from both “the big 4” firms and other 

professional groups to assure the reports, increasing the credibility of the report in the 

process. This study dives deeper into the content of these reports to understand what 

consequences an external assurance may have on the contents of the sustainability report. 

With the help of a modified Clarkson Index this study analyses 45 different companies’ 

sustainability reports both before and after they have been externally assured. The results 

showed that the external assurance actually had no significant impact on the content of the 

reports. An explanation for this result could be that today’s sustainability reports have 

become so standardized that they don't differ that much year over year. This means that the 

companies actually report the same information independent of if it is externally assured or 

not. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Hållbarhetsrapportering har utvecklats från att vara mer fokuserat på extern marknadsföring 

till att rikta sig mot ett brett nätverk av intressenter som efterfrågar information som är 

kvantifierbar, trovärdig och jämförbar. Till skillnad från finansiell rapportering så är 

hållbarhetsrapportering i huvudsak frivillig och saknar därmed globala obligatoriska 

riktlinjer. Därmed finns en utmaning för hållbarhetsrapportering i det faktum att det för 

närvarande inte finns en standard som generellt anses vara den mest berättigade. (Tschopp & 

Huefner 2015)  

 

I takt med att företag tar ett allt större hållbarhetsansvar så ökar också kraven från intressenter 

på att kritiskt granska hållbarhetsinformation (Bepari & Mollik 2016). För att tillfredsställa 

intressenterna kan därför ett företag välja att kvalitetssäkra sin hållbarhetsrapport genom att 

externgranska rapporten med hjälp av en revisor eller en firma som specialiserar sig på 

hållbarhetsarbete (Fuhrmann, Ott, Looks & Guenther 2017). En granskning leder bland annat 

till att hållbarhetsrapporter får en högre trovärdighet, vilket är en av de krav intressenterna 

ställer på en hållbarhetsrapport (Hodge, Subramaniam & Stewart 2009; Faisal, Tower & 

Rusmin 2012; Pflugrath, Roebuck & Simnett 2011). 

 

En organisation som har varit i framkant för utvecklingen av standarder för 

hållbarhetsrapportering är Global Reporting Initiative (GRI 2018a). GRI har gett ut bland 

annat G3, G4 och GRI Standards vilka skiljer sig åt sinsemellan (ibid). Dessa standarder 

innehåller riktlinjer för vad en hållbarhetsrapport skall innehålla, men GRI nämner inga 

tydliga riktlinjer för hur en hållbarhetsgranskning skall se ut. Dock särskiljer de på intern 

granskning och extern granskning av hållbarhetsrapporter (Fuhrmann et al. 2017). Det finns 

även en indikator i GRI Index som belyser om rapporten är granskad eller ej. 

 

Hållbarhetsrapportering har på senare år blivit ett allt vanligare sätt att kommunicera ut 

information kring det hållbarhetsarbete som företagen engagerar sig i (Boiral, Heras-

Saizarbitoria & Brotherton 2017). Av de 250 största företagen i världen använder sig 93% av 

hållbarhetsrapporter för att kommunicera ut sitt arbete kring hållbarhetsfrågor (KPMG 2017). 

Detta i jämförelse med 2005 då siffran låg på 64%. I Sverige hållbarhetsredovisar 88% av de 

100 största företagen (ibid). I och med ökningen av hållbarhetsrapportering hos företagen har 

även intresset för hur väl dessa rapporter presenterar en rättvis bild ökat (GRI 2013a). 

Granskning av dessa rapporter har ökat stadigt hos de 250 största företagen de senaste 12 

åren. År 2005 var det endast 30% som använde sig av oberoende granskningar av sina 

hållbarhetsrapporter, och denna siffra har till år 2017 nu ökat till 67% (KPMG 2017).  
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1.2 Problematisering 

I dagens samhälle befinner sig företag i ett läge där ansvarstagande för hållbarhetsfrågor är en 

förutsättning för att kunna konkurrera på marknaden (Martinez-Ferrero, Garcia-Sanchez, & 

Cuadrado-Ballesteros 2015). Efterfrågan på ansvarstagande medför att hållbarhet och CSR är 

en avgörande strategisk komponent för företagen. Genom att dela med sig av social- och 

miljöinformation kan företag påverka och förbättra sitt rykte, sin legitimitet samt förtydliga 

sin identitet (Martinez-Ferrero et al. 2015). Kritik har riktats mot den trovärdighet och 

reliabilitet som hållbarhetsrapporter innehar (Cho, Laine, Roberts & Rodrique 2015; Gray 

2010; Milne, Kearins & Walton 2006; Moneva, Archel & Correa 2006). Exempelvis kan 

trovärdigheten hos rapporterna bli låg då det uppfattas som “företagssnack”, och inte 

representerar företagets faktiska hållbarhetsarbete (Cho et al 2015). Således har fler företag 

börjat använda oberoende revisorer för granskning av hållbarhetsrapporter (Boiral et al. 

2017). Tredjepartsgranskning av hållbarhetsrapporter och deras fördelar och implikationer är 

ett ämne som fortfarande anses kontroversiellt (Boiral et al. 2017). Trots detta har tidigare 

forskning ansett att verifiering av hållbarhetsrapporter av externa revisorer är önskvärt och 

kanske till och med nödvändigt. 

 

Finansiell redovisning skall enligt lag innehålla en så kallad “rättvisande bild”, vilket innebär 

att exempelvis värdering av tillgångar ska göras på ett sätt som stämmer överens med hur det 

faktiskt ser ut inom företaget. Årsredovisningslagen 2 kap 3§ (SFS 1995:1554) säger 

“balansräkning, resultaträkning och noter skall upprättas som en helhet och ge en rättvisande 

bild av företagets ställning och resultat”. En revisors granskning av finansiell information 

innebär även en försäkran och kvalitetsstämpel gentemot intressenter, och bidrar dessutom till  

både en ökad reliabilitet och användbarhet (Kueppers & Sullivan 2010). 

Hållbarhetsredovisning bygger istället på några olika principer för att skapa en rapport av 

kvalitet. Exempel på några av dessa principer är bland annat balans, jämförbarhet och 

precision (Frostenson, Helin & Sandström 2015). Skillnaden mellan dessa är att det är 

lagstiftat att den finansiella redovisningen skall ha en “rättvisande bild” medan det endast är 

GRIs rekommendationer att följa dessa principer. Det innebär att ett företag vänder sig till 

exempelvis en revisor eller specialiserad konsult som gemensamt kommer fram till hur 

granskningen ska gå till (Fuhrmann et al. 2017). Det leder i sin tur till att varje företags 

hållbarhetsgranskning blir individuell och specifikt anpassad efter företagets önskemål och 

behov (ibid). 

 

Med tiden har granskning av företagens information växt och spridits från finansiell 

information till att användas på både miljö- och hållbarhetsinformation, sjukvårdssystem och 

kvalitetssystem (Humphrey & Owen 2000). Denna utveckling som benämns Audit Society 

har resulterat i att revision eller granskning blivit mer av ett socialt fenomen i samhället 

istället för ett praktiskt användningsområde (Power 1999). Fokus flyttas från företagens 

information och riktas istället mot revision som en lösning vilken ska bidra till att företagen 

ökar sin legitimitet (Power 1999).  
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Inom forskningen har det funnits bevis på att tredjepartsgranskning av hållbarhetsrapporter 

tydligt ökar kvalitén jämfört med ogranskade rapporter (Moroney, Windsor & Aw 2012). 

Kvalitetsförbättringen har exempelvis undersökts genom att studera om mängden 

hållbarhetsinformation ökar i en granskad rapport jämfört med en ogranskad (Moroney et al. 

2012).  

 

Kritik mot hållbarhetsgranskning har bland annat handlat om hur oberoende granskningen 

faktiskt är (Ball, Owen & Gray 2000) och det faktum att intressenter sällan deltar i 

granskningsprocessen (O’Dwyer & Owen 2005). Detta leder till att trovärdigheten ofta kan 

ifrågasättas om parten som granskar vill framföra sina egna kommersiella intressen (Deegan, 

Cooper & Shelly 2006). Samtidigt får de intressenter som ska tolka externa utlåtanden (men 

inte varit delaktiga vid granskningen) svårt att få en klar bild. Även om kvalitén hos 

hållbarhetsrapporter ökar av granskning kan resultatet variera beroende på bransch och vem 

det är som granskat rapporten (Perego & Kolk 2012). Det finns varierande indikationer på 

hur mycket intressenter använder sig av hållbarhetsgranskning (Cho, Michelon, Patten & 

Roberts 2014 ; Gürtürk & Hahn 2016). I vissa fall fungerar dock hållbarhetsgranskning som 

en viktig beslutsfaktor för investerare (Reimsbach, Hahn & Gürtürk 2017).  

 

Avsaknaden av oberoende granskning av hållbarhetsrapporter skulle påverka kvalitén och 

användbarheten på nämnda rapporter negativt (Ballou, Heitger & Landes 2006). Samtidigt  

finns ett problem att det saknas mätverktyg för att granska vissa delar av en 

hållbarhetsrapport. Detta kan leda till att företag riskerar att applicera otydliga metoder ifall 

inte redovisningsbranschen skulle erbjuda extern granskning. Två exempel på stora 

utmaningar för granskning av hållbarhetsrapporter är hur väl företagens kriterier för deras 

hållbarhetsrapport är relevanta eller upplevs som relevanta av den som ska granska 

hållbarhetsrapporten, och vilken rapporteringsstandard som revisorer eller konsulter använder 

(Ballou et al. 2006). 

  

Ett problem som uppstår när hållbarhetsrapportering utförs är att själva rapporten i vissa fall 

brister i förmågan att visa på “sustainability context” (hållbarhetssammanhang) (McElroy, 

Jorna & Van Englen 2008). De olika verktyg som finns, såsom GRI, hjälper inte företag att 

mäta hur hållbar verksamheten faktiskt är. Effekten kan bli att rapporten endast leder till så 

kallad greenwashing, att rapporter får företaget att framstå som bättre än det är (McElroy et 

al. 2008). Företag försöker också minska negativ information i sin hållbarhetsrapport genom 

att öka andelen positiv information (Comyns, Figge, Hahn & Barkemeyer 2013). Kvaliteten i 

hållbarhetsrapporter kan i många fall bli lidande och överlag verka svag. 

 

Trots diverse misslyckanden inom revisionsområdet fortsätter revisorsyrket att inneha en hög 

grad av legitimitet i samhället (Guénin-Paracini & Gendron 2010). Vidare beskriver Power 

(2003) att redovisningssystemen i viss bemärkelse ofta fungerar som ett sorts verktyg för att 

skapa legitimitet för både individen och organisationen, snarare än att stödja effektiva och 

rationella beslut. Enligt legitimitetsteori finns det vissa förväntningar på hur ett företag skall 

agera och bedriva sin verksamhet från samhället (Deegan & Unerman 2011). Genom att 

anpassa sig utefter samhällets förväntningar skapas således legitimitet hos företaget (ibid). 
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Forskningen indikerar att legitimiteten hos revisorer kommer från hur samhällets värderingar 

passar ihop med de signaler som professionen sänder ut (Guénin-Paracini & Gendron 2010)   

 

Vid fortsatt diskussion kring revisorns roll har det forskats angående huruvida det faktiskt är 

revisorns uppdrag att granska hållbarhetsrapporter. Istället skulle exempelvis firmor som 

specialiserar sig på hållbarhetsfrågor kunna kvalitetssäkra hållbarhetsrapporter (Wong, 

Wong, Yangliu Li & Chen 2016). Storleken på företaget som granskas är en av de faktorer 

som påverkar det val av firma som skall granska rapporten. Det är exempelvis mer sannolikt 

att ett stort företag vänder sig till en revisionsfirma för att utföra sin granskning då de anses 

ha högre kvalitet på sina granskningar och tillför högre trovärdighet till deras 

hållbarhetsrapport (Wong et al. 2016). Revisorns legitimitet återkommer således vid val av 

granskare. 

 

Trots att forskning tidigare kommit fram till att hållbarhetsrapporter i många fall brister i sin 

trovärdighet samtidigt som krav på företag att hållbarhetsredovisa införts, finns det inget 

lagstadgat krav på extern granskning av hållbarhetsrapporterna. Med tanke på hur hög 

legitimitet revisorer har i samhället vore det intressant att studera hur innehållet i en 

hållbarhetsrapport skulle förändras om den faktiskt blivit granskad av en revisor, eller annan 

tredje part, jämfört med föregående års ogranskade rapport. Baserat på resultat från tidigare 

forskning förväntar vi oss att företagen kommer att rapportera mer information när 

hållbarhetsrapporter har blivit granskade. Detta leder då in på problemet ifråga. Vilka 

konsekvenser har en granskning på vad företagen väljer att rapportera i sina 

hållbarhetsrapporter? 

1.2.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att utveckla kunskap om vilka konsekvenser en extern 

hållbarhetsgranskning kan få på innehållet i en hållbarhetsrapport genom att jämföra företags 

hållbarhetsrapporter som granskats och inte granskats.  

 

Tidigare forskning har studerat vikten av kvalitetssäkring av hållbarhetsrapporter. Istället för 

att undersöka hur en granskning påverkar rapporterna i kvalitet strävar denna studie att 

teoretiskt bidra med hur granskningen förändrar innehållet som finns tillgängligt i rapporten. 

Det teoretiska bidraget består i huvudsak av att med ett modifierat index mäta företagens 

hållbarhetsinformation i samma skede som extern granskning börjar utföras på företagens 

hållbarhetsrapporter. Med detta kommer granskningens påverkan på presenterad 

hållbarhetsinformation mer direkt mätas, i jämförelse med tidigare utförda studier. Denna 

metod leder till att vi kan bidra med ny teoretiskt kunskap om hur granskning påverkar 

information i hållbarhetsrapporter. 

1.3 Avgränsningar 

Då hållbarhetsrapporter innehåller mycket information om olika områden inom hållbarhet är 

det relevant att avgränsa sig till just en del av dessa. Denna studie kommer således avgränsa 
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sig till olika miljöfrågor som hållbarhetsrapporterna tar upp. I studien görs även en 

avgränsning där varje företag analyseras som en separat enhet. Detta innebär att jämförelser 

före respektive efter granskning alltid utförs på samma företag.  

 

Riktlinjer utvecklade av GRI är de mest använda bland företag som använder sig av riktlinjer 

i utformningen av hållbarhetsrapporter (KPMG 2017). I och med detta så har ett beslut tagits 

att avgränsa studien till rapporter som använder sig av någon form av riktlinjer från GRI. En 

jämförelse mellan rapporter som bygger på olika utgåvor av GRIs olika standarder (G3, G4, 

GRI Standards) går inte heller att utföra, då förändringar i själva standarden då kan vara 

orsaken till eventuella skillnader i rapporten. Därav avgränsas studien till hållbarhetsrapporter 

som använder samma standard året innan granskning och året då de börjar granska. Då inga 

hållbarhetsrapporter som använder sig av GRI Standards har hittats i insamlingen av empiri  

har studien som en konsekvens riktats in på riktlinjer från G3 och G4.  
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2. Referensram 

2.1 Revisorns roll 

Den moderna utvecklingen av hållbarhetsrapportering har skapat en plats för revisorer att 

agera länk mellan organisationer och miljöreglering (Power 1999). Till skillnad från 

finansiell revision är hållbarhetsrevision utvecklat i marknadssyfte riktat mot en bred grupp 

av intressenter, inte bara investerare. Syftet med revisorsgranskning av 

hållbarhetsinformation är att bidra till ökad kontroll (Simnett, Vanstraelen & Wai Fong 

2009), företagsansvar (Kolk & Perego 2010) och minskad informationsasymmetri (Boiral, 

Heras-Saizarbitoria, Brotherton & Bernard 2018). Dock finns det en risk att fokus i 

granskning riktas mot att bekräfta återkommande resultat istället för att eventuellt utveckla 

företagens verksamhet (Power 1999; Boiral et al. 2018).  

 

Granskningen speglas mer av vad som förväntas kunna uträttas istället för vad som 

egentligen sker. I takt med att granskning sprids leder det till att allt fler riktlinjer och regler 

inom respektive användningsområde utvecklas. Samtidigt riskerar fler regleringar att minska 

tilltron till granskningens funktionella bidrag (Humphrey & Owen 2000). Därmed finns det 

forskning som visar på att granskning inom framförallt nya områden inte lever upp till 

samhällets ökade krav (Power 1999). I och med att granskning har expanderat borde 

samhället utvärdera effektiviteten av granskning med jämna mellanrum (Vinten 1998). 

Vidare uppstår frågan om all granskning ska gå till på samma sätt?   

 

Revision som begrepp är betydelsefullt baserat på det faktum att granskning av miljö och 

hållbarhet utvecklats i syfte att öka reglering (Power 1999). Därav kan det uppstå skillnader i 

förväntan och resultat av hållbarhetsgranskning. Således uppstår diskussion om revisorer kan 

granska hållbarhetsinformation eller om det borde genomföras av flera olika aktörer. Inom en 

granskning ställs stora krav på att kunna mäta verifierbarhet och transparens (Dubbink, 

Graafland & Liedekerke 2008). Revision av hållbarhetsarbete kan kräva 

underlag/expertkunskap från bland annat advokater, ingenjörer m.m. Granskningen är ofta en 

samarbetsprocess mellan företaget och revisorn som granskare (Power 1999). Det kan därför 

vara svårt att analysera separata delar av granskningsprocessen,  samtidigt  som revisorn 

kommer med en slutgiltig bedömning (Power 1999). En utmaning för revisorer och andra 

granskare blir därför att involvera externa experter som kan bidra med specialistkunskap 

samtidigt som det kan skapa konkurrens och meningsskiljaktigheter. Utifrån ett 

företagsperspektiv är resultatet från den externa granskningsprocessen viktig, eftersom 

miljöriskerna kan få lika stora konsekvenser som de finansiella riskerna. Genom att företaget 

med hjälp av revisor utvecklar egna miljöindikatorer att uppnå bidrar det både till att miljön 

förbättras och företaget får samtidigt en konkurrensfördel gentemot sina rivaler (Power 

1999).  

 

Revision eller granskning beskrivs som en naturlig process i en miljö där samhället 

efterfrågar att organisationer ska rapportera mer information (Power 1999). Därmed blir det 
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praktiskt användbart för organisationer att låta granska sin finansiella information och 

hållbarhetsinformation. Revision eller granskning av information karakteriseras av en 

kontrollerande process vilket förhoppningsvis resulterar i högre grad av tillförlitlighet, 

exempelvis för företagen (Simnett et al. 2009). På grund av en efterfrågan på rapportering av 

information kan det skapas gap i förväntningar på en granskning av företagsinformation i 

relation till det förväntade utfallet (Hodge et al. 2009). I ett exempel med granskning av 

hållbarhetsinformation kan det kopplas till hur hållbarhetsinformationen används av företag 

och företagets intressenter samt även om vad en granskning säger om företagets miljö-

/hållbarhetsarbete. 

 

Då granskningen av företagsinformation syftar till att öka tillförlitlighet för företagets 

information och i längden deras legitimitet uppstår det enligt Power (1999) ett dilemma för 

granskaren. Dilemmat består i att balansera positiv information med att leta efter brister eller 

förbättringsmöjligheter, vilket blir aktuellt främst i processer där regleringen av själva 

granskningsprocessen är ringa. 

  

Granskning och revision ingår i en social miljö där själva granskningen är central eftersom 

det finns ett behov (O’Dwyer, Owen & Unerman 2011). Behovet uppstår på grund av att det 

finns en ifrågasättning gällande trovärdigheten i företagens information (Gray 2010). Detta 

kan tydliggöras med att granskning drivs av tillit både till företaget, granskaren och 

granskningsprocessen (Power 1999). Granskaren kan beskrivas som en mellanhand mellan 

företaget och företagets intressenter (Manetti & Toccafondi 2012).  

 

Granskaren av hållbarhetsinformation kommer i sitt utförande bland annat vara beroende av 

sin yrkesskicklighet (Ballou et al. 2006), företagets interna system (Gürtürk & Hahn 2016) 

samt internationella regleringar (Boiral et al. 2017). Exempelvis kan tillgången på 

information från ett företag påverka hur utförligt granskaren kan analysera själva 

informationen (Power 1999). Baserat på att det inom hållbarhetsinformation finns få 

regleringar skulle det kunna få konsekvenser för granskningens påverkan. 

 

Granskningens utveckling har också påverkat synen på granskning som process (Humphrey 

& Owen 2000). I takt med att granskningsarbetet fortsätter utvecklas också vad som anses 

reviderbart eller möjligt att granska (Power 1999). Historiska misslyckanden av granskning 

leder till att kontrollen av information ökar mer och mer (Minelli, Rebora & Turri 2009). 

Som en konsekvens leder ökad kontroll till att funktionen blir allt mer komplex, vilket i sin 

tur leder till att regleringar byggs på och blir allt fler. Dock finns det risk att revision som 

traditionellt bygger på personlig kunskap hämmas av en ökning av standarder inom sina 

respektive användningsområden (Minelli et al. 2009).  

Dessutom kan företagens hållbarhetsinformation i första hand styras av vad som kan granskas 

i form av exempelvis kontrollsystem istället för fokus mot vad som presterar optimalt (Power 

1999). Detta riskerar att påverka granskning negativt då företagens arbete anpassas efter 

granskning och inte tvärtom. Det blir en utmaning i sig för samhället hur tilltron och 

nyttjandet av företagens information och granskning ska verka (Humphrey & Owen 2000).  
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Inom utvecklingen av granskning och revision ifrågasätts relationen mellan granskning och 

incitamentet att mäta hur företagen presterar (Humphrey & Owen 2000). Utvecklingen går 

istället för en ökad granskning att beskrivas som en förändring där samhället ställer högre 

krav på mätning av företagens prestation vilket i sig rimligen följs av någon form av kontroll 

eller granskning. Dessutom bidrar ökade krav på mätning att kontrollen som följs därefter 

måste anpassas för att motsvara nuvarande efterfrågan. Samtidigt kan gränsen mellan 

efterfrågan på mätning och granskning anses vara mer bred och komplex än Powers (1999) 

teori (Humphrey & Owen 2000).  

 

Kärnan handlar om att genom kontroll och redovisningsskyldighet åstadkomma effektivare 

organisationer, vilket går att kritisera om det är något som granskningen faktiskt uppnår? 

(Humphrey & Owen 2000). Generellt finns det olikheter mellan revision inom områden 

finansiell, miljö och hälso- och sjukvård även fast begreppet revision används övergripande.  

 

Granskning kan även ses som en läroprocess för företagen vid utveckling och förbättring av 

arbetet. Ett granskningsutlåtande kan exempelvis presentera svagheter i företagens interna 

system och informationsutbytet mellan dessa (Kaspersen & Johansen 2016). Dessutom kan 

en granskning bidra med förbättringsmöjligheter som företagen annars inte hade identifierat 

och därmed inte kunnat justera. En granskning kan också på ett högre plan i längden bidra till 

att utveckla interaktionen mellan olika enheter inom en organisation vid exempelvis 

framställandet av en extern rapport (Kaspersen & Johansen 2016). Granskarens roll kan i 

fortsättningen påverkas av denna interaktion mellan företag och granskare. I och med att 

rapportering av social- och hälsoinformation utvecklas framgår det att revisorn får en mer 

aktiv roll som sammanbinder organisationen med sina externa intressenter istället för att 

agera oberoende granskare vid sidan om (Cotton, Fraser & Hill 2000).  

2.2 Vilka utför en hållbarhetsgranskning  

Hållbarhetsrapporter granskas ofta av redovisningsbyråer (Big 4) och CSR specialister 

(Gürtürk & Hahn 2016). Big 4 byråerna använder sig ofta av standarden ISAE 3000 vilket 

resulterar i mindre omfattande granskning och därmed generellt en lägre kvalitet. I situationer 

där många hållbarhetsrapporter granskas av redovisningsbyråer tenderar dessa utlåtanden att 

likna varandra (ibid). Eftersom tidigare studier visar på att externa intressenter faktiskt 

använder sig av utlåtanden av hållbarhetsgranskning uppstår ett problem att trovärdigheten 

för rapporterna ifrågasätts. Detta på grund av att om det finns en låg variation av rapporter 

som granskats av olika parter, kommer innehållet vara väldigt lika vilket påverkar läsaren 

(ibid). Hållbarhetsgranskningar måste till att börja med vara transparenta och innehålla 

detaljerad information (Junior, Best & Cotter 2014). 

 

“The big 4” har en tendens att i sina uttalanden exkludera diskussionen kring vad de faktiskt 

kommit fram till vid revidering (Kend 2015). De fokuserar snarare på revideringsprocessen 

samt rollen de har vid granskning. Punkter som nämns är bland annat opartiskhet, den 

kompetens som revisorerna har och den oberoende ställning som de besitter. Revisorerna 

fokuserar således inte på att uttala sig om innehållet i rapporten utan snarare på hur de arbetat 
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när de granskat den (ibid). Detta beror på hur revisorns kvalitetssäkringstjänster legitimerar 

processen att hållbarhetsredovisa hos vissa viktiga intressenter (ibid). Revisorns uttalande 

fyller inte endast funktionen att stärka rapportens externa transparens, utan fyller även en 

intern funktion då den information företaget själva samlat försäkras vara korrekt (Gürtürk & 

Hahn 2016). Oklara och missledande uttalanden om kvalitetssäkring som saknar relevant 

information om innehållet eliminerar syftet med själva kvalitetssäkringen (ibid). 

 

För att även slå sig in på marknaden för hållbarhetsgranskning försöker Big 4 byråerna 

använda sitt nätverk av företagskunder inom finansiell revision (Fernandez-Feijoo, Romero 

& Ruiz 2016). Valet av enskild revisionsbyrå bland Big 4 för granskning varierar globalt 

mellan olika länder. Dessutom finns det skillnader mellan Big 4 företagens utbredning inom 

olika industrier. Granskning av hållbarhetsrapporter beskrivs exempelvis som ett område där 

revisionsbyråer kan expandera sitt utbud av tjänster (ibid).  

 

När ett företag ska välja en revisor för granskning av hållbarhetsrapporter vänder sig 

företaget direkt till revisorn, det finns inga regelverk mellan företag och revisionsbyrå 

(Fernandez-Feijoo et al. 2016). Företaget kan exempelvis använda sig av en cost benefit 

analys vid jämförelse mellan t.ex. Big 4 byråerna (ibid). Om företaget redan har en 

revisionsbyrå för finansiell revision är sannolikheten stor att de vänder sig till samma företag 

som redan känner till företagets verksamhet och rutiner (Fernandez-Feijoo et al. 2016). 

Interna kontrollsystem är viktiga att känna till, både när det gäller finansiell- och 

hållbarhetsgranskning. Det finns dock en risk att revisionsbyråns förmåga att oberoende 

granska företaget påverkas om byrån både granskar finansiell- och hållbarhetsredovisning 

(Fernandez-Feijoo et al. 2016).  

 

Hållbarhetsrapportering beskrivs som en komplex process och det kan vara svårt att analysera 

hur väl företagen kartlägger respektive involverar sina intressenter i processen (Manetti & 

Toccafondi 2012). Denna svårighet är en anledning till varför många granskningsparter 

rekommenderar en översiktlig granskning framför en detaljerad/avancerad granskning. 

Tidigare har det i denna studie nämnts att kritiker mot hållbarhetsgranskning menat att 

intressenter ofta inte är involverade i processen (O’Dwyer & Owen 2005). I kontrast mot 

detta visar en av Manetti & Toccafondi (2012) studier att intressenternas roll i 

granskningsprocessen ökar. Det finns dock inga bevis i studien för att ett ökat involverande 

av intressenter leder till högre värde för intressenter eller företagen (Manetti & Toccafondi 

2012). Intressenternas roll handlar om att gemensamt med företaget lösa eventuella problem 

som kan uppstå och att övervaka processen, samt dubbelkolla information om företaget begär 

det. Den oberoende externa granskaren har i jämförelse med intressenten rollen att samla in 

information och att garantera trovärdigheten (ibid). 

2.3 GRI:s riktlinjer G3 och G4 

GRI är en organisation som förespråkar ett sammanhängande ramverk för icke-finansiell 

rapportering. Ett av deras mål är att göra hållbarhetsrapportering jämförbar med finansiell 

rapportering beträffande noggrannhet och verifierbarhet (Junior & Best 2017). 
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GRIs olika standarder är uppbyggda på olika sätt och skiljer sig därav på många olika 

punkter. De två standarderna använder sig av så kallade GRI indikatorer, vilket är 

innehållsmässiga och kvalitativa faktorer som bestämmer vad en hållbarhetsrapport bör 

innehålla enligt GRI (GRI 2011, GRI 2013b).  

 

Denna studie kommer fokusera på innehållsmässiga faktorer. Indikatorerna i både G3 och G4 

är uppdelade i olika kategorier, såsom Standardupplysningar, Miljö, Ekonomi och Sociala 

frågor. Ett exempel på en standardupplysning kan vara om rapporten är granskad, medan ett 

exempel på en miljöindikator kan vara hur mycket växthusgas som släppts ut i vikt.  

Var information om alla dessa indikatorer kan hittas i en hållbarhetsrapport finns beskrivet i 

ett så kallat GRI index (Frostenson et al. 2015). I de två riktlinjerna finns det olika sorters 

tillämpningsgrader som företag använder sig av när de tillämpar GRI för att upprätta 

hållbarhetsrapporter. I G3 finns tre olika nivåer; A, B & C, där A innebär att fler 

upplysningar har getts än i B. Till dessa nivåer tillkommer också ett “+” om rapporten är 

externt granskad. I G4 har dessa nivåer ersatts av kärnrapportering och omfattande 

rapportering. Kärnrapportering innebär att företaget rapporterar de upplysningar som är 

grundläggande för hållbarhetsredovisning (ibid). I omfattande rapportering redovisar man 

samtliga standarupplysningar, men också de indikatorer som kopplas till identifierade 

väsentliga aspekter av organisationen. 

 

I en studie av Junior & Best (2017) beskrivs det hur GRI G4 förbättrade sitt Index och gjorde 

det tydligare att förstå vad i rapporten som var granskat. De finner att läsare av 

hållbarhetsrapporter med hjälp av detta förbättrade Index lättare kan identifiera vad som 

granskats och vad som inte granskats (Junior & Best 2017). Ett exempel som lyfts fram är 

den brist på standardisering som finns inom granskningen, där det inte framgår om hela 

rapporten är granskad eller bara en liten del av den (ibid). Vidare beskrivs det hur G4s 

content index garanterar granskarens ansvar till att processen har gått rätt till. 

2.4 Legitimitet & Voluntary Disclosure inom hållbarhetsgranskning   

Legitimitetsteori beskriver hur företag som bedriver verksamhet måste handla på ett sådant 

sätt som tillfredsställer omgivningen och därav skapar legitimitet för företaget hos samhället. 

Vad samhället anser som legitim verksamhet förändras i takt med att samhället förändras. 

Sådant som samhället ansåg var acceptabelt för några år sedan kanske inte idag anses som 

acceptabelt handlande (Deegan & Unerman 2011). Granskning av hållbarhetsrapporter är ett 

exempel på hur företag skapar sig legitimitet då företagets intressenter kan anse det viktigt att 

informationen som de har tillgång till skall vara korrekt och innehålla relevant information. 

Ett företag kan således använda olika strategier för att öka sin legitimitet. De kan exempelvis 

anpassa sig efter samhällets definition av legitimitet, försöka förändra samhällets syn på 

legitimitet eller i sin kommunikation till samhället försöka bli identifierade med vissa 

symboler eller värdering som har stark koppling till samhällets syn på legitimitet (ibid). 

 

Som nämnt påverkar legitimitet innehållet i rapporten. Ett exempel på detta är hur företag 

med högre hållbarhetsprestationer väljer att rapportera “högkvalitets”-upplysningar för att 
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visa hur starkt deras arbete med hållbarhet är, medan företag med sämre 

hållbarhetsprestationer snarare använder sig av “lågkvalitets” upplysningar för att dölja hur 

det faktiskt går för företaget på hållbarhetsområdet (Hummel & Schlick 2016). Detta gör de 

för att skydda sin legitimitet gentemot samhället. En “högkvalitativ” rapport innebär även att 

läsaren av rapporten kan urskilja den sanna hållbarhetsprestationen som ett företag har och att 

informationen som presenteras stämmer överens med de definierade kvalitetskraven på en 

rapport (ibid). 

 

Ett utmärkande drag hos företag med ett sämre arbete inom hållbarhetsområdet enligt 

legitimitetsteorin är att de väljer att rapportera mer information kring sitt hållbarhetsarbete för 

att ge ett sken av att de utför ett bra hållbarhetsarbete (Hummel & Schlick 2016).  

 

Till skillnad från legitimitetsteori menar Voluntary Disclosure Theory att ett företag väljer att 

rapportera mer inom hållbarhetsområdet om deras hållbarhetsarbete kan anses som bra. Den 

menar således att det finns en positiv relation mellan hållbarhetsarbetet och mängden 

hållbarhetsinformation (Hummel & Schlick 2016). Samtidigt behöver inte legitimitetsteori 

och voluntary disclosure theory vara helt skilda från varandra, utan att de kan fungera 

tillsammans, och beskrivas som olika sidor av samma mynt. För att beskriva detta kan 

informationen som företag väljer att rapportera delas upp i högkvalitativ och lågkvalitativ 

information (ibid). Företag med ett legitimitetsproblem kan således välja att rapportera mer 

hållbarhetsinformation, men informationen de då rapporterar är av en lågkvalitativ karaktär, 

och ej transparent, för att dölja deras sanna hållbarhetsprestationer. Företag som utför ett bra 

hållbarhetsarbete väljer då istället att rapportera information av högkvalitativ karaktär för att 

visa på transparens och signalera att de utför ett gott hållbarhetsarbete. 

2.5 Granskning  

Många av de utmaningar och möjligheter som uppkommer i samband med utvecklingen av 

hållbarhetsredovisning kan direkt kopplas till den roll som revisorsyrket har vid rapportering 

av hållbarhetsinformation. I rapporten Sustainability: The role of accountants beskrivs 

diverse olika roller som revisorn har kring hållbarhetsområdet ICAEW (2004). En av dessa 

roller är bland annat att ge trovärdighet till den information som presenteras inom 

hållbarhetsrapporter genom en process som försäkrar att informationen stämmer överens med 

de kriterier som finns på en hållbarhetsrapport. (ICAEW 2004) 

 

På grund av den relevans som hållbarhetsrapporter har fått har vissa intressenter ifrågasatt 

integriteten på den information som rapporten innehåller (Junior et al. 2014). För att öka 

kvaliteten på sina hållbarhetsrapporter kan ett företag således välja att kvalitetssäkra sin 

hållbarhetsrapport (GRI 2013a). Kvalitetssäkring definieras av International Federation of 

Accountants som en process 

    

“in which a practitioner expresses a conclusion designed to enhance the degree of 

confidence of the intended users other than the responsible party about the outcome of the 

evaluation or measurement of a subject matter against criteria” (IFAC 2013 s 13) 
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Det finns många fördelar med att kvalitetssäkra sin hållbarhetsredovisning. En granskning av 

rapporter ökar exempelvis det erkännande som rapporten får, det förtroende som 

intressenterna har samt den trovärdighet som rapporten erhåller. Företaget kan genom att 

granska sin hållbarhetsrapport anses som mer seriöst, och datan i rapporten får ett ökat värde 

för intressenterna. Vidare förbättras kommunikationen mellan de olika intressenterna och 

företagen ifråga. (GRI 2013a) 

 

Trovärdigheten på hållbarhetsrapporten och förbättring av interna informations- och 

rapportsystem är två anledningar som beskriver varför ett företag väljer att 

tredjepartsgranska sin hållbarhetsrapport (Perego & Kolk 2012). Företagen väljer även att 

använda hållbarhetsgranskning för att det ger en symbolisk effekt och ökar legitimiteten hos 

företagen (Gürtürk & Hahn 2016, Simnett et al. 2009). En faktor som har en inverkan på 

valet av hållbarhetsgrankning är branschtillhörighet dvs. om företaget tillhör en bransch som 

har stor inverkan på miljö eller bedriver verksamhet med miljörisker (Cho et al. 2014). 

Ytterligare en faktor som har en stor inverkan är hur omfattande företagen redovisar 

hållbarhetsinformation. Ju mer hållbarhetsinformation som offentliggörs desto större är 

sannolikheten att företaget valt att tredjepartsgranska sin hållbarhetsrapport (Cho et al. 2014) 

2.5.1 Konsekvenser av granskning  

En central del av denna studie är de konsekvenser som följer av en hållbarhetsgranskning. En 

granskning av hållbarhetsrapporter ökar exempelvis legitimiteten hos företaget (Gürturk & 

Hahn 2016), vilket går att ställa i kontrast till Cho et al. (2014) som istället drar slutsatsen att 

intressenter inte värderar utlåtande från hållbarhetsgranskning i större utsträckning. Liknande 

studier visar dock att hållbarhetsgranskning generellt har en positiv effekt på upplevd 

trovärdighet och användbarhet hos användare av hållbarhetsinformation (Hodge et al. 2009). 

Dessutom kan nivån på vilken granskningen utförts enligt internationell standard påverka 

användares uppfattning om hållbarhetsrapporten (ibid). Motsvarande kan också gälla om man 

studerar vem som har utfört standarden. Aktuell forskning visar på att hållbarhetsgranskning 

konfirmerar informationen i företagens rapport, vilket symboliskt fungerar som en viktig 

beslutsfaktor för investerare (Reimsbach et al. 2017). Det bekräftas specifikt för icke 

professionella investerare i Kina som dessutom i hög grad påverkas av om 

hållbarhetsinformationen upplevs som positiv eller negativ (Shen, Wu & Chand 2017).  

 

Resultatet av en studie från Clarkson, Li, Richardson & Vasvari (2008) tydliggör en positiv 

koppling mellan företagets miljöpåverkan och mängden miljöinformation, där företag som 

bidrog till positiv miljöpåverkan var mer öppna om redovisning av information kring miljö. 

Att företagen med positiv miljöpåverkan redovisar mer information bekräftas av Voluntary 

Disclosure Theory (Clarkson et al. 2008). I kontrast visas inget resultat på att företag med 

negativ miljöpåverkan redovisar en hög grad av miljöinformation (Clarkson et al. 2008). 

Däremot framkommer det att företag med negativ miljöpåverkan redovisar data om deras 

vision och strategi samt vilka miljöinitiativ och aktiviteter som företagen beslutar att 

genomföra (Clarkson et al. 2008). Resultatet är baserat på en studie av hållbarhetsrapporter 
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och information från 122 amerikanska företag från fem olika branscher, 

pappersmassaindustri, kemikalieindustri, olje- och gasindustri, metall- och gruvindustri samt 

allmännyttiga företag. Totalt studerades 191 företag varav endast 122 företag hade 

presenterat hållbarhetsinformation i form av en rapport eller i digital form. I sin studie har 

Clarkson et al. (2008) utvecklat ett index och poängsystem för att mäta effekten av företagens 

redovisning av miljöinformation och hur företagen tar ansvar för sin miljöpåverkan. Då ett 

modifierat Clarksons index kommer användas i denna studie kommer både Clarkson index 

och denna studies modifierade version att beskrivas mer utförligt i nästa avsnitt.  

 

Generellt hade de företag inom branscher som i sin verksamhet bidrar till lägre miljöpåverkan 

i sin hållbarhetsrapport redovisat ett lågt resultat i den sammanlagda poängsumman, om man 

jämför med företag från branscher som i sitt arbete bidrar till högre miljöpåverkan (Clarkson 

et al. 2008). Det låga resultatet för branscher med låg miljöpåverkan kan vara kopplat till hur 

GRI:s G2 guidelines ser ut (ibid).   

  

Moroney et al. (2012) har med hjälp av en modifierad version av Clarkson et als (2008) 

miljöprestationsindex studerat hur mycket miljöinformation som presenteras enligt GRIs 

riktlinjer. Det framkommer tydligt i denna studie att det finns en positiv korrelation mellan 

extern granskning och ett högre värde på den informationen som presenteras (Moroney et al. 

2012). Faisal et al. (2012) menar även på att frivillig granskning spelar en viktig roll för att 

förbättra trovärdighet och transparens hos den hållbarhetsinformation som har redovisats. De 

finner att företag som lägger ned ansträngning på att betala för granskningar frivilligt väljer 

att redovisa mer hållbarhetsinformation än de som inte gör det (Faisal et al. 2012).  

 

Moroney et al. (2012) använder som tidigare nämnt en modifierad version av Clarksons 

miljöprestationsindex VED (Voluntary Environmental Disclosure). Precis som i Clarkson et 

al. (2008) mäter Moroney et al. (2012) hur mycket information om miljömässiga frågor som 

företagen frivilligt ger ut i sin hållbarhetsrapport med hjälp av ett poängsystem. Den 

slutgiltiga poängen beskriver till vilken grad ett företag frivilligt rapporterar miljömässiga 

frågor. Företag som väljer att granska får i denna studie en högre poäng (46,84) än företag 

som inte granskar (15,45) (Moroney et al. 2012). Exempel på ett område som påverkat denna 

poäng är rapportering om växthusgaser som hade poängen 1,14 inom ogranskade företag och 

4,43 inom granskade. 

2.6 Analysmodell 

Analysmodellen förklarar hur en granskning kan påverka ett företags olika val vid 

rapportering av miljöinformation i sin hållbarhetsrapport. Den visar på att granskningen inte 

har någon direkt påverkan på själva rapporten utan att det blir en indirekt påverkan då 

företaget eventuellt rapporterar annorlunda om de vet att en granskning kommer att utföras.  

Exempelvis rapporterar företag troligtvis den information som de tror att granskaren anser 

som viktig bara för att de vet att rapporten kommer att granskas. Den rapport som företaget 

har gett ut kommer med hjälp av en modifierad version av Clarkson Index att analyseras för 

att se om det faktiskt förekommer några skillnader i innehållet mellan en granskad och en 
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ogranskad rapport. Detta genom att närmare studera innehållet i rapporten och poängsätta 

utefter det modifierade index som tidigare nämnts. Där skillnader mellan en ogranskad och en 

granskad rapport uppkommer kan det vara intressant att analysera och diskutera varför dessa 

skillnader uppkommer. 

 
Figur 1 - Analysmodell 
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3. Metod  

3.1 Clarkson Index  

För att mäta konsekvenserna av företagens redovisning av miljöinformation och hur 

företagen tar ansvar för sin miljöpåverkan har Clarkson et al. (2008) utvecklat ett index. 

Indexet är utvecklat utifrån GRI:s riktlinjer (G2 Guidelines från 2002) och är indelat i hårda 

och mjuka kategorier, beroende på vilken typ av data som beskrivs.Vidare är de hårda 

kategorierna uppdelade i fyra grupper (A1-A4) som tillsammans ska beskriva företagens 

ledningssystem, trovärdighet, miljöprestationsindikatorer och mängden pengar företagen 

spenderar för att skydda miljön. Grupperna av hårda kategorier fördelas enligt följande: A1 6 

st, A2 10 st, A3 10 st och A4 3 st. Samtliga kategorier har en poäng från 0-1 förutom A3 som 

rankas från 0-6 vilket medför att summan för A1 = 6, A2 =10, A3 = 60 och A4 = 3 och 

slutsumman är 79 (Clarkson et al. 2008). De mjuka indikatorerna delas in i  tre grupper (A5-

A7) som beskriver mer abstrakta data som strategi och vision, miljöprofil och miljöinitiativ. 

De mjuka kategorierna fördelas enligt följande: A5 6 st, A6 4 st och A7 6 st. Samtliga 

grupper av mjuka kategorier har en poängsättning från 0-1 vilket ger en slutsumma på 16. 

Sammanfattningsvis så kan ett företag baserat på indelningen som Clarkson et al. (2008) 

genomfört få en poängsumma från 0-95. Företag som inte redovisat en hållbarhetsrapport 

eller hållbarhetsinformation har betygsatts med 0 poäng. Företagens genomsnittliga 

poängsättning för respektive bransch/industri används för att särskilja bra miljöpresterande 

företag från mindre bra. 

3.2 Operationalisering  

För att kunna mäta om innehållet i hållbarhetsrapporter påverkas av extern granskning har 

denna studie använt sig av ovanstående index utvecklat av Clarkson et al. (2008). I och med 

att Clarkson Voluntary Environmental Disclosure Index är baserad på en äldre version av 

GRI Guidelines som heter G2 Guidelines krävs det modifieringar för att kunna applicera 

Clarkson Indexet på datan som samlas in i denna studie. Endast delen A3 (som handlar om 

hårda miljöindikatorer) kommer att användas i denna studie på grund av de avgränsningar 

som tidigare satts. Således är det endast intressant att modifiera denna del av Clarkson 

Indexet. 

 

A3 är uppdelad i 10 olika indikatorer, där var och en är kopplad till en eller flera indikatorer 

från GRI G2 Guidelines. Således måste dessa indikatorer anpassas till G3 och G4 Guidelines. 

För att göra detta jämförs G2 med G3 och G4 för att se vilka indikatorer i G3 och G4 som 

stämmer bäst överens med indikatorerna i G2 Guidelines. Detta görs för alla 10 indikatorer 

och resultat finns tillgängligt i tabell 1 nedan: 
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Tabell 1 - Modifierat Clarkson Index 

 
 

För att bedöma varje indikator finns det i Clarkson et al. (2008) en lista som beskriver vad 

som krävs på varje indikator för att få 1 poäng. Dessa är följande: 

 

1. Performance data is presented 

2. Performance data is presented relative to peers/rivals or industry 

3. Performance data is presented relative to previous periods (trend analysis) 

4. Performance data is presented relative to targets 

5. Performance data is presented both in absolute and normalized form 

6. Performance data is presented at disaggregate level (i,e,. plant, business unit, 

geographic segment) 

 

Ett problem vid kvalitativ forskning är hur den är subjektiv i sin natur. Detta innebär att det 

kan bli svårt för forskaren att förhålla sig objektivt till det material som samlas in och 

studeras (Bryman & Bell 2014). Användningen av en redan etablerad modell såsom Clarkson 

Index kan i denna studies mening motverka denna subjektivitet och skapa en mer objektiv 

syn på granskningens påverkan av hållbarhetsrapporter, och om det faktiskt är granskningen 

som påverkar innehållet. Clarkson Indexet har tidigare använts för att mäta granskningens 

påföljder på hållbarhetsrapporter av Moroney et al. (2012), och de kom då fram till att 

granskning har en inverkan på innehållet i en hållbarhetsrapport. Eftersom Clarkson Indexet 

även har tydliga riktlinjer för vad som skall bedömas av innehållet i hållbarhetsrapporten och 

vilka krav som ställs för att ge poäng så leder det till att studien minskar i sin subjektivitet. 

Detta löser då ett av grundproblemen vid en kvalitativ studie, vilket enligt Bryman & Bell 

(2014) är frågan huruvida man faktiskt mäter det man ämnar att mäta, i detta fall om det 

faktiskt är granskningen som förändrar innehållet i hållbarhetsrapporterna. Lincoln & Guba 

(1985)  menar dock att det inte finns någon absolut sanning och att det därav är upp till 

individen att tolka den sociala verkligheten (Lincoln & Guba 1985 se Bryman & Bell 2014, s. 

402-403) . Denna studie menar då på att även om åtgärder kan tas för att öka objektiviteten  

kommer det alltid finnas en grad av subjektivitet, exempelvis vid en bedömning av en 

hållbarhetsrapport enligt Clarkson Indexets kriterium.  
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Att en anpassning av Clarkson Index till G3 & G4 utförs kan även det ses som en subjektiv 

bedömning, dock är indikatorerna i G3 & G4 oftast snarlika de som finns tillgängliga i G2  

vilket förenklar anpassningen. De indikatorer som säger samma sak som G2 i G3 & G4 väljs 

helt enkelt ut och används sedan i det anpassade indexet. 

 

Då Clarksons index är utformat efter amerikanska företag finns det risk att kategorier i 

indexet klassas som obligatoriska i andra länder att redovisa istället för frivilliga enligt 

Clarkson index (Moroney et al. 2012). Då denna studie kommer använda data i form av 

företag från flera olika länder kan det inte uteslutas att nationella krav kan ha inverkan på 

innehållet i hållbarhetsrapporterna.  

3.3 Insamling av empiri 

Insamling av empiri har skett med hjälp av GRIs Sustainability Disclosure Database (SDD). 

Denna databas innehåller en stor mängd GRI rapporter och har således förenklat sökandet 

efter de rapporter som stämmer överens med de kriterier som ställts upp för denna studie. Det 

är avgörande att dessa kriterier stämmer in på företagen, då studiens syfte är att undersöka 

vilka konsekvenser en granskning får på innehållet i en rapport efterföljande en ogranskad 

rapport (ex 2011 ogranskad och 2012 granskad). Kriterierna lyder som följande: 

● Rapporter måste använda sig av GRIs G3, G3.1, G4 eller GRI Standards 

● Företaget måste använda sig av samma standard det år som de börjar använda extern 

granskning som året innan.  

● Ett GRI Index måste finnas tillgängligt i databasen 

● Hållbarhetsrapporterna måste finnas tillgängliga i databasen 

● Det måste finnas ett tydligt granskningsutlåtande, där det framgår att hela rapporten är 

granskad, samt vem som har granskat den 

● Rapporten måste finnas tillgänglig på Svenska eller Engelska 

 

Vid sökning i databasen filtrerades den så att endast företag med G3, G3.1, G4 eller GRI 

standards visades. Detta ger ett resultat på ungefär 7400 organisationer med totalt 27707 

rapporter. Utifrån denna databas har 45 företag identifierats som möter alla kriterier. Värt att 

notera är att även om det i databasen framgår att det skall finnas 27707 rapporter tillgängliga 

så stämmer inte detta då en stor mängd rapporter i själva verket ej finns tillgängliga i läsligt 

format. I dessa fall finns exempelvis endast information om huruvida rapporten är granskad 

och vilka riktlinjer som har följts. Då syftet med studien är att undersöka vilka konsekvenser 

granskning får på hållbarhetsinformationen så har en viktig del i datainsamlingen varit att just 

filtrera fram vilka företag som stämmer överens med våra kriterier. Dessutom knyter det an 

till vårt teoretiska bidrag som handlar om att studera övergången från ogranskad till granskad 

hållbarhetsrapport.  

 

I och med att de ovanstående kriterierna används för att hitta lämpliga företag innebär det för 

studien att urvalet inte går att klassificera som ett sannolikhetsurval. Enligt Bryman & Bell 

(2014) bör alla enheter i populationen ha en känd chans att komma med i urvalet för att det 

ska vara ett sådant. Eftersom alla företag inte rapporterar tillräckligt med information för att 
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vara lämpliga för användning i studien har alla enheter i databasen inte samma sannolikhet att 

komma med i urvalet, vilket istället gör urvalet till ett icke-sannolikhetsurval. Företag som 

inte stämmer in på kriterierna har ingen chans att komma med i urvalet medan de företag som 

stämmer in på kriterierna har en chans att komma med i urvalet, förutsatt att de hittas i 

databasen. Detta kan tänkas vara ett slags bekvämlighetsurval, där de företag som stämmer in 

på kriterierna väljs ut för att sedan användas i studien. Ett problem med bekvämlighetsurval 

enligt Bryman & Bell (2014) är att det är omöjligt att generalisera då det är omöjligt att veta 

populationen. I detta fall är företagen som stämmer in på kriterierna del av populationen, och 

det vore möjligt i denna studies mening att bestämma populationen utefter hur många företag 

i GRI databasen som stämmer överens med kriterierna. Dock vore detta väldigt tidskrävande 

och med tanke på studiens storlek vore det orimligt att gå igenom alla 7400 företagen i 

databasen för att hitta alla företag i populationen.  

 

Vid genomgång av databasen  har hela listan genomgåtts översiktligt, vilket innebär att varje 

företag inte närmare studerats men att hela listan har genomgåtts. Således har endast de 

företag som valts att studera närmare haft en chans att komma med, förutsatt att de stämmer 

in på kriterierna. De företag som studerats närmare i urvalsprocessen har valts ut exempelvis 

för att ett av kriterierna varit uppfyllt och således har en närmare kontroll utförts för att se om 

de andra kriterierna också är uppfyllda. 

 

Endast G3, G3.1, G4 och GRI Standards används med motiveringen att äldre standarder är 

för utdaterade och ej relevanta för denna studie. 

 

Anledningen till att företaget måste använda samma standard året de börjar granska som året 

innan är för att minska sannolikheten att det är bytet av standard som påverkar innehållet i 

rapporten och inte granskningen i sig. Detta eftersom de olika standarderna skiljer sig och 

därav har olika krav på innehåll. Ett undantag har dock gjort, och det är i fallet att företaget 

byter från G3 till G3.1 då skillnaderna är små. 

 

I vissa fall där rapporter eller GRI index inte funnits tillgängliga i databasen har dessa funnits 

på annat håll, exempelvis via ett företags hemsida. I några fall där exempelvis GRI index inte 

har varit möjliga att hitta via företags hemsidor eller liknande har företagen kontaktats via 

mail. 

3.4 Innehållsanalys 

Vid bedömning av en hållbarhetsrapport används som tidigare nämnt Clarkson Indexet. För 

att kunna bedöma hur många poäng en hållbarhetsrapport skall få finns det givet 6 olika 

punkter som beskriver hur en bedömning skall gå till (se avsnitt 3.2). För att kunna göra detta 

krävs det att en innehållsanalys av varje rapport utförs.  

 

En innehållsanalys har utförts genom att gå in i texten och dela upp den i meningsenheter. En 

meningsenhet är en del av en text som kan kopplas till en viss kategori (Graneheim & 

Lundman 2004). I denna studies fall så ses de sex givna punkterna som kategorier, och de 
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meningar i texten som stämmer överens med dessa sex punkter representerar våra 

meningsenheter. När en meningsenhet som stämmer överens med en av de sex kategorierna 

hittats får företaget ett poäng. Även en bild eller ett diagram som överensstämmer med en 

kategori ger poäng. Ett problem med innehållsanalys är att det kan vara svårt att identifiera 

rätt kategorier i datan och sedan presentera en tydlig bild av situationen (Hsieh & Shannon 

2005). Detta problem kringgås däremot då kategorierna redan är bestämda utifrån Clarkson 

index. 

3.4.1 Bedömning av poäng 

Vid bedömning av huruvida ett företag ska få poäng eller inte har vi som tidigare nämnt 

använt oss av följande sex punkter:  

 

1. Performance data is presented 

2. Performance data is presented relative to peers/rivals or industry 

3. Performance data is presented relative to previous periods (trend analysis) 

4. Performance data is presented relative to targets 

5. Performance data is presented both in absolute and normalized form 

6. Performance data is presented at disaggregate level (i,e,. plant, business unit, 

geographic segment) 

 

Även om de kan verka relativt tydliga så kan ändå en beskrivning av hur bedömningen av 

dessa gått till behövas. Punkt 1 har bedömts utefter om siffror finns tillgängliga i de fall där 

siffror är relevant, oavsett om det är i absolut eller normaliserade tal. Det räcker således inte 

med endast en text som beskriver exempelvis deras energianvändning. I vissa fall, 

exempelvis indikator 10, där ett företag skall beskriva eventuella böter de fått betala på grund 

av överträdelser av lagar gällande miljöpåverkan eller andra böter tillhörande miljöpåverkan, 

har det varit tillräckligt om de skrivit ut att de inte fått några böter om fallet varit så. 

 

Andra punkten har bedömts utefter om datan som presenteras jämförs med andra företag 

inom branschen. Detta innebär att de måste beskriva deras prestationer i relation till andra 

företag antingen i text eller med siffror. De kan exempelvis skriva att de är “bäst” i branschen 

eller att de har “20% mindre utsläpp än konkurrenter”. I punkt 3 har det endast tagits i åtanke 

om de presenterar tidigare år tillsammans med datan. Det spelar dock ingen roll hur många år 

tidigare de presenterar, oavsett om det är ett eller flera. 

 

Punkt 4 har bedömts utefter om ett mål har presenterats i relation till de presenterade 

siffrorna. Målet måste vara tydligt kopplat till just de GRI indikatorer som gäller. De får 

således inte poäng på exempelvis “mål inom energianvändning” om de presenterar ett mål 

som visar på mindre utsläpp av växthusgaser till följd av minskad energianvändning. Det 

skall vara ett mål kopplat till energianvändningen i sig och inte följderna av 

energianvändningen. Ett exempel kan vara “vi ska använda 20% mindre energi”. 
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Vid bedömning av punkt 5 tas endast i åtanke om data presenterats i både absolut och 

normaliserad form. Normaliserad form innebär att data presenteras i relation till något annat, 

exempelvis försäljning, medan absolut form innebär att datan presenteras som den är och ej i 

relation till något annat. Punkt 6 ger poäng om företaget har delat upp datan i olika 

verksamheter, geografiska områden eller fabriker.  

 

För vidare information om bedömningen se bilaga 1 om bedömning av hållbarhetsrapporter. 

3.5 Sammanställning av Empiri 

Efter genomförd innehållsanalys har datan sammanställts i ett excel dokument. Här 

presenteras vilken poäng varje företag fått i Clarkson Indexet samt skillnaden före respektive 

efter granskning. Även ett medelvärde för alla företag presenteras och även där presenteras 

skillnaden i poäng före respektive efter granskning. Vidare har även företagen delats upp i 

övergripande branscher, vilka är industri, tillverkning, finans samt service och tjänster. Det är 

dock viktigt att särskilja industri och tillverkning, där industri i vår mening är mer industriell 

verksamhet såsom maskiner och inventarier eller gruvverksamhet medan tillverkning snarare 

är olika sorters konsumentprodukter såsom vitvaror, bilar eller datorer. Även olika slags 

diagram presenteras, något som enligt Bryman & Bell (2014) gör datan mer översiktlig och 

lätt att tolka. 

3.6 Metodreflektion 

I 3.2 fördes en diskussion kring subjektivitet, och hur det är möjligt att öka studiens 

objektivitet. När subjektivitet tas upp kan det vara intressant att reflektera över hur individens 

subjektivitet påverkar den poäng som ett företag får i Clarkson Indexet. Om bedömningen är 

hårdare ges lägre poäng, medan högre poäng ges om bedömningen är snällare. Oavsett hur 

bedömningen utförs borde inte differenserna mellan företagen påverkas, då man försöker vara 

så konsekvent som möjligt. Om en “snäll” bedömning utförs, som leder till höga poäng År 1,  

kommer företaget även att få höga poäng År 2, då bedömningen inte kommer bli mer strikt än 

den var för år 1. Detta leder till att oavsett om medelvärdena blir högre så kommer 

differenserna fortfarande att förbli detsamma. 

 

Vid fortsatt diskussion kring subjektivitet kan det vara värt att nämna att bedömningar av de 

olika företagens rapporter utförts enskilt av var och en av författarna, med diskussioner 

emellanåt för att stödja varandra. Det var framförallt viktigt i ett tidigt skede att diskutera 

kring olika bedömningar för att skapa en slags praxis för fortsatt konsekvent bedömning. 

Även Moroney et al. (2012) hade ett flertal individer som bedömde företagen, och de borde 

rimligen då ha ställts inför samma dilemma. Det framgår ej av deras studie om de hade en 

tydlig bedömningsmall eller ej. 

 

I denna studie utfördes även parvis ordnade t-tester med 95% signifikansnivå på våra 

differenser vilket visade att differensen mellan år 1 och år 2 var signifikant. Tester utfördes 

även på alla indikatorer, vilket visade att några av dessa var statistiskt signifikanta, medan 
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andra inte var det. Om en siffra är signifikant innebär det att det med statistisk säkerhet går att 

säga att det faktiskt finns en skillnad, medan det inte går att påstå om den inte är signifikant. 

Signifikansen säger dock ingenting om vad det är som påverkar skillnaderna, om det är 

granskning eller något annat. Alla utförda t-tester finns tillgängliga i bilaga 4. 
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4. Empiri 

I detta kapitel kommer datan som samlats in under studiens gång från företagens 

hållbarhetsrapporter att presenteras med hjälp av diagram och tabeller, samt med en 

tillhörande beskrivande text. 

4.1 När företagen börjar granska sin hållbarhetsrapport 

Det här avsnittet syftar till att ge en bild över när företagen från empirin har valt att börja 

granska sin hållbarhetsrapport.  

 
Figur 2 - Diagram visar tidslinje när företag börjat granska sin hållbarhetsrapport 

Som man kan utläsa i linjediagrammet i figur 2 ovan är det vanligaste året att börja granska 

2012, där 12 (27%) av 45 företag började granska detta år. Andra vanliga år att börja granska 

var bland annat 2010 med 8 företag (18%) samt 2014 med 6 företag (13%). 

 

Tabell 2 - Fördelning standarder 

 

Tabellen ovan visar även vilken standard företagen använder det år då de börjar granska. Vi 

kan se att G3 är den mest förekommande standarden innan 2014 medan G4 under 2014 och 

senare blir den mest förekommande standarden.  
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4.2 Översikt över resultatet 

Följande tabell ger en översiktlig bild över resultatet av den data som samlats in under 

studiens gång. Tabell 3 visar bland annat medelvärdet för hela A3 kategorin under titeln 

“(A3) Environmental performance indicators (EPI) (Max score is 60)”, samt medelvärdet för 

varje indikator för sig. Vidare finns även differensen mellan dessa presenterade. Även 

standardavvikelsen har beräknats då den kan ge en bra bild över hur mycket företagen skiljer 

sig åt sinsemellan. Notera att både medelvärdet och standardavvikelsen är uppdelad mellan 

År 1 Ogranskad och År 2 Granskad. 

 

Tabell 3 - A3-indikatorer 

 
 

Medelvärdet för alla företag blev År 1 17,8 vilket är 30% av möjliga poäng. År 2 är 

medelvärdet aningen högre med 19,56 vilket är 33% av möjliga poäng. Differensen mellan 

dessa blir då 1,76. Mer ingående beskrivningar av resultatet kommer presenteras längre ned.  

4.3 Differenser 

I följande diagram presenteras samtliga företag uppdelade utefter den skillnad som de fått i 

poäng mellan år 1 och år 2. Diagrammet visar med andra ord differensen hos varje företag för 

sig, och inte något medelvärde. En tabell över alla företag och differenserna finns tillgänglig i 

bilaga 2. 
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Figur 3 - Diagram över poängskillnad mellan år 1 och år 2 fördelat över antal företag 

Som det går att utläsa i figur 3 har 7 företag en differens på 0, vilket är den mest 

förekommande differensen. Detta är 16% av alla företag. Vidare kan man utefter diagrammet 

se att det lutar mot det positiva hållet, då 27 företag (60%) har en positiv differens medan 11 

företag (24%) har en negativ differens. Tre företag har extremvärden, då de ligger långt i 

utkanten av diagrammet med värdena -11, -8, samt +12. Dessa tre företag kommer nu att 

presenteras. 

 

Företaget med -11 i differens är Deutsche Bank (Detta går att utläsa i bilaga 2). Deutsche 

Bank är ett företag inom finansbranschen och de började granska år 2010 med hjälp av 

granskaren ERM Certification and Verification Services Ltd (ERM CVS). De hade innan 

granskning 28 poäng, vilket är 47% av möjliga poäng. Efter granskning hade de däremot 17 

poäng, vilket är 28% av möjliga poäng. Minskningen på 11 poäng ger en minskning i procent 

med ca 18%.  

 

Företaget med -8 i differens är Clariant. Clariant är ett företag som producerar olika sorters 

kemikalier och de började granska år 2014 med hjälp av PriceWaterhouseCooper (PWC). De 

hade innan granskning 33 poäng, vilket motsvarar 55% av möjliga poäng. Efter granskningen 

hade de 25 poäng, vilket är 42% av möjliga poäng. Minskningen på 8 poäng ger en 

minskning i procent med ca 13%. 

 

Det sista företaget är Wienerberger, som har en differens på +12. Wienerberger är ett företag 

som producerar byggmaterial. De började granska år 2010 med hjälp av PWC. Innan 

granskning hade de 5 poäng (8%) och efter granskning 17 poäng (28%). Detta ger en 

procentuell differens på ca 20%. 
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Till sist kan det vara värt att nämna den genomsnittliga differensen mellan en ogranskad och 

en granskad rapport är 1,76. Detta kan anses som en låg differens då det endast är en 

förändring på 2,9%. Detta går även att jämföra med de olika extremföretagen som i denna 

studie anses ha extrema värden, men i tidigare studier kanske hade ansetts som normala eller 

t.om lägre än vanliga värden. 

4.4 Branscher 

Diagrammet nedan (Figur 4) visar differenserna uppdelat i de olika branscherna som 

företagen befinner sig i. Notera att detta är överbranscherna som företagen delats in i. Mer 

om överbranscherna finns beskrivet i kapitel 3.5. 

 

 
Figur 4 - Diagram differens medelvärde år 1 - år 2 uppdelat per bransch 

Tillverkning är den bransch där differensen mellan år 1 och 2 är störst med 2,92 poäng. 

Industri och Service/Tjänster har relativt lika differens med 1,65 respektive 1,54 poäng (Figur 

4). Till sist har finansbranschen en minskning med 0,34. Detta är den enda branschen där en 

minskning sker. Det kan vara värt att nämna att branscherna industri och tillverkning har 

samma antal företag i sig. Detta innebär att det går att göra en bättre jämförelse mellan dessa 

två branscher. Antalet företag inom varje bransch, genomsnittlig poäng för år 1 respektive år 

2 och differensen av medelvärdet mellan år 1 och år 2 presenteras i tabell 4 nedan.  

 

Tabell 4 - Medelvärden branscher 
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4.5 Granskare 

Diagrammet nedan (Figur 5) presenterar differenser mellan åren som de företag med en viss 

granskare fått. Värt att notera är att värdena har lättare att fluktuera om det är mindre antal 

företag i just den gruppen. Tabellen nedan (Tabell 5) visar differenserna i varje grupp, det vill 

säga “the big 4” samt andra granskare. 

 
Figur 5 - Diagram över differens av medelvärde mellan år 1 & 2 uppdelat mellan granskare 

De 5 företag som blivit granskade av Deloitte har i denna studie fått en högre differens än 

resterande företag med 2,8. Efter detta kommer företag granskade av KPMG och PWC som 

hamnat på differenserna 2,4 respektive 2. Sist av “the big 4” kom EY med en differens på 1. 

Andra granskare som inte tillhörde “the big 4” hade en differens på 1.2, vilket är 0,2 högre än 

EY. Även om Deloitte, KPMG och PWC har större differenser är EY och andra granskare 

kan det ändå i sammanhanget anses vara väldigt små differenser, då det högsta möjliga värdet 

för varje grupp är 60 och lägsta är 0. 

 

Tabell 5 - Medelvärden granskare 

 

4.6 A3 indikatorer översikt 

Följande tabell (Tabell 6) presenterar medelvärden för varje indikator (År 1) var för sig. Även 

varians och standardavvikelse för varje indikator finns tillgängligt. Det högsta möjliga värdet 

på varje indikator är 6 poäng. Ju högre poäng, desto mer information har rapporterats. 

Begreppet EPI som finns i tabellen betyder Environmental Performance Indicator 

(miljöprestationsindikator).  
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Tabell 6 - Medelvärde indikator 1-10 år 1 

 

Indikator 3 (växthusutsläpp) har det högsta medelvärdet med 3.51, vilket även är det högsta 

värdet av alla indikatorerna för år 1. Indikator 1 vilket är energianvändning och 

energieffektivitet har värdet 2.98 och har därav det nästa högsta värdet av alla tio indikatorer. 

Vidare har indikatorerna 2, 4 och 5 medelvärdet 2.04, 1.24 samt 1.82 respektive. Dessa 

indikatorer kan översättas till vattenanvändning/vatteneffektivitet, luftförorening (t.ex. kväve 

och svavel) samt förteckning över giftiga utsläpp. 

 

Vidare har indikator 9, vilket representerar miljöpåverkan av företagets produkter, 

medelvärdet 1.60. Därefter kommer indikatorerna 6 och 7 (andra utsläpp & avfallshantering) 

som båda har medelvärdet 1.49. Indikatorerna 8 och 10 (land & resursanvändning samt 

uppfyllelse av miljölagstiftning) har de lägsta värdena av alla tio indikatorer med 0,78 och 

0,84 respektive. 

 

Tabell 7 - Medelvärde indikator 1-10 år 2 

 
Om vi fortsätter till År 2 kan vi se att indikator 3  (växthusutsläpp) även efter granskning har 

det högsta medelvärdet med 3.73, vilket är en ökning med 0,22 från tidigare år (Tabell 7). 

Vidare är indikator 1 (energianvändning) återigen den indikator med näst högst medelvärde. 

Ökningen på indikator 1 är dock aningen lägre än ökningen på indikator 3 med en differens 

på 0.11. Indikator 2 och 5, som representerar vattenanvändning samt giftiga utsläpp, har 

relativt lika medelvärden med 2.18 respektive 2.07 medan indikator 4 (luftförorening) har det 

lägsta värdet av de fem första med 1.09. 



 

 

 

 

 

28 
 

 

Indikatorerna 9 och 7,vilket är produkters miljöpåverkan och avfallshantering, har även de 

relativt lika medelvärden med 1.91 och 1.87 respektive. Indikator 6 (andra utsläpp) har 1.42 i 

medelvärde medan indikator 10 (uppfyllelse av miljölagstiftning) har 1.27. Sist har vi 

indikator 8 (land & resursanvändning) som har det lägsta värdet av de tio indikatorerna år 2 

med medelvärdet 0,93. 

 

Tabell 8 - Differenser mellan år 1 & 2 indikator 1-10 

 

Innan resultatet från differenserna (mellan år 1 och 2) beskrivs kan det först anses viktigt att 

redogöra för vad det innebär att en differens är hög eller låg. Maxvärdet som en indikator kan 

få är 6 poäng och det lägsta är 0 poäng, vilket innebär att den största möjliga differensen är 6 

poäng. Värden kan även få antingen negativa eller positiva värden. Ett positivt värde innebär 

att indikatorn har ökat från år 1 till år 2 medan ett negativt värde innebär att indikatorn har 

minskat. Ett exempel kan vara indikator 1 (energianvändning) med en differens på 0,11, 

vilket innebär att den ökat med 0,11 från år 1 till år 2. En sådan differens kan i sammanhanget 

anses vara liten.  

 

Differenser mellan år 1 och 2 för indikator 1-10 presenteras i tabell 8 ovan. Först kan vi se att 

alla indikatorer ligger under 0,5 i differens, oavsett om det är positivt eller negativt. Detta är 

värt att nämna för att belysa vilka små skillnader som det handlar om. Den indikator som har 

störst differens är Indikator 10 (uppfyllande av miljölagstiftning), vilket har 0,42, medan den 

med lägst differens är indikator 4 (luftförorening) med -0,16. Alla dessa differenser kan anses 

vara låga i relation till tidigare studier.  

 

Nu när resultatet presenterats kan det noteras att inga större differenser har uppkommit 

mellan en ogranskad och en granskad hållbarhetsrapport. Vad detta kan bero på kommer 

analyseras nedan. 
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5. Analys 

5.1 När företagen börjar granska sin hållbarhetsrapport 

Till att börja med kan det vara intressant att analysera när företagen väljer att börja granska, 

då detta kan vara en faktor som påverkar hur stor förändring som faktiskt sker i rapporten. 

Den största gruppen av företagen i denna studie började granska runt 2012, med ett par som 

började 2008 och ett som började 2016. Detta går att jämföra med Moroney et al. (2012) vars 

rapporter gavs ut i perioden 2003-2007. Humphrey & Owen (2000) säger att i takt med att 

granskningen sprids så tillkommer även mer riktlinjer och regler som måste följas. Även 

Vinten (1998) argumenterar kring detta resonemang med att i och med att granskningen 

expanderat så borde samhället utvärdera effektiviteten av granskningen. Granskningen 

förändras hela tiden och man kan då rimligen tänka sig att även rapporterna kommer att 

förändras efter samhällets behov. Moroney et al. (2012) är baserad på en äldre standard (G2) 

medan denna studie istället vänder sig till företag med standarderna G3 och G4. En 

jämförelse mellan Moroney et als (2012) studie och denna studies resultat utförs nedan, där 

bland annat standardisering över tid uppkommer som begrepp. 

5.2 Analys av totalresultat 

I tabell 3 kan man utläsa att året innan granskning hade företagen ett medelvärde på 17.8, 

medan de efter granskning hade 19.56. Skillnaden däremellan är endast 1.76, vilket inte alls 

stämmer överens med en tidigare studie av Moroney et al. (2012). I Moroney et al. (2012) 

studie blev skillnaden mellan ogranskade och granskade företag på A3 indikatorerna 20,84. 

Skillnaden i poäng mellan denna studie och Moroney et al. (2012) är då 19,08 poäng. I 

Moroney et al. (2012) kan man se att varje indikator blir avsevärt förbättrad efter en 

granskning, medan denna studie endast sett små skillnader mellan de två åren. Detta skulle 

rimligen kunna bero på det val av företag och år som Moroney et al. (2012) använder. Denna 

studie jämför endast två på varandra följande år inom samma företag, medan Moroney et al. 

(2012) använder sig av helt separerade företag. Moroney et al. (2012) jämför 74 ogranskade 

företag och 74 granskade företag, där vissa företag förekommer i båda grupperna men det 

behöver nödvändigtvis inte vara rapporter som följer på varandra likt denna studie. I och med 

att rapporterna som använts i denna studie är från två på varandra följande år kan man tänka 

sig att en viss grad av standardisering kan förekomma till följd av att det är samma företag 

som gör rapporterna. Som grund för detta påstående kan det nämnas att under utförd 

innehållsanalys har det noterats att många av rapporterna liknar varandra från ett år till ett 

annat och därmed inte skiljer sig så mycket i rapporterad information.  

 

Då Clarkson Index mäter mängden information som presenteras kan det även vara intressant 

att nämna Faisal et al. (2012) teori som säger att ett företag som lägger ner ansträngningen att 

betala för en granskning frivilligt kommer att rapportera mer hållbarhetsinformation. Detta 

verkar inte stämma in på de företag som förekommer i denna studie då skillnaderna innan 

granskning respektive efter är så små jämfört med Moroney et als (2012) studie. Det går 



 

 

 

 

 

30 
 

återigen att återkoppla till argumentet att företagen kan ha en sådan standardiserad 

rapportering att även om de väljer att granska så kommer inte skillnaderna bli så stora.  

 

Man kan vidare föra argumentet att om inte granskningen har några konsekvenser på 

innehållet i rapporten, går det att ifrågasätta om det är ekonomiskt försvarbart för företagen 

att utföra en granskning. Å andra sidan kan man resonera kring syftet med en granskning. 

Ämnar granskningen att förändra innehållet eller är syftet snarare att legitimera det som redan 

finns där? Det verkliga värdet i granskningen kanske snarare ligger i att legitimiteten i 

rapporten ökar när ett företag väljer att granska (Gürtürk & Hahn 2016). Granskningen blir 

således mer av en “legitimitetsstämpel”, där företagen betalar en granskare för en granskning, 

men faktiskt inte förändrar innehållet i rapporten. Vidare så visar exempel från forskningen 

att hållbarhetsgranskningen endast konfirmerar informationen i rapporten och att det fungerar 

som ett symboliskt värde för intressenter (Reimsbach et al 2017). I och med att 

granskningens funktion blir symbolisk kan man ifrågasätta granskningens nytta för 

exempelvis intressenter om innehållet inte påverkats. Resonemanget utgör en kontrast mot 

Ballou et al (2006) som beskriver att användbarheten hos hållbarhetsrapporter minskar om 

informationen inte externgranskats.  

 

Då Moroney et al. (2012) använder företag med standarden G2 Guidelines under perioden 

2003-2007 medan denna studie använder företag mellan perioden 2008-2016 med 

standarderna G3 och G4 kan man även tänka sig att rapporterna under åren blivit mer och 

mer standardiserade och därför blir skillnaderna mindre och mindre ju senare granskningen 

påbörjas. I och med att hållbarhetsrapporterna standardiseras och poängen utifrån Clarkson 

index därmed minskar kan hållbarhetsgranskningens eventuella påverkan på innehållet 

försvagas, eller rent av försvinna. Det kan även vara värt att nämna att Moroney et al. (2012) 

i sitt val av ogranskade företag endast har 27 hållbarhetsrapporter, där de resterande 47 

företagens hållbarhetsinformation hittats på annat håll, vilket även detta kan bidra till att de 

får sådana stora skillnader.  

5.3 Differenser 

Bland differenserna stack 3 företag ut med extrema skillnader jämfört med andra företag i 

studien. Dessa var Deutsche Bank, Clariant och Wienerberger med differenser på -11, -8 och 

+12 respektive. De stora nedgångarna på Deutsche Bank skulle rimligen kunna bero på den 

stora mängd information som tidigare rapporteras. Enligt Gürtürk & Hahn (2016) fyller 

granskningsutlåtandet en intern funktion där informationen som företaget själva samlat 

försäkras vara korrekt. Eftersom Deutsche Bank tidigare haft en stor mängd information kan 

det vara så att det varit svårt att försäkra att denna information var korrekt, och en rimlig 

slutsats skulle då kunna vara att de helt enkelt plockade bort information innan granskningen 

då de inte kunde garantera att informationen var korrekt. 

 

Även detta argument skulle kunna användas vid fallet Clariant, där information om ett 

uppköpt företag integrerades efter granskning vilket minskade poängen avsevärt då datan inte 

längre var uppdelad i olika verksamheter (se bilaga 1 punkt 6 för exempel). Eftersom Clariant 



 

 

 

 

 

31 
 

efter granskning hade integrerat denna uppköpta verksamhet kan det ha varit svårt för dem att 

korrekt rapportera denna verksamhet separat och därav valde att utelämna denna information. 

Kaspersen & Johansen (2016) för diskussionen att granskningen kan ses som en läroprocess, 

där företag kan utveckla och förbättra sitt arbete. De använder exemplet att 

granskningsutlåtandet kan presentera svagheter i de interna system som företaget använder 

sig av, vilket skulle kunna ge skäl till de minskningar som syns hos dessa två företag.  

Notera att dessa slutsatser endast kan dras till dessa företag, och inte på hela urvalet, då resten 

av företagen inte uppvisar samma skillnader i poäng. 

 

I fallet Wienerberger hade det skett en ökning med 12 poäng. Denna ökning är den som mest 

liknar undersökningen utförd av Moroney et al. (2012) där medeldifferens var 20,84. Det är 

fortfarande en stor skillnad men det går inte att utesluta att det faktiskt är granskningen som 

är orsaken till ökningen i detta fall, speciellt med tanke på Faisal et al. (2012) som påstår att 

mängden information ökar vid en granskning. Ökningen hos Wienerberger kommer från små 

tillägg av information på olika ställen i rapporten, där de tidigare inte hade rapporterat 

någonting. Det går att se som en naturlig utveckling att de med tiden väljer att rapportera mer 

och mer. Att de hade så lite rapporterad information det ogranskade året och sedan lade till 

information lite här och där är troligtvis förklaringen till deras ökning. Medelvärdet för år 1 

var 17,8 poäng och Wienerberger hade 5 poäng år 1. Det är då inte orimligt att de ser en 

ökning som är så mycket större än resterande företag. 

5.4 Bransch 

Vid en analys av resultatet uppdelat i branscher kan det vara intressant att först diskutera 

legitimitetsfrågan, som i vissa branscher är mer relevant än andra. Enligt Hummel & Schlick 

(2016) kommer företag med ett sämre hållbarhetsarbete att rapportera en större mängd 

“lågkvalitets” upplysningar. Vidare säger Clarkson et al. (2008) att företag inom branscher 

där miljöpåverkan är låg generellt redovisar lägre poäng i Clarkson Index än företag med en 

högre miljöpåverkan. 

 

 
Figur 4  Diagram differens medelvärde år 1 - år 2 uppdelat per bransch. Från empiriavsnittet.  
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Med legitimitetsfrågan i åtanke, kan man notera hur tillverkningsbranschen ser en större 

ökning i poäng efter granskning gentemot finansbranschen, som faktiskt minskar. Detta 

skulle rimligen kunna bero på att ett företag inom tillverkning troligtvis har en större 

påverkan på miljön än ett företag inom finansbranschen, då de använder fysiska resurser vid 

tillverkning medan ett företag inom finansbranschen troligtvis endast har kontor som måste 

förses med elektricitet och vatten. Om vi då återgår till Clarkson et al. (2008) som nämnde att 

företag inom branscher där miljöpåverkan är låg redovisar lägre poäng, beror detta troligtvis 

på att Clarkson Indexet till större del endast mäter mängden information. Vid återkoppling till 

tillverkningsindustrin så redovisar de troligtvis en större mängd, detta i enlighet med Hummel 

& Schlick (2016) som menar på att företag med ett sämre arbete inom hållbarhetsområdet 

väljer att rapportera mer för att ge sken av ett bra hållbarhetsarbete. Detta är i motsats till vad 

Clarkson et al. (2008) påstår, vilket är att företag med negativ miljöpåverkan inte redovisar 

mer information. 

 

Å andra sidan skulle den ökade mängden information hos tillverkning, industri och service 

branschen kunna bero på granskningen. Faisal et al. (2012) som tidigare nämndes, menar att 

företag kommer rapportera mer information när de valt att granska, på grund av den extra 

ansträngning som läggs ner för att utföra en granskning. Detta tillsammans med den enligt 

Hodge et al. (2009), ICAEW (2004), Manetti & Toccafondi (2012) och Pflugrath et al. (2011) 

positiva effekt en granskning får på trovärdigheten av innehållet i rapporten, kan vara ett 

argument för att mängden information ökar efter granskning.  

 

Det är dock större sannolikhet att det är legitimitetsfrågan som leder till ökning inom 

exempelvis tillverkningsbranschen, då intressenter enligt Cho et al. (2014) inte värderar 

utlåtanden från hållbarhetsgranskningar i större utsträckning. Om det verkligen berodde på 

granskningen borde rimligen differenserna vara högre, om man tar Moroney et al. (2012) 

studie i åtanke, där skillnaderna mellan en granskad och en ogranskad rapport var stora. 

5.5 Granskare 

När resultatet kopplat till vem som granskat hållbarhetsrapporterna analyseras kan det vara 

intressant att se om valet av granskare påverkar poängnivån. Resultatet från Figur 5 och tabell 

5 visar att Deloitte är den byrå som i genomsnittlig poäng har högst differens mellan år 1 och 

år 2 (2.8). EY har däremot lägst differens med 1.0. Dock visar resultatet på att differensen blir 

lägre när det genomsnittliga medelvärdet ökar. Exempelvis så har EY och PWC lägre 

differens jämfört med KPMG och Deloitte, men trots detta har företag granskade av EY och 

PWC generellt ett högre medelvärde. Den centrala delen i denna analys är att undersöka om 

genomsnittliga poängen skiljer sig mellan företag som granskats av en revisionsbyrå eller av 

en annan granskare. Vårt resultat visar att medelvärdet inte skiljer sig särskilt mycket mellan 

revisionsbyråer eller andra granskare år 2. Vem som granskat rapporten har inverkan på 

trovärdigheten (Perego & Kolk 2012; Simnett et al. 2009). Det kan innebära att företagen 

inför granskning väljer att ta bort information från rapporten år 1 vilket kan påverka 

differensen år 2.  
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Enligt Gürtürk & Hahn (2016) använder “the big 4” byråerna sig ofta av standarden ISAE 

3000, vilket då resulterar i en mindre omfattande granskning. Samtidigt som granskningen 

blir mindre omfattande så liknar rapporterna varandra sinsemellan, vilket också påverkar 

variationen. The Big 4 tenderar även att i sin diskussion exkludera vad de faktiskt kommit 

fram till i sin hållbarhetsgranskning (Kend 2015). Dessutom fokuserar de mer på hur de har 

arbetat med granskningen istället för att kommentera rapportens innehåll.  

 

Då poängskillnaden mellan The Big 4 byråerna och andra granskare är väldigt liten så talar 

det för Gürtürk & Hahn (2016) resonemang att rapporterna liknar varandra. Att rapporterna 

liknar varandra kan rimligen förklaras av att de blivit allt mer standardiserade, vilket i sin tur 

förklarar de små poängskillnaderna som uppstår. Vidare kan man även rimligen tänka sig att 

eftersom differenserna inte är så stora på någon av byråerna, eller andra granskare för den 

delen, så kanske ingen av granskningarna faktiskt är så omfattande, vilket delvis stödjer 

Gürtürk & Hahns (2016) resonemang att “the big 4” gör mindre omfattande granskningar, 

men resultatet pekar även på att andra granskare inte heller utför så omfattande granskningar. 

 

Enligt Humphrey & Owen (2000) syftar en ökad kontroll av rapporter till att åstadkomma 

effektivare organisationer, och de kritiserar då om granskning faktiskt leder till detta. Därmed 

kan man fundera över om förväntningar på granskningen är orimliga, vilket Humphrey & 

Owen (2000) nämner. Även om vem som granskat kan ha en inverkan på trovärdigheten hos 

hållbarhetsrapporter så visar studiens resultat att valet av granskare inte har någon påverkan 

på mängden information i rapporten. Det kan innebära att förväntningarna på granskningen är 

för stora med anledning av att granskning inom hållbarhetsområdet inte lever upp till 

samhällets förväntningar (Power 1999; Boiral et al 2018). Samhällets förväntningar på 

granskningen bör då möjligtvis omvärderas för att bli mer realistiska, med tanke på 

granskningens funktion i dagsläget.  

 

En anledning till att förväntningarna inte uppfylls är att det för tillfället saknas tydliga 

gemensamma riktlinjer (Tschopp & Huefner 2015). I och med att det inte finns tydliga 

riktlinjer leder det rimligtvis till att granskare saknar verktyg för att gå in i detalj och 

kontrollera hållbarhetsinformation. Att det saknas tydliga riktlinjer är en konsekvens av att 

granskning av hållbarhetsrapportering inte kommit lika långt i sin utveckling jämfört med 

granskning av finansiell information (Tschopp & Huefner 2015). En konsekvens av att 

utvecklingen inom hållbarhetsgranskning inte kommit lika långt är att granskare därmed har 

en lägre mängd erfarenhet av att studera hållbarhetsinformation. På grund av att 

hållbarhetsgranskning är en relativt ny företeelse kan det vara svårt för intressenter att 

anpassa sina förväntningar så att de blir realistiska. I takt med att efterfrågan på 

hållbarhetsinformation ökar och att det ses som en förutsättning för konkurrens på marknaden 
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(Martinez-Ferrero et al 2015) så leder det framöver till en utmaning att balansera intressenters 

förväntningar och granskningens användbarhet.  

5.6 A3 Indikatorer 

På differenserna på indikatorerna ser man genast hur liten skillnad det faktiskt är före 

respektive efter differenserna, där den högsta differensen är indikator 10 som ökade med 0,42 

efter granskning. Jämför detta med Moroney et al. (2012) där varje indikator har en differens 

som är över 1. Ett exempel kan vara differenserna Moroney et al. (2012) har på “1. EPI on 

energy use and/or energy efficiency” och “3. EPI on green house gas emissions” vilket är 

3,24 respektive 3,29. Samma indikatorer har i denna studie fått differenserna 0,11 respektive 

0,22. En återkoppling till 5.2 kan här göras, och det är då rimligt att tänka sig att 

differenserna är så små då rapporterna är så standardiserade.  

 

Ballou et al. (2006) påstår att det finns vissa problem vid granskning av hållbarhetsrapporter. 

Han menar att det saknas mätverktyg för att mäta vissa delar av hållbarhetsrapporten. Detta 

kan rimligen vara en anledning till att medelvärdet på vissa av indikatorerna är så låga som de 

är. Det skulle även kunna vara därför som differenserna blir så små efter granskning, 

eftersom man troligen inte förbättrar något som är så svårt att granska, eller till och med tar 

bort det. Det finns fall från resultatet där poängen minskat efter granskning, exempelvis 

extremfallet Deutsche Bank, och det kan rimligen bero på att företagen väljer att ta bort sådan 

information som är svår att mäta av kvalitetsskäl, då de kanske inte vet om den är korrekt 

eller ej. 

 

Vid en analys av medelvärden och poäng mellan olika indikatorer märks det tydligt att 

resultatet varierar mellan olika branscher. Detta framkommer bland annat om man tittar på 

indikator 4 (luftförorening) och 6 (andra utsläpp) inom finansbranschen där differenserna hos 

dessa är väldigt små. I bilaga 3 syns att inget företag i finansbranschen får poäng varken år 1 

eller 2 för indikator 4. Vidare får företagen i samma bransch 0 poäng år 1 och 1 poäng år 2 på 

indikator 6. Detta går att koppla till Clarkson et als (2008) studie som sammanfattar att 

företag med lägre miljöpåverkan kommer redovisa en lägre poäng i indexet. En förklaring är 

att finansbranschen inte har en lika stor miljöpåverkan med farliga utsläpp till skillnad från 

industri- och tillverkningsbranschen, vilket leder till mindre rapporterad information, och 

därav mindre poäng i indexet.  

 

Data visar även att industribranschen jämfört med finansbranschen har ett högre medelvärde 

både år 1 och år 2 vid en analys av indikator 4 och 6. År 1 är medelvärdet 2,14 (indikator 4) 

och 2,00 (Indikator 6) och under år 2 är medelvärdet 1,79 respektive 1,86 (Bilaga 3). Även 

tillverkningsbranschen har högre medelvärde för indikator 4 och 6 jämfört med 

finansbranschen. Generellt konstateras att poängen i industribranschen och 

tillverkningsbranschen är jämnare fördelat jämfört med branscherna finans och 

service/tjänster (Bilaga 3). Det kan rimligen förklaras av att industri och tillverkning i denna 

studie består av företag som har en större miljöpåverkan och olika former av utsläpp vilket i 
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genomsnitt ger högre poäng. Det bekräftas i Clarkson et als (2008) studie att företag med 

högre miljöpåverkan i snitt får högre poäng.  
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6. Slutsats 

Syftet med studien var att utveckla kunskap om vilka konsekvenser en extern 

hållbarhetsgranskning kan få på innehållet i en hållbarhetsrapport genom att jämföra företags 

hållbarhetsrapporter som granskats och inte granskats. 

 

Vid återkoppling till forskningsfrågan, som lyder “Vilka konsekvenser har en granskning på 

vad företagen väljer att rapportera i sina hållbarhetsrapporter?”, kan vi efter utförd analys 

konstatera att en granskning inte har några större konsekvenser, om några alls, på innehållet i 

en hållbarhetsrapport. Tidigare forskning har nämnt att avsaknad av oberoende granskning 

påverkar hållbarhetsrapporters användbarhet negativt (Ballou et al. 2006). Resultatet tyder 

dock på att användbarheten inte förändras bara för att den är granskad. Om innehållet inte 

förändras, kan man då säga att användbarheten förändras? Man kan då ifrågasätta hur 

relevant det faktiskt är, både för intressenter och företagen att en granskning utförs. Boiral et 

al. (2017) beskriver granskning som nödvändigt, men är det verkligen nödvändigt att granska 

om granskningen endast är en “legitimitetsstämpel”? Om den huvudsakliga funktionen med 

hållbarhetsgranskning är att kvalitetssäkra informationen som redovisas (Fuhrmann et al. 

2017) kan man, utifrån slutsatsen att granskningen inte påverkar innehållet i 

hållbarhetsrapporten, fundera över granskningens faktiska funktion. Om innehållet i 

rapporten inte påverkas av granskningen kan det innebära att informationen var korrekt från 

början vilket antyder att granskningen inte är nödvändig för kvalitetssäkring. Det enda 

granskningen leder till, om så vore fallet, är att skapa legitimitet hos företagets 

hållbarhetsrapport. Granskningen blir således endast en fråga om legitimitet. Rent praktiskt 

innebär detta för företagen att granskningen endast ökar deras legitimitet, och de behöver 

således inte lägga ner resurser på att förändra sin hållbarhetsrapport från år till år. 

 

Vi vill dock framhäva att poängen beräknat utifrån Clarkson Index faktiskt ökat efter 

granskning och vi kan då inte utesluta att detta beror på granskning. Då studien av Moroney 

et al. (2012) däremot fick så mycket större differenser tyder det på att så inte är fallet. Vidare 

vill vi även påpeka att brister i Clarkson Index, samt att vi endast har använt A3 indikatorerna 

kan ha en inverkan på resultatet. 

 

Legitimitetsökningen relaterar till Audit Society genom att granskningens fokusområde 

flyttas från företagens information till att skapa legitimitet (Power 1999). Utifrån 

intressenternas perspektiv så kan skillnader i förväntan och resultat av hållbarhetsgranskning 

praktiskt påverka intressenternas upplevelse av hållbarhetsinformationen. Exempelvis om 

intressenterna får information att granskningen inte har någon konsekvens på innehållet så 

kan legitimiteten från intressenternas sida försvinna, alternativt begränsas.  

Vidare kan det även påverka legitimiteten hos revisorn eller den oberoende granskaren. 

Resultatet från studien ifrågasätter granskningens konsekvens på hållbarhetsinformationens 

innehåll. Därmed ifrågasätter resultatet också vilken roll den som granskar 

hållbarhetsinformationen har och nuvarande riktlinjer.  
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Vidare finns det grund att tro att Clarkson et als. (2008) förklaring, som menar på att företag 

med lägre miljöpåverkan får lägre poäng stämmer, samt att legitimitetsfaktorn leder till att 

företag inom branscher med hög miljöpåverkan får högre poäng. Dock är differenserna så 

låga även inom branscherna så det kan vara svårt att dra någon översiktlig slutsats angående 

denna punkt. 

 

Att granskningen inte leder till några större konsekvenser skulle rimligen kunna bero på den 

utveckling som hållbarhetsrapporter genomgått under åren. Om hållbarhetsrapporter vid 

tillfället för Moroney et al. (2012) studie inte var lika utvecklat som nu, och i och med 

hållbarhetsrapporternas mognad kan de ha blivit så standardiserade att ingen större förändring 

sker från år till år. Vidare studier behöver utföras för att bekräfta denna teori, och i och med 

att fler hållbarhetsrapporter släpps och fler företag börjar använda extern granskning kommer 

fler företag stämma in på kriterierna som denna studie ställt upp, vilket leder till att en mer 

omfattande studie kan utföras. I och med att GRI G4 nu fasas ut (GRI 2018b) och ersätts av 

GRI Standards kommer mycket förändringar ske inom hållbarhetsrapporter, och det kan då 

vara intressant att studera vilka konsekvenser som en granskning får på dessa nya rapporter 

baserade på den nya standarden. 

 

För att bättre kunna utvärdera hållbarhetsrapporter ser vi gärna att ett nytt index för 

utvärdering av hållbarhetsrapporter utvecklas, då Clarkson Index kan anses aningen utdaterat, 

speciellt då den är baserad på en äldre standard (GRI G2). Vi kommer i slutdiskussionen 

nedan att diskutera den kritik som vi vänder mot Clarkson Index och de problem som 

förekommer vid dess användning. 
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7. Slutdiskussion 

Under tiden som studien utförts har brister i Clarkson Index upptäckts som kan vara värt att 

diskutera och kritisera. Just hur en bedömning skall ske har varit ett återkommande ämne som 

ej framgår tydligt av Clarkson Index. Om vi återkopplar till en tidigare mening i denna studie 

så skrevs i kap 3.2 följande: “Eftersom Clarkson Indexet även har tydliga riktlinjer för vad 

som skall bedömas av innehållet i hållbarhetsrapporten och vilka krav som ställs för att ge 

poäng så leder det till att studien minskar i sin subjektivitet”. Vi står fast vid detta påstående, 

då Clarkson Indexet ger väldigt tydliga riktlinjer för VAD man skall bedöma och VAD som 

ger poäng. Clarkson et al. (2008) ger dock inga exempel på hur själva bedömningen av varje 

specifik punkt i indexet skall se ut. Detta innebär att det enkelt går att veta vad som skall 

bedömas, vad som krävs för varje poäng men inte hur en bedömning faktiskt skall ske. Vi var 

därför, som tidigare nämnt, tvungna att utveckla ett eget praxis för att bedömningen skall bli 

så konsekvent som möjligt. 

 

Ett exempel kan vara svårigheten med hur en bedömning skall utföras på Indikator 9, vilket 

är produkter/tjänsters miljöpåverkan. Här kan man tänka sig att företagen måste redovisa 

exakta siffror på vad deras produkter leder till för miljöpåverkan, på varje produkt. Eftersom 

ytterst få företag har presenterat detta så har bedömningen gjort att företagen kan få poäng 

både för att redovisa miljöpåverkan av vissa produkter, om produkten fått miljöcertifikat eller 

om de för en diskussion kring produktens miljöpåverkan. Vissa företag har presenterat siffror 

på miljöpåverkan på en bråkdel av produkter, medan andra inte presenterat några alls men 

istället diskuterat hur produkten är bra för miljön, därför valdes detta sätt att bedöma. 

 

Clarkson Index är som tidigare nämnt från början baserad på GRI G2 guidelines, och denna 

studie har anpassat Indexet för att fungera med G3 och G4 guidelines. Man kan därför tänka 

sig att Clarkson Index, för att kunna mäta om granskning faktiskt påverkar innehållet, måste 

förändra sig och ta mer faktorer i åtanke. Under utförd innehållsanalys har det noterats att en 

stor mängd information i hållbarhetsrapporterna inte beaktas av Clarkson Indexet, och det 

kan därför krävas förändringar i indexet för att ta i åtanke sådant som i dagens 

hållbarhetsrapporter är viktigt. Clarkson Index tar inte heller i åtanke hur relevant 

informationen i rapporten är. Det är inte relevant för alla företag att rapportera allting, och 

detta leder till att dessa företag får lägre poäng i Indexet då det endast tar i åtanke mängden 

information. 

 

Denna studie har även medfört ett metodiskt bidrag för hur man skulle kunna utföra en studie 

av denna sort. Moroney et al. (2012) har i sin studie inte studerat rapporter som följer på 

varandra (ex 2011 till 2012), samt så använde de inte endast hållbarhetsrapporter utan även 

andra rapporter, som troligtvis inte innehåller en stor mängd hållbarhetsinformation. De har 

inte heller använt samma företag före respektive efter granskning i alla förekommande fall, 

utan bara i vissa. I denna studie har endast rapporter som följer på varandra inom ett företag 

(ex 2011 till 2012) använts, och alla rapporter har varit hållbarhetsrapporter. Enligt denna 

studie leder det till att många möjliga utomstående faktorer som skulle kunna påverka 

innehållet i rapporterna elimineras. På detta sätt mäts granskningens påverkan på 
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hållbarhetsinformation mer direkt. Det kan dock noteras att Moroney et al. (2012) endast 

använt sig av rapporter från Australien, medan denna studie använder rapporter från en 

mängd olika länder. I framtiden skulle det därför vara intressant att utföra en studie, med 

denna studies metod, som endast studerar ett land. 

 

Även om inte denna studie sett några större förändringar kan en granskning ändå få andra 

effekter. Exempelvis beskriver Kaspersen & Johansen (2016) att granskningen kan leda till 

förbättringsmöjligheter i företagens rapporter som annars inte hade uppmärksammats, vilket i 

slutändan kan leda till en bättre rapport.  En rimlig tanke kan exempelvis vara att mängden 

information i en rapport minskar om kvaliteten blir högre. Under innehållsanalysen av 

företagen har det i vissa fall uppmärksammats att företagen valt att inte ta med information, 

alternativt skriva att informationen kanske ej är korrekt, vilket skulle kunna bero på att de vill 

vara tydliga med vilken träffsäkerhet informationen har. Eftersom Clarkson Index inte heller 

tar sådana här faktorer i åtanke kan inte ett företag som minskar information, för att få mer 

träffsäker information, öka sina poäng. 

 

Efter att en slutsats har dragits kan det vara intressant att återkomma till diskussionen kring 

signifikanstesterna som tidigare diskuterades i metodreflektionen. Om en siffra är statistiskt 

signifikant innebär det inte att skillnaden mellan ett år till ett annat behöver vara stor, bara att 

skillnaden faktiskt finns. Detta är värt att nämna på grund av att resultatet visade att 

skillnaderna var låga mellan en granskad och en ogranskad rapport, och denna studie kom då 

fram till att granskningen inte påverkade innehållet i en hållbarhetsrapport. Det var därför i 

efterhand inte nödvändigt att utföra signifikanstester. Även om de hade visat att alla siffror 

var statistiskt signifikanta så var skillnaderna ändå så små att slutsatsen hade blivit 

densamma. Om slutsatsen istället hade varit att granskningen påverkar mängden innehåll  

hade det varit nödvändigt med signifikanstester, för att försäkra sig om att skillnaden faktiskt 

finns. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Bild 1        Bild 2 

 

I denna bilaga presenteras en översiktlig bild över hur en bedömning kan gå till. 

1. Här ser vi ett exempel på vad som kan ge poäng för “Performance data is presented”. 

Den totala mängden utsläppt växthusgas redovisas samt en uppdelning i olika så 

kallade scopes. Notera att endast någon slags data på växthusgas måste finnas, en 

uppdelning i scope ger inte extra poäng på denna punkt. (Bild 1) 

2. Här har företaget valt att jämföra sin energikonsumtion med andra stora företag, vilket 

ger ett poäng. Se även bilden nedan för ännu ett exempel på vad som kan ge poäng 

här. (Bild 1 & 3) 

3. I denna tabell finns både år 2010 och 2011 tillgängligt, vilket går att jämföras om man 

så vill. Detta ger poäng då fler än ett år redovisas. (Bild 1) 

4. Här presenterar företaget ett slags mål som de i framtiden vill nå. För att företaget 

skall få poäng måste målet vara konkret, såsom i detta exempel där de säger att 

utsläpp per anställda ska minska med 5% jämfört med basåret 2009. Man kan även få 

poäng utan att presentera siffror, men då måste det vara ett konkret mål. (Bild 2) 

5. Här har företaget presenterat mängden utsläpp i relation till antal anställda, vilket ger 

poäng. Det går även att presentera datan i relation till något annat relevant, såsom 
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försäljning. Med denna data och datan i punkt ett innebär det att företaget har 

presenterat data i både absolut och normaliserad form. (Bild 2) 

6. Dessa två tabeller visar vad företaget släppt ut exklusive en viss verksamhet samt vad 

hela företaget släppt ut inklusive denna verksamhet. Detta ger poäng då de delat upp 

datan inklusive en viss verksamhet samt exklusive en viss verksamhet. Här får man 

även poäng om man väljer att presentera varje verksamhet, geografiskt område eller 

fabrik för sig. (Bild 1) 

 

 
Bild 3 
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Bilaga 2 

 

Denna tabell visar hur många poäng varje företag tilldelats totalt samt skillnaden mellan år 1 

och år 2. 
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De två följande tabellerna visar hur mycket poäng respektive företag har fått på varje 

indikator (EPI). Den första tabellen gäller för år 1 och den andra för år 2. 
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Bilaga 3 Tabeller över A3 Indikatorer År 1 & År 2 uppdelat i överbranscher 
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Bilaga 4 Tabeller över parvis ordnade t-tester 

 

Alla t-tester har utförts med följande hypoteser: 

H0: Det finns ingen differens mellan en ogranskad och en granskad rapport 

H1: Det finns en differens mellan en ogranskad och en granskad rapport 

 

Testen utförs med 95% signifikansnivå vilket innebär att H0 förkastas om T-värdet överstiger 

talfa/2. Alfa värdet är olika beroende på antal frihetsgrader. Vid indikatorerna och totalen är 

antalet frihetsgrader 45 medan den skiljer på granskare och branscher. 

 

Alla T-värden avrundas till två decimaler 
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