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Sammanfattning 

Indikatorer har blivit ett effektivt hjälpmedel för företag att mäta hållbarheten av verksamheten 

och presentera företagens arbete inom ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor. Därmed har 

denna studie utformats med syftet att kartlägga vilka sociala och miljömässiga indikatorer, samt 

antal, som företag på Stockholmbörsen valt att rapportera. Vidare är syftet att undersöka huruvida 

faktorer som företagsstorlek och bransch har påverkan på antalet och typen av indikatorer som 

nämns i företagens rapporter. 

 

Denna studie klassificeras som dokumentstudie och tillämpar en kvantitativ metod med en 

deduktiv ansats. Populationen utgörs av 76 företag som är listade på Nasdaq OMX Stockholm som 

rapporterar utifrån ramverket GRI. Insamlingen av data har skett utifrån företagens 

årsredovisningar och hållbarhetsrapporter. Deskriptiva analyser har tillämpats för att undersöka 

mängden och frekvensen av rapporterade indikatorer. Regressionsanalyser har genomförts i 

programmet SPSS för att se om det förekommer några samband mellan antal indikatorer och 

faktorerna företagsstorlek samt branschtillhörighet. Studiens resultat presenteras i tabeller och 

under analysen har resultaten jämförts mot både den praktiska och teoretiska referensramen samt 

mot tidigare forskning. 

 

Studiens resultat visade en stor spridning gällande antal indikatorer som företagen väljer att 

rapportera samt att fler sociala indikatorer rapporterats än miljömässiga. Dessutom visade 

regressionsanalysen ett samband mellan antal indikatorer som företagen rapporterar och 

branschtillhörighet. Branscherna basmaterial och konsumtion rapporterar flest indikatorer medan 

finans- och sjukvårdsbranscherna rapporterar minst antal. Det erhölls inget positivt samband 

mellan företagsstorlek och antalet indikatorer.   

 

Eftersom denna studie endast innefattar svenska företag och ser till ett år vore det av intresse att 

jämföra mängden indikatorer som rapporteras mellan olika länder samt att se eventuell förändring 

av hållbarhetsrapportering över en längre tid.  

 

Nyckelord: hållbarhetsrapportering, miljömässiga och sociala indikatorer, GRI, bransch, 

företagsstorlek 

  



 

 

 

Abstract 

Indicators have been an efficient tool for companies to measure the sustainability of the business 

and present their work within economy, environmental and social questions. Therefore, this study 

has been designed with the aim to identify the type and quantity of social and environmental 

indicators reported by companies on the Stockholm Stock Exchange. Furthermore, the purpose is 

to examine whether factors such as company size and industry type have an impact on the number 

and type of indicators mentioned in the companies' reports. 

 

This study is classified as a document study and applies a quantitative method and a deductive 

research approach. The population consists of 76 companies listed on Nasdaq OMX Stockholm, 

which reports are based on the GRI framework. The collection of data was based on the company's 

annual report and sustainability reports. Descriptive analyzes were applied to investigate the 

amount and frequency of reported indicators. Regression analysis was conducted in the SPSS 

program to see if there is any correlation between the number of indicators and factors as company 

size and industry type. The study results are presented in tables and the analysis results have been 

compared with both the practical and the theoretical framework and the previous research. 

 

The result that emerged from the study showed that more social indicators are reported than 

environmental indicators and there is big variation when it comes to the number of indicators that 

companies choose to report. In addition, regression analysis showed a positive correlation between 

the number of indicators which companies report, and industry type. Industries like basic materials 

and consumption report the most indicators while the financial and healthcare industries reported 

the fewest. The study showed no positive correlation between company size and the number of 

indicators. 

 

Because this study is only performed on Swedish companies and is specified on one year, it would 

be of interest to compare the number of indicators reported between countries and to see change in 

sustainability reporting over time. 

 

Key words: Sustainability reporting, environmental and social indicators, GRI, industry type, 

company size 
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1. Inledning  

I detta avsnitt presenteras en inledande beskrivning av hållbarhet samt vilka olika riktlinjer som finns 

med fokus på Global Reporting Initiative (GRI). Utöver detta innefattar kapitlet en 

problemdiskussion som sedan mynnar ut i forskningsfrågor, syfte och avslutningsvis studiens 

avgränsning. 

 

1.1 Bakgrund 

Intresset för sociala och miljömässiga frågor har inom företag funnits sedan 1970-talet men ökade i 

slutet av 1990-talet då rapporteringen enligt Hahn och Kühnen, (2013) blev mer uppmärksammad 

inom forskning och praxis. Jeffrey, Leonardo och de Charl (2014) förklarar att 

hållbarhetsrapportering formades genom att företag lämnade upplysningar i årsrapporten men att 

fristående rapporter numera förekommer alltmer. Anledningen till detta påstår Jeffrey, Leonardo, och 

de Charl (2014) är för att möta det informationsbehov som efterfrågas från olika intressenter. Isaksson 

och Steimle (2009) stödjer detta och menar att företag idag har en förväntan från kunder och 

intressenter att rapportera om sitt arbete för hållbarhet inom verksamheten. Några ytterligare motiv 

till ett ökat intresse för rapportering av hållbarhet, anser Hahn och Kühnen (2013), är att det genererar 

fördelar som ökad transparens, legitimitet och stöd till företagens information- och kontrollprocesser. 

 

Hållbarhet är ett ämne som blir alltmer aktuellt på företagens agendor, vilket Morhardt, Baird och 

Freeman (2002) menar beror på en ökad medvetenhet om det sociala och miljömässiga ansvar företag 

bär. Ytterligare förklarar Morhardt et al. (2002) att till följd av en ökad medvetenhet har intresset för 

rapportering av företagens prestation inom området expanderat. Hållbar utveckling och Corporate 

Social Responsibility (CSR) är idag, inom de flesta organisationer, en del av den ordinarie 

verksamheten (Isaksson och Steimle 2009).  

 

Hållbar utveckling har under tidigare år ansetts irrelevant för företag med ett vinstdrivande syfte 

(Siva, Gremyr, Bergquist, Garvare, Zobel och Isaksson, 2016). Denna syn menar Siva et al. (2016) 

har förändrats i samband med Brundtlandsrapporten, även kallad ”Our common future” som framtogs 

av FN:s världskommission. Denna rapport gav ett ökat intresse för hållbar utveckling och idag anses 

hållbar utveckling som en strategisk fördel. Hållbar utveckling innefattas av tre dimensioner: 

ekonomisk utveckling, miljöskydd och social sammanhållning (Jenkins och Yakovleva 2006) och 

dessa utgör enligt Frostenson, Helin och Sandström, (2012) pelarna i hållbarhetsrapporteringen. 
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Hållbarhetsrapportering behandlar nämligen icke-finansiell information (Bonsón och Bednárová, 

2015) och innehar syftet att bistå med information som är nödvändig för redovisning eller 

beslutsfattande inom ett företags ekonomiska, miljömässiga och sociala prestationer (Frost, Jones, 

Loftus, Van der laan, 2005).  

 

Att rapportera om hållbarhet är fortfarande en frivillig process för vissa företag. Dock blir det ett krav 

för alltfler företag då regeringen har beslutat att samtliga stora företag från och med 2017 ska upprätta 

en hållbarhetsrapport. Detta innebär att icke-finansiell information som är nödvändig för att erhålla 

en förståelse av ett företagens utveckling, ställning, resultat samt konsekvenserna av företagets 

verksamhet ska rapporteras (KPMG, 2016). Exempel på dylik information är upplysningar om miljö, 

personal, sociala förhållanden så som mänskliga rättigheter samt antikorruption (KPMG, 2016). För 

att underlätta rapporteringen för företag som frivilligt vill hållbarhetsrapportera nämner Isaksson och 

Steimle (2009) att ett flertal olika riktlinjer och rekommendationer för hållbarhetsrapportering har 

framkommit från olika håll under senaste åren. Ett flertal organisationer, både nationellt och 

internationellt, har utvecklat ramverk för underlättande av rapportering av frågor inom sociala, 

miljömässiga, styrnings- och etiska områden (Dumay, Guthire och Farneti, 2010).  

 

Det hittills dominerande ramverket och de mest tillämpade riktlinjerna är enligt Dumay et al. (2010) 

framtagna av Global Reporting Initiative (GRI). Statistik från en studie gjord av KPMG (2015) visar 

att 60 procent av 45 undersökta länder, och 74 procent av världens största företag rapporterar enligt 

GRI. Syftet med riktlinjerna är dels att främja hållbarhetsrapporteringen och dels att stödja 

jämförbarheten mellan olika företagsrapporter. Dessutom ska hållbarhetsrapporterna integrera 

verksamhetens sociala, miljömässiga och ekonomiska konsekvenser (Dumay et al., 2010). 

 

Nya frågor till GRI samt ökandet av intresset för hållbarhetsarbete resulterar i utveckling av 

riktlinjerna. Senaste generationen riktlinjer som publicerades av GRI kom 2013 under namnet G4. 

Dessa riktlinjer ersatte därmed föregående riktlinjer, G3, som blev ogiltiga för tillämpning i rapporter 

från 1 januari 2016 (GRI, 2015). G4 är tänkt att vara mer användarvänligt än tidigare samt inneha ett 

mer djupgående fokus på att företag rapporterar information gällande frågor som är relevanta för 

verksamheten och huvudintressenterna. Därmed är tanken att rapporterna får en ökad relevans, 

trovärdighet samt att skapa större nytta och således förbättra företagens möjlighet att informera 

samhället och olika marknader om hållbarhetsfrågor (GRI, 2016a). 
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1.2 Problematisering 

Hållbarhetsrapportering anses enligt Thijssens, Bollen och Hassink (2016) som till mestadels 

frivilliga handlingar och Fagerström, Hartwig och Lindberg (2016) påpekar att det finns en brist på 

tydliga riktlinjer för tillvägagångssätt vid rapportering. Detta stöds ytterligare av Isaksson och Steimle 

(2009) som påpekar att trots företagens breda acceptans för hållbarhetsarbete finns det fortfarande 

avsaknad av tydliga definitioner och medvetenhet om användbara metoder vid upprättande av en 

rapport. Ett resultat av detta menar Isaksson och Steimle (2009) är att rapporternas transparens 

drabbas. Lehman (1999) nämner att en följd kan bli att företag i större utsträckning tenderar att 

bestämma vilken information som ska rapporteras. Trots detta har antalet företag som valt att 

rapportera om hållbarhet ökat, speciellt inom multinationella företag. Detta menar Kolk (2003) beror 

på att kritik riktats mot företag på grund av globaliseringens negativa sociala och miljömässiga 

följder. Effektiv hållbarhetsrapportering blir alltmer sedd som en nödvändig beståndsdel i 

kommunikationen med intressenter beträffande företagens prestation för att uppnå de sociala och 

miljömässiga mål som finns (Jones, Comfort och Hillier, 2015). 

 

Företagens ökande intresse att frivilligt hållbarhetsrapportera har lett till att forskare ifrågasatt 

bakomliggande orsaker (Deegan, 2002). En betydande faktor som Deegan (2002) nämner är 

företagens önskan att legitimera verksamheten. Ytterligare en faktor som utgör en drivkraft för 

företag att hållbarhetsrapportera samt utveckla en hållbarhetsprocess inom organisationen hävdar 

Adams och McNicholas (2007) är intressenterna. Adams och McNicholas (2007) anser att 

intressenter syftar till att utmana företagens roll inom social och miljömässig hållbarhet och att de 

därmed har en påverkan.  

 

Ett flertal studier har undersökt sambandet mellan hållbarhetsrapportering och variabler som storlek 

och bransch (ex. Gray et al., 1995; Hackston och Milne, 1996; Adams, Hill och Roberts, 1998). 

Adams et al. (1998) menar att företagsstorlek och bransch har inverkan på företagens 

rapporteringsmönster. I en studie av Tagesson, Blank, Broberg och Collin (2009) framkom ett positivt 

samband mellan hållbarhetsavslöjanden och företagsstorlek. Dessutom påvisar forskning att 

företagsstorlek hade en stark koppling till omfattningen av sociala upplysningar (Adams et al. 1998; 

Tagesson, et al., 2009).  

 

Utvecklingen av ramverk för hållbarhetsrapportering har resulterat i organisatoriska förändringar. 

Förändringen som var av stor betydelse bestod dels av integreringen av hållbarhetsfrågor till 
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planeringsprocessen och dels ändringen av fokus till att rapportera nyckelindikatorer som tidigare 

inte rapporterats (Adams och McNicholas, 2007).  

 

Det är tydligt att strävan mot hållbar utveckling i företag blir allt mer intensiv, men det är ännu relativt 

oklart vad som gör att ett företag anses uppfylla kriterierna för hållbarhet. Att som företag 

åstadkomma en god hållbar utveckling menar Krajnc och Glavic (2003) kräver förändringar i 

verksamhetens olika processer, och därmed blir beslut gällande förbrukning av globala resurser blir 

allt viktigare. Trots företagens vilja att anpassa sin verksamhet till principer för hållbar utveckling 

och mätning av resultat menar Keeble, Topiol och Berkeley (2003) att det finns svårigheter. Som 

exempel på svårigheter i samband med mätning av ett företags hållbarhet nämner Keeble, et al. (2003) 

att frågor inom hållbarhet kan vara utanför företagets direkta kontroll samt att principerna och 

resultatet är av en mer värdebaserad karaktär snarare än rådata. Därmed menar Keeble et al (2003) 

att det är viktigt att mätningen anpassas utifrån verksamheten. Även Krajnc and Glavic (2003) 

påpekar att mätning av ett företags nivå av hållbarhet inte är helt okomplicerat på grund av bristen på 

kunskap om vilka beslut som resulterar i ökad hållbarhet. Därmed blir det nödvändigt att identifiera 

och tillämpa kvalificerade mätvärden vid sådana bedömningar (Krajnc and Glavic, 2003). Som ett 

användbart och effektivt verktyg vid förebyggande av hållbarhet nämner Keeble, et al. (2003) 

tillämpning av indikatorer. 

 

Indikatorer av olika uppsättningar har under ett flertal år tillämpats för att mäta och uppskatta 

företagens hållbarhetsarbete (Dočekalová, och Kocmanová, 2016; Krajnc and Glavic, 2005). Dessa 

indikatorer har enligt Wilson, Tyedmers och Pelot (2007) framtagits i syfte att komplettera tidigare 

finansiella indikatorer samt möta efterfrågan av information och riktlinjer om hur hållbar utveckling 

uppnås. Azapagic (2004) förklarar att indikatorer för hållbarhet kan omvandla hållbarhetsfrågor till 

kvantifierbara åtgärder och är ett mått på hållbarhetsprestanda. När identifiering av företagets 

problem, intressenter och målsättning har skett kan kommande framsteg mätas. Till detta utvecklar 

företaget egna Key Performance Indicators (KPI) (Mintz, 2011). En KPI beskrivs som en 

nyckelindikator med uppgift att övervaka processen mellan mål och utförande. Med hjälp av KPI:er 

kan företag identifiera nyckelstrategier för att uppnå mål (Alexander och Armand, 2013) Varje KPI 

är individuell för företag och bransch och reflekterar kritiska faktorer för framgång (Mintz, 2011). 

Dock menar Roca och Searcy (2012) att det är en brist på forskning gällande redovisande indikatorer 

i företagens hållbarhetsrapportering och anser därför att det är ett viktigt område för fortsatta studier. 

Därmed blir denna studie av relevans då identifiering av företagens rapportering av 

hållbarhetsindikatorer utgör en del av syftet. 
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1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka antal samt vilka miljömässiga och sociala indikatorer som 

rapporteras i hållbarhetsrapporten enligt ramverket GRI, samt att jämföra hur antalet och valet av 

rapporterade indikatorer skiljer sig åt mellan olika branscher och företagens storlek.  

 

1.4 Forskningsfrågor 

Utifrån vad som lyfts fram i problemdiskussionen och syftet har forskningsfrågor utvecklats: 

 

 Hur stort antal samt vilka miljömässiga och sociala indikatorer från ramverket GRI, G4, 

hållbarhetsrapporteras år 2015 bland företag på Nasdaq OMX Stockholm? 

 

 Hur skiljer sig hållbarhetsrapporteringen av miljömässiga och sociala indikator mellan olika 

branscher vid Stockholmsbörsen samt mellan storlek på företag? 

 

1.5 Avgränsning 

Denna studie avgränsas genom att endast omfatta bolag noterade på Nasdaq OMX Stockholm. Vidare 

behandlas enbart hållbarhetsrapporter som upprättats utifrån GRI:s, G4 som är aktuell för rapporter 

gällande räkenskapsåret 2015. Utifrån denna avgränsning kommer valet av branscher baseras på 

bolag som rapporterar enligt GRI. Dessutom avgränsas denna studie till att endast kartlägga 

miljömässiga och sociala indikatorer till följd av bristen på forskning om ekonomiska indikatorer.  

  



 

6 

 

 

 

1.6 Disposition 

 

Figur 1 - Studiens disposition 

 

Kapitel 2 – Metod: I detta kapitel presenteras den forskningsdesign som studien bygger på samt det 

tillvägagångssätt som tillämpas för att ge svar på forskningsfrågorna. Slutligen diskuteras studiens 

olika kvalitetskriterier. 

 

Kapitel 3 – Referensram: Detta kapitel innefattar tre delar: allmän referensram, teoretisk 

referensram och avslutningsvis tidigare forskning. Under den allmänna referensramen ges 

grundläggande information för studien. Den praktiska referensramen redogör för de teorier som 

använts till att analysera studiens empiri. Till sist under tidigare forskning redogörs ämnets tidigare 

forskning 

 

Kapitel 4 - Empiri och analys: Kapitlet presenterar studiens resultat från empirin och sammanfattar 

vad som framkommit. 

 

Kapitel 5 – Fördjupad analys: I detta kapitel sammankopplas resultatet från empirin med de olika 

delarna under referensramen. 

 

Kapitel 6 – Slutsats: I slutsatsen besvaras syftet och forskningsfrågorna. Avslutningsvis görs en 

analys över metodvalet i studien samt ges förslag för fortsatt forskning inom området. 

  

Metod Referensram
Empiri och 

analys
Fördjupad 

analys
Slutsats
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2. Metod  

 

Detta avsnitt presenterar studiens vetenskapliga tradition, ansats och forskningsdesign. Dessutom 

redogörs studiens olika metodval samt det tillvägagångssätt som används vid insamling av data. 

Utöver detta beskrivs populationen samt studiens kvalitetsbegrepp: reliabilitet, replikation och 

validitet. 

 

 

2.1 Vetenskapligt synsätt  

Inom forskningen existerar olika forskningsparadigm som enligt Johnson, Onwuegbuzie och Turner 

(2007) tillämpas olika beroende på forskningens natur och tillvägagångssätt. Denna studie 

kännetecknas av det positivistiska paradigmet eftersom studien syftar till att genom granskning av 

hållbarhetsrapporter finna möjliga samband gällande vilka indikatorer som företag väljer att 

rapportera. Detta stöds av Inanga och Schneider (2005) som menar att positivism strävar efter att 

förklara och förutspå särskilda fenomen med hjälp av empiriska verktyg. Howe (1988) nämner att 

positivism endast uppnås genom att baseras på ren observation och vetenskaplig kunskap som är fri 

från värderingar och intressen. Utifrån olika forskningsparadigm framkommer olika delmetoder 

beroende på tillvägagångsättet vid tolkning. Sohlberg och Sohlberg (2009) nämner två perspektiv: 

deduktiva och induktiva perspektivet, som är viktiga att hålla isär och som anger olika syner på 

tolkningsprocessen. Det deduktiva perspektivet utgår från specifika metoder och förhållningssätt för 

att på ett korrekt sätt kunna tolka en text (Sohlberg och Sohlberg, 2009). Till skillnad från deduktiva 

perspektivet kan tolkningen ur ett induktivt perspektiv enligt Sohlberg och Sohlberg (2009) växa fram 

under processens gång utifrån det befintliga materialet. Denna studie utgår från en deduktiv ansats 

eftersom studien bygger på en kvantitativ metod och följer de tre kriterierna för en deduktiv ansats 

som enligt Johnson och Onwuegbuzie (2004) är: teori- och hypotesprövning, att förklara och 

förutsäga fenomen samt standardiserade datainsamlingar.  

 

2.2 Forskningsdesign 

En forskningsdesign beskrivs av Bryman och Bell (2013) som ett ramverk för datainsamling och 

analys. Eftersom all empirisk data utgörs av ett flertal företags årsredovisningar samt 

hållbarhetsrapporter uttagna vid en särskild tidpunkt, i detta fall för räkenskapsåret 2015, klassificeras 

därmed denna studie som en dokumentstudie med tvärsnittsdesign. Denna klassificering stödjs av 

Levin (2006) som beskriver att en studie av sådan karaktär är beskrivande och begränsad till en viss 
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tidpunkt med syfte att ge en helhetsbild av ett resultat. Levin (2006) menar även att en tvärsnittsdesign 

kännetecknas av en beräkning av ett resultats förekomst för en given population. Bryman och Bell 

(2013) menar att en tvärsnittsdesign kännetecknas av ett syfte att erhålla kvantitativa data som kan 

kopplas till minst två variabler för att därigenom upptäcka eventuella sambandsmönster. Eftersom 

denna studie har ett syfte att jämföra olika företags rapportering av indikatorer utifrån bransch och 

företagsstorlek, för att finna eventuella samband blir denna design mest lämplig. 

 

2.3 Forskningsmetod 

Denna studie syftar till att identifiera vilka indikatorer som företag väljer att rapportera. 

Identifieringen sker genom ett i förväg skapat kodningsschema innehållande insamlade data från 

årsredovisningar, hållbarhetsrapporter samt separata GRI-dokument. Därefter avses resultatet från 

kodningen granskas för att finna eventuella samband mellan valet av rapporterade indikatorer och 

företags bransch samt storlek. En sådan metod klassificeras av Saunders, Lewis och Thornhill (2016) 

som kvantitativ eftersom den ämnar undersöka och finna samband mellan olika variabler som mäts 

numeriskt och analyseras med hjälp av statistiska samt grafiska tekniker. Vidare förklarar Saunders 

et al. (2016) att en kvantitativ forskningsmetod är förknippad med positivism och en deduktiv ansats. 

Fördelar med att tillämpa en kvantitativ metod anser Johnson och Onwuegbuzie (2004) är att en 

forskare har möjlighet att skapa en situation som eliminerar risken för missförstånd i samband med 

användning av ett flertal variabler. Att skapa en sådan situation resulterar i en mer trovärdig 

bedömning av relationen mellan orsak och effekt (Johnson och Onwuegbuzie, 2004).  

 

En innehållsanalys av insamlade hållbarhetsrapporter har genomförts i denna studie för att kvantifiera 

innehållet i rapporterna. Saunders et al. (2016) beskriver innehållsanalys som en användbar 

forskningsmetod vid beskrivning av kommunikation utifrån ett objektivt, systematiskt och 

kvantitativt sätt. Bryman och Bell (2013) nämner innehållsanalysen som en flexibel metod vid 

insamling av data som underlättar för replikation och uppföljningsstudier. Likt Bryman och Bell 

(2013) anser White and Marsh (2006) att en innehållsanalys är en flexibel metod som är 

tillämpningsbar inom forskning av kvantitativ, kvalitativ och blandad metod. En kvantitativ 

innehållsanalys beskrivs av Bryman och Bell (2013) som den mest tillämpade metoden vid analys av 

dokument inom företagsekonomisk forskning. Denna studie tillämpar en kvantitativ innehållsanalys 

genom att koda innehåll från företags årsredovisningar och hållbarhetsrapporter för att sedan kunna 

genomföra analysen. 
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2.3.1 Kodning av GRI-indikatorer  

För att genomföra innehållsanalysen och underlätta kartläggningen av indikatorer togs en 

kodningsmanual och ett kodningsschema fram (se bilaga ett och två). Likt en studie av Alsaeed (2006) 

tillämpades ett ovägt index vid granskningen av specifika indikatorer som återfanns i företagens 

rapporter. Att använda ett ovägt index vid kodning innebär att i de fall där en specifik indikator inte 

återfinns markeras denna med siffran noll medan siffran ett står för att en indikator är rapporterad i 

rapporten. Detta menar Homayoun (2012) främjar objektiviteten i kodningen och eliminerar 

gynnandet av särskilda grupper.  

 

Eftersom studien tillämpat en kvantitativ innehållsanalys har kodningsschemat utformats i förväg 

(White och Marsh, 2006). Ett kodningsschema ska innehålla samtlig information som är av betydelse 

för att besvara en viss frågeställning (Bryman och Bell, 2013). Det är av yttersta vikt att ett 

kodningsschema innefattar distinkta definitioner och instruktioner med en tydlig följd som är enkla 

att förstå för att främja reliabiliteten (White och Marsh, 2006). För att dels främja reliabiliteten och 

dels underlätta för personerna som ska genomföra kodningen skapades en kodningsmanual. 

Manualen för denna studie består endast av text där tillvägagångssättet för kodningen beskrivs.  

 

2.4 Datainsamling för studie och analys  

Information och data som samlas in kategoriseras i olika grupper utifrån ursprung. Saunders et al. 

(2016) nämner att datakällor delas in i primärkällor och sekundärkällor, och denna studie utgörs till 

största del av primärkällor vid insamling av data. Detta för att minska den risk för feltolkning av 

primärkällor som kan ha gjorts i sekundärkällor. Dock har sekundärkällor tillämpats i de fall där 

originalkällan inte finns tillgänglig, men detta sker endast i enstaka fall.  Eftersom denna studie vid 

kodning hämtar information från företagens årsredovisningar och hållbarhetsrapporter innefattar 

studien enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2009) av primärdata. Primärdata utgörs av publicerade 

källor, exempelvis rapporter och somliga statliga och kommunala publikationer (Saunders et al., 

2009).  Hox och Boeije (2005) definierar primärdata som data insamlad och framtagen för ett specifikt 

forskningsproblem. Majoriteten av årsredovisningar och hållbarhetsrapporter som samlats som data 

för studien är hämtade från företagens egna hemsidor. I de fall där rapporterna inte fanns tillgängliga 

på hemsidan användes databasen Retriever och sökportalen Google till hjälp.   

 

Källor och information till inledningen av denna studie samt referensramen består av sekundärdata. 

Sekundärdata nämns av Saunders et al. (2016) som data framtagen för ett annat syfte. Därmed finns 
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möjlighet till vidare utveckling av sekundärdata som kan ge ytterligare kunskap, tolkningar eller 

slutsatser än tidigare (Saunders et al., 2016). I denna studie återfinns sekundärdata i form av artiklar 

och rapporter hämtade från Högskolan i Gävles databas. Majoriteten av artiklarna är granskade, så 

kallat peer-review, för att öka studiens validitet. Ytterligare information och data i studien som 

klassificeras som sekundärkällor är information och principer hämtat från hemsidor samt olika 

forskningsböcker. Användningen av sekundärdata är tänkt att underlätta och stödja analysen och 

slutsatser.  

 

2.5 Population och bortfall 

Populationen utgörs enligt Bryman och Bell (2013) av alla enheter som ligger till grund för uttagning 

av studiens urval. I detta fall har företag som är listade på Stockholmsbörsen och som dessutom 

hållbarhetsrapporterar enligt riktlinjerna från GRI, G4, valts ut. Ett ytterligare kriterium var att 

rapporterna representerade räkenskapsåret 2015 och att företagen presenterat samtliga GRI- 

indikatorer som rapporteras i en separat tabell och inte i löpande texten.  

 

Vid framtagning av studiens population söktes företagen fram genom hemsidan Nasdaq OMX 

Nordic. Där begränsades sökvalet till Stockholmsbörsen, och med samtliga storlekskategorier 

inräknade framkom totalt 286 företag (2016-10-10). Därefter genomfördes en granskning av 

företagens hemsida, årsredovisningar samt hållbarhetsrapporter för att ytterligare smalna av antalet 

företag till att endast inkludera företag som i någon form hållbarhetsrapporterat för räkenskapsåret 

2015. För att ett företag skulle tillräknas denna kategori krävdes att information rapporterats gällande 

företagets hållbarhetsarbete, antingen i årsredovisningen eller i en separat hållbarhetsrapport. De 

företag som inte uppfyllde dessa krav sållades bort. Detta resulterade i ett urval på totalt 219 företag. 

Nästkommande steg vid sållning av företag bestod av att endast behålla företag som rapporterat 

utifrån GRI:s riktlinjer då detta var ett av kriterierna för att ingå i studiens population. Utifrån denna 

sållning förblev endast 85 företag kvar. Avslutningsvis särdelades rapporterna åt och endast rapporter 

som tillämpat GRI:s riktlinjer G4 samt rapporter innehållande en tabell över samtliga GRI-indikatorer 

valdes ut. Eftersom studien fokuserar på rapporter som upprättas enligt ramverket GRI och G4 förblev 

endast dessa rapporter av intresse.  
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Denna kategorisering av rapporter resulterade i ett bortfall av företag vilket resulterade i att studiens 

population minskades ytterligare. 

 
Tabell 1 - Population och bortfall 

 Antal företag 

Samtliga företag på Stockholmsbörsen 286 

Företag som hållbarhetsrapporterat 2015 219 

Företag som tillämpar GRI:s riktlinjer 85 

Bortfall (företag som använt G3 eller saknar GRI-tabell) 9 

Företag efter bortfall (Studiens population) 76 

 

Vilket även visas i tabell 1 bestod studiens bortfall av nio företag: AKK, Addtech, Alfa Laval, 

Dometic group, Duni, ITAB Shop Concept, Lammhults design group, Rnb retails and brands och 

Rottneros. Anledningen till detta bortfall var att vissa av dessa företag tillämpade en tidigare version 

av riktlinjer (G3) och vissa företags tabell över GRI-indikatorer var trots mejl och telefonkontakt 

otillgängliga vid brytdatumet 2016-11-23. Detta resulterade i ett slutligt antal av företag i 

populationen på 76 stycken. En lista på företag som ingick i studien finns tillgänglig i bilaga fyra. 

 

2.6 Operationalisering 

Operationalisering innebär ett skapande av variabler som ämnar beskriva de egenskaper som studien 

ska undersöka. Dessutom beskrivs det tillvägagångssätt som tillämpas för att mäta värdet av dessa 

variabler. (Åbo akademi, u.å.) 

 

I denna studie har variablerna delats in i en beroende och två oberoende variabler där den beroende 

variabeln utgörs av totala antalet sociala och miljömässiga indikatorer. Eftersom studien syftar till att 

undersöka huruvida faktorer som företagsstorlek och bransch påverkar antalet och valet av 

rapporterade indikatorer, utgör dessa faktorer därmed de oberoende variablerna. Valet av 

analysmetoder är baserat på studiens syfte.  

2.6.1 Den beroende variabeln, totala antalet sociala och miljömässiga indikatorer 

Denna punkt redogör för studiens beroende variabel, sociala och miljömässiga indikatorer. Dessa har 

beroende på analys valts att i regressionsanalysen vara en enhetlig variabel medan i de deskriptiva 

analyserna är den separerad till varsin variabel. Totalt består denna variabel av 82 olika indikatorer, 

där 34 är miljöindikatorer och 48 klassificeras som sociala indikatorer.  
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2.6.2 De oberoende variablerna, företagsstorlek och bransch 

Denna studie har två oberoende variabler, företagsstorlek och bransch. Variabeln storlek är indelad i 

tre grupper: stor, mellan och små företag, där en sammanslagning av företagets balansomslutning, 

antalet anställda och omsättning är gjord. Utifrån årsredovisningen, företagets hemsida och i vissa 

fall databasen Retriever har information om dessa tre punkter tagits fram för varje företag. Efter att 

informationen om dessa tre punkter tagits, poängsattes företagen utifrån ett i förväg skapat schema 

med bestämda poäng baserat på ett företags omsättningsstorlek, antal anställda och mängden totala 

tillgångar. Företagen kunde som lägst få ett poäng och högst tre för varje enskilt sätt att mäta storlek 

på, som i denna studie är tre. Därmed blir poängskalan från noll till nio och företagens storleks-

klassificeringen blev följande: 

 små företag: noll till tre poäng 

 medelstort företag: fyra till sex poäng 

 stort företag: sju till nio poäng 

Utifrån detta utgörs urvalet i denna studie av åtta små, 26 medelstora och 42 stora företag. 

 

Branschindelningen har skett utifrån Nasdaqs egna uppdelning (Nasdaq, 2016) och utgörs av tio olika 

kategorier. Dock används endast nio av dessa i denna studie eftersom det inte fanns företag inom 

samtliga tio branscher som uppfyllde kraven för att vara en del av denna undersökning. De nio 

branscherna som utgör en del av studien är: basmaterial, finans, industri, konsumtionsvaror, 

kundservice, olja och gas, sjukvård, teknologi samt telekommunikation. 

 

2.7 Analysmetoder 

Vid analys av datamaterialet har dels egna uträkningar gjorts och dels det statistiska programmet 

SPSS tillämpats. Studiens analys utgår från en deskriptiv analys för att förklara antalet och valet av 

indikatorer som rapporterats. Dessutom har en regressionsanalys utförts för att undersöka huruvida 

det existerar ett samband mellan antal indikatorer och företagsstorlek samt bransch. 

2.7.1 Deskriptiv analys 

Deskriptiv analys används i de fall där forskaren önskar sammanfatta ett datamaterial för att få en 

överskådlig bild (Gellerstedt, 2008). Eftersom denna studie ämnar kartlägga antalet samt vilka 

indikatorer som rapporteras bland företag anses denna analysmetod lämplig och tillämpas i 

majoriteten av analysdelen. I dessa analyser har ett maximum, minimum och medelvärde utsetts för 

att därmed beskriva det mest väsentliga för att kunna besvara studiens forskningsfrågor. Dessa värden 

presenteras i olika tabeller. 
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2.7.2 Regressionsanalys  

För att uppfylla studiens syfte att undersöka vilka hållbarhetsindikatorer som företag väljer att 

rapportera, tillämpas två variabler: företagsstorlek och bransch. Utifrån dessa faktorer ska det sedan 

analyseras huruvida dessa två har inverkan på valet och mängden av hållbarhetsindikatorer som 

rapporteras utifrån en regressionsanalys. 

 

För att en bedömning av, huruvida företagsstorleken påverkar antalet rapporterade indikatorer inom 

varje företag, skulle vara möjlig har en regressionsanalys utförts mellan den oberoende variabeln 

företagsstorlek, uppdelad i tre kategorier, små, medel samt stor, och den beroende variabeln totala 

antalet indikatorer som rapporterats. Liknande gjordes för bedömning av branschtillhörighetens 

inverkan på antalet rapporterade indikatorer, där uppdelningen av branscher var utifrån Nasdaqs egna 

indelning. För att fastställa om det finns ett samband eller inte undersöks resultatets signifikansnivå. 

För att ett samband ska existera ska signifikansnivån vara lägre än 0.05. Dessutom har ett 

multikolinjärstest gjorts i samband med regressionsanalysen för att se om det existerat någon 

multikolinjäritet bland analysens oberoende variabler, i denna studie dels mellan små, medel och stora 

företag och dels mellan de olika branscherna. 

 

Multikolinjäritet innebär att de oberoende variablerna som analyseras är starkt korrelerade vilket 

enligt Alsaeed (2006) kan orsaka missvisande resultat. För att bedöma huruvida multikolinjäritet 

existerar eller inte, föreslår Alsaeed (2006) en tillämpning av ”variance inflation factor” (VIF). 

Dessutom nämner O’brien (2007) att tolerans är ytterligare ett index som används flitigt vid mätning 

av multikolinjäritet. Vidare menar O’brien (2007) att det finns ett flertal regler som är 

tillämpningsbara vid mätning av multikolinjäritet men att den mest frekvent använda tumregeln är att 

om VIF-värdet är lägre än tio existerar ingen multikolinjäritet. När det gäller gränser för 

toleransvärden finns inga bestämda regler att utgå från, utan det varierar (O’brien, 2007). Denna 

studie utgår från både VIF och toleransvärde vid undersökning av eventuell multikolinjäritet. Likt 

Homayoun (2012) utgår denna studie från att ett toleransvärde lägre än 0.2 innebär att 

multikolinjäritet existerar mellan studiens oberoende variabler. 

 

2.8 Kvalitetskriterier 

För att bedöma kvaliteten på företagsekonomisk forskning nämner Bryman och Bell (2013) tre viktiga 

kriterier som vid kvantitativ forskning bör vara uppfyllda. Dessa tre kriterier är: reliabilitet, 
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replikerbarhet och validitet. Nedanför kommer en mer omfattad beskrivning av dessa begrepp samt 

en förklaring till hur denna studie innefattar begreppen. 

2.8.1 Reliabilitet 

Reliabilitet definieras av ett flertal olika forskare och författare och samtliga beskriver begreppet 

relativt lika. Stenbacka (2001) förklarar att reliabilitet uppnås när olika mätmetoder genererar lika 

resultat vid upprepade försök. Yin (2015) beskriver reliabilitet som ett begrepp som påvisar att 

utförandet av en undersökning vid upprepning ger identiskt resultat. Bryman och Bell (2013) förklarar 

att reliabilitet är av väsentlighet inom kvantitativa studier för att se huruvida ett mått är stabilt och 

pålitligt. Reliabilitet utgör inom den kvantitativa forskningen ett kvalitetsmått men har inte samma 

betydelse inom kvalitativ forskning. Detta stöds av Stenbacka (2001) som menar att definitionen för 

reliabilitet har sitt ursprung inom experimentella psykologiska traditioner vilket betyder att forskare 

och metod är separerade från varandra. Ytterligare en anledning till varför reliabilitet endast är av 

betydelse inom kvantitativ forskning menar Stenbacka (2001) är för begreppet mätmetod som inte är 

relevant inom kvalitativ forskning.  

 

För att främja reliabiliteten i denna studie har ett kodningsschema och en kodningsmanual utvecklats 

för att undvika misstolkningar i samband med kodningen. Ytterligare är årsredovisningarna som 

använts i studien granskad av revisorer vilket ökar reliabiliteten. Till sist att nämna är att eftersom 

hela populationen använts vid insamling av data har slumpmässiga faktorer uteslutits vilket därmed 

påverkar reliabiliteten positivt. 

2.8.2 Replikerbarhet 

Begreppet replikation påvisar enligt Casadevall och Fang (2010) och Asendorpf et al. (2013) 

möjligheten att erhålla ett identiskt resultat när upprättandet av en studie sker under identiska villkor. 

Vaux, Fidler och Cumming, (2012) definierar replikation som ett begrepp med syfte att verka som en 

intern kontroll av kvaliteten på ett utfört experiment. Replikerbarhet uppfyller en viktig funktion inom 

vetenskaplig forskning eftersom systematiska replikationer genererar empirisk generaliserbarhet och 

kunskapsutveckling (Hubbard, Vetter och Fang, 1998). Därmed anser Asendorpf et al. (2013) att det 

som forskare är angeläget att i god tid uppmärksamma situationer eller deltagare inom studien som 

kan påverka resultatet. Bryman och Bell (2013) nämner bristen på tydliga och detaljrika instruktioner 

på studiens tillvägagångssätt som ett hot mot replikerbarheten. 
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I förebyggande syfte är studiens metod beskriven på ett systematiskt sätt och utifrån metoder som 

tillämpats inom tidigare forskning. Studiens variabler och indikatorer är beskrivna noggrant och ett 

kodningsschema samt en kodningsmanual är upprättad i syfte att främja replikerbarheten. 

2.8.3 Validitet 

Validitet bedöms enligt Stenbacka (2001) utifrån om ett mätinstrument mäter det som är ämnat att 

mätas. Saunders et al. (2016) anser att validitet bedömer lämplighetsgraden av valda åtgärder, 

analysen och resultatens noggrannhet samt resultatens generaliserbarhet. Validitet tillhör enligt 

Bryman och Bell (2013) det viktigaste kriteriet och delas vanligtvis in i olika varianter. Bryman och 

Bell (2013) samt Saunders et al. (2016) delar in validitet i: begrepps-, intern- och externvaliditet.  

Begreppsvaliditet ämnar enligt Bryman och Bell (2013) förklara huruvida ett mått för ett begrepp 

uppfyller det som är tänkt att uppfyllas. För att främja begreppsvaliditet måste därmed forskaren 

utifrån en teori deducera hypoteser som utgör relevans för det specifika begreppet (Bryman och Bell, 

2013). Vidare förklarar Saunders et al. (2016) att internvaliditet uppnås när en studie kan påvisa ett 

kausalt förhållande mellan två variabler. Det vill säga, när en idé på ett statistiskt sätt, kan påvisa att 

det vill leda till ett resultat. Till skillnad från internvaliditet representerar externvaliditet enligt 

Bryman och Bell (2013) i vilken utsträckning ett resultat från en undersökning går att generalisera 

utifrån undersökningens kontext. Därmed är det viktigt att skapa ett representativt urval då det har en 

inverkan på den externa validiteten. 

Denna studie förebygger validitet utifrån externvaliditet eftersom resultatet som framkom genom 

denna studie går att generalisera på en större population eftersom studien utgår från en hel population. 

Dessutom kan denna studies validitet anses hög då både begrepp och variabler är väl etablerade och 

noga utvalda utifrån tidigare forskning inom hållbarhetsrapportering.   
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3. Referensram 

Studiens referensram innefattar tre delar varav den första inleds med en presentation om studiens 

allmänna referensram som innehåller bakgrundsinformation om hållbarhetsrapportering och 

ramverket GRI. Nästkommande del utgörs av en teoretisk referensram där teorier, som är relevanta 

och kopplade till hållbarhetsrapportering, beskrivs. Avslutningsvis presenteras tidigare forskning 

som ligger till grund för kommande empiri och analys. 

 

3.1 Allmän referensram 

Allmänna referensramen har konstruerats för att genom en presentation av grundläggande 

information gällande hållbarhetsrapportering och ramverket GRI främja förståelsen för studiens olika 

delar.  

3.1.1 Hållbarhetsrapportering  

Upplysningar beskrivs av Kavitha och Nandagopal (2011) som den process som sprider information 

till potentiella användare. Vidare förklarar Kavitha och Nandagopal (2011) att upplysningar kan 

klassificeras som obligatoriska, frivilliga, finansiella och icke-finansiella. Företag kan med hjälp av 

sådana upplysningar kommunicera med intressenter. Bland klassificeringarna finansiella och icke-

finansiella framkommer begreppen redovisning och rapportering. Fagerström et al. (2016) 

understryker vikten av att hålla dessa begrepp åtskilda då begreppens innebörd inte är densamma. 

Vidare menar Fagerström et al. (2016) att redovisning, till skillnad från rapportering, sker 

systematiskt utifrån bestämda regler samt god redovisningssed. Rapporteringen av hållbarhet är 

däremot inte obligatoriskt för alla typer av företag. Ännu har inte några givna principer utvecklats 

och därmed är rapporteringen mindre uppstyrd (Fagerström et al., 2016). Fortanier, Kolk och Pinkse 

(2011) riktar kritik mot rapportering av hållbarhet och menar att trots företagens rapportering av 

omfattande information utifrån olika definitioner och indikatorer, bör ändå tillförlitligheten och 

metoderna som ämnar spegla företagens prestanda ifrågasättas. Som en följd av ifrågasatt 

tillförlitlighet sker bestyrkanden av rapporterna från oberoende parter (Simnett, 2012). Att bestyrka 

hållbarhetsrapporter förklarar De Beelde och Tuybens (2015) är en följd av revision av finansiell 

redovisning.  

Oron över klimatförändringar, mänskliga rättigheter och ekonomiska kriser har resulterat i 

diskussioner gällande näringslivets roll i samhället och behovet av transparens, hållbarhet och ansvar 

(EY, 2013). För att främja spridningen av social, miljömässig och etisk information till intressenter 
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har ett flertal organisationer enligt Dumay et al. (2010) utvecklat riktlinjer för upprättandet av 

hållbarhetsrapporter. En hållbarhetsrapport ska enligt KPMG (2016) innefatta:  

”de icke-finansiella upplysningar som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning, 

resultat och konsekvenserna av dess verksamhet, däribland upplysningar i frågor som rör 

miljö, personal och sociala förhållanden, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande 

av korruption”. 

EY (2013) nämner att hållbarhetsrapportering kräver att företag samlar in information angående dess 

utveckling och påverkan för att därmed öka transparensen samt att upplysa andra företag om vilka 

åtgärder som är nödvändiga för att exempelvis minska sin förbrukning av naturliga resurser. Utöver 

detta kan hållbarhetsrapportering förbereda företag så att eventuella risker, som kan generera 

finansiella konsekvenser, mildras eller i bästa fall kan undvikas (EY, 2013). Hållbarhetsrapporter har 

ett flertal olika benämningar med ett syfte och en omfattning som beror på vilka intressenter som 

ämnar läsa rapporten. För att en hållbarhetsrapport ska anses brukbar ska rapporterna enligt Rezaee 

(2016) vara precisa och komplexa där objektiviteten och trovärdigheten har granskats av 

kontrollinstanser såsom revisorer. Att rapportera icke-finansiell information betyder att företag ger 

ett godkännande för offentligheten att granska dess verksamhet vilket enligt Amran och Ooi (2014) 

uppfattas av berörda parter som ett tecken på transparens och ansvarstagande hos företagen. Därmed 

är hållbarhetsrapporteringen ett betydande verktyg för företag för att gentemot intressenterna påvisa 

framgång gällande uppfyllandet av hållbarhetsmålen, framtida tillväxt och framgång på lång sikt 

(Amran och Ooi, 2014).  

Motiven till att företag väljer att hållbarhetsrapportera är ett flertal men Amran och Ooi (2014) 

nämner intressenter, trender och företagsstorlek som betydande faktorer. Vidare menar Amran et al 

(2014) att hållbarhetsrapportering och publicering av information till intressenterna ger en legitim 

bild av företaget. Nielsen och Thomsen (2007) menar att påtrycket från organisationer gällande att 

företag bör ta ansvar gentemot samhället och visa på transparens har resulterat i en ökning av 

hållbarhetsrapportering. Dessutom framkommer i en studie av Alazzani och Wan-Hussin (2013) att 

företag som antar hållbarhetsrapportering utifrån riktlinjer från GRI anses mer öppna och trovärdiga. 

Ytterligare ett motiv bakom företagens val att hållbarhetsrapportera är enligt Rezaee (2016) en vilja 

att differentieras från företag som är mindre socialt och miljömässigt hållbara. Dessutom kräver 

alltfler investerare och regulatorer att företag offentliggör hållbarhetsinformation. 
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Rezaee (2016) förklarar att företag som utvecklar praxis där hållbarhet ingår i affärsmodellen, 

företagskulturen och ledningsstrategierna kan förvänta sig ett positivt resultat i form av långsiktig 

ekonomisk prestanda. Detta kommer resultera i att företaget får kontroll på kostnader, kan hantera 

risker, stärka varumärket, upprätthålla ett gott rykte och skapa värde hos intressenter (Rezaee, 2016).  

Vidare menar Rezaee (2016) att hållbarhetsrapporter kan brukas av ledningen som ett 

kommunikationsverktyg som därmed kan tillämpas i syfte att bygga upp ett förtroende bland 

investerare, intressenter och allmänheten, samt att behålla skickliga medarbetare och öka 

kundnöjdheten.  

 

Årsredovisningen anses av Frost et al. (2005) som det primära verktyget för att förmedla information 

till intressenterna. Detta gäller dessutom i majoriteten av sätten att presentera information om 

hållbarhetsarbete. Daub (2007) nämner att detta är en trend sedan 1990-talet. Däremot blir det alltmer 

förekommande med särskilda hållbarhetsrapporter innehållande företagets miljö och sociala 

information (Frost, et al., (2005). 

3.1.2 Global Reporting Initiative 

GRI är en organisation som varit verksam sedan slutet av 1990-talet, och antalet företag som tillämpar 

dess ramverk och riktlinjer ökar ständigt (GRI 2016c; Isaksson och Steimle, 2009). Etzion och Ferarro 

(2010) utnämner GRI som den faktiska standarden för meningsfull hållbarhetsrapportering. GRI:s 

beskrivning av organisationen lyder som följande: 

”GRI is an international independent organization that helps businesses, governments and 

other organizations understand and communicate the impact of business on critical 

sustainability issues such as climate change, human rights, corruption and many others.” 

(2016c) 

GRI:s mål och vision är att genom organisationens flertal av intressentnätverk och hållbarhetskrav 

främja en framtid där hållbarhet utgör en del av företagets beslutsprocess (GRI, 2016c). Första 

versionen av riktlinjer lanserades år 2000 och benämndes ”framework for comprehensive 

sustainability reporting”- (GRI, 2016d) och har därefter lanserats i ytterligare tre versioner. 

För försäkran om att riktlinjerna uppfyller sitt syfte har ett intressentråd upprättats som kontinuerligt 

utvärderar rapporter och förtydligar layouten och rapporternas innehåll (Hedberg och Malmborg, 

2003). Det är dessutom gratis och möjligt för utomstående att vara intressenter och lämna synpunkter 

på utvecklingen av riktlinjer. Syftet med detta menar Hedberg och Malmborg, (2003) är att uppmuntra 
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intressenter till utveckling av riktlinjerna samt att uppmuntra företag som tillämpar riktlinjerna att 

kommunicera med sina intressenter. 

I en studie gjord av Fuente, García-Sánchez och Lozano (2016) framkom att hållbarhetspraxis 

upprättade utifrån GRI:s riktlinjer är de bästa. GRI-rapporter har visats haft en positiv effekt på 

transparensen i svenska företag (Hedberg och Malmborg, 2003), vilket har lett till ett mindre avstånd 

mellan företag och intressenter. Dessutom påverkar dessa rapporter företaget positivt då detaljer om 

företaget som tidigare varit okända uppmärksammas i samband med insamlingen av informationen 

för upprättandet av rapporten (ibid). År 2016 förekom det 9641 organisationer registrerade i GRI:s 

databas varav 200 svenska företag utgör cirka två procent av dessa1. (Global Reporting Database 

2016).  

3.1.3 Versionen G4 – indikatorer och aspekter 

G4 lanserades 2013 (GRI, 2015) och utgör den senaste versionen av riktlinjer som företag kan 

tillämpa. Till följd av lanseringen av G4 är tidigare ramverk numera ogiltiga (GRI, 2015) vilket gör 

att företagen måste justera tillvägagångsättet för upprättande av hållbarhetsrapporter. Till skillnad 

från tidigare versioner av GRI:s riktlinjer ligger G4:s huvudfokus på väsentlighet samt att rapporterna 

enbart ämnas innehålla indikatorer och upplysningar som dels är av nytta för intressenter och dels 

reflekterar företagets ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenser (GRI, 2015). Anledningen 

till denna förändring är att tidigare rapporter enligt intressenter ansetts innehålla för omfattande 

information vilket försvårar för läsare att avgöra vilken information som är väsentlig (GRI, 2015).  

 

Därför har GRI listat 58 generella standarder som syftar till vägledning och beskrivning av lämpliga 

metoder för åtgärder och förebyggande av hållbarhet. Dessa metoder är tänkt att tillämpas under 

rapporteringsprocessen. Utöver dessa standarder har 91 indikatorer utvecklats för att tillämpas vid 

mätning av ett företags hållbarhetsaspekter (Jones et al., 2015). Dessa indikatorer är fördelade över 

kategorierna: ekonomiska, miljö och sociala och innefattar nio, 34 respektive 48 indikatorer.  

Eftersom denna studie utgår från ramverket GRI:s miljömässiga och sociala indikatorer, från 

versionen G4, behandlar studien 82 indikatorer som delats in i två kategorier och som i sin tur är 

uppdelad utifrån olika aspekter. Kategorin med miljömässiga indikatorer består av 34 indikatorer som 

därefter delats in i tolv aspekter. Den sociala kategorin innefattar 48 indikatorer och 30 aspekter (GRI, 

2016a). Eftersom den sociala kategorin utgör flest indikatorer och aspekter är denna kategori 

                                                 
1 Egen uträkning utifrån siffror från Global Reporting Database. Talet 9641 är antalet företag som rapporterar enligt 

GRI och 200 är antalet svenska förtag som rapporterar enligt GRI. Siffror är hämtade 2016-09-14 
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uppdelad i fyra subkategorier: anställningsförhållanden och arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, 

samhället och produktansvar (GRI, 2016a). I bilaga fyra presenteras samtliga miljö och sociala 

indikatorer indelad efter kategori, aspekter och subgrupper.  

Det finns två varianter av G4: ”core” och ”comprehensive” – och det är frivilligt för företag att välja 

vilket alternativ som ska tillämpas vid rapporteringsprocessen. Båda varianterna har ett fokus på att 

identifiera väsentliga aspekter. Med dessa avses sådana aspekter som reflekterar företagets betydande 

ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan. Alternativt kan de innefattas av aspekter som i 

praktiken utgör en direkt påverkan på intressenternas bedömning och beslutsfattande. Skillnaden 

mellan båda rapporteringsalternativen är att ”comprehensive” är mer utvecklad och kräver bland 

annat att både generella och specifika indikatorer ska rapporteras. De två varianterna har ingen 

koppling med kvalitet utan väljs utifrån företagets individuella rapporteringsbehov samt dess 

intressenters informationsbehov. Utifrån vilket alternativ som tillämpas anpassas antalet och sortens 

indikatorer därefter. (GRI, 2016a)  

Upplysningar som ska rapporteras delas in i två grupper: standardupplysningar och specifika 

upplysningar. Standardupplysningar ska rapporteras av samtliga företag som upprättar en 

hållbarhetsrapport i enighet med GRI:s riktlinjer. Däremot vilka upplysningar som ska rapporteras är 

beroende på om företagets rapport grundas på ”core” eller ”comprehensive”. Specifika upplysningar 

är mer djupgående och delas in i tre kategorier: ekonomiska, miljömässiga och sociala. Valet av 

specifika upplysningar som ska rapporteras bestäms utifrån företagets väsentlighetsanalys där en 

identifiering av företagets väsentliga aspekter görs. (GRI, 2016a) 

3.2 Teoretisk referensram 

I detta avsnitt presenteras legitimitetsteorin och intressentteorin med syfte att ge en förståelse för 

företagens beteende i samband med hållbarhetsrapportering.  

3.2.1 Frivillig öppenhet samt legitimitetsteorin 

Frivilliga upplysningar inom forskning nämnd ”voluntary disclosure” har stor uppmärksamhet inom 

redovisningsforskning och innefattas av upplysningar som är utöver de obligatoriska (Meek, Roberts 

och Gray, 1995). Dessutom representerar frivilliga upplysningar fria val för företagsledare gällande 

vilken information som ska rapporteras och anses betydande för beslutsfattning och intressenters 

behov. (Meek et al., 1995). Deegan (2002) förklarar att frivillig rapportering av hållbarhetinformation 

är en värdefull strategi för företag, särskilt vid händelser som enligt ledningen anses vara ett hot 

gentemot företagets rykte samt ”going concern” det vill säga fortsatta överlevnad.  
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Motiven bakom att uppge upplysningar utöver den information som är tvingande kan vara av både 

finansiell och icke-finansiell art. Iatridis och Alexakis (2012) nämner att företagschefer kan välja att 

publicera frivillig information med ett motiv att belysa företagets beslut, åtgärder och övriga 

förklaringar. Dessutom menar Iatridis och Alexakis (2012) att företag som är i en tillväxtfas, har 

skulder eller alternativt är i behov av eget kapital, tenderar att utge frivilliga upplysningar i syfte att 

minska osäkerheten och uppfylla informationsbehovet hos deras kapitalleverantörer. Vad gäller 

frivilliga upplysningar inom icke-finansiell information menar Gray, Dey, Owen, Evans och Zadek 

(1997) att motivet ligger i en ansvarsskyldighet gentemot grupper, individer och organisationer att 

delge rätt information. Kolk (2008) förklarar att denna ansvarsskyldighet dessutom resulterar i att 

rapportering av frivilliga hållbarhetsupplysningar ökar för att därmed möta kravet på transparens. 

Legitimitet har enligt Deegan (2002) påvisats ha ett positivt samband med valet att frivilligt 

rapportera om hållbarhetsinformation (Deegan et al., 2002; O’Donovan, 2002; Milne och Patten, 

2002; O’Dwyer, 2002).   

 

Legitimitetsteorin beskrivs av Deegan (2002) som en systemorienterad teori, vilket innebär att utifrån 

ett sådant perspektiv antas företag bli påverkade och samtidigt påverka samhället där de är 

verksamma. Vidare förklarar Deegan (2002) att legitimitet handlar om ett så kallat ”socialt kontrakt”, 

det vill säga att ett företags överlevnad kan äventyras om samhället anser att företagets åtgärder inte 

överensstämmer med dess förväntningar. Detta stöds av O’Donovan (2002) som förklarar att 

legitimitetsteorin är relaterad till att desto större risken är för negativa förändringar gällande sociala 

uppfattningar om företagens agerande, desto större är viljan hos företaget att hantera dessa 

förändringar. På samma sätt anser Kalu, Buang och Aliagha (2016) att företag är beroende av 

förväntningar från samhället för att erhålla legitimitet eftersom avsaknad av legitimitet kan resultera 

i konsekvenser likt kundförlust, minskad försäljning och konkurs. Detta stöds ytterligare av Suchman 

(1995) som menar att företagens legitimitet är beroende av en större grupps värderingar, och påverkas 

därmed inte av enskilda eller specifika observatörers missnöje. I och med detta kan företag behålla 

legitimitet trots att verksamheten avviker från enskilda individers värderingar (Suchman, 1995). 

Vidare förklarar Suchman (1995) att valet av legitimitetstaktik och rapportering av upplysningar är 

varierande beroende på om företaget ämnar vinna ny legitimitet eller underhålla och reparera befintlig 

legitimitet. Deegan (2002) menar att legitimitetsteorin antar att företag kommer att ändra sin struktur 

för att kongruera med externa förväntningar gällande vilka strukturer som är tillåtna ur ett lagligt 

perspektiv. Legitimitet är enligt O’Donovan (2002) förknippat med sociala normer och värderingar, 

och har visats ligga till grund för motivation hos företag att förändra verksamheten utifrån dessa. 
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I en studie av O’Donovan (2002) förklaras ett existerande samband mellan ett företags aktiviteter och 

samhällets förväntningar, se figur 2 

 

 

Figur 2 - Sambandet mellan samhällets förväntningar och företagens agerande (O’Donovan, 2002) 

 

Område Y ger en indikation över samhällets förväntningar och uppfattning av ett företags 

verksamhetsaktiviteter. Område Z motsvarar företagets verksamhet i form av aktiviteter och 

handlingar. Tillsammans utgör område Y och Z området X som påvisar överrensstämmelsen mellan 

företag och samhället, det vill säga hur väl ett företags aktiviteter motsvarar samhällets förväntningar 

baserade på sociala normer och värderingar. Områdena Y och Z som enskild del indikerar ett 

legitimitetsgap och eftersom syftet för ett företag är att erhålla legitimitet, önskas därmed område X 

vara störst till ytan. Att fastställa huruvida ett företag är legitimt innebär vissa svårigheter då 

legitimitet grundas på sociala uppfattningar och värderingar. Därför behöver företaget inneha 

kunskap om hur legitimitet på bästa sätt kan erhållas, underhållas samt förloras. (O’Donovan, 2002) 

 

Legitimitetsteorin beskrivs av Islam och Deegan (2010) och Tilling (2004), som den mest tillämpande 

och citerade teorin inom forskning vid förklarande av motiv till företagens val att 

hållbarhetsrapportera. Förklaringen till detta anser Islam och Deegan (2010) grundas på perspektivet 

att det existerar ett ”socialt kontrakt” mellan företag och samhället. Om företaget bryter detta 

”kontrakt” resulterar det i negativa följder för företagets ”going concern”. På liknande vis förklarar 

Tilling (2004) sambandet mellan legitimitet och hållbarhetsrapporteringen som företagens 

tillvägagångssätt att möta specifika hot samt att kommunicera om företagsförändringar. Ytterligare 

berättar Mobus (2005) att företag genom att lämna miljöupplysningar av frivillig karaktär i den årliga 

rapporten kan kommunicera med samhället och därigenom tillfredsställa externa tryck och anpassa 

sig till de befintliga sociala normer, vilket resulterar i legitimitet. Deegan (2002) påpekar att då ett 
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företags legitimitet påverkas av samhällets uppfattningar utgör företagens upplysningar i årsrapporten 

och i övriga offentliga handlingar ett viktigt verktyg för att erhålla legitimitet. 

3.2.2 Intressent-teorin  

Intressentteorin bygger på idén att företagets mål är att främja sociala intressen som inte enbart stödjer 

enskilda investerares finansiella värdeutveckling. Det vill säga att företag innehar ett etiskt ansvar 

gentemot intressenter att på ett korrekt sätt överväga och balansera deras önskemål (Kalu et al. 2016). 

Intressenter beskrivs som följer av Clarkson (1995): 

 

“Stakeholders are persons or groups have, or claim, ownership, rights, or interests in a 

corporation and its activities, past, present, or future. Such claimed rights or interests are the 

result of transactions with, or actions taken by, the corporation, and may be legal or moral, 

individual or collective”. (s.106)  

 

Intressenter klassificeras i grupper utifrån intresse och krav där grupper med liknade krav 

kategoriseras i samma grupp. Clarkson (1995) nämner anställda, aktieägare, och kunder som exempel 

på olika grupper. Vidare föreslår Clarkson (1995) en särskiljning av intressenterna: primära och 

sekundära intressenter. Primära intressenter utgörs av en grupp vars deltagande är väsentligt för 

företagets överlevnad som en ”going concern”. Detta innebär att om någon grupp av intressenter blir 

missnöjd eller lämnar företaget, exempelvis kunder, leverantörer, aktieägare eller investerare, 

resulterar detta i att företaget skadas allvarligt. Därför är ömsesidighet en grundpelare i relationen 

mellan företag och primära intressenter (Clarkson, 1995). Detta gör att det blir viktigt för företaget 

att skapa tillräckligt med värde för intressenterna och möta varje grupps förväntningar. 

 

Sekundära intressenter är en grupp utan deltagande bland företagets transaktioner och vars påverkan 

inte har någon betydelse för företagets överlevnad. Exempel på en grupp som innefattas som sekundär 

är media eftersom det finns en möjlighet för dessa att påverka allmänheten gällande företagens beslut 

men det är inget som har en direkt påverkan på företaget. Däremot kan sekundära intressenter 

åstadkomma betydande skador på företag genom att opponera emot ett företags beslut. (Clarkson, 

1995). 

 

Intressentteorin kan enligt Donaldson och Preston (1995) redogöras utifrån olika metoder och 

kännetecken för bedömning. Författarna föreslår en indelning av intressentteorin i tre delar: 

deskriptiv, instrumental och normativ, uppdelade utifrån dess användningsområden (ibid). Utifrån ett 
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deskriptivt perspektiv, även kallat empiriskt, används intressentteorin i syfte att beskriva och förklara 

specifika beteenden och karaktärsdrag hos företag. En instrumental intressentteori har en 

utgångspunkt i att identifiera förpliktelserna mellan hantering av intressenter och uppnådda 

företagsmål. Avslutningsvis benämns den normativa intressentteorin som ett verktyg vid tolkning av 

företagets funktion samt vid identifiering av företagets drift och förvaltningsriktlinjer utifrån ett 

moraliskt eller filosofiskt perspektiv. 

 

Ett företags hållbarhet beskrivs av Perrini och Tencati (2006) som den kapacitet ett företag har för 

vidare överlevnad, och en sådan kapacitet bygger på hållbarheten inom företagets relationer med 

intressenter. I en studie av Islam och Craig (2008) framkom att det existerade ett direkt samband 

mellan intressenters anseende om företaget och företagets redovisningspraxis. Utifrån ett 

intressentteoretiskt perspektiv menar Deegan och Blomqvist (2006) att rapportering av särskild 

information kan vara till fördel för att erhålla eller behålla stöd från specifika intressenter. 

Ovanstående information stöds av Amran och Ooi (2014) som menar att det är av väsentlig betydelse 

att som företag tillgodose intressenters behov samt att ständigt uppnå förbättringar för att kunna få 

betydelsefull feedback om hållbarhetsarbete och rapporteringsprocesser. Meek, et al. (1995) nämner 

att icke-finansiell information härrör till företagets sociala ansvar gentemot exempelvis intressenter, 

vilket därmed påverkar valet och mängden hållbarhetsupplysningar. En studie av Darnall, Seol och 

Sarkis (2009) påvisade ett tydligt samband mellan intressenternas nivå av inflytande och mängden 

miljömässiga upplysningar som företagen utgav.  

 

3.3 Tidigare forskning 

I denna del presenteras den tidigare forskningen inom sociala och miljömässiga indikatorer samt 

rapportering av dem. Dessutom uppges studiens företagsfaktorer och huruvida dessa inom tidigare 

studier har kopplats till hållbarhetsrapportering.  

3.3.1 Rapportering av hållbarhetsindikatorer 

Hållbarhetsindikatorer ämnar reflektera företagens verklighet, värderingar och företagskultur där val 

och utveckling av företags indikatorer kan ha påverkats av internationella standarder som exempelvis 

GRI (Keeble et al. (2003). Rapporteringen av hållbarhetsindikatorer blir alltmer vanligt bland företag 

och kan antingen utvecklas av företaget eller antas från frivilliga organisationers färdiga 

uppsättningar (Veleva och Ellenbecker, 2001). 
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Rajesh et al. (2012) förklarar att både hållbarhetsindikatorer och sammansatta index blir alltmer 

uppmärksammade som kraftfulla verktyg vid beslutsfattande samt delgivande och offentliggörande 

av information gällande företagets miljömässiga, ekonomiska, sociala eller tekniska resultat och 

förbättringar. Dock menar Rocka och Searcy (2012) att tidigare studier där syftet varit att på ett 

kvantitativt sätt förmedla information i hållbarhetsrapporter med hjälp av indikatorer är begränsad. 

Tidigare forskning har fokuserat på utveckling av hållbarhetsindikatorer (se exempel: Azapagic, 

2004; Nordheim och Barrasso, 2007; Searcy, McCartney och Karapetrovic, 2007; Veleva och 

Ellenbecker, 2001) men utöver forskningen har organisationer såsom GRI valt ut 

hållbarhetsindikatorer (Jones et al., 2015) anpassade för olika typer av företag. Fuente, García-

Sanchez och Lozano (2016) nämner att en tillämpning av riktlinjer från ramverket GRI påvisar 

homogenitet och jämförbarhet av företagets information. Med hjälp av hållbarhetsindikatorer kan 

komplex och komplicerad information förenklas, kvantifieras och analyseras (Rajesh et al., 2012). 

Pupphachai och Zuidema (2016) nämner dock att hållbarhetsindikatorer som är väl utformade inte 

enbart ska vara relevanta och konstruerade för intressenter utan dessutom vara legitima och 

representera trovärdighet och pålitlighet. För att främja detta menar Pupphachai, och Zuidema (2016) 

att indikatorerna bör redovisas med väsentlig information och tillsammans med en utförlig förklaring.  

 

Valet av antal indikatorer och dess karaktär beskrivs av Maclaren (1996) som relativt diffust på grund 

av en avsaknad av bestämda regler inom rapporteringen. Som exempel nämner Hoffmann och Busch 

(2008) att det inte existerar en generellt accepterad metod eller någon gemensam förståelse för 

huruvida ett företags kolanvändning och växthusgasutsläpp ämnas analyseras eller rapporteras. 

Utöver detta förklarar Maclaren (1996) att det i samband med identifiering och upprättande av 

indikatorer finns frågor att reflektera över, exempelvis: Hur många indikatorer är tillräckligt för att 

samtliga ska vara möjliga att tas in av målgruppen? I samband med reflektionen över mängd 

indikatorer uppkommer det ytterligare en frågeställning att ta i beaktande: Är det genomförbart att 

utveckla en uppsättning kärnindikatorer för tillämpning i likväl kommuner som internationellt? I 

detta sammanhang menar Maclaren (1996) att eftersom valet av indikatorer präglas av samhällsdrivna 

hållbarhetsmål, som i sin tur påverkas av de lokala ekonomiska, miljömässiga samt sociala 

förhållandena, kan synen på betydande indikatorer skiljas åt samhällen emellan.  Processen att 

bestämma huvudindikatorer innefattar en önskan att identifiera indikatorer som anses intressanta för 

alla samhällen oavsett sammanhang och hållbarhetsmål. Därmed anser Maclaren (1996) att trots att 

vissa nyckelindikatorer återkommer i ett flertal företagstyper är identifieringen av kärnindikatorer 

inte helt okomplicerat, utan menar att det kan skilja sig beroende på bransch. Eftersom denna studie 
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utgår från ramverket GRI kommer valet av indikatorer att vara förutbestämda och indelade i 

ekonomiska, miljömässiga samt sociala prestationer.  

 

Miljömässiga  

Genom samhällets beroende av kolbaserade material och energikällor samt dess miljöpåverkan i form 

av utsläpp av växthusgaser förklarar Hoffmann och Busch (2008) att stora problem har uppstått som 

ett resultat. I arbetet med att förebygga dessa miljöproblem utgör företag en betydande del (Hoffmann 

och Busch, 2008). Jones (2010) anser att industrin har en omfattande inverkan på miljön, och nämner 

som exempel föroreningen av luft, vatten och mark., vilket har globala konsekvenser. Rapportering 

av utsläpp av växthusgaser har enligt Gentil, Christersen och Aoustin (2009) ett stort fokus inom 

avfallshanteringen. Genom att återvinna material och producera energi utifrån annat än fossila 

bränslen kan avfallshanteringen minska miljöpåverkan. Rapporteringen av växthusgaser blir därmed 

allt viktigare för enskilda företag, genom att visa vilka satsningar som görs för reducering av 

växthusgasutsläpp och därmed bidra till samhällsnyttan.  

 

I en studie av Henri och Journeault (2009) framkom att förbättring av ett företags miljöprestanda 

dessutom har en ekonomisk påverkan. Därmed anser Henri et al. (2009) att det är viktigt att integrera 

olika miljöfrågor i företags befintliga styrsystem, vilket kan ske genom en utveckling av specifika 

resultatindikatorer, exempel: energianvändning och avfall. Därmed kan verksamheten övervakas och 

förbinda miljömål och indikatorer med belöningar.   

 

Sociala  

Vad som innefattas av sociala indikatorer anses av Littig och Griessler (2005) vara oklart och varierar 

beroende på vem som definierar dessa indikatorer. Vidare förklarar Littig och Griessler (med referens 

till: Empacher och Wehling 1999; Kopfmüller et al. 2001; Grießler och Littig 2004) att det inte 

existerar någon konkret förklaring till betydelsen av sociala frågor och vilka indikatorer som härrör 

det sociala rapporteringsområdet. Däremot har Littig och Griessler (2005) utifrån sociologiska 

överväganden lagt fram förslag på tre kärnområden med indikatorer inom social prestation. Det första 

området inbegriper indikatorer med fokus på ett företags behov, exempelvis anställdas inkomster, 

utbildning, hälsa och säkerhet. Därefter nämns området gällande social rättvisa som innefattar 

jämställdhet, invandrare och vidareutbildning. Till sist nämns social sammanhållning som berör 

integration i sociala nätverk samt attityder. Dock är detta ingen allmänt accepterad indelning utan 

varierar beroende på om ett ramverk tillämpats eller inte.   
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Antikorruption är en indikator som företag, som tillämpar ramverket GRI vid rapportering, kan välja. 

Hills, Fiske och Mahmud (2009) nämner att organisationer inom näringslivet motiveras att utveckla 

strategier för att både förebygga och bekämpa korruption. Joseph, Gunawanb, Sawania, Rahmata, 

Noyema och Darusc (2016) anser att sådana strategier utgör en viktig del av hållbarhetsrapporteringen 

och bör därför meddelas till samtliga inom företaget samt både externa och interna intressenter. 

Dessutom menar Hills et al. (2009) att hållbarhetsrapportering är ett medel för motverkande av 

korruption. Att inkludera indikatorer för antikorruption anser Hess (2009) tjäna ett flertal syften. Som 

exempel kan information om ett sådant arbete motivera ett företag att fortsätta rapportera, samt bidra 

till ett gemensamt ansvar bland samtliga inom organisationen. Vidare som exempel anger Hess (2009) 

att rapportering av antikorruption i form av en betydande indikator visar på företagsledningens ansvar 

gentemot allmänheten och intressenter. 

3.3.2 Mängd rapporterade indikatorer 

Såsom nämndes tidigare finns ingen förbestämd regel gällande antal indikatorer som bör redovisas, 

utan Maclaren (1996) förklarar att valet av både tillvägagångssättet att presentera och rapportera 

indikatorer och antal indikatorer kommer vara beroende på om det är forskare, beslutsfattare eller 

allmänheten som utgör målgruppen. Om däremot förutbestämda ramverk som GRI, Dow Jones 

Sustainability Index eller andra ramverk tillämpas finns riktlinjer inom respektive organisation över 

vilka indikatorer som bör rapporteras.  

 

Mängden rapporterade indikatorer skiljer sig åt beroende på om företaget utvecklar egna eller om 

färdigställda ramverk tillämpas. I en studie av Roca och Searcy 2012 undersöktes 94 företag för att 

kartlägga antalet hållbarhetsindikatorer som rapporterats antingen i årsredovisningen eller i ett separat 

dokument. Därigenom erhölls ett resultat på 585 olika indikatorer där snittet för antal indikatorer per 

rapport var mellan noll till 62 stycken. En bidragande orsak till så många olika indikatorer menar 

Roca och Searcy 2012 är att företag utvecklat och tillämpat olika indikatorer för liknande 

hållbarhetsproblem. Av dessa rapporterades 79 indikatorer utifrån GRI:s riktlinjer. Därmed kan det 

fastställas att mängden indikatorer som rapporteras inte är konsekvent utan skiljer beroende på 

företag.  

 

3.4 Företagsspecifika faktorer  

Det finns ett flertal tidigare studier som tar hänsyn till dessa faktorer i samband med 

hållbarhetsforskning (Neu, Warsame och Pedwell, 1998; Hackston och Milne, 1996; Cormier, 

Magnan och Van Velthoven 2005; Bayoud, Kavanagh och Slaughter 2012; Gamerschlag, Möller och 
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Verbeeten 2011). Zorio, García- Benau och Sierra (2013) upptäckte ett samband mellan både 

hållbarhetsrapportering på börsnoterade företag och företagsstorlek samt bransch. Nedan uppges 

tidigare forskningsresultat gällande sambandet mellan hållbarhetsrapportering och faktorerna storlek 

samt bransch. 

3.4.1 Storlek 

Företagsstorlek har inom forskningen påvisats ha ett positivt samband med hållbarhetsrapportering i 

ett flertal studier (Neu et al, 1998; Hackston och Milne, 1996; Cormier, Magnan och Van Velthoven 

2005). Genom en studie av Hackston och Milne (1996) framkom att företagsstorleken hade en 

betydande inverkan på mängden av information som ett företag valde att hållbarhetsrapportera. 

Ytterligare framkom att både storlek och bransch påverkade mängden sociala upplysningar. Liknande 

resultat framkom i en studie av Cormier et al. (2005) som påvisar ett positivt samband mellan 

företagsstorlek och mängd samt kvaliteten på hållbarhetsupplysningar. Detta stöds av Elsakit och 

Worthington (2014) som hävdar att företagsstorlek är en betydande variabel vid förklaring av 

upplysningsnivåer. Dessutom har en studie av Tagesson, Gujic och Petrovic (2012) påvisat ett 

samband mellan företagsstorlek och hållbarhetsrapportering i svenska bolag. I en studie som utfördes 

av Adams et al. (1998) undersöktes möjliga faktorer som har påverkan på sociala upplysningar. Under 

studiens gång framkom ett resultat som förklarade att företagsstorlek, bransch och land påverkar 

samtliga företags rapporteringsmönster av sociala upplysningar. Variabeln för storlek definierades 

utifrån omsättning och ett resultat presenterade att ju större företaget är desto mer omfattande var 

informationen som rapporterades. Gamerschlag et al. (2011) menar att det finns ett positivt samband 

mellan företagsstorlek och antalet indikatorer som rapporteras. 

 

Det finns ett flertal olika kriterier för att mäta ett företags storlek. Ett exempel på kriterier som använts 

inom forskningen är: antal anställda, omsättning, totala tillgångar, även kallat balansomslutning, och 

bolagets marknadsvärde (Joshi och Gao, 2009). Totala tillgångar är ständigt återkommande i olika 

studier bland annat i studierna av Watson, Shrives och Marston (2002) och Legendre och Coderre 

(2013) medan Neu et al. (1998) mäter storlek utifrån bruttointäkt.  I denna studie mäts storleken 

utifrån en sammanslagning av balansomslutning (totala tillgångar), omsättning och antal anställda. 
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3.4.2 Bransch 

I en studie av Gamerschlag et al. (2011) undersöks sambandet mellan hållbarhetsrapportering och 

branschtillhörighet. Där framkom ett positivt samband som visade att konsumtions- och 

energibranschen rapporterade mest hållbarhetsinformation inom alla aspekter. Anledningen till detta 

menar Gamerschlag et al. (2011) beror på att konsumtionsbranschen är offentligt utsatt och därmed 

använder hållbarhetsrapportering för att reducera politiska kostnader. På samma sätt är 

energibranschen påverkad av externa påtryckningar vilket kan vara en anledning till ökad 

hållbarhetsrapportering. Dock framgick det att dessa två industrier rapporterar mestadels 

miljöinformation och mindre information gällande socialt ansvar.   

 

Adams et al (1998) menar likt Gamerschlag, et al. (2011) att faktorn bransch är relaterad till valet att 

rapportera miljöupplysningar men i mindre utsträckning social information. Adams et al. (1998) 

hävdar att detta resultat är att förvänta då miljöinformation är av större relevans för majoriteten av 

branscher. Vidare ansåg Adams et al. (1998) att bransch inte är relaterad till beslut att rapportera om 

företagets etiska ansvar men dock påverkar denna faktor mängden information om anställda. Bayoud, 

Kavanagh och Slaughter (2012) förklarar att beroende på bransch skiljer sig mängden information 

vilket påverkar branschfaktorns relevans vid förklaring av hållbarhetsrapporteringsnivåerna utifrån 

påtryckningar av intressenter. 

 

3.5 A priori-modell 

I figur 3 visas de teorier och faktorer som denna studie belyser för att besvara uppsatsens 

forskningsfrågor 

 

Figur 3 - A priori-modell 
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Denna a priori-modell är skapad för att tydliggöra och främja förståelse för vilka faktorer och 

forskningsteorier som studiens referensram utgår ifrån. Dessa faktorer ämnar förklara vilka 

hållbarhetsindikatorer företag på Stockholmbörsen väljer att rapportera. Teorierna används i syfte att 

finna förklaringar till eventuella samband mellan forskningsteorier och hållbarhetsrapportering. 
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4. Empiri och analys  

I detta kapitel presenteras det empiriska resultat som framkommit efter att insamlad data har 

analyserats och behandlats utifrån statistikprogrammet SPSS. 

 

4.1 Antalet miljömässiga och sociala indikatorer som rapporterats 

I denna del presenteras antalet GRI-indikatorer som samtliga företag totalt rapporterat samt antalet 

miljömässiga och sociala GRI-indikatorer som rapporterats. Denna information är framtagen genom 

en deskriptiv analys.  

4.1.1 Totala antalet miljömässiga och sociala indikatorer rapporterats 

I tabell 2 framgår det totala antal miljömässiga indikatorer som rapporterats samt medelvärdet av 

samtliga indikatorer. Dessutom innehåller figuren information gällande minsta och största antalet 

indikatorer som rapporterats av företagen. 

 

Tabell 2- Antal miljömässiga indikatorer som rapporterats. 

Miljömässiga Totalt Minimum Maximum Medelvärde 

Indikatorer 34 0 34 9,06 

 

I tabell 2 har samtliga av studiens indikatorer blivit uppdelade och representerar endast miljömässiga 

indikatorer. I denna tabell framgår att det totala antalet indikatorer som företag kan välja att rapportera 

är 34 stycken. Eftersom det maximala antalet indikatorer som företagen valt att rapportera uppgår till 

34 innebär detta att minst ett företag rapporterat samtliga miljöindikatorer. Som minst finns det 

företag som inte rapporterat någon miljöindikator alls vilket förklarar siffran noll i 

minimumkolumnen. Detta innebär att dessa företag endast rapporterar ekonomiska eller sociala 

indikatorer. Medelvärdet för antal rapporterade miljömässiga indikatorer är 9,06 vilket innebär att 

företagen rapporterar ungefär nio indikatorer per företag. 

 

Tabell 3- Antal sociala indikatorer som rapporterats. 

Sociala indikatorer Totalt Minimum Maximum Medelvärde 

Indikatorer 48 2 47 12,46 

  

Utifrån tabell 3 går det att avläsa att företagen som mest kan rapportera totalt 48 stycken sociala 

indikatorer. Kategorin sociala indikatorer är en sammanslagning av samtliga sociala indikatorer, det 
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vill säga alla indikatorer i respektive social subgrupp har samlats till en grupp. Anledningen till denna 

sammanslagning är för att underlätta kommande regressionsanalys och därmed använda ett 

konsekvent tillvägagångssätt vid varje analys. Flest antal rapporterade sociala indikatorer uppgick till 

47 stycken. Som lägst rapporterade ett företag endast två sociala indikatorer. I genomsnitt rapporterar 

denna studies undersökta företag ungefär tolv indikatorer per företag. 

 

I tabell 4 framgår det totala antal indikatorer som rapporterats samt medelvärdet av samtliga 

indikatorer. Dessutom innehåller figuren information gällande minsta och flest antalet indikatorer 

som rapporterats av företagen. 

 

Tabell 4 - Totala antalet rapporterade GRI-indikatorer 

Samtliga indikatorer Totalt Minimum Maximum Medelvärde 

Indikatorer 82 6 80 21,52 

 

Utifrån tabell 4.3 kan avläsas att det totala antalet rapporterade indikatorer, inkluderat både 

miljömässiga och sociala, uppgår till 82 stycken. Av dessa 82 indikatorer har det förekommit företag 

som har rapporterat sex stycken indikatorer som lägst och 80 indikatorer som flest. Detta visar på en 

stor variation i antal rapporterade indikatorer mellan företagen. Utifrån medelvärdet går det att dra 

slutsatsen att företagen i genomsnitt rapporterar 22 indikatorer vilket utgör 26,83 procent av samtliga 

82 indikatorer.  

4.1.2 Mest och minst rapporterade miljömässiga och sociala indikatorer 

I följande del presenteras resultaten över vilka indikatorer som flest företag valt att rapportera samt 

vilka indikatorer som förekom i minst utsträckning i företagens rapporter.  

 

Tabell 5- Antal företag som rapporterat samma miljöindikatorer 

Miljömässiga  Totalt antal företag Minimum Maximum 

Företag  76 3 65 

 

I denna studie granskades 76 företagsrapporter för att finna antalet hållbarhetsindikatorer samt hur 

ofta varje indikator har rapporterats hos studiens företag. Utifrån tabell 5 framgår att av samtliga 

företag som ingår i studien har den miljömässiga indikatorn som rapporterat av flest företag 

förekommit i 65 rapporter. Minst rapporterade indikatorn har endast rapporterats av tre företag. 
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Tabell 6 - Antal företag som rapporterat samma sociala indikatorer 

 Sociala Totalt antal företag Minimum Maximum 

Företag 76 4 63 

 

I tabell 6 presenteras att den sociala indikatorn som blev mest rapporterad förekom i 63 rapporter och 

som minst rapporterades en socialindikator av fyra företag.  

 

Miljömässiga 

Nedan i tabell 7 presenteras statistik över vilka miljömässiga indikatorer som blivit rapporterade mest 

och minst antal gånger bland studiens företag, utifrån antal och andel i procent. 

 

Tabell 7- Mest och minst rapporterade miljömässiga indikatorer bland studiens företag 

Mest rapporterade indikator Antal företag Procent % 

EN3- Energiförbrukning i organisationen 65 86 

EN15- Direkta växthusgasutsläpp 62 82 

EN16- Indirekta växthusgasutsläpp 62 82 

Minst rapporterade indikatorer   

EN26- Biologisk mångfald i vattendrag 3 4 

EN14- - IUCN-rödlistade arter 4 5 

EN28- Procentuellt sålda produkter och deras 

förpackning som återinsamlats 

4 5 

 

Resultatet som framkom utifrån granskning av företagens rapporterade miljöindikatorer visar att mest 

frekvent rapporterades indikatorn EN3, som innefattar organisationens energiförbrukning. Denna 

indikator rapporterades bland 65 av studiens 76 företag vilket motsvarar 86 procent av alla företagen. 

Därefter var indikatorerna EN15 och EN16, som behandlar direkt och indirekt växthusgasutsläpp, 

som båda rapporterades av 62 av företagen, vilket är 82 procent av samtliga företag. 

 

Den minst rapporterade miljömässiga indikatorn var EN26, biologisk mångfald i vattendrag, som 

endast rapporterades av tre företag, följt av EN14 — IUCN-rödlistade arter, och EN28, som beskriver 

den procentuella andel av företagens sålda produkter och förpackningar som återinsamlats. De två 

senare nämnda indikatorerna uppgavs rapporterad av endast fyra av samtliga 76 företag, och står 

därmed för fem procent av alla rapporterade indikatorer.  
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Sociala  

Under denna rubrik specificeras de sociala indikatorer som rapporterats flest och minst antal gånger 

bland företagen inom studien.   

 

Tabell 8 - Mest och minst rapporterade sociala indikatorer bland studiens företag 

Mest rapporterade indikatorer Antal företag Procent % 

LA12-Sammansättning av styrelse och ledning 

samt uppställning av övriga anställda utifrån kön, 

ålder m.m. 

63 83 

LA6-Sjukfrånvaro och arbetsrelaterade skador 60 79 

SO4-Kommunikation och utbildning om 

antikorruption 

51 67 

Minst rapporterade indikatorer   

HR7- Procentuell andel av säkerhetspersonal som 

fått utbildning inom mänskliga rättigheter 

4 5 

PR6-Verksamheter och leverantörer som 

identifieras som risk för tvångsarbete och 

eventuella åtgärder 

4 5 

LA3-  Andel personal som återgår till arbetet efter 

föräldraledighet, räknat utifrån kön. 

4 5 

 

Antalet sociala indikatorer är uppdelade i olika subgrupper, dock är samtliga indikatorer 

sammanslagna vid uttagning av dessa resultat. Indikatorn LA12, sammansättning av styrelsen och 

ledning samt uppställning av övriga anställda utifrån kön och ålder var den indikator som 

rapporterades i störst uträckning bland företagen. Utifrån granskningen framkom att 63 företag 

rapporterade denna indikator vilket motsvarar 83 procent av företagen. LA6 som representerar 

rapportering av sjukfrånvaro och arbetsrelaterade skador var rapporterad bland flest företag efter 

LA12. Denna indikator rapporterades hos 60 företag och motsvarar 79 procent av företagen. Tredje 

indikatorn som var bland de mest rapporterade hos företagen var SO4, Kommunikation och 

utbildning om antikorruption, som rapporterades av 51 företag vilket utgör en procentuell andel på 

67 procent. De tre minst rapporterade sociala indikatorerna var HR7, PR6 och LA3. HR7 står för 

procentuell andel av säkerhetspersonalen som fått utbildning inom mänskliga rättigheter och den 

rapporterades i fyra företag vilket motsvarar fyra procent av samtliga företag. PR6 innefattar 

verksamheter och leverantörer som identifierats med risk för tvångsarbete och eventuella åtgärder 

som vidtagits. Denna indikator uppges endast i fyra av 75 företag vilket utgör fem procent. Till sist 
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hamnade LA3 som rör rapportering av andel av personal som återgår till arbetet efter 

föräldraledigheten. Indikatorn rapporterades likt de övriga två indikatorerna i fyra av företagen. 

 

4.1.3. Antal indikatorer flest företag rapporterar 

Utifrån en frekvensanalys undersöktes hur många indikatorer som flest företag lämnade i sina 

årsredovisningar eller hållbarhetsrapporter. En sammanställning gjordes för att ta fram typvärdet och 

de två närmaste värdena av indikatorer för grupperna miljö, sociala och samtliga indikatorer, för att 

därmed se antalet indikatorer som flest företag rapporterar.  

 

Tabell 9 - Antal indikatorer flest företag rapporterar 

Indikatorer Antal företag Antal indikatorer Procent 

Miljö    

 9 7 11,8 

 8 4 10,5 

 7 9 9,2 

Social    

 10 11 13,2 

 7 8 9,2 

 6 9 7,6 

Miljö och 

sociala2 

   

 7 24 9,2 

 5 11 6,6 

 4 12,13, 15,16 5,3 

 

Från tabell 9 kan utläsas hur många indikatorer som flest företag väljer att uppge i rapporterna. 

Indikatorerna är uppdelade både i tre grupper, miljöindikatorer, sociala indikatorer och en grupp 

innehållande både miljömässiga och sociala indikatorer. Detta för att få en tydligare överblick av 

eventuella skillnader mellan rapportering av antal miljö och sociala indikatorer. I gruppen för 

miljömässiga indikatorer framkom ett typvärde på sju, vilket betyder att flest företag, i detta fall nio 

stycken, rapporterar sju miljömässiga indikatorer utav totalt 34, vilket motsvarar 11,8 procent av alla 

företag. Därefter var det 10,5 procent (åtta stycken) av företagen som rapporterade fyra indikatorer. 

På en tredje plats uppgick antalet rapporterade miljömässiga indikatorer till nio stycken som 

rapporterades av sju företag, vilket motsvarar 9,2 procent. 

                                                 
2 Observera att denna grupp ej utgör en total av miljömässiga och social grupperna, utan resultatet i denna grupp är 

uträknat på totala 82 indikatorer och därmed går inte resultaten från de två övriga grupperna att summera. 
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Rapporteringen av sociala indikatorer var något större än antalet miljömässiga indikatorer. Det kan 

finnas ett flertal anledningar till detta men en möjlig anledning kan vara att antalet sociala indikatorer 

är fler till mängden. Flest företag, i detta fall tio stycken rapporterade elva sociala indikatorer utav 

48, vilket motsvarar 13, 2 procent av samtliga 76 företag. Som nästkommande var antalet 

rapporterade sociala indikatorer åtta stycken som sju företag, 9,2 procent, valt att rapportera. Till sist 

var det 9 sociala indikatorer som rapporterades av sex företag som representerar 7,6 procent.  

 

Avslutningsvis framtogs en frekvenstabell för antalet rapporterade indikatorer sett till samtliga 

indikatorer. Där uppgick antalet till 24 av 82 indikatorer som rapporterades av sju företag, dessa 

företag utgör 9,2 procent av samtliga företag. På andra plats över antalet indikatorer som flest företag 

väljer att rapportera uppgick siffran till elva, dessa rapporterades av fem företag och motsvarar 6,6 

procent. Sista raden över totala indikatorer innehöll ett flertal antal indikatorer, eftersom samma antal 

företag, fyra företag, väljer att rapportera olika antal indikatorer, antingen elva, tolv, 15 eller 16 

stycken. Dessa företag står var för sig för 5,3 procent av samtliga företag.  

 

4.2 Företagsstorlekens påverkan på antal och typ av rapporterade indikatorer  

För att en bedömning av huruvida företagsstorleken påverkar antalet rapporterade indikatorer inom 

varje företag skulle vara möjlig samt att besvara forskningsfråga två, har en regressionsanalys utförts 

mellan den oberoende variabeln företagsstorlek, uppdelad i tre kategorier, små, medel samt stor. 

 

Tabell 10 - Statistik från regressionsanalys och kolinjärstest av företagsstorlek 

 Sig. Tolerans VIF 

Små 0,256 0,855 1,170 

Stora 0,088 0,855 1,170 

 

Resultatet från regressionsanalysen visade att varken små eller stora företag hade något signifikant 

samband med antalet rapporterade indikatorer eftersom ingen av dessa storlekskategorier hade ett 

signifikansvärde på 0.05 eller mindre. Storleken medelstor blev exkluderad av programmet SPSS och 

en möjlig anledning till detta kan vara att det existerar multikolinjäritet, därmed blir endast 

företagsstorleken små och stor aktuella. Att signifikansnivån var lägre än 0.05 innebar att 

företagsstorleken inte har någon signifikant betydelse för antalet rapporterade indikatorer, varken för 

miljömässiga eller sociala indikatorer. Gällande huruvida studiens resultat utifrån variabeln 

företagsstorlek, för små och stora företag, är multikolinjärt erhölls ett VIF-värde på 1,170 och ett 

toleransvärde på 0,855. Detta innebär att eftersom VIF är väl under tio och toleransvärdet är över 0,2 
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finns en god anledning att anta att detta resultat är korrekt och att ingen multikorrealitet existerar. 

Identiska kolinjäritetssvärden erhölls vid analysering av företagsstorlekens påverkan på miljömässiga 

och sociala indikatorer som separerade beroende variabler.  

 

4.3 Branschtillhörighetens påverkan på antal och typ av rapporterade indikatorer  

I denna del presenteras resultaten som framkommit från deskriptiva analyser och regressionsanalysen 

över antal rapporterade indikatorer inom respektive bransch och huruvida det finns ett samband 

mellan rapportering av sociala och miljömässiga indikatorer och branschtillhörighet. 

4.3.1 Antal rapporterade indikatorer per bransch 

För att få en översikt över eventuella samband mellan branscher och rapporteringen av miljömässiga 

och sociala indikatorer har statistik tagits fram genom en deskriptiv analys över antalet indikatorer 

som rapporteras inom varje bransch. Utöver denna information har även information om minst samt 

mest antal rapporterade indikatorer och medelvärdet av rapporterade indikatorer för enskild bransch 

framtagits.  

 

Tabell 11 - Antal rapporterade indikatorer per bransch 

Bransch Antal företag inom 

branschen 

MILJÖ SOCIAL 

  Min Max Medelvärde Min Max Medelvärde 

Basmaterial 9 7 34 19,33 6 46 20,33 

Finans 19 1 9 5,37 2 24 9,26 

Industri 17 2 22 11,24 4 27 13,12 

Konsumtion 9 3 33 11.22 3 47 17,11 

Kundservice 12 4 14 8,08 6 26 11,92 

Olja och gas* 1 14 14 14,00 10 10 10,00 

Sjukvård** 1  0 0   0 13 13 13,00 

Teknologi 3 4 16 9,67 7 29 15,67 

Telekommunikation 5 4 10 7,00 8 21 14,60 

Total 76       

*
Endast ett företag inom olja och gas-sektorn vilket resulterar i ett identiskt minimum och maximum resultat 

** Endast ett företag inom sjukvårdsbranschen och inga miljömässiga indikatorer har rapporterats i detta företag, vilket förklarar 0.
 

 

I tabell 11 presenteras antalet rapporterade indikatorer inom varje bransch, uppdelat i miljö- och 

sociala indikatorer. Denna tabell visar på en tydlig spridning av antalet rapporterade indikatorer 

mellan de olika branscherna.  
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4.3.2 Flest antal rapporterade miljö- och sociala indikatorer mellan branscher 

Flest miljöindikatorer rapporterades inom branschen för basmaterial, av företaget Stora Enso som 

rapporterade samtliga 34 miljöindikatorer, därmed var medelvärdet som högst inom denna kategori, 

vilket innebär att denna bransch i genomsnitt rapporterar 19 miljöindikatorer. Dock var det en tydlig 

skillnad mellan rapportering av indikatorer inom denna bransch. Medan Stora Enso rapporterade 

nästan alla indikatorer fanns det företag som endast rapporterade sju miljöindikatorer. 

 

Konsumtions- och industribranscherna var de som rapporterat flest antal miljöindikatorer efter 

basmaterial-branschen. Dessa två grupper rapporterade 33 respektive 22 miljöindikatorer vilket ger 

ett medelvärde på 11,22 och 11,24. Detta innebär att dessa två branscher rapporterar ungefär elva 

indikatorer i genomsnitt.  Även inom konsumtions- och industribranschen framkom en stor variation 

i antalet rapporterade indikatorer mellan företagen. Inom båda branscherna fanns företag som endast 

rapporterade tre till fyra indikatorer medan andra företag kunde rapportera upptill 47 indikatorer. Det 

företag som rapporterade flest indikatorer inom industribranschen var SKF med totalt 44 indikatorer. 

Inom konsumtionsbranschen representerade Fenix Outdoor International det företag med flest 

rapporterade indikatorer med totalt 80 stycken.   

 

Branscher som rapporterade flest sociala indikatorer var konsumtions-, basmaterial- och 

teknikbranschen. Konsumtionsbranschen rapporterade sammanlagt 47 av 48 möjliga indikatorer och 

rapporterar ca 17 indikatorer i genomsnitt. Fenix Outdoor International var det företag som 

rapporterade flest sociala indikatorer inom konsumtionsbranschen med 47 stycken. Med en indikator 

färre representerar basmaterial den bransch som rapporterat flest indikatorer efter 

konsumtionsbranschen. Totalt innefattades denna bransch av 46 rapporterade indikatorer och ett 

genomsnitt på 20 indikatorer. Teknikbranschen representerar den tredje bransch med flest antal 

rapporterade sociala indikatorer eftersom antalet uppgick till 29 stycken, vilket innebar ett genomsnitt 

på nästan 16 indikatorer. Spridningen mellan antal rapporterade indikatorer inom teknikbranschen 

var inte lika stor som inom basmaterial och konsumtionsbranschen men detta kan bero på att 

teknikbranschen endast innefattas av fem företag.  

4.3.3 Minst rapporterade miljö- och sociala indikatorer mellan branscher 

Branschen med minst rapporterade miljöindikatorer var sjukvården som inte rapporterade en enda 

miljöindikator, dock är detta resultat inte helt rättvist bedömt då denna kategori endast består av ett 

företag i denna studie. Finansbranschen innehöll företag som endast rapporterade en miljöindikator 

vilket var Avanza Bank Holdning. Överlag rapporterar finansbranschen endast ett fåtal 
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miljöindikatorer och visar därmed inte på någon större spridning mellan företagen. Medelvärdet för 

antal rapporterade indikatorer inom hela branschen uppgick till 5,37. Därefter kom 

konsumtionsbranschen med ett värde för minst rapporterade miljöindikatorer på tre och ett 

medelvärde på 11,4 indikatorer per företag.  

 

Bland sociala indikatorer var finansbranschen den grupp som rapporterade minst antal sociala 

indikatorer genom att Platzer fastigheter holding endast rapporterar två indikatorer. Finansbranschen 

erhöll ett genomsnitt på 9,26 indikatorer. Dock är det värt att nämna att variansen mellan antal 

indikatorer inom denna bransch är relativt stor, vilket betyder att företagen inom denna bransch inte 

nödvändigtvis är sämre på att rapportera indikatorer än andra. På andra plats bland branscher med 

minst rapportering av sociala indikatorer återfinns konsumtionsbranschen som i genomsnitt 

rapporterar 17,11 sociala indikatorer men som minst tre stycken. Till sist kommer företagen Nobina 

och Securitas som tillhör industribranschen som rapporterar fyra sociala indikatorer som minst. 

Spridningen av antal rapporterade indikatorer är stor bland företagen inom denna bransch, eftersom 

det är endast två företag med en rapportering av fyra indikatorer och företaget ÅF som rapporterar 

åtta indikatorer. Resterande företag inom industrin rapporterar mellan elva till 27 sociala indikatorer. 

Denna kategori har ett medelvärde på 13,12 vilket innebär ett genomsnitt på 13 rapporterade sociala 

indikatorer per företag. 

4.3.4 Samband mellan antal rapporterade indikatorer och olika branscher 

Avslutningsvis i detta kapitel presenteras en tabell skapad av resultatet från den regressionsanalys 

som skapats för att se huruvida studiens branscher har en påverkan på antalet rapporterade indikatorer 

i företagen. 

 

Tabell 12 – Statistik från regressionsanalys och kolinjärstest av branscher 

  Kollinearitets statistik 

Variabler Signifikans Tolerans VIF 

Basmaterial ,000 ,770 1,299 

Industri ,024 ,680 1,471 

Konsumtion ,009 ,770 1,299 

Kundservice ,254 ,728 1,374 

Olja och Gas ,473 ,963 1,039 

Sjukvård ,900 ,963 1,039 

Teknologi ,178 ,899 1,112 

Telekommunikation ,277 ,847 1,180 
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I tabell 12 visas resultatet som framkom genom den regressionsanalys som gjordes, med totala antalet 

indikatorer som beroende variabel och samtliga av studiens branscher som oberoende variabler. 

Utifrån tabell 12 går att märka att branschen finans saknas eftersom statistikprogrammet SPSS som 

använts har valt att exkludera denna kategori. En möjlig orsak till detta kan vara att finans är kolinjär 

vilket innebär att multikolinjäritet existerar. Detta är däremot inget som undersökts närmare, utan 

branschen förblir utebliven för djupare analysering i resten av studien. 

 

Likt regressionsanalysen av företagsstorlek gjordes även ett multikolinjärstest för varje bransch för 

att öka reliabiliteten och trovärdigheten för resultatet. Därmed är det viktigt att reflektera över och 

granska så att toleransvärdet och VIF-värdet för varje bransch är godkänt innan det går att undersöka 

huruvida en variabel är signifikant eller inte.  I figur 12 går det att utläsa att samtliga tolerans- och 

VIF-värden är godkänna och därmed är studiens data normal. Eftersom tolerans- och VIF-värdena 

var godkända blir det av intresse att utläsa signifikansen för varje variabel. För att en variabel ska 

vara signifikant bör värdet ligga under 0.05. Utifrån denna studies resultat och tabell 12 framkom att 

branscherna basmaterial, industri och konsumtion är signifikanta och har ett samband med det totala 

antalet rapporterade indikatorer, eftersom samtliga värden är lägre än 0,05. Detta innebär att företag 

inom dessa branscher tenderar att rapportera fler antal indikatorer jämfört med övriga branscher. 

4.3.5 Procentuell frekvens av rapporterade indikatorer inom branscher 

Följande tabeller presenterar det procentuella genomsnittet för frekvensen av rapporterade indikatorer 

inom varje bransch. Dessutom förklarar tabellerna hur frekvent varje miljömässig och social indikator 

har blivit rapporterad i företagen, även detta uppdelat utifrån bransch.   

 

Tabell 13 - Procentuell andel företag inom varje bransch som rapporterat varje indikator. 

 BAS FIN IND KONS KUND OLJA SJUKV TEKN TELE 

MILJÖ 56,8% 14,2% 31,8% 31,7% 23,7% 41,1% 0% 28,4% 20,6% 

SOCIALA 42,3% 19,3% 27,5% 35,5% 24,8% 20,8% 25,0% 32,6% 30,4% 

 

Utifrån tabell 13 kan det utläsas att basmaterial-, olje-, och industribranschen tillhör de 3 grupper med 

flest antal företag som rapporterat varje miljöindikator, räknat i procent. Inom dessa branscher har 

56,8 procent, 31,8 procent och 41,1 procent av företagen rapporterat miljöindikatorer. Detta innebär 

att inom dessa branscher har nästan alla företagen rapporterat varje indikator. Däremot innefattar 

oljebranschen i denna studie endast av ett företag och kommer, som tidigare nämnts, uteslutas för 

djupare analys och i tabeller nedanför, vilket resulterar i att konsumtionsbranschen hamnar bland de 
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topp 3 företagen med en procentandel på 31,7. Det är dock inte samma branscher som innehåller flest 

företag som rapporterat sociala indikatorer. Bland branscher innehållande dessa företag innefattas 

basmaterial-, konsumtion- och teknikbranschen med andelen företag på 42,3 procent, 35,5 procent 

respektive 32,6 procent. 

 

Miljöindikatorer 

Nedan visas en frekvenstabell över miljömässiga indikatorers rapportering inom företagen. För att 

underlätta tolkningen av data delas resultaten upp i skalor där resultat mellan 80–100 procent är 

markerad med grönt. Resultat från 50–79 procent markeras med gult och procentandelar mellan 

intervallet noll till 49 markeras med rött.  

 

Tabell 14 - Företagens rapportering av varje miljöindikator, räknat i procent 

MILJÖ BAS FIN IND KONS KUND TEKN TELE 

EN1 78% 5% 35% 67% 17% 33% 0% 

EN2 67% 0% 47% 44% 25% 0% 0% 

EN3 100% 32% 88% 89% 75% 67% 100% 

EN4 44% 0% 6% 22% 25% 33% 20% 

EN5 89% 21% 65% 56% 33% 0% 40% 

EN6 56% 47% 47% 44% 33% 33% 40% 

EN7 22% 0% 59% 11% 0% 67% 0% 

EN8 100% 21% 35% 4% 8% 33% 0% 

EN9 22% 0% 6% 22% 8% 0% 0% 

EN10 56% 0% 6% 22% 8% 0% 0% 

EN11 56% 0% 0% 11% 8% 0% 0% 

EN12 33% 0% 0% 11% 8% 0% 0% 

EN13 33% 0% 12% 11% 0% 0% 0% 

EN14 33% 0% 82% 11% 0% 0% 0% 

EN15 100% 68% 82% 78% 83% 100% 100% 

EN16 78% 95% 41% 67% 67% 100% 100% 

EN17 56% 58% 65% 44% 67% 100% 60% 

EN18 89% 16% 47% 44% 42% 67% 40% 

EN19 67% 21% 18% 33% 33% 67% 40 

EN20 33% 0% 35% 33% 8% 0% 0% 

EN21 78% 0% 12% 22% 17% 33% 0% 

EN22 78% 0% 59% 33% 8% 0% 0% 

EN23 100% 42% 35% 44% 58% 0% 40% 

EN24 67% 0% 12% 33% 0% 0% 0% 

EN25 33% 0% 0% 11% 0% 0% 0% 

EN26 22% 0% 6% 11% 0% 0% 0% 

EN27 44% 11% 6% 44% 33% 67% 20% 

EN28 11% 0% 0% 11% 17% 0% 0% 

EN29 67% 16% 47% 22% 0% 0% 20% 

EN30 44% 0% 24% 22% 42% 0% 0% 

EN31 44% 0% 6% 11% 0% 33% 0% 

EN32 44% 32% 65% 56% 58% 67% 40% 
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EN33 22% 0% 28% 33% 25% 33% 40% 

EN34 67% 0% 6% 0% 0% 33% 0% 

 

Tabellen 14 visar att inom basmaterialbranschen rapporterades samtliga miljöindikatorer av minst ett 

företag, det vill säga, det fanns ingen indikator som förblev icke-rapporterad. Dessutom blev 

indikatorerna EN3, EN8, EN15 och EN23 rapporterade av samtliga företag inom 

basmaterialbranschen, och därmed är detta den bransch där flest indikatorer rapporterats av samtliga 

företag. Indikatorn EN15 var en av de indikatorerna som blev mest rapporterad bland företag inom 

samtliga branscher, vilket tyder på att denna indikator innefattar ett miljöområde som är aktuellt bland 

majoriteten av företagens verksamheter inom branscherna.    

 

Ytterligare ett faktum som går att utläsa från tabellen 14 är att indikatorer rapporteras i olika 

utsträckning inom olika branscher. Exempelvis indikatorn EN8 är rapporterad av samtliga företag 

inom basmaterial medan i resterande branscher rapporteras denna indikator hos färre än 50 procent 

av företagen. EN7 indikatorn är rapporterad flest gånger inom teknik- och industribranscherna där 

den rapporteras bland 67 respektive 59 procent av företagen medan i övriga branscher rapporteras 

denna indikator hos mindre än hälften av företagen, och förblir icke-rapporterad inom branscherna 

för finans, kundservice och telekommunikation. Detta innebär att denna indikator inte är av 

väsentlighet för dessa företagens verksamhet inom dessa branscher. 

 

Sociala indikatorer 

I tabellen på nästkommande sida presenteras hur frekvent varje social indikator har blivit rapporterad 

i företagens rapporter. Likt tabell 14 är denna markerad med färgerna grön, röd och gul. 

 

Tabell 15 - Företagens rapportering av varje social indikator, räknat i procent 

SOCIAL BAS FIN IND KONS KUND TEKN TELE 

LA1 67% 74% 42% 56% 58% 67% 80% 

LA2 33% 21% 0% 22% 17% 0% 0% 

LA3 11% 5% 0% 11% 8% 0% 0% 

LA4 22% 11% 12% 33% 8% 0% 0% 

LA5 67% 26% 35% 44% 25% 0% 20% 

LA6 100% 58% 100% 89% 50% 67% 100% 

LA7 44% 0% 12% 11% 0% 0% 0% 

LA8 33% 5% 0% 11% 17% 0% 0% 

LA9 44% 26% 53% 44% 42% 33% 40% 

LA10 44% 32% 24% 11% 0% 33% 20% 

LA12 89% 74% 65% 22% 50% 33% 60% 

LA13 89% 84% 82% 67% 83% 100% 80% 



 

43 

 

LA14 44% 11% 24% 22% 25% 0% 40% 

LA15 56% 21% 59% 78% 67% 67% 40% 

LA16 22% 11% 24% 56% 33% 67% 40% 

HR1 67% 11% 12% 44% 8% 33% 20% 

HR2 11% 16% 18% 33% 25% 33% 20% 

HR3 11% 0% 18% 33% 17% 33% 20% 

HR4 78% 42% 42% 56% 50% 100% 60% 

HR5 56% 11% 29% 44% 33% 0% 40% 

HR6 56% 11% 35% 44% 33% 0% 40% 

HR7 56% 5% 42% 44% 25% 33% 40% 

HR8 11% 0% 0% 22% 0% 33% 0% 

HR9 44% 0% 0% 22% 0% 0% 0% 

HR10 22% 0% 18% 33% 8% 33% 0% 

HR11 56% 26% 65% 78% 75% 67% 20% 

HR12 33% 5% 29% 44% 25% 33% 20% 

SO1 56% 5% 12% 44% 8% 33% 40% 

SO2 56% 21% 18% 22% 25% 33% 20% 

SO3 22% 0% 0% 11% 0% 33% 0% 

SO4 22% 42% 53% 33% 33% 67% 20% 

SO5 67% 53% 82% 56% 67% 67% 80% 

SO6 78% 37% 59% 67% 50% 100% 80% 

SO7 11% 5% 0% 22% 17% 0% 0% 

SO8 56% 0% 47% 44% 17% 33% 60% 

SO9 67% 32% 29% 11% 8% 0% 40% 

SO10 22% 5% 24% 11% 25% 33% 0% 

SO11 22% 5% 6% 11% 8% 33% 20% 

PR1 56% 5% 12% 22% 0% 33% 0% 

PR2 22% 11% 18% 67% 50% 33% 0% 

PR3 22% 11% 12% 44% 25% 33% 20% 

PR4 33% 5% 18% 44% 25% 0% 0% 

PR5 33% 5% 12% 22% 0% 0% 20% 

PR6 33% 74% 36% 44% 17% 67% 80% 

PR7 0% 0% 12% 22% 0% 0% 0% 

PR8 11% 0% 0% 11% 25% 0% 60% 

PR9 33% 11% 6% 11% 8% 100% 100% 

 

Från tabell 15 kan utläsas en låg rapportering av sociala indikatorer hos flertalet företag inom alla 

branscher. Ett tecken på det är att en betydande betydlig del av tabellen är rödmarkerad. Det går dock 

att se vissa särdrag som tyder på att vissa indikatorer tenderar att rapporteras av en högre andel företag 

inom samtliga branscher. Exempelvis syns gröna och gula markeringar id indikatorer som LA1, LA6, 

LA12-13 och SO5-6, vilket indikerar att minst 50 procent av företagen inom studiens urval av 

branscher rapporterar dessa sociala indikatorer. Indikatorn LA6 var rapporterad av alla företag inom 

dessa branscher, och denna indikator behandlar anställningsförhållande och arbetsvillkor. Indikatorn 

har blivit rapporterad i hög utsträckning även inom företagen i resterande branscher. De indikatorer 

som blivit rapporterade i minst utsträckning bland företagen i samtliga branscher är LA2-3, som 

behandlar anställda, och HR8-9, som omfattar ursprungsbefolkningens rättigheter och värderingar. 
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De indikatorer som rapporterats flest gånger bland företag utifrån bransch var, som nämndes ovan, 

LA6 och SO5 där mer än hälften av företagen inom samtliga branscher har rapporterat dessa 

indikatorer. 
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5. Fördjupad analys 

I detta kapitel kopplas uppsatsens empiriska resultat samman med referensramens tre delar för att 

därmed kunna besvara studiens olika forskningsfrågor. 

 

5.1 Hur stort antal och vilka miljömässiga och sociala GRI-indikatorer rapporterades 

Under denna del av kapitlet ämnas forskningsfrågan: ”Hur stort antal och vilka miljömässiga och 

sociala indikatorer från ramverket GRI, G4, rapporterades.” 

5.1.1 Antal rapporterade miljömässiga och sociala indikatorer 

Utifrån empirin i denna studie går det att klargöra att variationen i antal rapporterande miljömässiga 

och sociala indikatorer är stor. Medan Stora Enso och Fenix Outdoor International var de företag som 

rapporterade flest indikatorer, med totalt 80 av 82 möjliga, fanns också företag som Platzer 

Fastigherer Holding, Ratos och Securitas som endast rapporterade sex indikatorer totalt. En separat 

granskning av miljöindikatorer och sociala indikatorer visade att ett företag inte rapporterade några 

miljöindikatorer alls samt att som lägst rapporterades två sociala indikatorer. Dessutom framkom att 

företag rapporterade fler antal sociala indikatorer, som flest 47st, än miljöindikatorer. Att det existerar 

skillnader inom antalet indikatorer och vilka indikatorer som företag väljer att rapportera är något 

som Hedberg och Malmborg (2003) ser som förekommande inom svenska företag, särskilt företag 

som tillämpar GRI, och menar att detta beror på att ambitionsnivån hos företagen är divergerande. 

Dessutom menar Moneva, Archel och Correra (2006) att GRI:s ramverk innehåller ojämnt antal 

indikatorer inom varje kategori, nämligen 48 sociala indikatorer och enbart 34 miljömässiga 

indikatorer som går att rapportera. Denna orsak kan möjligen förklara denna studies resultat gällande 

merparten sociala rapporterade indikatorer. Guthire och Farneti (2008) förklarar utifrån sin studie att 

företag tenderar att rapportera indikatorer som är till fördel för företagets verksamhet gentemot 

intressenter, så kallad ”cherry-picking”. Däremot finns inget som varken kan stödja eller motsäga en 

sådan förekomst vid valet av rapporterade indikatorer bland denna studies urval av företag.  

 

Ytterligare en förklaring till variationen bland rapporterade indikatorer mellan företag och bransch 

kan enligt Isaksson och Steimle (2009) bero på att företag endast bör rapportera indikatorer som är 

av relevans för att spegla verksamheten och dess aktiviteter. Utifrån detta påstående kan ett antagande 

göras att vissa företag har större påverkan på sociala faktorer än miljömässiga, och därmed rapporterar 

fler sociala än miljömässiga indikatorer. Hahn och Kühnen (2013) anser att rapportering av 

hållbarhetsprestanda och indikatorer grundas i företagens vilja att ge goda signaler till omgivningen 
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och att det därmed påverkar rapporteringen positivt. Vidare menar Hahn och Kühnen (2013) att 

företag med en utveckling som är svagare än konkurrenternas har ett ökat tryck från intressenter vilket 

resulterar i ett ökat engagemang hos företagen att rapportera i större utsträckning och därmed mildra 

hot mot företagets legitimitet. Detta kan ses som en möjlig förklaring till den stora variationen av 

rapporterande miljömässiga och sociala indikatorer företagen emellan. 

5.1.2 Mest och minst rapporterade miljömässiga och sociala indikatorer 

Denna studies resultat gällande vilka miljömässiga och sociala indikatorer som rapporteras mest och 

minst frekvent bland företagen överensstämmer till stor del med tidigare studier som gjorts inom 

forskningen på området.  

 

Resultatet som framkom, och som därmed blir svaret på forskningsfrågan gällande vilka sociala och 

miljömässiga indikatorer som företag rapporterar, pekar på att miljöindikatorerna EN3 som behandlar 

energiförbrukning och EN15-EN16 som står för direkta och indirekta växthusgasutsläpp, var mest 

frekvent rapporterade bland studiens företag. Detta överensstämmer med en studie av Skouloudis och 

Evangelinos (2009) där författarna nämner att indikatorer inom energi, vatten och växthusgasutsläpp 

tillhör de grupper av miljöindikatorer som rapporteras i störst utsträckning bland företag. Indikatorer 

över växthusgasutsläpp hamnade på andra plats i tabellen över flest rapporterade indikatorer i en 

studie av Roca och Searcy (2009), vilket därmed stödjer denna studies resultat. Dessutom nämner 

Roca och Searcy (2009) att indikatorerna EN3 och EN16 tillhör de indikatorer som utifrån forskning 

är främst rapporterade. Gibassier och Schaltegger (2015) anser att beräkning och rapportering av ett 

företags koldioxidutsläpp har betydelse för intressenter, både interna och externa. Detta kan därför 

anses som en möjlig förklaring till att majoriteten av företag rapporterar indikatorer inom detta ämne.  

 

En möjlig anledning till att upplysningar om energiförbrukning och växthusgasutsläpp utgör de två 

främst rapporterade områdena kan bero på att majoriteten av företagens aktiviteter genererar stora 

mängder växthusgasutsläpp samt att företagen har en stor energiförbrukning. Detta resultat har 

framkommit både i denna studie och inom tidigare forskning och anses av O’Donovan (2002) grundas 

i företagens vilja att uppnå legitimitet. O’Donovan (2002) menar att företag dels försöker anpassa sin 

verksamhet till de förväntningar som finns i samhället och dels att företag anpassar rapporten och 

legitimitetstekniker utifrån den tidigare responsen från samhället.  

 

De sociala indikatorer som rapporterades av flest företag i denna studie var indikatorn LA12, som 

behandlar information gällande ledning och övriga anställda, LA6 som representerar hälsa och 
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säkerhet samt SO4 som rör utbildning gällande korruption. Även detta resultat stöds av Skouloudis 

och Evangelinos (2009) som utifrån sin studie konkluderade att flest företag valt att rapportera 

indikatorer som representerar information gällande företagens anställda samt hälsa- och 

säkerhetspolicys. Vid en presentation av antal och typ av indikator som rapporterats bland deras 

företag framkom i studien av Roca och Searcy (2009) att information gällande antalet anställda utifrån 

befattning och region var en av de mest rapporterade indikatorerna bland sociala indikatorer, vilket 

motsvarar denna studies GRI indikator LA12. Vidare menar Ullman (1985) att sociala upplysningar 

är ett verktyg för företagen vid hantering av relationer och därmed kommer tillvägagångssättet vid 

upprättandet av social information bero på företagens hantering av relation till dess intressenter. Detta 

kan förklara att företagen väljer att rapportera sociala indikatorer som skulle innebära bättre relationer 

till sina intressenter. Indikatorer som behandlar ämnena hälsa och säkerhet samt sammansättningen 

av anställda tillhör de indikatorer som flest företag rapporterar. Detta överensstämmer med Kolk 

(2005) som menar att detta beror på trenden att ett flertal företag ännu rapporterar på det mer 

traditionella sättet än utifrån separata miljö och sociala rapporter och därmed rapporterar mer 

generella indikatorer.  

 

Indikatorer som däremot visade sig endast förekomma i enstaka rapporter var miljöindikatorn 

biologisk mångfald i vattendrag (EN26) och den sociala indikatorn tvångsarbete (LA6). Att biologisk 

mångfald inte förekom bland de populäraste indikatorerna går i enlighet med resultatet från 

Skouloudis et al. (2009) där endast ett företag rapporterade denna indikator. Samma resultat framkom 

i en studie av Roca et al. (2009) där endast fem företag rapporterade denna indikator. Gällande 

indikatorn tvångsarbete blev resultatet motsägande tidigare forskning där exempel Gallego (2006) 

utifrån sitt resultat nämner denna indikator som en av de mest rapporterade. Dock var denna studie 

gjord på spanska företag, vilket kan vara en förklaring till skillnaden från resultatet i denna studie. 

Att vissa indikatorer är mindre rapporterade hos företag kan även förklaras av Freundlieb och 

Teuteberg (2013) som menar att företag tenderar att välja ut specifika indikatorer som de anser är 

väsentliga, samt att sammanfatta flera indikatorer till en. Där ett exempel på en sammanslagning av 

flera indikatorer är att rapportera utsläpp av växthusgaser som en gemensam indikator istället för en 

enskild indikator för varje ämne. 

 

5.2 Företagsspecifika faktorer 

Under denna del av kapitlet ämnas forskningsfrågan: ”Hur skiljer sig hållbarhetsrapporteringen av 

miljömässiga och sociala indikator mellan olika branscher vid Stockholmsbörsen samt mellan storlek 

på företag?” 
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5.2.1 Storlek 

Storlek är en faktor som i ett flertal studier inom tidigare forskning har påpekats vara av betydelse 

och påverka företagens hållbarhetsrapportering (se Hackston och Milne, 1996; Cormier et al., 2005). 

Därför har denna studie analyserat huruvida det finns ett samband mellan antal rapporterade 

indikatorer i företagens hållbarhetsrapporter och storleken på företaget.  

 

Till skillnad från studierna nämnda ovan så framkom i denna studie att det inte existerar något 

signifikant positivt samband mellan företagens storlek och mängden indikatorer som rapporterats. I 

en studie av Joshi och Gao (2009) framkom att företagsstorlek, mätt i totala tillgångar, hade en positiv 

inverkan på mängden sociala upplysningar. Meek et al. (1995) påpekar i sin studie att stora företag i 

allmänhet lämnar mer information än små företag eftersom större företag har lägre 

informationskostnader. Branco och Rodrigues (2008) förklarar att större företag är mer öppna för 

granskning från intressenter och dessutom mer sårbara vid negativa reaktioner ifrån dessa. Därmed 

menar Branco och Rodrigues (2008) att större företag är mer villiga att rapportera miljömässiga och 

sociala upplysningar. Dessutom menar Moore (2001) att större företag tenderar att utge mer 

information för att därmed förbättra företagets rykte och legitimitet. 

 

Endast några enstaka studier har likt denna erhållit ett negativt resultat vid studerande av sambandet 

mellan företagsstorlek och mängd sociala samt miljömässiga upplysningar och indikatorer. I en studie 

av Freedman och Jaggi (1988) framkom att det inte existerade något direkt samband mellan 

företagsstorlek och företagens rapportering av växthusgasutsläpp, men däremot framkom att stora 

företag med dålig ekonomi tenderar att rapportera mer gällande växthusgasutsläpp. Det är svårt att 

säga vad som resulterat i att endast ett fåtal studier inte funnit något samband likt denna studie. 

Hackston och Milne (1996) menar att en möjlig anledning till att vissa studier inte erhållits något 

samband kan vara att storleken på urvalet av företag inte har varit tillräckligt stort. Denna studies 

urval består av 76 företag medan studien av Freedman och Jaggi (1988) består av mer än 100 företag 

och båda erhöll lika resultat gällande företagsstorlek. Det är dessutom brist på forskning som 

undersökt orsaken till att vissa studier inte finner något samband men utifrån denna studies resultat 

är en trolig anledning att indelningen av företag utifrån dess storlek är utformad annorlunda än 

tidigare forskning och därmed kan ha en påverkan på sambandet. 

5.2.2 Bransch 

Skillnader mellan antal och vilka indikatorer som företagen rapporterat, branscher emellan, har 

genom denna studie påvisats ha ett positivt samband. Att det existerar olikheter bland upplysningar 
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av sociala och miljömässiga karaktärer beroende på bransch har konstaterats inom tidigare forskning. 

Exempelvis konstaterade Holder-Webb, Cohen, Nath och Wood (2009) att 

hållbarhetsrapporteringens innehåll, tyngdpunkt och rapporteringsval är påverkat av den bransch 

företaget är verksam inom. Adams et al. (1998) anser att en bransch påverkar miljömässiga 

upplysningar samt information om anställda, vilket kan tolkas som att vissa områden inom 

hållbarhetsrapporteringen är kopplat till branschens påverkan.  

 

Resultatet från denna studie visar på ett positivt samband mellan mängden rapporterade miljömässiga 

och sociala indikatorer och den bransch företagen tillhör. Utifrån regressionsanalysen som gjorts 

framkom att basmaterialbranschen hade en signifikansnivå på 0,000 vilket innebär att företag inom 

denna bransch är mer villiga att lämna upplysningar om hållbarhet och fler indikatorer i jämförelse 

med övriga branscher. Utöver denna bransch framgick dessutom att industri- och 

konsumtionsbranschen är mer benägna att rapportera fler indikatorer. Detta överensstämmer med 

Tagesson et al. (2009) som påvisar att branschen för material lämnar mer sociala upplysningar än 

övriga branscher. Att branschen för basmaterial och industribranschen rapporterar fler antal 

indikatorer styrks dessutom av legitimitetsteorin som enligt Braam, Weerd, Hauck och Huijbregts 

(2016) säger att företag med högre klimatpåverkan har ett högre tryck från allmänheten samt en större 

risk för hotad legitimitet och därmed en högre benägenhet att avslöja åtgärder för att motverka de 

negativa effekter som verksamheten åsamkar.  Att konsumtionsbranschen är mer villig att rapportera 

fler indikatorer överensstämmer med Gamerschlag et al. (2011) studie där samma resultat erhölls. 

Som en förklaring till detta samband menar författarna att företag inom konsumtionsbranschen är 

offentligt utsatta och därmed tillämpar hållbarhetsrapportering och indikatorer för att reducera 

politiska kostnader. Att basmaterial-, industri- och konsumtionsbranschen tenderar att rapportera fler 

indikatorer än andra branscher är i enlighet med det Bayoud et al. (2012) påpekar i sin studie, att 

mängden information beror på vilken bransch företag tillhör och detta förklaras av att 

upplysningsnivån påverkas av intressenter. Utifrån detta påstående är det möjligt att anta att dessa tre 

branscher har ett större tryck från sina intressenter och därmed är mer benägna att rapportera fler 

indikatorer. 

 

Vidare framkom i en studie av Prado-Lorenzo, Rodríguez-Domínguez, Gallego-Álvarez, och García-

Sánchez (2009) att företag inom branscher som har direkt koppling till växthusgasutsläpp tenderar att 

rapportera fler indikatorer. Detta stödjer studiens resultat då det framkom att samtliga företag inom 

basmaterialbranschen rapporterar indikatorn EN15 som behandlar direkta och indirekta 

växthusgasutsläpp. Dessutom rapporterar majoriteten av företagen inom denna bransch de GRI-
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indikatorer som rör växthusgasutsläpp (EN15-EN19). Som förklaring till detta pekar Prado-Lorenzo 

et al. (2009) på en trend bland företagen att rapportera och använda information gällande 

växthusgasutsläpp som ett verktyg för att vinna legitimitet hos grupper som kan ge företagen fördelar. 

Detta stöds dessutom av Braam et al. (2016) som menar att företag med direkt miljöpåverkan tenderar 

att selektivt rapportera om sådana indikatorer som företagets verksamhet påverkar, för att därmed öka 

trovärdigheten hos deras rapporter och därmed vinna legitimitet hos omgivningen och intressenter.  

 

5.3 A posteriori-modell     

A priori-modellen som beskrivits tidigare under del 3.5 har under arbetets gång utvecklats till en A 

posteriori-modell utifrån studiens empiriska material. I nedanstående modell presenteras eventuella 

samband mellan rapportering av hållbarhetsindikatorer och de två företagsspecifika faktorer samt två 

forskningsteorier som antogs kunna ge en förklaring till mängden rapporterade indikatorer.  

 

 

 
Figur 4 - A posteriori-modell 

 

Variabeln bransch, i figuren markerad grön, är den enda företagsspecifika faktor som i denna studie 

hade ett positivt samband med mängden rapporterade sociala och miljömässiga indikatorer. Att ett 

sådant samband existerar har även påvisats i ett flertal studier och inom tidigare forskning. 

Motsägande den tidigare forskning som gjorts framgick utifrån denna studie att variabeln 

företagsstorlek inte påverkar mängden rapporterade indikatorer i rapporterna som företagen 

upprättar, därav den röda markeringen. Både intressentteorin och legitimitetsteorin har antagits ha en 

Rapportering 
av sociala och 
miljömässiga-

indikatorer

Intressent-
teorin

Legitimitet
s-teorin

Bransch

Företags-
storlek



 

51 

 

viss påverkan på valet av och mängden sociala och miljömässiga indikatorer som rapporterats. Dock 

har detta inte studerats på djupet i denna studie och därmed har dessa teorier markerats gula.   
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6. Slutsatser 

I denna del redogörs uppsatsens slutsatser utifrån det empiriska material som har analyserats. 

Därefter presenteras en metodreflektion över studiens tillvägagångsätt vid genomförandet. 

Avslutningsvis redogörs några förslag för vidare forskning inom området. 

 

6.1 Studiens slutsats 

Det huvudsakliga syftet med denna studie var att undersöka och kartlägga mängden GRI-indikatorer 

samt vilka sociala och miljömässiga indikatorer som rapporteras av företag på Stockholmsbörsen. 

För att göra detta inleddes studien med att undersöka vilka av samtliga företag på Stockholmsbörsen 

som de facto rapporterar enligt GRI:s riktlinjer. Därefter valdes faktorerna storlek och bransch samt 

legitimitets- och intressentteorierna ut för att kunna erhålla en förklaring till skillnader mellan antalet 

och urvalet av rapporterade indikatorer företagen emellan. Motiven till valen av faktorer samt 

forskningsteorier är att dessa återfinns och har tillämpats i flera tidigare studier inom området 

hållbarhetsrapportering. 

 

Denna studie visar att 219 stycken av samtliga 286 (76,57 procent) företag på Stockholmbörsen 

rapporterar om dess hållbarhetsarbete och upprättar någon form av hållbarhetsrapport. Av dessa 219 

företag var det endast 76 stycken, efter bortfall, som rapporterade utifrån GRI:s G4 riktlinjer, vilket 

utgör 26,57 procent. Att en stor andel av företagen rapporterar om hållbarhet är förenligt med tidigare 

forskning, exempelvis Morhardt et al. (2002) samt Andrew och Cortese (2011) förklarar som ett ämne 

som blir alltmer förekommande inom företagsrapporteringen. Däremot finns ingen tidigare forskning 

som nämner GRI:s betydelse för svenska bolag, därmed blir detta ämne intressant och relevant för 

både företag och forskare.  

 

Variationen i antal rapporterade indikatorer i varje företag framkom vara relativt stor utifrån denna 

studies resultat. Som flest rapporterades 80 indikatorer och som lägst rapporterades sex indikatorer, 

av totalt 82 möjliga. I genomsnitt rapporterar företagen cirka 22 indikatorer i varje rapport, vilket är 

mindre än en fjärdedel av samtliga indikatorer. Detta bevisar att företag rapporterar relativt få 

indikatorer. En anledning kan vara avsaknaden av bestämda regler inom val av indikatorer som 

Maclaren (1996) menar existerar, och som därmed resulterar i att företagen väljer indikatorer utifrån 

vad de anser är mest relevant för verksamheten (Fraser, Dougill, Mabee, Reed och McAlpine, 2006). 

Ytterligare en förklaring kan vara att företagen tidigare år tillämpat versionen G3 och därför inte har 

tillräcklig kunskap gällande G4 versionen eftersom det inte var förrän räkenskapsåret 2016 som det 
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blev ett krav på företagen att upprätta sina rapporter i enlighet med G4. Veleva, Hart, Greiner och 

Crumbley (2003) menar dessutom att vissa företag saknar ett systemtänkande vilket resulterar i 

svårigheter att förstå det samband som finns mellan indikatorer och konkurrensfördelar, vilket 

möjligen kan förklara orsaken till att företag ännu rapporterar relativt få indikatorer. Vidare menar 

Veleva et al., (2003) att det dessutom är en brist på tryck från intressenter att kräva att företagen 

rapporterar fler indikatorer. 

 

Det framkom dessutom i resultatet att vissa sociala och miljömässiga indikatorer rapporterades hos 

fler företag än andra. Inom miljö var indikatorerna EN3, energiförbrukning, och EN15-EN16, direkta 

och indirekta växthusgasutsläpp, de indikatorer som förekom i flest av företagens 

hållbarhetsrapporter. Detta går i enlighet med tidigare forskning av både Roca och Searcy (2009) 

samt Skouloudis och Evangelinos (2009) som förklarar att indikatorer inom områdena 

energiförbrukning och växthusgasutsläpp är mest frekvent förekommande inom 

hållbarhetsrapporteringen. De mest frekvent rapporterade sociala indikatorerna var LA12, som 

behandlar information gällande ledning och övriga anställda, LA6 som representerar hälsa och 

säkerhet samt SO4 som rör utbildning gällande korruption. Även dessa resultat stöds av Skouloudis 

och Evangelinos (2009) som utifrån sin studie förklarar att flest företag väljer att rapportera 

indikatorer som representerar information gällande företagens anställda samt hälsa- och 

säkerhetspolicys. Roca och Searcy (2009) presenterade ett resultat där information gällande antalet 

anställda utifrån befattning och region var en av de mest rapporterade indikatorerna bland sociala 

indikatorer. Att särskilda indikatorer rapporteras av de flesta företagen styrks av legitimitetsteorin 

som anser att företag vill visa sitt ansvarstagande gentemot samhället och därmed rapporterar viktiga 

indikatorer (O’Donovan, 2002). Homayoun (2012) påpekar dessutom att legitimitetsteorin inte går 

att bortse från vid förklarande av rapporterade indikatorer då tidigare forskning bevisat att företag 

väljer att avslöja information om hållbarhet i syfte att förbättra sitt rykte och omgivningens bild av 

företaget.  

 

Bland studiens variabler som ämnat förklara eventuella skillnader mellan företagens val av antal och 

typ av indikatorer framkom ett samband med variabeln bransch men inte företagsstorlek. Att bransch 

har en påverkan på rapportering av miljömässiga och sociala upplysningar är överensstämmande med 

tidigare forskning (Bayoud et al., 2012; Gamerschlag et al., 2011; Tagesson et al., 2009). Det finns 

ingen tidigare forskning som har undersökt sambandet mellan antal rapporterade indikatorer och 

bransch i svenska företag. Däremot kan denna studie påvisa att det existerar skillnader i företagens 

rapportering av indikatorer beroende på bransch. Exempelvis framkom ett samband mellan antal 
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rapporterade indikatorer och företag inom basmaterial, industri samt konsumtionsbranschen vilket 

innebär att företag verksamma inom dessa branscher är mer villiga att rapportera fler indikatorer än 

resterande branscher. Detta överensstämmer med resultatet i en studie av Tagesson et al. (2009) där 

det förklaras att basmaterialbranschen rapporterar mer social och miljöinformation än övriga 

branscher.  

 

Några samband mellan företagsstorlek och mängd rapporterade indikatorer erhölls inte i denna studie. 

Detta är något som motstrider flertal tidigare studier (Elsakit och Worthington 2014; Hackston och 

Milne 1996; Tagesson et al., 2009) som menar att det finns ett positivt samband mellan företagsstorlek 

och upplysningsnivåer samt informationsmängd. Dessutom anser Liu, Srai och Evans (2016) som 

förklaring till dessa positiva samband att större företag tenderar att ha en press från intressenter att 

visa vilket ansvar företagen tar i miljömässiga och sociala frågor. En möjlig anledning till att denna 

studie inte erhöll något samband kan bero på att indelningen av företagsstorlek skiljdes från hur 

tidigare studier gått tillväga. Vanligtvis delas företagsstorlek in utifrån omsättning, antal anställda 

eller totala tillgångar. Observera därmed att i denna studie räknades företagsstorleken ut utifrån en 

poängmässig skala där samtliga tre faktorer, omsättning, antal anställda och totala tillgångar, ingick.  

 

6.2 Studiens bidrag 

Målet med denna studie var att i delen för slutsatser kunna presentera ett praktiskt och teoretiskt 

bidrag, nedanför presenteras följande bidrag. 

6.2.1 Praktiskt bidrag 

Studien visar på en stor variation av antalet samt typ av rapporterade indikatorer. Dessutom framkom 

att företagen generellt rapporterar flera sociala indikatorer än miljömässiga vilket Hedberg och 

Malmborg (2003) ser som förekommande inom svenska företag, särskilt företag som tillämpar GRI, 

och menar att detta beror på att ambitionsnivån hos företagen är divergerande. Att se valet av 

indikatorer som en möjlig förklaring till ambitionsnivån hos företag kan sporra företag att se över sin 

egen nivå och möjligen resultera i en förbättring. Dessutom framkom att beroende på 

branschtillhörighet tenderar antalet rapporterade indikatorer samt valet av sociala och miljömässiga 

indikatorer variera. Detta kan vara för intresse för intressenter och ägare för att kunna jämföra företag 

inom samma bransch och därmed få en bild av vad som är rimligt att kräva av företag och 

verksamheter. Att valet av indikatorers mängd och typ är kopplat till företagens legitimitet är något 

som stödjs utav O’Donovan (2002) och kan förhoppningsvis ge företag en ökad förståelse för vikten 

av valet av indikatorer gentemot deras intressenter. 
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6.2.2 Teoretiskt bidrag 

Studiens teoretiska bidrag är att resultaten som framkommit genom denna studie bidrar till utökad 

kunskap och forskning om rapporteringsmönster gällande hållbarhetsindikatorer. Detta har av bland 

annat forskare som Roca och Searcy (2012), ansetts tillhöra ett forskningsgap, då endast ett fåtal 

studier undersöker rapportering av specifika indikatorer. En annan nämnvärd poäng med denna studie 

är att, till skillnad från tidigare forskning, erhölls inget samband mellan företagsstorlek och mängden 

rapporterade indikatorer. Detta är något som är unikt då endast någon enstaka studie har erhållit 

liknande resultat i samband med hållbarhetsrapportering. Direkta förklaringar till detta är svårt att 

uppge då det dels kan bero på valet av definition av företagsstorlek och dels kan vara utmärkande just 

vid mätning av mängden indikatorer. Avslutningsvis så påvisar resultaten i studien att mängden och 

valet av indikatorer som företag väljer att rapportera har en påverkan av vilken bransch företagen är 

verksam inom. Tillexempel framkom att basmaterialbranschen rapporterar flest sociala och 

miljömässiga indikatorer medan konsumtionsbranschen rapporterar flera sociala än miljömässiga 

indikatorer. Att branschen för basmaterial rapporterar flest indikatorer styrks av legitimitetsteorin 

som enligt Braam, Weerd, Hauck och Huijbregts (2016) säger att företag med högre klimatpåverkan 

har ett högre tryck från allmänheten samt en större risk för hotad legitimitet och därmed en högre 

benägenhet att avslöja åtgärder för att motverka de negativa effekter som verksamheten åsamkar. 

Dessutom menar Bayoud et al. (2012) att både basmaterial- och konsumtionsbranschen tenderar att 

rapportera fler indikatorer än andra branscher är i enlighet med att upplysningsnivån påverkas av 

intressenter. 

 

6.3 Metodreflektion och förslag till vidare forskning 
 

Studiens empiriska material grundas endast på företagens uppställning av GRI-index där samtliga 

indikatorer som företagen valt att rapportera presenteras utifrån kategori. Dessa har återfunnits i 

årsredovisningar och hållbarhetsrapporter men främst i ett eget dokument. Nackdelen med denna 

begränsning är att det möjligen funnits indikatorer i den löpande texten som istället för att nämnas 

som indikator har nämnts utifrån dess betydelse. Detta kan ha medfört att en indikator som egentligen 

rapporterats genom en beskrivning i års- eller hållbarhetsrapporterna, har ansetts icke-rapporterad. 

Dessutom skulle studiens bortfall minskats om tillvägagångssättet för insamling och analysering av 

empiriskdata varit annorlunda, då företagen Dometic Group, Lammhults Design Group och Rnb 

Retails and Brands saknade en GRI-bilaga och en uppställning av de indikatorer som rapporteras 

inom företagen. 
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Uppdelningen av branscher har inneburit vissa svårigheter vid tolkning och analys eftersom vissa 

branscher, exempelvis sjukvården samt olja och gas, endast bestod av två företag medan finans- och 

industribranschen innehöll 19 respektive 17 företag. För att underlätta detta hade möjligen en annan 

slags indelning av branscher varit lämplig. 

 

Variabeln storlek påvisade tvärtemot tidigare forskning ett negativt samband med de två beroende 

variablerna sociala och miljömässiga indikatorer. Detta innebär att resultatet i denna studie kan 

ifrågasättas eftersom endast ett fåtal studier erhållit samma resultat som denna. Som nämndes under 

slutsatser kan en möjlig anledning till detta resultat vara den egna klassificeringen av företagsstorlek. 

En alternativ indelning hade varit att likt tidigare studier dela in företagen utifrån dess omsättning, 

antal anställda eller totala tillgångar för att därmed eventuellt finna ett positivt samband. Dessutom 

hade studiens urval av företag kunnat utvidgats till att innehålla samtliga företag som rapporterar 

enligt GRI på Nasdaq och inte begränsats till endast Stockholmbörsen. Därmed hade det varit möjligt 

att undersöka om ett eventuellt samband mellan storlek och mängd indikatorer hade erhållits. 

Ytterligare en aspekt i samband med företagsstorlek hade varit att undersöka om resultatet av ett 

negativt samband mellan företagsstorlek och mängden rapporterade indikatorer är unikt för mängden 

indikatorer. Att rapportera indikatorer är endast en del av hela processen för hållbarhetsrapportering, 

och därmed hade det varit intressant att se hur stor inverkan indikatorerna har på sambandet med 

företagsstorlek jämfört med hela processen för hållbarhetsrapportering. 

 

Det faktum att denna studie begränsades till att endast undersöka sociala och miljömässiga indikatorer 

gör att vissa delar av begreppet hållbarhet har uteslutits. Därmed, som förslag till vidare forskning, 

vore det intressant att inkludera ekonomiska indikatorer för att se om dessa indikatorer kan påverka 

betydelsen av faktorerna företagsstorlek och bransch för antalet rapporterade indikatorer. Dessutom 

hade en jämförelse mellan rapportering av indikatorer mellan olika länder varit intressant då det 

möjligen kan finnas lagar och regler inom respektive land som kan påverka valet av rapporterande 

indikatorer. 

 

Ytterligare ett förslag på fortsatt forskning vore att jämföra rapporteringen av indikatorer mellan de 

olika versionerna av GRI, G3 och G4 och därmed undersöka eventuella förändringar och 

utvecklingen av rapporteringen de senaste åren fram tills idag. Dessutom hade intervjuer med 

rapporteringsansvariga på företagen kunnat resultera i en mer rättvis bild av anledningarna till antalet 

och typen indikatorer som företag väljer att rapportera. 
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Bilaga 1 – Kodningsschema    

1 – rapporterad indikator 

0 – Icke rapporterad indikator 

KODNINGSSCHEMA 

Företagsnamn: 

 

MILJÖ 

INDIKATORER 

 

KOD 

0/1 

SOCIAL INDIKATORER 

Arbetsförhållanden 

(LA) 

 

KOD 

0/1 

Mänskliga 

rättigheter 

(HR) 

 

KOD 

0/1 

Samhälle 

(SO) 

 

KOD 

0/1 

Produkt- 

ansvar 

(PR) 

 

KOD 

0/1 

EN1  LA1  HR1  SO1  PR1  

EN2  LA2  HR2  SO2  PR2  

EN3  LA3  HR3  SO3  PR3  

EN4  LA4  HR4  SO4  PR4  

EN5  LA5  HR5  SO5  PR5  

EN6  LA6  HR6  SO6  PR6  

EN7  LA7  HR7  SO7  PR7  

EN8  LA8  HR8  SO8  PR8  

EN9  LA9  HR9  SO9  PR9  

EN10  LA10  HR10  SO10    

EN11  LA11  HR11  SO11    

EN12  LA12  HR12      

EN13  LA13        

EN14  LA14        

EN15  LA15        

EN16  LA16        

EN17          

EN18          

EN19          

EN20          

EN21          

EN22          

EN23          

EN24          

EN25          
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EN26          

EN27          

EN28          

EN29          

EN30          

EN31          

EN32          

EN33          

EN34          
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Bilaga 2 – Kodningsmanual 

 

 

 

 

 

 

Manual vid kodning 

 

Vid kodning av har studiens författare utgått från företagens GRI-index som återfinns antingen som 

ett separat dokument och bilaga eller i företagens årsredovisning eller hållbarhetsrapport. I detta GRI-

index finns alla hållbarhetsindikatorer som företagen valt att rapportera, specificerade. För att en 

indikator ska anses uppfylla kraven för att markeras som rapporterad så måste den återfinnas i GRI 

specifikationen eller i företagens GRI dokument. Vid tillfällen där företag nämner att en indikator är 

delvis rapporterad så klassificeras denna indikator som helt rapporterad. Om en indikator anses 

rapporterad markeras detta i kodningsschemat med en 1, om en indikator inte anses uppfylla kraven 

för att vara rapporterad, markeras detta med siffran 0 i kodningsschemat. 
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Bilaga 3 - Undersökta företag och branschindelning. 

 Företagsnamn Bransch 

  Nasdaq OMX Stockholm 

1 Billerud Korsnäs Basmaterial 

2 Boliden Basmaterial 

3 HEXPOL Basmaterial 

4 Holmen Basmaterial 

5 Lucara Diamond Corp. Basmaterial 

6 Lundin Mining Corporation SDB Basmaterial 

7 Munksjö Oyj Basmaterial 

8 SSAB Basmaterial 

9 Stora Enso Basmaterial 

10 Atrium Ljungberg Finans 

11 Avanza Bank Holding Finans 

12 Castellum Finans 

13 Catena Finans 

14 Fabege Finans 

15 Handelsbanken Finans 

16 HEBA Finans 

17 Hufvudstaden Finans 

18 JM Finans 

19 Klövern Finans 

20 Kungsleden Finans 

21 Nordea Bank Finans 

22 Nordnet Finans 

23 Platzer Fastigheter Holding Finans 

24 Ratos Finans 

25 SEB Finans 

26 Swedbank Finans 

27 Wallenstam Finans 

28 Wihlborgs Fastigheter Finans 

29 Assa Abloy  Industri 

30 Atlas Copco Industri 

31 Fagerhult Industri 

32 Lindab International Industri 

33 NCC Industri 

34 NIBE industrier Industri 

35 Nobina Industri 

36 Nolato Industri 

37 Peab Industri 

38 SAAB Industri 

39 Sandvik Industri 

40 Securitas Industri 
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41 SKF Industri 

42 Systemair Industri 

43 Trelleborg Industri 

44 Volvo Industri 

45 ÅF Industri 

46 Cloetta Konsumtionsvaror 

47 Electrolux Konsumtionsvaror 

48 Fenix Outdoor International Konsumtionsvaror 

49 Husqvarna Konsumtionsvaror 

50 Mekonomen Konsumtionsvaror 

51 Nobia Konsumtionsvaror 

52 Oriflame Holding Konsumtionsvaror 

53 SCA Konsumtionsvaror 

54 Swedish Match Konsumtionsvaror 

55 Axfood Kundservice 

56 Byggmax Group Kundservice 

57 Clas Ohlson Kundservice 

58 Dustin Group Kundservice 

59 Hennes & Mauritz Kundservice 

60 ICA Gruppen Kundservice 

61 Kappahl Kundservice 

62 Modern Times Group Kundservice 

63 Rezidor Hotel Group Kundservice 

64 SAS Kundservice 

65 Scandic Hotels Group Kundservice 

66 Swedol Kundservice 

67 Lundin Petroleum Olja och gas 

68 Swedish Orphan Biovitrum Sjukvård 

69 Axis Teknologi 

70 Ericsson Teknologi 

71 Tieto Oyj Teknologi 

72 Com Hem Telekommunikation 

73 DGC One Telekommunikation 

74 Millicom Int. Cellular SDB Telekommunikation 

75 Tele 2 Telekommunikation 

76 Telia Sonera Telekommunikation 
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Bilaga 4 – Aspekter för miljö och sociala indikatorer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

MIJÖ 

Aspekter Indikatorer 

Material EN1-EN2 

Energi EN3-EN7 

Vatten EN8-EN10 

Biologisk mångfald EN11-EN14 

Utsläpp EN15-EN21 

Avloppsvatten och Avfall EN22-EN26 

Produkt och Tjänster EN27-EN28 

Efterlevnad EN29 

Transport EN30 

Övergripande EN31 

Miljöbedömning av leverantör EN32-EN33 

Miljöklagomål EN34 

SOCIALA 

Aspekter Indikatorer 

Anställningsförhållanden och arbetsvillkor (LA): 

Anställda LA1-LA3 

Relationen mellan ledning och anställda LA4 

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet LA5-LA8 

Utbildning LA9-LA11 

Mångfald och jämställdhet LA12 

Lika ersättning och lön för män och kvinnor LA13 

Arbetsvillkorsbedömning av leverantörer LA14-LA15 

Klagomålsmekanismer, arbetsförhållanden LA16 

Mänskliga rättigheter (HR): 

Investering HR1-HR2 

Icke-diskriminering HR3 

Föreningsrätt och rätt till kollektivavtal HR4 

Barnarbete HR5 

Tvångsarbete HR6 

Säkerhetsrutiner HR7 

Ursprungsbefolknings rättigheter HR8 

Värderingar HR9 

Leverantörsbedömning av mänskliga rättigheter HR10-HR11 

Klagomålsmekanismer, mänskliga rättigheter HR12 

Samhället (SO): 

Lokala samhällen SO1-SO2 

Antikorruption SO3-SO5 

Socialpolitik SO6 

Konkurrens SO7 

Efterlevnad SO8 
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Leverantörsbedömning av samhällspåverkan SO9-SO10 

Klagomålsmekanismer, samhällspåverkan SO11 

Produktansvar (PR): 

Kundhälsa och säkerhet PR1-PR2 

Produkt- och tjänstemärkning PR3-PR5 

Marknadskommunikation PR6-PR7 

Kundens integritet PR8 

Efterlevnad PR9 


