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Abstract 
The latest generation of standard for social and environmental reporting, G4, was launched in 

May 2013 by Global Reporting Initiative which enables companies to, for a short period of 

time, make an accounting choice. A choice that is considered an important crossroad because 

it involves consequences since companies often have to choose between a choice that is more 

costly and complex compared to a choice that has a lower degree of complexity and is more 

cost-effective. The literature usually considered accounting choice as something management 

make to maximize their own wealth, and according to classical economic theory companies 

are expected to act rationally whereas it is believed that they will not make a transition to a 

standard prematurely. At the same time there are companies that willingly embrace a standard 

prematurely, which in this study amounts to approximately 30 percent. Therefore the purpose 

of this study is to try to find the underlying drivers of companies' early transition by using a 

content analysis and studying how they justify such a transition prematurely. 

More recently the literature has opened to that accounting is shaped by other factors than pure 

self-interest and by several actors whereas there is a need to explain accounting choice from a 

different perspective, a perspective that looks beyond the market. One such theory is 

institutional theory which is a widely used theory in accounting research. Accordingly to this 

study, using a institutional perspective, the act to embrace a standard prematurely can be 

explained by that the companies feel a need to not only comply with the structures but also to 

be an influential player in those where early transition can be seen as a deliberate strategy, 

which may be related to societal pressures and thus a way to gain power, efficiency and 

especially legitimacy.  
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Inledning 
I maj 2013 lanserade GRI den senaste generationens standard för social- och miljömässig 

redovisning, G4, vilken från och med räkenskapsåret 2015 ersätter de tidigare standarderna, 

G3 samt G3.1. Detta medför att under räkenskapsåren 2013 och 2014 står det företagen fritt 

att välja vilken standard de vill hållbarhetsredovisa utifrån. Redovisningsval är något företag 

ställs inför och betraktas som ett viktigt vägval eftersom det medför direkta eller indirekta 

konsekvenser. Valen handlar ofta om att organisationer väljer mellan ett mer kostsamt och 

komplext alternativ jämfört med ett mer kostnadseffektivt alternativ med en lägre grad av 

komplexitet (Se till exempel Andrikopoulos och Kriklani, 2013; Belkaoui och Karpik, 1989; 

Patten, 1991). De val företagen står inför under räkenskapsåren 2013 och 2014 handlar om att 

antingen använda en redan etablerad process av framtagandet av redovisningsinformation, 

G3, G3.1 eller att lära sig en ny mer komplex och kostsam process i förtid för att redovisa 

utifrån den nya standarden, G4. Den nya standarden innebär en förändring vad gäller 

gränssättning där företagen förväntas utföra en mer systematisk väsentlighetsbedömning 

vilket innebär att företagen behöver kartlägga hela värdekedjan för att kunna skaffa sig en 

förståelse och kunskap om vart deras största effekter uppstår. Bytet till G4 kan betraktas som 

en mer kostsam process samt en utmaning där det gäller för företag att inte bara säkerställa 

tillgänglighet av data utan även upprättandet av en långsiktig strategi. 

Vanliga faktorer som antas påverka valet är bland annat bolagets storlek, skuldsättningsgrad, 

värdering av tillgångar och externa viktiga intressenter (Bowen et al., 1995) där 

redovisningsvalet kan påverka till exempel kassaflödet eller inverka på intressenters 

beslutsprocess (Holthausen och Leftwich, 1983). Den teori som förslagits förklara frivillig 

social redovisning är den positiva redovisningsteorin (Milne, 2002) vilken bygger sina 

antaganden på nyttomaximering och effektiva marknadshypotesen. Teorin syftar till att 

förklara, förstå och förutsäga redovisningsval utifrån ekonomiska argument där en 

maximering av egennyttan leder till att företaget stärker sin finansiella ställning. Inom 

litteraturen betraktas vanligen val inom redovisningen som något företagsledningen gör för att 

maximera sin egen förmögenhet där valet medför ekonomiska konsekvenser och i enlighet 

med klassisk ekonomisk teori kan det antagas att företag inte går över till en standard i för, 

eftersom de förväntas agera rationellt. Samtidigt finns det företag som väljer att genomgå en 

tidig adaptation;  

”We began updating our sustainability policy framework at the 

beginning of 2013 to reflect developments in the world around us... 

We apply the latest reporting standards, GRI G4, to this Annual 

Report.” (NIBC Bank NV, 2014) 
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Om en förtida övergång genomförs, vilken kan betraktas stå i strid mot ett rationellt beteende 

och ekonomiskt teori, hur kan det förklaras sett till att nästan 1/3 av företagen i denna studie 

under räkenskapsåret 2013 valde att genomgå en mer komplex och resurskrävande process.  

Redovisning är ett komplext begrepp varav det inte finns en enskild teori som kan förklara 

bakomliggande motiv till redovisningsval (Fields et al., 2001) och på senare tid har 

litteraturen öppnat för att redovisningen formas av andra faktorer än rent egenintresse och 

utifrån fler aktörer (Collin et al., 2009; Dillard et al., 2004). Om positiv redovisningsteori inte 

helt givet kan förklara alla redovisningsval (jmf med till exempel Collin et al., 2009) ryms 

förklaringar inom andra teoribildningar, betraktas valet att hållbarhetsredovisa som en 

funktion av samhället istället för marknaden kan valet att hållbarhetsredovisa anses stå i 

relation till samhällstryck (Patten, 1991). Institutionell teorin handlar om hur faktorer i 

omgivningen och vanemässiga handlingar styr organisationer mer än rationalitet. Teorin anses 

förklara företagens redovisningsval (Collin et al., 2009) och är en väl använd teori inom 

redovisningsforskning (Collin et al., 2009; Dillard et al., 2004; Lounsbury, 2008), samt inom 

studier av frivillig redovisning (Deegan och Unerman, 2011) eftersom den anses kunna 

konstruera förståelse över aktörers handlingar. Redovisningsval kan inom detta perspektiv 

anses basera på institutionella påtryckningar (Carpenter och Feroz, 2001) samt sociala 

handlingar och normer (Davis et al., 1982; Mangos och Lewis, 1995).  

Att redovisa socialt är frivilligt (Gray et al., 1995a; Patten, 1991) och något som medför att 

företaget medvetet styr om medel, ett val som kan antagas påverka företagens finansiella 

ställning och är ett samband som testats utan att skapa någon enhetligt resultat. Om 

vinstmaximering och ett opportunistiskt agerande är vad företag eftersträvar varför skulle 

företag självmant välja att gå över till en standard i förtid och hur motiverar företag en sådan 

övergång? Hur och varför företag gör specifika val inom redovisningen saknas det förståelse 

för (Francis, 2001) och med hänsyn till ovan förda diskussion kommer denna uppsats 

behandla hur företag i sina hållbarhetsredovisningar motiverar övergången till en standard i 

förtid. Det finns ett behov av att se redovisningsval som en kraft vilken skapas av andra 

aktörer än företaget självt, vilket nya ingångar inom litteraturen möjliggör. 

Genom att använda arkivdata i form av hållbarhetsredovisningar kommer en innehållsanalys 

användas där motiveringar till övergång eftersöks, vilka sedan kommer ligga till grund för att 

utröna förklaringar till hur en tidig övergång motiveras utifrån ett institutionellt perspektiv.  

Syftet med denna studie är att försöka skapa en förståelse bakom drivkrafterna till en tidig 

övergång genom att studera hur företag motiverar redovisningsval. Uppsatsen bidrar till 

redovisningslitteraturen genom att skapa en förståelse för och förklara sociala krafter samt 

deras inverkan på val inom redovisningen. Dispositionen är organiserad enligt följande; i 
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avsnitt 1 diskuteras redovisningsval, i avsnitt 2 diskuteras institutionell teori och redovisning, 

avsnitt 3 behandlar standarder för hållbarhetsredovisning, i avsnitt 4 redovisas 

forskningsmetodiken, i avsnitt 5 presenterar resultaten vilka sedan analyseras i avsnitt 6 och 

slutligen påvisas implikationer och förslag till vidare forskning i avsnitt 7.  

Redovisningsval 
Det finns en avsaknad av en fullständig förståelse om hur och varför företag gör specifika val 

inom redovisningen och ett behov av att redovisningsval som begrepp definieras. Genom att 

definiera begreppet etableras gränser inom vilket redovisningsval som fält och/eller 

fenomenet som avses studeras (Francis, 2001). Fields et al. (2001:256) definierar 

redovisningsval som: 

 any decision whose primary purpose is to influence (either in form 

or substance) the output of the accounting system.  

Val inom redovisningen anses vara en viktig faktor för att mildra agentkostnader och 

informationsasymmetri (Fields et al., 2001) och omfattas av en mångfald aktiviteter där 

redovisningsvalet kan skapa direkta finansiella konsekvenser, vilket i sin tur står i direkt 

relation till bland annat ledningens beslut, forskning och utveckling eller teknik (Francis, 

2001). Francis (2001) argumenterar, utifrån Fields et al. (2001) att redovisningsval kan 

betraktas utifrån antingen betydelsen av beslutsfattaren eller betydelsen av val där en aspekt 

vid val handlar om att beslut tas vid rätt tillfälle.  

Enligt Reiter och Williams (2002) är en av de viktigaste egenskaperna inom traditionell 

redovisningsforskning dess beroende av ekonomisk teori. Den ekonomiska teorin baseras på 

att människan och hennes kunskap bygger på rationellt nyttomaximerande och att 

redovisningsval kan antas ske utifrån ledningens försök att maximera sitt egenintresse där 

valen kan skapa direkta eller indirekta konsekvenser; till exempel kan de påverka kassaflödet 

och intressenternas beslutsprocess (jämför med till exempel Holthausen och Leftwich, 1983). 

Bowen et al. (1995) pekar på att några vanliga faktorer som anses påverka redovisningsval är 

skuldsättningsgrad, bolagets storlek, värderingar av tillgångar och externa viktiga intressenter. 

Andrikopoulos och Kriklani (2013) fann ett signifikant samband mellan redovisningens 

omfattning och bolagets storlek, lönsamhet, kapitalkostnad samt skuldsättningsgrad. Patten 

(1991) fann att lönsamhet inte stod i relation till valet att redovisa socialt, men däremot fann 

han ett signifikant samband mellan valet att redovisa socialt och storlek såväl som bransch. 

Hackston och Milne (1996) erhöll ett likartat samband; bransch och storlek var signifikanta 

medan lönsamhet var icke-signifikant. Brammer och Pavelin (2004) fann en positiv 

korrelation mellan faktorer som påverkar hållbarhetsredovisning och indikation om att 
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strategin att hållbarhetsredovisa influeras av företagets natur och deras aktiviteter, samt att 

dessa har en positiv korrelation med storlek, media, och social prestanda. I likhet med tidigare 

studier finner även dessa författare att det finns ett samband mellan hållbarhetsredovisning 

och företagsstorlek. Belkaoui och Karpik (1989) undersökte sambandet mellan beslutet att 

redovisa socialt i förhållande till sociala, ekonomiska och finansiella resultat och politisk 

synlighet. Författarna fann i sin studie att de företag som väljer att redovisa socialt verkar vara 

de som uppfattas visa social lyhördhet, har högre systematiskt risk och lägre 

skuldsättningsgrad samt är större sett till storlek. 

Valet att redovisa socialt har studerats utifrån flertalet teoretiska perspektiv (Gray et al., 

1995a) eftersom det sällan finns ett enskilt motiv utan sannolikt återfinns flertalet 

överlappande motiv vilka driver företag till val inom och mellan standarder (jmf med till 

exempel Deegan, 2002). Den positiva redovisningsteorin har ansetts förklara varför företag 

väljer att frivilligt redovisa socialt ansvar (Milne, 2002). Dock har den positiva 

redovisningsteorin kritiseras för att erbjuda lite till vår förståelse av företagens beteende 

gällande social redovisning (Gray et al., 1995; Milne, 2002), och att ekonomisk teori anmärks 

vara alltför snävt fokuserad jämfört med den bredare socio-politiska teorin som även 

inkluderar företaget som en del i samhället (Cotter et al., 2011). På senare tid har litteraturen 

öppnat för att redovisningen formas av andra faktorer än rent egenintresse och utifrån fler 

aktörer (Collin et al., 2009; Dillard et al., 2004), och bortsett från positiv redovisningsteori 

betraktas institutionell teori förklara företagens redovisningsval (Collin et al., 2009) vilken 

handlar om hur faktorer i omgivningen och vanemässiga handlingar styr organisationer mer 

än rationalitet. 

Enligt Francis (2001) är sannolikt orsaken till val och implementeringar inom redovisningen 

baserat på de fördelar som förvaltaren identifierat eftersom det inte alltid är av godo att enbart 

se till finansiella faktorer. Engel och Weber (2007) pekar på att hur val beslutas bestämmer 

vad för val som upprättas, varav det finns en önskan om att påverka valen. Faktorer till valet 

att redovisa socialt kan därigenom argumenteras gälla även för valet av standard, då valet kan 

vara baserat på en önskan att uppnå ett socialt högre önskvärt beteende (jmf med till exempel 

Engel & Weber, 2007). Carpenter och Feroz (2001) diskuterar att redovisningsval sker utifrån 

olika former av institutionella påtryckningar och Mangos och Lewis (1995) menar att 

redovisningsval kan ses som sociala handlingar vilka formas av sociala normer, vilket är 

något som även Davis et al. (1982) argumenterar för. Funktionaliteten med institutionell teori 

är att den förstår att faktorer bortom marknaden är nödvändiga för att etablera kunskap om 

företagens lyhördhet gentemot aktörer andra än företaget självt (se till exempel Campbell, 

2007).  
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Bebbington et al. (2012) studerade hur aktörer medverkar till normativitet i samband med 

hållbarhetsredovisningar och fann att enbart formell lagstiftning inte är tillräckligt vid 

skapandet av en norm, vilket författarna menar på kan hänga samman med att regleringen inte 

uppfattades tillhöra en meningsskapande normativ ram. Standarden och dess utformning 

ansågs därmed inte stå i rimlighet till lagstiftaren varav lagen efterlevdes partiellt. De fann 

även att antalet aktörer påverkade hur normer skapades vid såväl formella som informella 

regler. Cho et al. (2012) fann i sin studie bland annat att företag ser ett strategiskt värde i att 

välja att hållbarhetsredovisa offentligt, och att vid kontroll av storlek och industri påvisades 

ett samband där företag med sämre miljöprestanda är mer benägna att redovisa. Författarna 

menar att företag, rent generellt, verkar använda hållbarhetsredovisningar mer som ett 

strategiskt verktyg för att reducera exponering av politiska och regulatoriska olägenheter. 

Patten (1991) visar i sin studie att valet att redovisa socialt kan ses som en tidig reaktion på 

överhängande tryck mot lagstiftning och som en motvikt till eventuella ingrepp av staten eller 

påtryckningar från andra externa intressentgrupper, varav redovisningen kan vara ett medel 

för att förutse eller undvika socialt tryck. Cho et al. (2015) konstaterar att 

hållbarhetsredovisningar har ökat markant sedan 70-talet, det fanns inga skillnader mellan 

förhållandet av legitimitetsfaktorer och graden att redovisa CSR samt att valet att redovisa 

hållbarhet inte värderades positivt av investerare. Graden att hållbarhetsredovisa står i tät 

relation med samhällstryck snarare än rena ekonomiska variabler varav 

hållbarhetsredovisning kan betraktas som en funktion av samhället istället för marknaden 

(Patten, 1991).  

Redovisning har växt fram och utvecklas tillsammans med förändringar i sociala 

konstruktioner varav den behöver förstås i förhållandet till omgivningen i vilken den befinner 

sig och där den är meningsfull. Något även Scott (2001) lyfter fram när han menar att 

strukturer i sig är en process som förändras över tiden. Redovisningsinformation kan betraktas 

vara ett sätt för aktörer att kunna välja mer lönsamma handlingar eftersom informationen kan 

användas till att göra rationella beslut (Carruthers, 1995). Samtidigt är det även ett sätt för 

företaget att synliggöra information så att företaget såväl som utomstående kan värdera att 

företaget följer de sociala normer och värderingar vilka bidrar till legitimitet (jmf med Meyer 

och Rowan, 1977). Företag behöver legitimitet för att överleva och nå framgång varför de 

kommer anpassa sig till sin kontext genom att följa institutionella normer, regler och 

meningsskapande aktiviteter.  

Institutionell teori och redovisning 
Institutionell teori är en väl använd teori inom organisationsteori eftersom den ger 

förklaringar till varför organisationer inom ett särskilt fält tenderar att upprätta liknande 
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egenskaper och former. Det är även en alltmer frekvent använd teori inom 

redovisningsforskning (Dillard et al., 2004; Lounsbury, 2008), eftersom den förklarar 

samspelet mellan organisationer och deras institutionella omgivning (Carpenter och Feroz, 

2001; Deegan och Unerman, 2011; Dillard et al., 2004). Vid studier gällande frivillig 

redovisningspraxis, kan den institutionella teorin skapa en förståelse för hur organisationer 

förstår och reagerar på förändrade sociala och institutionella tryck och förväntningar (Deegan 

och Unerman, 2011), eftersom redovisning kan ses som länken mellan strukturer som 

organisationer upprättar och det värde organisationen erhåller av samhället de är verksamt 

inom.  

Ett motiv till valet att redovisa socialt betraktas vara företagens eftersträvan i att legitimera sin 

verksamhet (Deegan, 2002) och Carruthers (1995) skriver ”It is almost as if environments 

made organizations in their own image” vari han menar att det är en kulturell och politisk 

process som handlar mycket mer om legitimitet och makt men även effektivitet där 

organisationer efterliknar varandra eftersom de befinner sig i liknande miljöer. Institutioner 

influeras och skapas av beteenden (Engel och Weber, 2007) vilka etableras utifrån 

människans strävan att upprätta rutiner för att skapa effektivitet och reducera osäkerhet där 

rutinerna skapas utifrån människans kunskapsförråd (Berger och Luckmann, 1967). 

Institutionalisering är den process där institutioner etableras och förankras och enligt 

Lounsbury (2008) är institutioner generativ av intressen, identiteter samt ändamålsenlig praxis 

vilken formas i socio-kulturella sammanhang, medan Dillard et al. (2004) lyfter fram att 

institutionalisering är den process vari praxis utvecklas och studeras.  

En viktig aspekt med den institutionella teorin är att den lyfter fram hur sociala strukturer 

skapar resurser och mening men bidrar även till konsekvenser (Lounsbury, 2008), där en del 

konsekvenser beror på planerade aktiviteter medan andra konsekvenser uppstår p.g.a. att 

sociala handlingar står och formas av sin kontext (Scott, 2001). Upprättandet av formella 

strukturer, mönster och rutiner anses stå i relation till kollektiva normer och förväntningar 

(Dillard et al., 2004), eftersom företag strävar efter att bli accepterade och betraktas som 

trovärdiga och adekvata (Carpenter och Feroz, 2001; Dillard et al., 2004). Sett ur ett 

ekonomiskt perspektiv anses företag upprätta strukturer för att minimera 

transaktionskostnader (Powell och DiMaggio, 1991) men strukturer upprättas utifrån 

förväntningar vilket inte nödvändigtvis kan betraktas vara rationellt beteende (DiMaggio och 

Powell, 1983; Meyer och Rowan, 1977). Carpenter och Feroz (2001) argumenterar att den 

institutionella teorin erbjuder en annan vinkel än den klassiska ekonomiska teorin, då den 

betraktar organisationer som verksamma inom sociala ramverk. Något även Dillard et al. 

(2004) diskuterar där författarna argumenterar för att organisationer utformar formella 

strukturer för att följa de normer, värderingar, regler och antaganden som finns och som de 
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delvis själva skapat. Scott (2001) pekar på hur sociala konstruktioner kan betraktas utifrån 

”path dependency” varav de yttrar sig i gemensamma värderingar, symboler och regleringar. 

Författaren klassificerar den institutionella teorin utifrån vilka regler som betonas inom 

institutionell forskning och delar in dessa i tre pelare. Tvingande pelare handlar om de 

tvingande regler, lagar och förordningar som upprättas eller som upplevs tvingande utan att 

det existerar något formellt sanktionssystem. Normativa pelare reglerar det önskvärda 

beteendet och hur saker bör utföras, vilka ofta är roll-specifika och varierar utifrån vad aktörer 

ger uttryck för. Normer kan ifrågasättas men efterlevs inte normerna i förväntad grad riskerar 

företag att förlora förtroendet och anseendet. Kognitiva pelare är de regler och normer som 

inte är tydligt uttalade, såsom de andra två, utan mer självklara varav det även kan saknas 

reflektion kring dem. Rimligheten i reglerna betraktas vara så övertygande att de inte 

ifrågasätts eller bryts.  

DiMaggio och Powell (1991; 1983) argumenterar för, utifrån strukturer, att organisationer 

tenderar bli alltmer likformiga och att med tiden, när ett fält väl är etablerat, finns det ett 

obevekligt tryck mot homogenitet. Företag kommer med tiden att inrätta liknande processer, 

organisera sig och presentera sig utåt på snarlika sätt, oavsett om det är ett resultat av 

imitation eller en oberoende utveckling under liknande restriktioner. Redovisningspraxis kan 

därav antas att med tiden tendera att bli alltmer överensstämmande med vad samhället, eller 

starka grupper anser vara normalt. Motivationen att anta institutionell praxis klassificerar 

DiMaggio och Powell (1983) som tre olika former av isomorfismer. Tvingande isomorfism är 

de formella och informella påtryckningar i form av regler och lagstiftningar som en 

organisation ställs inför och som de behöver ta hänsyn till. Det antas finnas ett beroende 

mellan organisationer men även mellan de resurser som organisationer tillhandahåller såväl 

internt som externt. Normativ isomorfism beror på professionalisering och handlar om de 

åtgärder och initiativ som etableras och vilka stämmer överens med förväntningar och 

normativitet. Mimetisk isomorfism är processen när en organisation försöker imitera en, i 

deras ögon, mer framgångsrik organisation vilket i grunden ofta handlar om osäkerhet och 

brist på vägledning i den egna omgivningen.  

 

Pelare Tvingande 

Lagar, regleringar, 

förordningar 

 

Normativa 

Normer, standarder, 

uppförandekoder, 

regler, rutiner 

Kognitiva 

Etablerad 

begreppsapparat, 

kognitiv enighet, 

symboler, 

meningsskapande 
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Isomorfism Tvingande 

Regleringar, lagar 

Normativa 

Normer, regler, 

standarder 

Mimetiska 

Organisationers 

osäkerhet och 

tvetydighet mellan mål 

och medel 

 

Tabell 1 Institutionella motiv baserat på pelare och isomorfismer 

Enligt Deegan och Unerman (2011) kan institutionell teorin betraktas utifrån ett 

systemperspektiv eftersom företag antas utöva inflytande på och influeras av samhället vari 

det är verksamt. Något även Engel och Weber (2007) argumenterar för där författarna menar 

att institutioner har en effekt på valet av hur besluts tages, vilket kan påverka beslutstagaren. 

Det kan därav argumenteras att det inte bara finns en koppling mellan institutioner och valet 

att redovisa socialt utan även i valet av standard. Deegan och Unerman (2011) lyfter fram att 

interaktionen med samhället möjliggjort att organisationernas gränser kan rekonceptualiseras 

som mer porösa och problematiska, eftersom deras dynamiska kontext anses härstamma från 

kulturella normer, symboler, föreställningar och ritualer. Företagens upplysningspolitik kan 

därmed betraktas vara ett viktigt sätt att förvalta och påverka omgivningens uppfattningar. 

Bebbington et al. (2012) lyfter fram att normativitet kan växa fram genom gemensamma 

övertygelser om normens legitimitet eller inre moral, det handlar inte alltid om 

upprätthållande genom lag eller tvång. Val mellan standard kan därigenom betraktas vara 

företagens eftersträvan av ett högre önskemål och ett sätt för företaget att inte bara förvalta 

utan även påverka omgivningens uppfattningar, vilket kan bindas till en övertygelse om att 

erhålla ökad legitimitet. 

Lounsbury (2008) argumenterar för att institutionell teori inte nått full potential utan att den 

begränsats till studier av institutionalisering via isomorfism varav författaren anser att det 

finns en något anakronistisk förståelse av heterogenitet. Genom att skifta fokus från 

isomorfismer till ett aktörsperspektiv kan förståelsen av den organisatoriska heterogeniteten 

vidgas. Där ett mer komplett förhållningssätt till praxis, som står i relation till institutionella 

processer, kan etableras utifrån att det kulturella ramverket breddas, och ett större 

hänsynstagande etableras vari ramverk skapas och förändras av såväl makro som mikronivåer. 

Genom att anta ett aktörsperspektiv kan val mellan standarder betraktas stå i relation till inte 

bara professionella aktörer utan även samhället i stort, såväl som enskilda aktörer inom 

samhället, kunder, NGO, leverantörer etc. Förändringar i redovisningen är inte alltid linjära 

eller förutsebara utan de kan snarare ses som glidningar av förfaranden som rör sig i tid och 

rum genom interaktioner av en mångfald av aktörer (Alcouffe et al., 2008), och det finns en 
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dynamisk förbindelse mellan makro och mikronivå genom en ständig rörelse mellan normer, 

värderingar, strukturer, kultur, institutionalia, social kontext etc. (Latour, 1999).  

Standarder för hållbarhetsredovisning 
Under de senaste 40 åren har utvecklingen av social och miljömässig redovisning mynnat ut i 

ett stort antal faktiska och potentiella standarder (Gray, 2010). Enligt Gray (2010) kan de 

betraktas som narrativ var i företags förhållande till sina intressenter och/eller dess 

omedelbara fysiska omgivning får uttryck. Ett ramverk som är ett av de mest inflytelserika är 

det framtaget av Global Reporting Initiatives, GRI, (Gray, 2010) vilket är en ideell 

internationell ledande organisation inom hållbarhetsbranschen. Organisationen har en 

nätverksbaserad struktur med drygt 600 organisatoriska intressenter som stöder deras 

verksamhet och GRI:s uppgift är att främja organisationers hållbarhetsutveckling. GRI 

grundades i Boston 1997 och har ursprungligen sina rötter i den amerikanska ideella 

organisationen ”the Coalition for Environmentally Responsible Economies” (CERES)1 och 

Tellus institute2 (Global Reporting Initiative, 2014). Ramverket bygger på det traditionella 

finansiella redovisningssystemet och ses som en process vilken hjälper företag att sätta upp 

mål, mäta sina prestationer och styra verksamheten till att bidra till en hållbar global ekonomi. 

Hållbarhetsredovisningen är tänkt att ge intressenterna en balanserad och rimlig bild av 

företagens resultat inom hållbarhet, oavsett om deras påverkan är positiv eller negativ, så att 

redovisningen kan användas för beslutsfattande. GRI betonar att fokuseringen ligger på de 

aspekter av verksamheten som har betydelsefull ekonomisk, miljömässig och social påverkan 

givet sina primära intressenter. Genom att fokusera på väsentlighet anses redovisningen vara 

mer fokuserad, relevant, balanserad och trovärdig samt att det möjliggör att företag kan 

hantera sin påverkan på omvärlden (Global Reporting Initiative, 2014). 

Riktlinjerna underlättar för organisationer att bli mer transparenta och ansvarstagande. Det 

inger intressenters förtroende för organisationen, och leder även till fler fördelar gällande 

kommunikation av deras prestationer inom hållbarhet. Riktlinjerna är utvecklade med hjälp av 

tusentals experter inom olika branscher, vilket gör dem användbara och trovärdiga för alla 

typer av organisationer, oavsett storlek (Global Reporting Initiative, 2014).  

                                                 
1 CERES är en koalition av investerare, stiftelser, fackföreningar, miljöintressenter, religiösa grupper samt 

offentliga pensionsförvaltare och intressentgrupper som tagit fram principer för bolagskoder inom 

miljöbeteenden.  
2 Tellus institutet är en ideell forsknings- och politisk organisation vars uppdrag är att främja övergången till en 

hållbar, rättvis och human global civilisation.  
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G3 och G4 

GRI lanserade sina första riktlinjer för social, miljömässig och ekonomisk redovisning år 

2000. Standarden har sedan dess vidareutvecklats genom en global multiintressent process 

och 2006 lanserades den tredje generationens riktlinjer även kallad G3. 2011 kom en smärre 

uppdatering av riktlinjerna, benämnda G3.1 och i maj 2013 lanserade GRI den senaste 

generationens standard, G4, vilket är den standard som företag uteslutande kommer att 

använda vid hållbarhetsredovisning som presenteras efter 31 dec 2015 (Global Reporting 

Initiative, 2014).   

G4 innebär en mer omfattande förändring jämfört med tidigare versioner och målet är att 

hjälpa organisationer att framställa hållbarhetsrapporter som har betydelse, som innehåller 

värdefull information om organisationens mest kritiska hållbarhetsrelaterade frågor, samt att 

göra denna typ av redovisning standardpraxis. Det slutliga syftet är att organisationer ges 

möjlighet att uppnå sina mål och hantera sin påverkan på samhället(Global Reporting 

Initiative, 2014). 

Viktiga förändringar mellan G3 och G4 

Redovisningar enligt G4 sker i två kompletterande dokument; en handbok som tar upp hur 

företaget rapporterar och en implementeringsbok som redovisar vad som rapporterats. Det 

första dokumentet fokuserar på redovisningsprinciper och standardupplysningar där företagen 

utifrån riktlinjerna som är väsentliga för dem utformar en rapport som redovisar sammanhang, 

planering samt sammanfattande information. Det andra dokumentet beskriver processen – de 

nödvändiga steg som krävs för att etablera en hållbar redovisningsprocess inom hela 

organisationen(Global Reporting Initiative, 2014). 

Enligt riktlinjerna i G3 och G3.1 redovisas ett stort antal indikatorer, oavsett betydelse och 

relevans för den aktuella organisationen, vilket den nya standarden sätter stopp för då enbart 

det som är av vikt för företaget ska redovisas. I den nya standarden har gränserna för vad 

organisationen redovisar förändrats, då organisationen i sin hållbarhetsredovisning ska 

identifiera och beskriva var hållbarhetsrelaterade effekter sker, både innanför och utanför 

organisationens gränser. Ett första steg i G4 är att företag utför en mer systematisk bedömning 

av väsentlighet och att redovisa vad som faktiskt uppkommer. Den centrala rollen av 

fastställandet av rapporteringsinnehåll har lett till att rapporteringsprocessen och planeringen 

runt den har förenklats och lyfts fram jämfört med i tidigare standard, G3.1, där den enbart 

återfanns som bilaga.  Förändringen i G4 innebär att rapporteringen avgränsas, vilket medför 

ökad betoning på organisationernas behov att fokusera på de ämnen som är väsentliga för 

organisationen och dess intressenter. Fokuseringen på väsentlighet gör rapporterna mer 

relevanta, trovärdiga och mer användarvänliga och även om väsentlighet finns i G3 förutsätts 



11 

 

en tydligare och mer uttryckt rapportering gällande påverkan, risker och möjligheter(Global 

Reporting Initiative, 2014).  

De tidigare applikationsnivåerna A, B och C är borttagna och istället finns nu två nivåer för 

rapportering ”i enlighet med” GRI:s riktlinjer ”core” och ”comprehensive”.  Det är inte heller 

längre möjligt att rapportera delvis i enlighet med riktlinjerna utan antingen redovisas 

fullständigt eller så redovisas inte alls. Den stora skillnaden mellan nivåerna ”core” och 

”comprehensive” ligger i antalet styrnings- och strategiavslöjanden. För en mer omfattande 

rapport (comprehensive) behöver företag beskriva rutiner för tillsynen av de miljömässiga, 

sociala och ekonomiska effekterna, kompensationen, utbildning och mångfalden i deras högst 

beslutande organ samt deras roll i utvecklingen av mission, vision och värderingar. Vidare har 

en ny kategori av standardupplysningar infogats; etik och integritet(Global Reporting 

Initiative, 2014).  

Det tidigare ”plus” som signalerade att rapporten var externt granskad har tagits bort och 

istället har tillägg gjorts att granskade delar redovisas redan i innehållsförteckningen. 

Processen för granskning är oförändrad men i G4 rekommenderas extern bedömning av 

rapporten för att säkerställning av att GRI:s principer efterlevs3 (Global Reporting Initiative, 

2014).   

Forskningsmetodik 
För att öka förståelsen för vilka motiv som ligger bakom organisationernas beslut vid val av 

redovisningsstandard skedde en datainsamling av text presenterat i hållbarhetsredovisningar 

vari företag motiverar val av standard. Underlaget i studien utgjordes av 

hållbarhetsredovisningar hämtade från GRI:s databas; Sustainability Disclosure Database där 

redovisningarna presenterades i pdf-filer vars sökfunktion underlättade sökprocessen. 

Sökprocessen bestod i att finna de motiveringar till val av redovisningsstandard; G3, G3.1 

respektive G4, som företagen i förekommande fall presenterat i hållbarhetsrapporten. Dessa 

motiveringar figurerade som enstaka meningar eller som delar av större stycken, något 

Guthrie et al. (2004) och Gray et al (1995b) lyfter fram är att föredra, eftersom meningar och 

stycken som analysenhet framför enstaka ord betraktas som enklare att kategorisera.  

Enligt May (2011) och Silverman (2011) representerar organisatoriska dokument en 

reflektion och konstruktion av verkligheten, vilka kan ge information, beskrivningar och 

motiv till varför en organisation agerar som den gör. Redovisningar innehåller omfattande 

information och beskrivs som organisationers mest effektiva kommunikationsmedel gentemot 

dess intressenter (Rogers och Grant, 1997; Smith och Taffler, 2000), samt kan betraktas som 

                                                 
3 För en mer omfattande genomgång se Frostenson et al., 2015. Hållbarhetsredovisning: grunder, praktik och 

funktion 
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en projicering av organisationens sociala konstruktion (Gray et al., 1995b). Innehållet i 

redovisningarna blir därav av intresse för studier bland forskare, vilka ser möjligheten till 

insamling av relevant och jämförbar data (Guthrie et al., 2004). Något att beakta är dock att 

textinnehållet inte är opåverkat av forskarens tolkning av materialet, eller att det inte kan 

betraktas som en absolut sanning. Dokument kan betraktas i ljuset av de krav som ställs inför 

dess syfte. Text är inte neutrala dokument då de existerar i en kontext som skapar mening, 

men är även föremål för tolkning då forskaren vid analys behöver distansera sig från sin egen 

känsla av social mening. En text behöver ses som en produkt som författaren skapat med vissa 

intentioner och i en social kontext (May, 2011; Silverman, 2011). 

Scott (1990) föreslår att en forskare bör närma sig ett dokument på olika nivåer av 

meningstolkning. Dels den mening som författaren ämnade skapa, men även den mening som 

mottagaren konstruerar. Även Steenkamp och Northcott (2007) påvisar risken med att 

forskaren närmar sig textmaterialet med en subjektiv hållning vilket kan påverka dess 

tolkning. De argumenterar för att texten bör tolkas relaterat till dess kontext, diskurser och 

syfte, och att en text inte kan begränsas till att endast ha en innebörd. Subjektiv tolkning ser 

författarna även som en tillgång, då det vore meningslöst om forskaren inte har möjlighet att 

göra sin egen tolkning av innehållet i texten. En annan aspekt att beakta är den utmaning 

forskaren står inför då studien utgår från befintliga teorier där en svårighet kan vara att 

undvika bias genom att kringgå risken att enbart leta efter bevis som stöder denna teori (Hsieh 

och Shannon, 2005). Patten (1991) menar att hållbarhetsredovisningar är ett medel som 

företagen använder i syfte att presentera en fördelaktig fasad, vilket forskaren bör ta i 

beaktning vid analys av textinnehållet. Med hänvisning till Pattens argument kan därför de 

motiv till standardval som företagen presenterar, inte med full säkerhet anses vara de enda 

bakomliggande motiven. 

Den forskningsmetod som är allmänt applicerad, och som anses relevant vid analys av text i 

finansiella och hållbarhetsrelaterade redovisningar är innehållsanalys (Boiral, 2013; Breton 

och Taffler, 2001; Gray et al., 1995b; Guthrie et al., 2004; Steenkamp och Northcott, 2007), 

vilket även var metodvalet för denna studie.  

Gray et al. (1995b) lyfter fram att innehållsanalys vanligen definieras som: 

a technique for gathering data that consists of codifying qualitative 

information in anecdotal and literary form into categories in order to 

derive quantitative scales of varying levels of complexity.  

Syftet med innehållsanalys är att framställa replikerbara och relevanta slutsatser från textdata 

tagna ur en viss kontext, och att via kategorisering beskriva ett fenomen. Metoden använder 
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språkliga karaktäristika som en kommunikation med fokus på innehåll och kontextuell 

mening. Analysen sker genom en systematisk klassifikation av textinnehåll och en 

kodningsprocess för att identifiera teman och mönster (Elo och Kyngäs, 2008; Hsieh och 

Shannon, 2005). Då metoden är flexibel och ickelinjär med avsaknad av standardiserade 

riktlinjer gör det den mer komplex och utmanande för forskaren (Hsieh och Shannon, 2005; 

Steenkamp och Northcott, 2007). 

I ett första skede inhämtades data från de europeiska länderna men eftersom underlaget endast 

skapade svagare trender gällande preferens för något eller några specifika motiv, valdes även 

hållbarhetsredovisningar från USA att inkluderas för att säkerställa empirisk mättnad. 

Länderna kodades var för sig, där syftet per se inte var att kunna jämföra mellan länderna, 

utan att i första hand öka tydligheten för att se om det gick att utläsa några tydliga tendenser 

vid val av motiv. Motiveringarna för varje land, klassificerade i 13 olika kategorierna (se 

tabell 2). Efter att USA inkluderats förstärktes tidigare upptäckta trender, samt att inga 

ytterligare kategorier av motiveringar uppkom, och enligt med Silverman (2011) har mättnad 

uppnåtts när ingen ny kunskap tillkommer genom att lägga till mer data. Kategorierna 

räknades och summerades var för sig där resultatet framställdes i tabeller och stapeldiagram 

gällande G3, G3.1, G4, samt de som motiverat varför de ämnade byta till G4 vid nästa 

rapportering. Då skillnaden mellan standard G3 och G3.1 endast är marginell bestämdes det 

senare att slå samman dessa till en gemensam kategori. För att säkerställa kodningen av 

kategorier skedde en kontroll i efterhand av den andra författaren, där 52 slumpmässigt valda 

hållbarhetsredovisningar genomsöktes. Urvalet utgjordes av rapporter från samtliga länder, 

jämt fördelat på de tre standarderna G3, G3.1 och G4. Sökningsproceduren upprepades med 

samma sökord enligt tidigare förfaringssätt för att leta efter förekommande motiveringar. En 

ny kategorisering av dessa motiveringar jämfördes sedan med tidigare kodning utförd av den 

första författaren, vilket resulterade i en överensstämmelse dem emellan.  

Analysprocessen 

Möjligheten att välja standard vid denna tidpunkt gäller för en kort tidsperiod under åren 2014 

och 2015, varav möjligt urval begränsades till denna tidsram. Det bör dock noteras att 

dataunderlaget i denna studie är begränsat till hållbarhetsredovisningar med publiceringsår 

2014, varav 2014 blev ett av sökkriterierna, tillsammans med standardval G3, G3.1 och G4, 

samt slutligen det aktuella landets namn, då sökningen utfördes för ett land i taget. Initialt 

bestod underlaget av hållbarhetsredovisningar från Sverige och Nederländerna, för att senare 

utökas till ytterligare fem europeiska länder i syfte att få tillgång till ett rikare underlag. Dessa 

länder var Italien, Spanien, Tyskland, Storbritannien och Frankrike och slutligen lades 

hållbarhetsredovisningar från USA till underlaget. Samtliga rapporter som användes för 
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studien var skrivna på svenska eller engelska, vilket innebar att 260 stycken 

hållbarhetsredovisningar uteslöts ur studien av språkmässiga skäl. Vissa av 

hållbarhetsrapporterna fanns ej heller tillgängliga i pdf format, vilket innebar att ytterligare 

133 stycken blev exkluderade. Det slutliga materialet för studien bestod av sammanlagt 586 

stycken hållbarhetsredovisningar, varav urvalet från Sverige utgjorde 98 st., Nederländerna 53 

st., Italien 20 st., Spanien 29 st., Tyskland 52 st., Storbritannien 65 st., Frankrike 35 st. och 

USA 234 stycken. Enligt Elo och Kyngäs (2008) är det av vikt att det datamaterial som utgör 

urvalet för analys är representativt för den kontext det är taget från. Urvalet i denna studie kan 

relateras till den studie utförd av KPMG 20134 i vilken denna studies urvalsländer lyfts fram 

för att vara exempel på länder där en betydande majoritet av företagen väljer att 

hållbarhetsredovisa samt att de i första hand tillämpar GRI:s riktlinjer.  

För att öka studiens trovärdighet är det angeläget att i detalj beskriva analysprocessen för att 

möjliggöra replikation (Elo & Kyngäs, 2008; Gray et al., 1995b). Vid eftersökning av de 

textstycken och meningar i hållbarhetsrapporterna där företag motiverar val av 

redovisningsstandard användes sökbegreppen GRI, G3 samt G4 vid sökningar i pdf-filerna. 

Om inga träffar uppstod, gjordes ytterligare sökning på begreppet Global Reporting Initiative. 

Syftet med sökningen i texten var att finna de motiveringar till val av redovisningsstandard; 

G3, G3.1 respektive G4, som företagen i förekommande fall presenterat i 

hållbarhetsrapporten. De meningar eller stycken som innehöll något eller några av 

sökbegreppen kopierades ner från pdf-filerna och sammanställdes i en lista tillsammans med 

företagets namn och vald standard, medan generella motiveringar som hänvisade till varför 

organisationen valt att använda GRI:s ramverk sorterades bort.  

Kategorier för motivering Exempel på textavsnitt innehållande motivering av 

standardval 

Jämförelse med andra företag ”Genom att SJ tillämpar GRI:s allmänt accepterade 

riktlinjer, G3, skapas jämförbarhet med andra bolag.” 

Utvärdera sin 

hållbarhetsutveckling 

”This year, we structured the design of our report on 

the G3 Performance Indicators, directly addressing 

more of the Indicators to make it easier for our 

company and our stakeholders to assess the current 

state of our sustainability performance and identify 

areas for improvement.”  

Transparens ”We made the decision to use the G3 indicators as the 

structural element to this report because we want to 

                                                 
4 The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2013 
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provide readers with more transparency and allow 

them to find specific information more quickly.” 

Trovärdighet, legitimitet ”The annual report is based on the G3.1 Guidelines for 

CSR reporting established by the Global Reporting 

Initiative. These guidelines constitute a reliable and 

credible framework for sustainability reporting.” 

Möta intressenters krav ”This year, L´Oreal has decided to follow the GRI G4 

guidelines. This latest version of GRI represents a real 

challenge for L´Oreal and shows that the Group listens 

to its stakeholders.” 

Ansedd som ”best practice” ”In line with best practice, this report contains 

Standard Disclosures from the new Global Reporting 

Initiative (GRI) G4 Guidelines.” 

Bidrar till bättre hållbarhet ”Alignment with GRI G4 Guidelines is a way for 

organizations to become more sustainable and 

contribute to sustainable development.” 

Rekommenderas av 

branschorganisation eller dylikt 

 ”To ensure full transparency, our CSR Report 

complies with the Global Reporting Initiative (GRI) 

G4 Guidelines and the EPRA(European Public Real 

Estate Association) Best Practice Recommendations on 

Sustainability Reporting.” 

Ökar kvaliteten på rapporten ”The Elecnor Group´s sustainability report has been 

prepared under the Global Reporting Initiative, GRI-

G3, both for the content of the report and for ensuring 

its quality.” 

Vill tidigt anamma utveckling ”Among the new developments in 2013, and in the line 

with its avant-garde spirit, Focus-Abengoa is 

presenting this 2013 annual report following the latest 

G4 version of the Global Reporting Initiative (GRI), 

the worldwide standard of reference on sustainability 

reports. The Focus-Abengoa Foundation thus stands at 

the forefront of sustainability reporting.” 

Relevant standard ”The third generation (G3) of the GRI guidelines was 

valid at the time when the report was created” 

Mest använd standard ”Social and environmental performance are reported 

following the ”Guidelines for sustainability reporting”, 
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version 3.1, published by the Global Reporting 

Initiative (GRI), which is the model most widely used 

internationally for reporting on the subject of 

sustainability” 

Övrigt ”Då verksamheten i koncernen kommer att förändras 

under 2014, i och med att dotterbolaget överlåtits under 

första halvåret 2014 har vi valt att redovisa i enlighet 

med de GRI-regler som legat som grund för tidigare 

års hållbarhetsredovisningar (G3, författarnas 

notering). Någon förändring av redovisningsnivån är 

därmed heller inte aktuell. ” 
Tabell 2 13 kategorier för motiv exemplifierade med citat från datamaterialet 

I de fall en eller flera motiveringar till företagets standardval gick att utläsa ur utdragen från 

hållbarhetsredovisningen, gjordes en kortfattad sammanfattning av dessa, vilket också 

registrerades i tabellen. Även de organisationer som uttryckte att de ämnade byta standard till 

G4 för nästa redovisning, och dessutom motiverade detta framtida byte, noterades i tabellen. 

De listor med textutdrag och sammanfattningar av motiv som tagits fram för varje land 

studerades sedan ytterligare. För att skapa en förståelse behöver text återläsas, vilket även 

möjliggör att kategorier kan etableras eftersom läsaren känner sig förtrogen med texten 

(Antonsson et al., 2012). Syftet med att kategorisera är att beskriva ett fenomen, att öka 

förståelsen och generera kunskap (Elo & Kyngäs, 2008). I enlighet med Hsieh och Shannon, 

(2005) som argumenterar för att nominala kategorier successivt växer fram under 

analysprocessen formuleras i denna studie 13 relevanta nominala kategorier i vilka de olika 

motiveringarna klassificerades (se tabell 2). Dessa kategorier baserades på vissa ord och 

formuleringar som förekom i den analyserade texten. Några exempel på dessa ord och 

formuleringar vilka var till hjälp vid indelning i kategorier var:”opportunity to measure, 

stakeholder-interest, transparent, best practice, internationally recognized, improve the 

reporting, allows benchmarking, a recommended framework, credible, contribute to the 

community”. Exempelvis klassificerades följande motivering i kategorin jämförelse med 

andra företag: ” Triodos Bank used the Global Reporting Initiative´s third generation (GRI 

3.1) guidelines […] Triodos Bank uses these guidelines to try and ensure a high degree of 

comparability between its report and those of other companies that use them.” I vissa fall 

formulerade företaget fler än ett motiv till sitt standardval, vilket illustreras med följande 

exempel:”In the interest of transparent and comparable sustainability reporting, we have 

oriented our work on the guidelines of the Global Reporting Initiative, GRI-G3.” Detta citat 

kategoriserades följaktligen i två skilda kategorier, transparens respektive jämförelse med 
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andra företag. Anledningen till att tillåta fler motiveringskategorier för ett enskilt företag, 

var dels svårigheten i att bedöma vilken motivering som var den huvudsakliga orsaken till val 

av standard, men även att det bidrar till kunskapen om vilka motiv som företagen prioriterar.  

Baserat på det slutgiltiga underlaget av motiveringar från det insamlade materialet indelat i 

kategorier, samt annan information som var relevant för studien, framställdes tabeller och 

diagram för att illustrera studiens resultat. Syftet med det presenterade resultatet var att kunna 

jämföra och visa trender angående standardval och motiveringar, vilket slutligen analyserades 

i relation till teorin.  

Resultat 
I figur 1 visas statistik över det val av standard som organisationerna gjort gällande 

hållbarhetsredovisning. Staplarna representerar dels de som valt standard G3 och G3.1 och de 

som valt att tidigarelägga implementering av redovisning enligt standard G4. Majoriteten, 

cirka 71 procent, av de 586 företagen som ingick i studien, valde att redovisa enligt standard 

G3 och G3.1, medan de resterande 170 företagen istället valt att applicera 

redovisningsstandard G4 i förtid. 

 

Figur 1 Standardval 

 

Figur 2 redovisar frekvensen av antalet motiveringar som företagen presenterade i sina 

hållbarhetsredovisningar, sorterat efter de 13 kategorier (se tabell 2) som genererades 

induktivt under innehållsanalysen. 
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Figur 2 Antal motiveringar sorterat efter kategori och standardval 

Vid undersökning av motiveringar för de företag som valt G4 hade intressenternas krav (27 

st) en hög frekvens, likaså motivet möjlighet att bidra till bättre hållbarhet (33 st), vilka 

båda därmed ansågs vara av högsta värde för företagen.  Följande citat illustrerar att företagen 

väljer G4 för att möta intressenternas krav; ”At the same time, expectations for 

sustainability reporting are rightly becoming more focused on what is material to an 

organisation, meaning that reporting should concentrate on issues that both address the 

interest and needs of key stakeholders as well of the company itself.”(Diageo, 2014). I en av 

hållbarhetsredovisningarna formulerade företaget följande; ”Deloitte remains committed to 

live up to its responsibilities by making our organisation more sustainable. Among others this 

is demonstrated by our continued commitment to the UN Global Compact as well as the 

Global Reporting Initiative (GRI G4).” (Deloitte, 2014), vilket tydliggör att de värdesätter G4 

som ett redskap lämplig i sitt engagemang för bättre hållbarhet. Dessa två motiveringar 

belyser grundläggande anledningar för val av standard G4 som genererats ur ett mer externt 

perspektiv gentemot intressenter och samhället.   

Motiven jämförelse med andra företag (5 st) och utvärdering av hållbarhetsutveckling (3 

st) rankades lågt bland de företag som applicerat G4. ”In drafting the report, Unigroup 

decided to follow the Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Guidelines 

GRI(G4). This structure allows Unigroup to disclose the company´s commitment to 

sustainability and provide an accessible and comparable report to the stakeholders of our 

company.” (Unigroup, 2014), vilket är ett exempel på motiv för jämförelse med andra 

företag. Följande utdrag ur en av hållbarhetsredovisningarna kan exemplifiera motivet 

utvärdering av hållbarhetsutveckling;”The company has prepared the report in 

accordance with the latest version of the Global Reporting Initiative´s Sustainability 

Reporting Guidelines, G4 […]The data collected take into account the concerns of Group 
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Calvo´s stakeholders, describing the most important impacts, to enable the reader to 

adequately assess the company´s advances every year”, (Grupo Calvo, 2014). Då båda dessa 

motiv uppvisar en låg representation bland de skäl som företagen angav i sitt val att tillämpa 

G4, innebär det att fokus på företagets interna perspektiv har en lägre betydelse för deras val 

av redovisningsstandard.  

De företag som meddelat att de ämnar byta till G4 vid nästa årsredovisning motiverade detta 

främst med en önskan om att vara ledare av utvecklingen inom hållbarhetsredovisning (13 

st) vilket innebar en betydligt större andel av förekommande motiveringar, relaterat till 

resultatet för G3 och G3.1 samt G4. Ett byte till G4 i förtid ses här av företagen som ett sätt 

att föra utvecklingen av hållbarhetsredovisningen framåt. Ett av citaten lyder som följande; ” 

Enel is a GRI-G4 Pioneer for 2014 and 2015[…] Since 2012 Enel has started and undertaken 

incorporating also the latest developments in sustainability reporting at international level, 

such as the new standard GRI-4.” (Enel, 2014). 

Andra förekommande motiveringar för framtida byte till G4 var transparens (5 st); ”To 

continue this path of excellence, we are taking Integrated Reporting principles into account, 

as well as the changes to the GRI G4 which offer improved transparency on the consistency 

and the global nature of our approach.” (Fonciere Des Regions, 2014). Vidare motiv handlar 

om att möta intressenters krav (5 st); ”It is our intention to adopt GRI G4 guidelines[…] 

Aligning with the G4 guidelines will require a review of current reporting procedure and 

mechanisms used to identify issues relevant and material to stakeholders.” (Premier Oil, 

2014), samt ökad kvalitet på rapporten (6 st);”With the future implementation of the new 

G4 reporting standard, we expect to further enhance the quality of our reporting” (ABN 

Amro Holding, 2014). Slutligen motivering om att byte till G4 bidrar till bättre hållbarhet 

(4 st);”It is our aim to constantly develop both our work and reporting in the area of 

sustainability. We intend to report in accordance with G4, the fourth generation of GRI 

guidelines, in the future.” (Lantmännen, 2014). 

Ovanstående fyra kategorier av motiveringar var även vanligt förekommande bland företag 

som redan tillämpar G4, men var dock, bortsett från kategorin; ökad kvalitet på rapporten, 

inte lika frekventa för val av G3 och G3.1. 

Samtliga kategorier vid framtida byte till G4 blev emellertid inte representerade då inga av 

företagen valde att motivera med följande; jämförelse med andra företag, trovärdighet och 

legitimitet, ansedd som ”best practice”, rekommenderas av branschorganisation, 

relevant standard och slutligen mest använd standard.  
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Vid undersökning av motiveringar för de företag som valt G3 och G3.1 rådde däremot ett 

diametralt motsatt förhållande gentemot motiven för val av G4. Till skillnad mot den låga 

frekvensen för G4 var en av de tre mest förekommande motiveringarna gällande val av G3 

och G3.1 att standarden möjliggör jämförelse med andra företag (20 st).  I en av 

hållbarhetsrapporterna gör ett brittiskt bolag inom fastighetsbranschen gällande att G3.1 är 

lämplig ur jämförelsesyfte då drygt 2000 företag över världen tillämpar samma 

redovisningsstandard. De visar här på att avsikten med val av standard påverkas av att deras 

intressenter vill jämföra deras prestationer med andra organisationer då företaget säger; ”This 

document is designed to help readers locate sustainability information relating to the Global 

Reporting Initiative (G3.1), in order to provide comparability with other companies” 

(Berkeley Group, 2014). Denna motivering för G3 och G3.1 adresserar både intressenters och 

företagets behov av att ge bevis på organisationens konkurrenskraft gentemot andra företag. 

Ett annat av de tre mest frekventa motiven för G3 och G3.1 var utvärdering av företagets 

hållbarhetsutveckling (20 st), vilket även här innebär ett motsatt förhållande gentemot den 

låga frekvensen på 3 motiveringar för G4. Detta kan exemplifieras med fastighetsbolaget 

Wihlborg som ser G3.1 som ett lämpligt verktyg för att utvärdera företagets hållbarhetsarbete; 

”Rapporteringen ska ge en balanserad och trovärdig bild av organisationens utveckling inom 

hållbarhetsområdet, omfattande såväl positiva som negativa aspekter” (Wihlborgs 

Fastigheter, 2014). Detta citat visar på att en ändamålsenlig kontroll på företagets interna 

hållbarhetsutveckling anses vara en central aspekt vid val av redovisningsstandard G3 och 

G3.1.  

Ytterligare ett av de tre motiv som förekom ofta var att företaget ansåg att G3 och G3.1 ökade 

kvaliteten på rapporten (21st). Ett av företagen uttrycker detta genom att i sin rapport skriva 

följande citat; ”This is our third annual integrated report. It follows the latest guidelines from 

the International Integrated Reporting Council and the G3 guidelines from the Global 

Reporting Initiative. In line with the GRI:s basic reporting principles, it aims to provide a 

concise, accurate and balanced account.” (AEGON, 2014), vilket visar på att de värdesätter 

att G3 möjliggör en noggrann rapportering av företagets hållbarhetsarbete.  

I motsats till den höga frekvensen för de företag som valt standard G4, angav endast ett fåtal 

företag att anledningen för sitt standardval G3, G3.1 var att möta intressenternas krav (4 st) 

exemplifierat med citatet; ” The Sustainability Report contents, whose main purpose is to 

provide clear and balanced information in order to respond to the different stakeholders, are 

pointed out on the basis of GRI-G3.1 Guidelines.” (Acea, 2014).  Samma motsatsförhållande 

mellan standardvalen gäller även motiveringen bidrar till bättre hållbarhet. De enstaka 

företag (6 st) som anger denna motivering för G3, G3.1 skriver bland annat följande i sin 
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hållbarhetsrapport;”We continue to report in line with the Global Reporting Initiative´s 

Sustainability Guidelines-version 3.0 (GRI G3) […] the indicators that are the most practical 

to use and add most value across our business and supply chain.” (Reckitt Benckiser, 2014). 

Då dessa två motiv var mycket lågt representerade i datamaterialet indikerar det att det 

externa intresset för hållbarhet och samhället fick en betydligt lägre prioritet för de företag 

som valt G3 och G3.1.  

Ökad kvalitet på rapporten var ett skäl som ansågs som ett angeläget kriterium för bägge 

valalternativen och visade på en frekvens av 21 även för G4. Ett exempel på formulering för 

detta motiv för G4 är enligt följande; ”Apoteket made the move to GRI:s new framework, G4, 

in 2013. This new framework requires a more in-depth materiality analysis to ensure a 

relevant and complete sustainability report.” (Apoteket, 2014) En högkvalitativ rapport är av 

intresse för både företaget och de läsare den riktas till, intressenterna, vilket därmed ansågs 

angeläget för val av bägge standardalternativen. 

Transparens, ansedd som ”best practice”, och vilja att leda utvecklingen var också 

motiveringar som bedömdes som relativt betydelsefulla gällande både G3 och G3.1 samt G4, 

men med en något lägre frekvens än de skäl som diskuterats ovan. Dessa motiveringar kan 

illustreras med följande citat: 

Transparens; “Now we would like to present you with NORMA Group´s independent 

sustainability report. It is a new format to share information with you on our Corporate 

Responsibility Strategy and our progress in implementing concrete measures in a way that is 

more transparent and clear.” (NORMA Group 2014). Viljan att vara transparent riktas i 

första hand gentemot företagets intressenter. 

Organisationen Dresser-Rand(2014) beskriver anledningen till sitt val av G3 som ”best 

practice” på följande sätt; ”In determining the scope of this report, we looked at the best 

practice in reporting. We are pleased to be reporting at level B, according to the Global 

Reporting Initiative G3 Guidelines. Detta motiv handlar hur företagets standardval styrs av sin 

omgivning. 

Viljan att leda utvecklingen motiverar företaget Chicken of the Sea (2014) i deras val av G4; 

”Another way we are doing our part is breaking ground in sustainability reporting. This 

year´s sustainability report follows new international reporting guidelines, the Global 

Reporting Initiative (GRI) G4. Ever since our first report, we have followed GRI standards, 

and we are proud to be part of the GRI G4 Pioneer Program.” Med detta motiv vill företaget 

snarare vara med och styra dess omgivning.  
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Att motiv till valet orsakades av att den specifika standarden blivit rekommenderad av 

branschorganisation eller liknande, var inte lika betydelsefull och gav en lägre frekvens på 

8 stycken för G3 och G3.1, respektive 6 stycken för G4. Ett exempel på en sådan motivering 

lyder som följande;”This CSR report has been drawn up in line with the Global Reporting 

Initiative (GRI) G3.1 guidelines, the real estate supplement CRESS and the INREV 

Sustainability Reporting Recommendations.” (Bouinwest REIM, 2014).  Den lägre frekvensen 

för detta motiv till standardval visar på att företagen endast i lägre grad påverkades av sin 

bransch gällande val av standard.  

Fler företag ansåg att trovärdighet och legitimitet av redovisningen var anledning till att de 

valt G3 och G3.1 (12 st), i jämförelse med den lägre frekvensen för G4 (5 st). Ett exempel 

från en av hållbarhetsrapporterna kommer från företaget Iberdrola(2014) som valt att tillämpa 

G4; ”This report has been prepared in accordance with the recommendations of the 

Sustainability Reporting Guidelines of the Global Reporting Initiative (GRI Guidelines), 

version G4[…] Iberdrola publishes this report in order to give its stakeholders a true and 

accurate view of its performance during financial year 2013.” Den här motiveringen lägger 

fokus på hur företagets anseende uppfattas av dess intressenter.  

De företag som refererade till motivet att de ansåg G3 och G3.1 vara relevant standard var 

11 stycken medan denna motivering för val av G4 endast förekom i en av 

hållbarhetsredovisningarna. Ett exempel på ett företag som angav detta som motiv för G3 är 

följande; ”The third generation (G3) of the GRI guidelines was valid at the time the report 

was created.” ( ZF Friedrichshafen AG, 2014). Detta är ett motiv av mer allmän karaktär utan 

specifik inriktning på någon målgrupp. 

Vissa av företagen ansåg att G3 och G3.1 (11 st), respektive G4 (8 st) var den mest 

internationellt använda standarden, vilket exemplifieras med följande citat; ”This report 

was prepared using the Global Reporting Initiative (GRI) G3 Guidelines, the world´s most 

widely used sustainability reporting framework.” (The Kroger Company, 2014). Det visar på i 

vilken grad företagen influeras av sin kontext gällande standardval.  

Det var däremot inte alla företag som valde att formulera en motivering till sitt standardval i 

sin hållbarhetsrapport. Totalt var det 181 av de 586 företag som ingick i studien vilka valt att 

presentera ett eller flera motiv till sitt val. Det sammanlagda antalet motiveringar var 315 

stycken. Utöver dessa motiveringar var det 24 av de 72 företag som nämner att de ska byta till 

G4 vid nästa års rapportering vilka valde att ge skäl för sitt framtida byte till G4 med totalt 35 

motiveringar. I figur 3 redovisas totala andelen företag som motiverar sitt val uppdelade på 

G3, G4 eller byte till G4. Majoriteten som motiverar sina val gör så genom att motivera en 



23 

 

22,6%

51,2%

33,3%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

G3+G3.1 G4 Byte

Andel företag som motiverar val, angivet i 
procent

G3+G3.1

G4

Byte

tidig övergång eller varför de avser att i förtid byta till den nyare standarden medan valet att 

behålla den gamla standarden inte motiveras i lika hög grad.  

 

Figur 3 Andel företag som motiverar val, angivet i procent 

Analys 
Enligt Francis (2001) saknas det förståelse om hur och varför företag gör specifika val inom 

redovisningen varav syftet med denna studie var att finna institutionella förklaringar till hur 

företag motiverar redovisningsval genom att eftersöka motiveringar i företagens 

hållbarhetsredovisningar, när de under en kort tidsperiod kan välja mellan två olika 

standarder; G3, G3.1 och G4. Omkring 50 procent av de företag i studien som applicerat G4 

valde att motivera en övergång till en standard i förtid, där motiveringarna främst baserades 

på viljan att bidra till ett hållbart samhälle samt krav från intressenter. Diageo (2014) lyfter 

fram intressenterna i sin motivering; “[…] reporting should concentrate on issues that both 

address the interest and needs of key stakeholders as well of the company itself.” Att 

framhäva viktiga intressenter som en medverkande kraft är något som ligger i linje med att 

externa viktiga intressenter anses vara en faktor som påverkar redovisningsval (Bowen et al., 

1995), och ovan nämnda citat indikerar den vikt företagen lägger på externa viktiga 

intressenter. Intressant nog lyfter företaget även fram sin egen del vilket kan kopplas till 

Belkaoui och Karpik (1989) vilka menar att lyhördheten kan vara en grund till företagets 

önskan om att synliggöra sitt politiska ställningstagande. Detta i sin tur kan återbindas till den 

andra vanligen förekommande motiveringen till övergång vilken grundas på engagemanget 

för ett bättre samhälle. Deloitte (2014), se citat nedan, lyfte fram önskan om att bidra till ett 

hållbart samhälle genom att framhäva sitt engagemang i UN Global Compact samt GRI, 

vilket kan indikera synliggörandet av ett politiskt ställningstagande; ”Deloitte remains 
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committed to live up to its responsabilities[…] this is demonstrated by our continued 

commitment to the UN Global Compact as well as the Global Reporting Initiative (GRI G4).” 

De intressenter som företagen tar hänsyn till i första hand, när de följer intressenters krav och 

sätter hållbarhet främre är dock sannolikt inte investerare, då hållbarhetsredovisning inte 

värderas högt av dessa (jmf med till exempel Cho et al., 2015) 

Av de företag som uttryckt att de ämnar byta till G4 vid nästa års rapportering var motivet 

främst att de vill leda utvecklingen inom hållbarhetsredovisning. Enel (2014) vill gärna se sig 

som pionjärer när de anammar den nya standarden G4 nästa år; ”Enel is a GRI-G4 Pioneer for 

2014 and 2015” En pionjär är någon som går före och bestämmer normen, vilket kan handla 

om att företaget medvetet vill vara med och skapa sin egen omgivning. Det finns en önskan 

om att inte bara följa normer, värderingar, regler och antaganden utan att aktivt själva skapa 

dessa (jmf med Dillard et al., 2004). 

Intressant nog rådde det ett diametralt motsatt förhållande vid motiveringar för val gällande 

G4 och G3, G3.1. Företag som motiverade val vilka grundades på den gamla standarden, G3 

eller G3.1, framhävde möjligheten att jämföra med andra företag. Det diametralt motsatta 

förhållandet kan delvis förklaras genom den djupgående förändringen som standarden 

genomgått där företag som redovisar enligt G4 förväntas utföra en mer systematisk 

väsentlighetsbedömning för att kartlägga hela värdekedjan, samt upprättandet av en långsiktig 

strategi. Det kan även relateras till strävan efter att efterlikna varandra (Carpenter och Feroz, 

2001; Deegan och Unerman, 2011; Dillard et al., 2004), vilket förklarar viljan att jämföra sig 

med andra företag. Berkeley Group (2014) uttrycker följande;”This document is designed to 

help readers locate sustainability information […] in order to provide comparability with 

other companies.”. Här lyfter företaget även fram läsarna vilket visar på att intressenterna 

utövar ett inflytande på hållbarhetsrapporteringen, varav standarderna och rutiner har generats 

utifrån deras gemensamma normer och förväntningar (Dillard et al., 2004).  

Ett annat betydelsefullt motiv som angavs som anledning till att använda G3 eller G3.1 som 

redovisningsstandard var chansen till utvärdering av företagets hållbarhetsutveckling. Ett citat 

från Wihlborgs Fastigheter (2014) visar på att de vill visa upp en trovärdig och sann bild av 

företaget och dess utveckling; ”Rapporteringen ska ge en balanserad och trovärdig bild av 

organisationens utveckling inom hållbarhetsområdet, omfattande såväl positiva som negativa 

aspekter”. Detta kan jämföras med Scott (2001) som diskuterar om hur sociala konstruktioner 

såsom värderingar, symboler och regleringar, är uttryck för så kallat ”path dependency”. När 

företag väljer att bevara en för företaget välkänd och etablerad rutin, såsom en 

redovisningsstandard, kan det ses som en struktur och ett mönster som skapar mening och 

värde internt för företaget och dess anställda (Deegan och Unerman, 2011; Lounsbury, 2008), 
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då denna redovisningsstandard underlättar jämförelse mellan tidigare och nutida redovisade 

resultat samt belyser hur företaget har utvecklats under åren. Wihlborgs Fastigheter (2014) 

visar även på att deras utveckling är viktig för anseendet och meningskapandet gentemot 

omvärlden. åskådliggör 

Ett motiv som ansågs angeläget för val av standard gällande både G3, G3.1 och G4 var 

kvaliteten på hållbarhetsrapporten. AEGON (2014) menar att G3 höjer rapportens kvalitet och 

uttrycker detta på följande sätt; “[...] aims to provide a concise, accurate and balanced 

account.”. Apoteket (2014) ser G4 som ett medel för att försäkra hållbarhetsrapportens 

kvalitet; [...] to ensure a relevant and complete sustainability report.” Hållbarhetsrapporten är 

adresserad till företagets intressenter. En hög kvalitet på rapporten kan därför anses påverka 

intressenterna och omgivningens syn på företaget, vilket i sin tur kan skapa legitimitet. Detta 

kan borga för omgivningens acceptans och syn på företaget som trovärdigt och adekvat 

(Carpenter och Feroz, 2001). 

Att se företaget som en del av samhället (Cotter et al., 2011) vars sociala normer formar 

företagets sociala handlingar (Mangos & Lewis, 1995) medför att hållbarhetsredovisning kan 

ses som en normativ ram, vilken skapar mening för företaget och dess intressenter 

(Bebbington et al., 2012). En tidig övergång kan därigenom även ses som en strategi av 

företag för att vara en del i normbildningen och etablering av formella men även informella 

strukturer. Företagen ser ett värde i att vara en del i utvecklingen, något som kan kopplas till 

Patten (1991) som menade på att val kan betraktas som ett medel att förutse eller undvika 

socialt tryck. Även Cho et al. (2012) pekar i denna riktning att det rent generellt handlar om 

att reducera exponering av politiska och regulatoriska olägenheter. Samtidigt anses inte 

formella strukturer vara tillräckligt vid formandet av normativitet, de upplevs inte värdefulla 

(Bebbington et al., 2012) varav en tidig övergång kan betraktas vara ett medvetet val för 

etablering av informella regler. Företag kan uppleva att det finns en form av tvång, vilket kan 

bindas till både DiMaggio och Powell (1983) och Scott (2001) som pekar på att upplevelsen 

av tvång, även om formella sanktionssystem inte existerar, medverkar till att företag agerar på 

vissa sätt. Antagandet om att det torde finna ett beroende mellan organisationer och mellan 

resurser som organisationer tillhandahåller internt och externt, medverkar till att företag 

upplever ett tvång, något företagen behöver ta hänsyn till eftersom det kan skapa en bättre 

ställning. En tidig övergång kan därav upplevas av företag som ett sätt de kan erhålla makt 

och effektivitet (jmf med Carruthers, 1995), i den mening att företag som anammar en tidig 

utveckling skaffar sig ett övertag och effektivitet genom att vara först ut. De åtar sig 

visserligen att upprätta nya strukturer, rutiner och mönster som betraktas vara mer kostsamt 

och komplext (jmf med Belkaoui och Karpik, 1989; Andrikopoulos och Kriklani, 2013; 

Patten, 1991) men företag kan göra så då fördelen överstiger alternativkostnaden.  
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Ur ett institutionellt perspektiv kan anledningen betraktas som en form av normativitet, 

företag förväntas agera på specifika sätt utifrån vad aktörer ger uttryck för (Scott, 2001). 

Efterföljs inte normer kan det leda till konsekvenser varav en tidig övergång även kan 

betraktas som ett samskapande ”tvång” där etablering av informella strukturer möjliggör att 

företag erhåller en önskvärd effekt, något som sannolikt står i relation till en ökad legitimitet. 

Det är även av vikt att framhäva att det finns en möjlig tänkbar förklaring att företag redan 

under studiens tid upplevde det kommandet tvånget, varav de i förtid försökt börja ställa om 

sina processer för ett anammande av G4. Den höga andelen företag som avser byta till G4 

under räkenskapsåret 2014 kan ses som en indikator på detta.  

Samtidigt kan det även betraktas vara en medveten strategi av företag som väljer att redovisa 

enligt G4, vilket kan kopplas till Cho et al. (2012) som pekade på att företag ser ett strategisk 

värde i att hållbarhetsredovisa. Majoriteten av motiveringar till en övergång i förtid baseras på 

vad som kan kopplas till företagens strategier; engagemanget i ett hållbart samhälle, 

intressenternas krav och transparens, vilket hänger väl samman med att grunden i den nya 

standarden bygger på att upprätta långsiktiga strategier där företag bland annat kartlägger hela 

värdekedjan. Upprättandet av formella strukturer, mönster och rutiner står i relation till 

kollektiva förväntningar och normer (Dillard et al., 2004), varav en tidig övergång kan ses 

som ett strategiskt verktyg, för att betraktas som trovärdiga och adekvata (jmf med Carpenter 

& Feroz, 2001; Dillard et al., 2004; Meyer & Rowan, 1977). Redovisningspraxis utifrån ett 

institutionellt perspektiv innebär att den över tiden tenderar bli alltmer likformig med vad 

samhället eller starka grupper anser vara normen. Valet till tidig övergång kan därigenom 

även handla om att företag medvetet vill vara med och skapa sin egen omgivning, det finns en 

önskan om att inte bara följa normer, värderingar, regler och antaganden utan att aktivt själva 

skapa dessa (jmf med Dillard et al., 2004). Motiveringen till att anammandet av en tidig 

utveckling kan kopplas till resonemanget att de medvetet vill vara med och aktivt skapa sin 

omgivning, vilket kan sägas för såväl de företag som gick över till en standard i förtid i denna 

studie men även de företag som avser gå över till en standard i förtid vid räkenskapsåret 2014. 

Det är, som tidigare pekats på, sannolikt att dessa företag redan påbörjat förändringsprocessen 

men inte fullföljt den till den grad att övergången räkenskapsåret 2013 var möjligt. Det fanns 

företag som pekade i denna riktning när de motiverade sitt val till byte av G4 räkenskapsåret 

2014. Vilket i sin tur kan betraktas som en anvisning om att valet bär med sig en ökad grad av 

komplexitet. L´Oreal indikerade på komplexiteten i sin motivering “This latest version of GRI 

represents a real challenge for L´Oreal and shows that the Group listens to its stakeholders.” 

Belkaoui och Karpik (1989) ser hållbarhetsredovisning som en möjlighet för företaget att 

synliggöra sitt politiska ställningstagande genom att vara socialt lyhörda. Om företaget väljer 

att redovisa enligt G4, som anses vara mer väsentlighetsfokuserad i hållbarhetshänseende, 
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visar de på att de är angelägna om att bidra till ett bättre samhälle, möta intressenternas krav 

samt påvisa en önskan om transparens. Citatet ovan från L´Oreal kan även visa på att de 

önskar påvisa sin sociala lyhördhet men även något som indikerar att företag inte bör övergå 

till en standard i förtid, eftersom det vore mer rationellt och ekonomiskt försvarbart att 

avvakta byte tills den nya standarden blir normativ praxis, vilket den blir räkenskapsåret 2015. 

Ett par andra företag i studien framhäver även de utmaningen i att anamma G4, till exempel 

skriver Polyus Gold International Limited (PGIL) att det är ett signifikant skifte i existerande 

interna processer men att de är redo att tackla alla utmaningar som den nya standarden 

medför;  

Having adopted the GRI G4 Guidelines, the Company embarked on a 

path of gradual but substantial internal change… for a significant shift 

in existing internal processes and procedures… there is still a long way 

to go but the Company is keen to tackle all the challenges 

Andelen företag som valt en övergång i förtid, eller planerar till en övergång i förtid indikerar 

att det sannolikt handlar om andra grunder än, direkta finansiella konsekvenser som ett 

redovisningsval kan skapa (Francis, 2001). En möjlig faktor är att valet anses mildra 

informationsasymmetri (Fields et al., 2001). Valet att redovisa kan betraktas som ett viktigt 

sätt att påverka och förvalta omgivningens föreställningar (jmf med Deegan och Unerman, 

2011), därav kan även valet av standard betraktas utifrån samma synsätt, det vill säga att valet 

att övergå till en standard i förtid är en planläggning företag använder sig av för att påverka 

och/eller förvalta perceptioner omgivningen besitter. Betraktas redovisning som att den 

formas och utvecklas i sin omgivning och där den skapar mening (Scott, 2001) kan G4 ses 

som en struktur formad av samhällets sociala krav och förväntningar, avsedd att skapa 

mening, en struktur som bidrar till företagets legitimitet vilket är en förutsättning för ett 

företags framgång (Meyer och Rowan, 1977). Det finns ett samband mellan antalet aktörer 

och påverkande av normer (Bebbington et al., 2012) och med hänsyn till att dagens samhälle 

ställer större krav på företagen om att de ska agera på ett hållbart sätt har företag ett större 

ansvar gentemot fler aktörer. Detta sociala tryck kan komma från kunder, NGO, media och 

samhället med mera vilka ser hållbarhet som en given och obestridbar norm. G4 blir då en 

följd av påverkan via både, vad Scott (2001) benämner, normativa och tvingande pelare, det 

vill säga faktorer som samhället ger uttryck för hur hållbarhetsredovisning bör utföras. En 

tidig övergång kan betraktas som en symbol och ett självklart och etablerat sätt att skapa 

mening, inte enbart för företaget utan även för samhället i stort, relaterat till det som Scott 

(2001) benämner kognitiva pelare. 

Vid tidigare studier var en faktor som vanligen varit återkommande bransch varav variabeln 

kontrollerades även i denna studie. Dock påvisades inget mönster vid kontroll för bransch av 
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vilken anledning variabeln inte anses påverka valet av redovisningsstandard utifrån ett 

institutionellt perspektiv.  

Slutsats 
Att låta sig formas av intressenters krav tyder på att egenintresse (Collin et al., 2009; Dillard 

et al., 2004) och ekonomisk rationalitet (Collin et al., 2009) inte alltid är det som styr 

företagens val angående redovisning, vilket motsäger Reiter och Williams (2002) tankar 

baserat på den klassiska ekonomiska teorin om nyttomaximering. Vidare betraktas den 

klassiska ekonomiska teorin vara alltför snäv (Cotter et al., 2011) och det finns ett behov att 

skapa förståelse med hjälp av faktorer bortom marknaden (Campbell, 2007) för att kunna 

etablera djupare kunskap över företagens beteenden (Gray et al., 1995a). Det finns inte en 

enskild teori som kan förklara bakomliggande faktorer till redovisningsval eftersom 

redovisning är ett komplext begrepp (Fields et al., 2001) och i denna studie påvisa att det 

finns andra faktorer bortom marknaden. Faktorer som påverkar företag och medverkar till att 

företag agerar och gör val som inte enskilt kan förklaras utifrån vinstmaximeringen och ett 

opportunistiskt agerande.  

Drivkrafterna bakom en övergång i förtid kan relateras till Patten (1991) som indikerar att det 

snarare handlar om samhällstryck än rena ekonomiska variabler varav val av standard kan 

handla om en eftersträvan av ett högre önskemål och ett sätt för företag att inte bara förvalta 

utan även påverka omgivningens uppfattningar. Hur företag därav motiverar en övergång i 

förtid, utifrån institutionellt perspektiv, kan förklaras genom att företag har en önskan om att 

samskapa sin verklighet och värderingar i relation till samhället i stort men även i förhållande 

till aktörer. Det finns ett tätt samband till legitimitet, något som genomsyrar denna studie där 

legitimitet kan betraktas vara en stor bakomliggande drivkraft till valet att övergå till en 

standard i förtid. Det handlar om att företag känner dels ett tvång att leva upp till de 

förväntningar som finns men även att de aktivt väljer att vara en medskapande aktör i de 

strukturer, mönster och normer som förväntningarna bygger på. Bowen et al. (1995) pekar på 

externa intressenter som en central faktor vid redovisningsval, vilket är något som framhävs i 

denna studie där ett starkt skäl till motivering att redovisa enligt G4 handlade om 

intressenternas krav och transparens. Campbell (2007) menar att lyhördhet gentemot aktörer 

utanför företaget är en faktor som stöder den institutionella teorin. De strukturer företaget 

etablerar kan därav stå i direkt relation till intressenterna och deras förväntningar, varav aktivt 

val av standard mer handlar om medvetenhet från företagens sida om deras dynamiska 

omvärld, eftersom företag är en integrerad del av samhället och är beroende av sin omgivning. 

Företag som tar sociala beslut som påverkar både intressenter, samhället och företaget i 

positiv mening kan betraktas enklare kunna skaffa sig resurser för framtida överlevnad (jmf 
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med Meyer och Rowan, 1977), då sociala strukturer bland annat skapar resurser och mening 

men bidrar även till konsekvenser (Lounsbury, 2008).  

I denna studie har främst ett makroperspektiv använts men även en låg grad av ett 

aktörsperspektiv eftersom även aktörer är samverkande i upprättandet av strukturer, rutiner, 

normer och meningsskapande. Något genomträngande aktörsperspektiv har dock inte 

etablerats, vilket inte heller varit studiens syfte per se, utan avsikten har varit att förklara 

drivkrafter bakom redovisningsval på ett mer övergripande plan. Lounsbury (2008) lyfter 

fram att praxis i relation till institutionella processer behöver förstås genom såväl makro som 

ett mikroperspektiv för att etablera en mer heltäckande förståelse, något även denna studie 

indikerar. Det finns därav ett behov av att i framtiden etablera ett mer mikroperspektiv för att 

därigenom kunna studera redovisningsval utifrån aktörer. Företag och samhälle är integrerade 

med varandra varav de interagerar med varandra och strukturer upprättas i samspel mellan 

flertalet aktörer, vilket har konsekvenser vid etableringen av strukturer och hur de upplevs 

(jmf med Bebbington et al., 2012). Vid kodningen av studiens empiri upprättades de olika 

motiveringarna av val utifrån länder där företagen är verksamma, syftet var inte per se att göra 

någon jämförelse utan för att öka tydlighet och se om det fanns några tydliga tendenser. Det 

fanns väsentliga skillnader mellan länder där framför allt Spanien och Italien utmärkte sig 

som länder vilka motiverade val i betydligt högre grad än många andra. För vidare forskning 

skulle det vara intressant att etablera ett mikroperspektiv för att titta på om det finns något 

specifikt på aktörsnivå vilket medverkar till andel motiveringar. Det vore även intressant att 

utröna om det finns en ökad grad av övergång i förtid närmare inpå den reella övergången, 

räkenskapsåret 2015, för att etablera utökad kunskap om redovisningsval. Är det till exempel 

en högre andel företag som väljer en övergång i förtid närmare inpå datumet när standarden 

kommer bli den etablerade normen? Vilka faktorer kan förklara den förändringen och står 

dessa faktorer i samband med denna studie? Är legitimitet, tvång och meningsskapande 

fortfarande faktorer som kan förklara företagens redovisningsval? 
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