
 

 

AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI 
Avdelningen för ekonomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hållbarhetsrapportering- en deskriptiv studie 
om skillnader mellan finans- och 

industrisektorn 

-En studie på börsnoterade bolag i Sverige 

Amanda Johansson  
Josefin Werkmäster 

2018 
 

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp 
Företagsekonomi 

Ekonomprogrammet 
Examensarbete företagsekonomi C 

 
Handledare: Fredrik Hartwig 

Examinator: Stig Sörling 



 

 

AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI 
Avdelningen för ekonomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 
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Sammanfattning 

Titel: Hållbarhetsrapportering- en deskriptiv studie om skillnader mellan finans- och 

industrisektorn 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Amanda Johansson och Josefin Werkmäster 

Handledare: Fredrik Hartwig 

Datum: 2018 - januari 

                    

Syfte: Syftet med denna studie är att utifrån ekonomiska, miljömässiga och sociala indikatorer 

undersöka skillnaderna i hållbarhetsrapporteringen mellan företag inom industrisektorn och 

finanssektorn i Sverige samt att undersöka om det har skett någon förändring över tid. 

                

Metod: I föreliggande studie antas en positivistisk forskningsfilosofi med en deduktiv ansats. 

Studien är kvantitativ och sekundärdata i form av hållbarhetsrapporter har samlats in från 

företagens hemsidor. En longitudinell design har använts där data från åren 2012 och 2016 har 

granskats. 

                    

Resultat & slutsats: Studiens resultat visar att hållbarhetsrapporteringen skiljer sig åt mellan 

industri- och finanssektorn. Resultatet visar även att det har skett en förändring gällande 

rapporteringen över tid. 

                    

Förslag till fortsatt forskning: Framtida studier skulle kunna undersöka andra sektorer och 

avgränsa sig till en storlek. Det skulle även kunna göras en undersökning som fokuserar på 

kausala samband för att se vad skillnaderna kan bero på. 

                    

Uppsatsens bidrag: Studiens bidrag är att den jämför skillnaderna mellan enbart två sektorer på 

den svenska marknaden då tidigare studier har gjorts i andra länder och på flera branscher. 

                    

Nyckelord: CSR, GRI, hållbarhetsrapportering, indikatorer, sektorer, tid 

  



 

 

Abstract 

Title: Sustainability reporting- A descriptive study on differences between the financial and 

industrial sector 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Amanda Johansson och Josefin Werkmäster 

Supervisor: Fredrik Hartwig 

Date: 2018 – January 

 

Aim: The aim of this study is to investigate the differences in sustainability reporting between 

companies in the industrial sector and the financial sector in Sweden based on economic, 

environmental and social indicators and to investigate whether there has been any change over 

time. 

 

Method: In this study, a positivist research philosophy is assumed with a deductive approach. 

The study is quantitative and secondary data in the form of sustainability reports have been 

collected from companies' websites. A longitudinal design has been used where data from 2012 

and 2016 have been reviewed. 

 

Result & Conclusions: The study's results show that sustainability reporting differs between 

the industry and the finance sector. The result also shows that there has been a change in 

reporting over time. 

 

Suggestions for future research: Future studies could investigate other sectors and limit 

themselves to one size. It could also be a study focusing on causal relationships to see what the 

differences may be. 

 

Contribution of the thesis: The contribution of the study is that it compares the differences 

between only two sectors in the Swedish market since previous studies have been conducted in 

other countries and in several industries.                                

 

Key words: CSR, GRI, sustainability reporting, indicators, sectors, time. 
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1. Inledning 
Inledningskapitlet redogör för den bakgrund samt problemdiskussion som legat till 

grund för uppsatsen. Kapitlet avslutas med ett syfte som har varit uppsatsens 

utgångspunkt.  

 

1.1 Bakgrund                     

Earth Overshoot Day är en markering på när mänskligheten har tömt jorden på sin årliga 

resursbudget. Den 20 oktober år 2013 hade denna gräns passerats och i och med detta krävs nu 

resurser från mer än 1,5 planeter och år 2030 kommer det behövas minst två planeter. För att 

detta inte ska ske behöver en hållbar utveckling uppnås och en radikal förändring på global nivå 

ske. (Koho, Tapaninaho, Heilala & Torvinen, 2014) För över 20 år sedan presenterades 

Brundtlandrapporten som fram till idag har legat till grund för många studier gällande hållbar 

utveckling (Barkemeyer, Holt, Preuss & Tsang, 2011). Rapportens huvudsakliga fokus för en 

hållbar utveckling var att skapa en balans mellan sociala, ekonomiska och miljömässiga mål på 

både en nationell och internationell nivå. Världskommissionen för miljö och utveckling 

definierar i Brundtlandrapporten hållbar utveckling som  “utveckling som möter dagens behov 

utan att äventyra framtida generationers möjligheter att tillgodose sina egna behov”. 

(Brundtland, 1987) 

 

CSR innebär enligt Hopkins (2002) att företag tar ansvar för hur de påverkar samhället ur ett 

socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Möjliga intressenter finns både internt och 

externt i företaget och därför är det viktigt att intressenter behandlas på ett acceptabelt sätt. 

Kortfattat betyder detta att företagen ska skapa en högre levnadsstandard samtidigt som bolagets 

lönsamhet kvarstår. (Hopkins, 2002) För att uppmuntra till CSR finns bland annat Global 

reporting initiativs riktlinjer som ska hjälpa företagen med sina hållbarhetsrapporter genom att 

trycka på att företagen bland annat ska beskriva organisationen, hållbarhetsrevisionen och målen 

mot hållbarhet (Roca & Searcy, 2012). Enligt Hanh och Lülfs (2014) ska en hållbarhetsrapport 

ge en balanserad bild över företagets kapacitet inom hållbarhet. Att hållbarhetsrapportera 

innebär att organisationer utför en mätning och presenterar vad de har uppnått i sin strävan mot 

en hållbar utveckling både internt och externt i organisationen (GRI, 2006). 
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1.2 Problemdiskussion 

Många företag har kritiserats för att bidra till miljöproblem som exempelvis miljöförändringar, 

tömning av naturresurser, avfallsproduktion och ett försämrat miljöansvar överlag (Braam, Uit 

de Weerd, Hauck och Huijbregts, 2016). Braam et al. (2016) påstår att allmänhetens 

medvetenhet gällande företagens miljöpåverkan med åren har ökat och uppmärksammats av 

intressenter. Intressenter och leverantörer anser att företagen måste ta mer ansvar för effekterna 

av sina beslut och för att uppnå en hållbar utveckling (Braam et al., 2016). Att 

hållbarhetsrapportera kan enligt Kiliç, Kuzey och Uyar (2015) ge företaget fördelar som att 

förbättra sin image, stärka relationen till intressenter och legitimera företagets aktiviteter. Dessa 

fördelar och att företagen vill visa att de tar hållbar utveckling på allvar kan vara anledningar till 

att det har blivit allt vanligare med hållbarhetsrapportering (Braam et al., 2016). 

 

I en studie av Gamerschlag, Möller och Verbeteen (2011) undersökte de 

hållbarhetsrapporteringen i Tyskland och fann att det finns olika faktorer som påverkar vad 

företag väljer att rapportera i sina hållbarhetsrapporter. De kom fram till att storlek på företaget 

är en betydande faktor för hållbarhetsrapportering då det är vanligare att större företag 

rapporterar, vilket är samma resultat som Kuzey och Uyar (2017) erhöll i sin studie. Enligt 

Fernandez-Feijoo, Romero och Ruiz (2014) har stora företag med många intressenter en större 

påverkan på miljö och samhälle där intressenternas påtryckningar kan påverka transparensen i 

företagens hållbarhetsrapportering. Chen och Bouvain (2009) kom i en studie fram till att 

mindre företag tenderar att rapportera en mindre mängd hållbarhetsinformation och beroende på 

vilket land företaget verkar i betonar de olika frågor inom hållbarhet. Skuldsättningsgrad är en 

annan påverkande faktor som innebär att ju högre skuldsättningsgrad ett företag har desto 

mindre sannolikt är det att företaget publicerar en hållbarhetsrapport (Kuzey & Uyar, 2017). I 

studien av Kuzey och Uyar (2017) fann de även att ju högre likviditet ett företag har desto 

mindre intresse har de av att hållbarhetsrapportera. Andra faktorer som kan påverka hur företag 

hållbarhetsrapporterar är företagets synlighet, lönsamhet och en spridd aktieägarstruktur 

(Gamerschlag et al., 2011). 

 

Studien av Chen och Bouvain (2009) visade att det finns skillnader mellan olika branscher 

gällande vad som rapporteras i hållbarhetsrapporterna. Även Kuzey och Uyar (2017) fann att 

bransch är en påverkande faktor då deras studie visade att tillverkningsbranschen är mer 

benägen att hållbarhetsrapportera än företag inom servicebranschen. I studien utförd av Chen 

och Bouvain (2009) jämförde de hållbarhetsrapporteringen hos de ledande företagen i USA, 

Storbritannien, Australien och Tyskland. Studien visade att det fanns skillnader gällande den 

sociala aspekten mellan länderna och det fanns även signifikanta skillnader ur ett 
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miljöperspektiv mellan olika branscher (Chen & Bouvain, 2009). Även Gamerschlag et al. 

(2011) kom fram till att innehållet i hållbarhetsrapporterna skiljer sig mellan olika branscher. 

Exempelvis fann de att förorenande branscher tenderar att rapportera mer information gällande 

miljöaspekter medan IT och försäkring generellt rapporterar mindre CSR-information 

(Gamerschlag et al., 2011). 

 

En annan faktor som kan påverka hållbarhetsrapporteringen är enligt Aras och Crowther (2009) 

tid. En ökad transparens gällande företagets hållbarhetsaktiviteter kan ge stora fördelar vilket 

företagen blir allt mer medvetna om. Detta har lett till att rapporteringen av dessa aktiviteter har 

ökat under det senaste decenniet och även förväntas att öka med tiden (Aras & Crowther, 2009; 

Hopwood, 2009). Hopwood (2009) förutspår att det är de miljömässiga aspekterna som kommer 

att öka mest på grund av att företagen vill öka sin legitimitet. 

 

I industrisektorn ingår många tillverkande branscher och dessa är exempel på förorenande 

branscher där det enligt Koh et al. (2014) kommer behöva ske en rejäl förändring då de bidrar 

till en stor resursanvändning, avfall och utsläpp. En ökad efterfrågan och en ökning av 

tillverkningen leder till ett behov av att minska företagens miljöpåverkan och att göra mer med 

mindre (Koh et al., 2014). Enligt Dagiliene (2010) har företag inom tillverkande branscher en 

påverkan på ekosystemet och därför är det extra viktigt för dessa företag att rapportera om 

miljöskyddsfaktorer som exempelvis deltagande i miljöprogram och föroreningsbekämpning. 

Deegan och Gordon (1996) fann i en studie att företag med en stor miljöpåverkan tenderar att 

rapportera mest hållbarhetsinformation. Genom att rapportera mer positiv miljömässig 

information vill företagen att samhället ska få en positiv bild av företaget (Deegan & Gordon, 

1996). Gamerschlag et al. (2011) menar att företag inom förorenande branscher under lång tid 

har haft påtryckningar från betydelsefulla intressenter angående miljörapportering, vilket har lett 

till att de visar mycket information om miljöprestandan för att minska eventuella kostnader. 

Även Dobbs och Van Staden (2016) fann i sin studie att en stor anledning till att företag 

rapporterar mer om de miljömässiga aspekterna är på grund av att samhället är mer oroat över 

företag med en större miljöpåverkan. 

   

Till skillnad från industrisektorn där många förorenande branscher ingår så påverkar inte 

finanssektorn miljön och samhället genom direkta utsläpp och resursanvändning (Weber, Diaz 

& Schwegler, 2012). Jeucken och Bouma (1999) menar att finanssektorn är relativt ren och 

miljöbelastningen av energi, vatten och pappersanvändning är inte jämförbart med andra 

sektorer. Eftersom sektorn är så pass stor med flera olika branscher kan små förändringar leda 

till stora miljövinster eller miljöförluster (Jeucken & Bouma, 1999). I studien av Gamerschlag et 

al., (2011) fann de att företag inom dessa branscher generellt tenderar att rapportera mindre om 
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miljöfrågor vilket kan förklaras genom att de inte har lika stor miljöpåverkan som tillverkande 

branscher har. De fann även att de visar mindre information om den sociala aspekten i 

rapporteringen och detta är anmärkningsvärt då anställda anses vara en viktig tillgång inom 

dessa företag (Gamerschlag et al., 2011). Weber et al. (2012) kom i deras studie fram till att 

finanssektorn i allmänhet presterar relativt dåligt när det gäller CSR. Exempelvis underpresterar 

den finansiella sektorn jämfört med de flesta andra sektorerna gällande rapportering och de visar 

en medelprestation för miljön, samhällsrelationer och företagsstyrning (Weber et al., 2012). 

 

Det finns inga regler om hur hållbarhetsrapporter ska utformas men för att ge stöd finns GRI:s 

riktlinjer som beskriver de grundläggande principerna för vad den bör innehålla (GRI, 2006). I 

Chen och Bouvains (2009) studie undersökte de hållbarhetsrapporteringen i USA, 

Storbritannien, Australien och Tyskland och kom fram till att innehållet i rapporterna varierar 

beroende på vilken bransch företagen verkar inom. En liknande studie har gjorts i Tyskland av 

Gamerschlag et al. (2011) som även den visade att bransch är en påverkande faktor gällande 

hållbarhetsrapportering och att förorenade branscher tenderar att rapportera mer miljömässig 

information. Weber et al. (2012) gjorde en studie om finanssektorns prestationer gällande 

hållbarhetsrapportering och jämförde dessa med andra sektorers rapportering. Studien gjordes 

på länder i Nordamerika, Asien och Europa där bland annat Sverige undersöktes. Resultatet 

visade att finanssektorn överlag rapporterar mindre än de andra sektorerna som undersöktes och 

forskarna menar att en möjlig förklaring till detta kan vara att finanssektorn inte har lika stor 

miljöpåverkan som förorenande sektorer. (Weber et al., 2012)  Studien av Weber et al. (2012) 

jämförde finanssektorn med flera olika sektorer i bland annat Sverige och författarna menar att 

förorenande sektorer rapporterar mer information. Denna studie kommer istället att jämföra 

hållbarhetsrapporteringen i Sverige mellan finans- och industrisektorn för att se hur 

rapporteringen skiljer sig gällande de ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekterna.  

         

1.3 Syfte                     

Syftet med denna studie är att utifrån ekonomiska, miljömässiga och sociala indikatorer 

undersöka skillnaderna i  hållbarhetsrapporteringen mellan företag inom industrisektorn och 

finanssektorn i Sverige samt att undersöka om det har skett någon förändring över tid. 
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2. Litteraturgenomgång 

Detta kapitel börjar med en allmän referensram där relevant litteratur inom studiens 

ämne tas upp. Den teoretiska referensramen tar sedan upp teorier som kan ligga till 

grund för skillnaderna i hållbarhetsrapporteringen mellan sektorerna. Kapitlet avslutas 

med att presentera de forskningsfrågor som studien ämnar att besvara.  

 

2.1 Allmän referensram 

Den allmänna referensramen tar upp relevanta delar för studien för att ge en 

grundläggande förståelse inom ämnet. Dessa delar är corporate social responsibility, 

hållbarhetsrapportering och global reporting initiative.  

2.1.1 Corporate Social Responsibility 

Corporate Social Responsibility (CSR) handlar om den grundläggande idén om att 

företag måste möta samhällets förväntningar i praktiken (Gössling & Vocht, 2007). 

Företag förväntas uppträda på ett socialt ansvarsfullt sätt samtidigt som de skapar värde 

för investerare, men enligt Kiliç et al. (2015) kan en överfokusering på de finansiella 

resultaten samtidigt som andra aspekter inom företaget glöms bort leda till 

misslyckanden. CSR avser då att skapa en balans mellan företagens finansiella och icke-

finansiella mål samtidigt som det ser till samhällets intresse som helhet (Kiliç et al., 

2015). Icke-finansiell rapportering har utvecklats till begreppet “Triple bottom line” 

som syftar till att visa den ekonomiska, sociala och miljömässiga prestationen hos 

organisationer på ett balanserat sätt (Skouloudis, Evangelinos & Kourmousis, 2009). 

Många företag är angelägna om att visa sitt engagemang och rapportera om sina CSR-

aktiviteter som kan ge företagen många fördelar genom exempelvis ökad 

konsumentlojalitet, ökade marknadsandelar och en förbättrad organisationsimage (Du, 

Bhattacharya & Sen, 2010; Moratis, 2017). Moratis (2017) menar att om företag inte 

kan visa sitt engagemang på ett trovärdigt sätt kan det innebära risker för företagen 

gällande deras rykte och trovärdighet, vilket i sin tur kan leda till att intressenterna 

ifrågasätter deras arbete. 

 

I takt med en ökad uppmärksamhet gällande företagets påverkan på samhället krävs det 

enligt Menichini och Rosati (2014) att företagen tar större ansvar för sin 

affärsverksamhet. CSR ska säkerställa redovisningsansvaret och transparensen hos 

företag som arbetar med hållbar utveckling och därför blir hållbarhetsrapporteringen 
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viktig för att upprätthålla relationen med företagets intressenter (Menichini & Rosati, 

2014). Vartiak (2015) skriver i sin artikel om att CSR-rapporteringen har ökat enligt 

KMPG:s studie där de från år 1993 och 20 år framåt undersökte de 100 största företagen 

i 41 länder. Studien visade att CSR-rapporteringen i dessa företag hade ökat från 12% 

till 71% under dessa 20 år.  

 

2.1.2 Hållbarhetsrapportering 

Efterfrågan på information och transparens från noterade bolag har ökat och i takt med 

denna ökning har företag även valt att avslöja mer frivillig icke-finansiell information 

(Broberg, Tagesson & Collin, 2009). Strävan mot en hållbar utveckling har resulterat i 

ett ökat tryck från intressentgrupper om att företag ska hållbarhetsrapportera (Bonsón & 

Bednárová, 2014). Från och med den 31 december år 2016 är det enligt lag ett måste för 

större svenska företag att hållbarhetsrapportera enligt 10 § i 6 kap. av 

Årsredovisningslagen (1995:1554).  

De nya reglerna gäller företag som de två senaste räkenskapsåren har uppfyllt mer än ett 

av de följande kriterierna:      

–  medelantalet anställda ska ha uppgått till mer än 250,     

–  företagets balansomslutning ska ha uppgått till mer än 175 miljoner kronor,     

–  företagets nettoomsättning ska ha uppgått till mer än 350 miljoner kronor.  

 

Även fast det fortfarande är frivilligt för vissa företag att hållbarhetsrapportera och 

kostnaden för att göra detta är hög väljer ändå allt fler företag att rapportera om detta 

(Gamerschlag et al., 2011; Roca & Searcy, 2012). En hållbarhetsrapport ska enligt Roca 

och Searcy (2012) innehålla både kvalitativ och kvantitativ information om hur 

företaget har lyckats förbättra sitt ekonomiska, miljömässiga och sociala arbete.  

 

Tidigare forskning har visat att en faktor som påverkar vad företagen rapporterar är 

vilken bransch företaget verkar inom (Chen & Bouvain, 2009; Gamerschlag et al., 2011; 

Roca & Searcy, 2012; Bonsón & Bednárová, 2014; Kuzey & Uyar, 2017). I en 

undersökning av Roca och Searcy (2012) kom de fram till att energi- och 

teknikbranschen hade en jämn fördelning av information gällande ekonomiska, 

miljömässiga och sociala faktorer i sina hållbarhetsrapporter medan finans- och 

handelsbranschen rapporterade mest av ekonomiska faktorer och mindre av de andra. I 
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en annan undersökning som gjordes av Bonsón & Bednárová (2014) fann de att 

sjukvården visade minst information i sina hållbarhetsrapporter medan 

telekommunikation rapporterade mest. Det finns enligt Chen och Bouvain (2009) även 

indikationer på att företag som verkar inom en förorenande bransch visar mer 

miljömässigt innehåll i sina rapporter för att behålla företagets värde. Om företagen inte 

tar hänsyn till detta kan det leda till en negativ påverkan genom miljöskatter och att 

konsumenter väljer bort företaget (Chen & Bouvain, 2009). 

 

I en studie av Aras och Crowther (2009) fann de att en annan faktor som kan påverka 

hållbarhetsrapporteringen är tid. Under det senaste decenniet har informationen om 

företagens aktiviteter inom hållbarhet ökat drastiskt i och med att företagen har insett att 

en ökad transparens ger kommersiella fördelar. Författarna menar att 

hållbarhetsrapportering inte bara kommer öka över tiden på grund av att företag blir mer 

medvetna om konsekvenserna av att inte rapportera, utan även för att de förstår 

fördelarna med att rapportera mer information. (Aras & Crowther, 2009) Enligt 

Hopwood (2009) har det blivit allt viktigare för företag att rapportera sina miljömässiga 

aktiviteter och detta är något författaren tror kommer att fortsätta öka med tiden. Detta 

kan vara dels på grund av att företagen vill öka sin legitimitet över världen men även för 

att rapporteringen underlättar om de vill skapa en ny image av företaget (Hopwood, 

2009). 

 

2.1.3 Global reporting initiative  

År 1997 grundades Global reporting initiative (GRI) i Boston, USA. GRI har sina rötter 

i de amerikanska ideella organisationerna CERES och Tellus-institutet och är ett 

redovisningsramverk med ett innehåll som intressenter från hela världen har kommit 

överens om. Det finns till för att hjälpa företag och regeringar världen över att förstå och 

kommunicera sitt företags påverkan på kritiska hållbarhetsfrågor som mänskliga 

rättigheter, klimatförändringar, styrelseformer och socialt välbefinnande. (GRI, u.å.a) 

GRI:s riktlinjer är den mest använda standarden inom hållbarhetsrapportering i världen 

och gör det möjligt för företag och organisationer att rapportera om sina ekonomiska, 

miljömässiga och sociala resultat (Lougee & Wallace, 2008).  
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Chersan (2016) fann i sin studie att det sker en konstant ökning av rapportering enligt 

GRI som främst gäller stora och multinationella företag med betydande resurser. Något 

som Chersan (2016) och även Levy, Brown och de Jong (2010) kommit fram till är att 

GRI:s standarder och riktlinjer ignoreras av små och medelstora företag eftersom att det 

är kostsamt att rapportera om icke-finansiell information. GRI-guiden finns till för att ge 

exempel på hur ett företag kan välja att visa sitt hållbarhetsarbete. GRI utvärderar endast 

hur väl företagen anpassar sig till riktlinjerna och har inga krav på att det ska stämma 

överens med normerna. För att öka trovärdigheten i rapporterna kan de i ett senare 

skede kontrolleras av olika revisionsföretag. (Chersan, 2016)  

 

År 2006 kom GRI:s riktlinjer för G3 ut, dessa delas in i två delar där den första är 

redovisningsprinciper och vägledning och den andra är standardupplysningar. Det finns 

redovisningsprinciper för väsentlighet, kommunikation med intressenter, 

hållbarhetssammanhang och fullständighet som alla har grundläggande tester. För att 

avgöra vilka områden samt indikatorer som ska rapporteras används dessa principer 

tillsammans med standardupplysningar. Standardupplysningarna är indelade i tre delar, 

dessa är strategi och profil, hållbarhetsstyrning och resultatindikatorer. (GRI, 2006) 

 

Resultatindikatorerna är indelade i ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor. Den 

ekonomiska dimensionen förklarar organisationens ekonomiska förhållanden gentemot 

dess intressenter samt påverkan på ekonomiska system på lokal, nationell och global 

nivå. Den miljömässiga dimensionen innefattar hur organisationen påverkar det levande 

och icke levande naturliga systemet. De sociala frågorna inom hållbarhet avser 

organisationens påverkan på sociala system som exempelvis omfattar mänskliga 

rättigheter och anställningsförhållanden. Dessa tre dimensioner har kärn- och 

tilläggsindikatorer. Kärnindiktatorernas mål är att identifiera de indikatorer som tros 

vara av störst betydelse för de flesta organisationer, dock kan de uteslutas om de anses 

vara oväsentliga enligt GRI:s redovisningsprinciper. Tilläggsindikatorerna finns för att 

ge information om ämnen som anses viktiga i organisationen. (GRI, 2006) 

 

I maj år 2013 släpptes GRI:s nya riktlinjer G4 och från den 1 januari 2016 ska alla 

rapporter vara baserade på G4:s riktlinjer. G4 är uppdelad i två olika dokument där den 

första innefattar redovisningsprinciper och standardupplysningar, i detta dokument 

förklaras en effektiv rapportering samt kriterier för att rapportera “i enlighet” med 
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riktlinjerna. Det andra dokumentet är en implementationsmanual som förklarar hur 

företagen ska tillämpa rapporteringsprinciperna samt hur riktlinjerna ska tolkas. Det 

finns två alternativ för företag när de ska utforma sina hållbarhetsrapporter “i enlighet” 

med riktlinjerna, dessa alternativ är Core eller Comprehensive. Används Core-

alternativet ska företagen rapportera de mest väsentliga standardupplysningarna. 

Comprehensive bygger på Core och innebär att företagen ska rapportera ytterligare 

generella och specifika standardupplysningar. Resultatindikatorerna är fortfarande 

indelade i ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor och samtliga indikatorer finns 

fortfarande kvar men vissa under andra rubriker än tidigare. (GRI, 2015)  

 

I en studie av Roca och Searcy (2012) fann de att de mest förekommande rapporterade 

indikatorerna enligt GRI i den ekonomiska kategorin var EC1- direkt ekonomiskt värde. 

Inom de miljömässiga var det EN3- direkt energianvändning samt EN16- totala direkt 

och indirekta utsläpp av växthusgaser, som rapporterades mest. Inom den sociala 

kategorin var det LA1- total personalstyrka samt LA13- sammansättning av styrelse och 

ledning, samt uppdelning av andra anställda efter kön som rapporterades mest frekvent. 

Tarquinio och Raucci (2015) kom också fram till att de mest rapporterade indikatorerna 

var EC1, EN3 samt LA1.  

 

De minst rapporterade indikatorerna som Tarquinio och Raucci (2015) kom fram till i 

deras studie var inom den sociala kategorin och gällde främst faktorerna HR och PR. 

Även Roca och Searcy (2012) fann i deras undersökning att det var följande faktorer 

som rapporterades minst: EN25- identitet, storlek, skyddsstatus och värde avseende 

bilogisk mångfald för vattenmassor med tillhörande habitat som väsentligt påverkas av 

den redovisade organisationens utsläpp av vatten samt dess angivna avrinningsvatten, 

PR2- totalt antal fall där bestämmelser och frivilliga koder gällande hälso- och 

säkerhetspåverkan från produkter och tjänster under deras livscykel inte följts, samt 

PR4- totalt antal fall där bestämmelser och frivilliga koder för information om och 

märkning av produkter och tjänster inte följts.  

         

2.2 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen tar upp olika teorier som kan förklara varför företagen 

hållbarhetsrapporterar. 
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2.2.1 Legitimitetsteorin 

Det finns många anledningar till varför företag väljer att frivilligt rapportera sina 

hållbarhetsprestationer. Enligt Akmese, Cetin och Akmese (2015) hävdar 

legitimitetsteorin att rapportering av sociala och miljömässiga frågor leder till att 

intressenter bildar sig en positiv uppfattning om verksamheten. Teorin innebär att 

organisationer försöker se till att deras normer och värderingar stämmer överens med de 

samhällen de är verksamma i och att de ska uppfattas som legitima av utomstående 

(Brown & Deegan, 1998; Deegan & Unerman, 2011). Det krävs att organisationerna är 

lyhörda för den miljö de verkar inom då dessa normer inte är fasta utan är föränderliga 

över tiden (Deegan & Unerman, 2011). Enligt Suchman (1995) är legitimitet en 

generaliserad uppfattning om att ett företags handlingar är lämpliga inom ett socialt 

system som är konstruerat av normer, värderingar och definitioner. En låg legitimitet i 

företaget kan innebära allvarliga konsekvenser som i värsta fall kan leda till att de 

förlorar rätten att bedriva sin verksamhet och därför måste organisationen vara flexibel 

och lyhörd (Tilling, 2004; Deegan & Unerman, 2011). Enligt Deegan och Unerman 

(2011) kan legitimitetsteorin definieras som ett företags sociala kontrakt med samhället 

för att uppnå hållbar utveckling och bli framgångsrik. 

 

Enligt legitimitetsteorin är CSR ett svar på miljömässiga påtryckningar som inkluderar 

sociala, politiska och ekonomiska styrkor (Suchman, 1995). Deegan (2002) menar att 

teorin kan ge en förklaring till varför företagsledningen väljer att ge ut externa rapporter 

för att gynna organisationen. Företag visar sitt arbete inom CSR genom att använda 

olika strategier inom legitimitetsteorin för att lämna ut information som anses vara 

väsentlig samt för att anpassa sina strategier och ge ett positivt intryck mot dess 

intressenter och samhälle (Perks, Farache, Shukla & Berry, 2013). Enligt denna teori 

ska organisationer sträva efter en balans mellan sina handlingar och förmedla till 

samhället att deras handlingar och beteenden är mest lämpliga (Suchman, 1995; Deegan 

& Unerman, 2011). I en studie av Hedberg och von Malmborg (2002) där de undersökte 

GRI och CSR hos svenska företag kom de fram till att företagen först och främst 

rapporterar miljömässiga och sociala aspekter till finansiärer men även till andra 

intressenter för att uppfattas som legitima. 
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2.2.2 Intressentteorin 

Intressentteorin delas in i en etisk eller normativ gren samt en positiv. Denna teori 

fokuserar på åsikter och förväntningar från olika intressentgrupper snarare än samhället 

generellt som legitimitetsteorin gör. (Deegan & Unerman, 2011) Eftersom att det skiljer 

sig mellan olika intressentgrupper i hur de anser att en organisation ska bedriva sin 

verksamhet finns det enligt Deegan och Unerman (2011) så kallade sociala kontrakt 

med de olika intressentgrupperna.  

 

Den etiska grenen inom teorin innebär att företagets ledning tar hänsyn till alla 

intressenter oavsett om detta inte leder till en förbättrad ekonomisk prestation. De 

intressenter med större makt, som exempelvis aktieägare ska inte behandlas på något 

annat fördelaktigt sätt. Organisationen ska ta hänsyn till alla intressenters intressen och 

skulle det uppstå en intressekonflikt bör organisationen lösa denna för att nå optimal 

balans. Alla intressentgrupper har rätt att ta del av information även fast den kan anses 

vara irrelevant. Den etiska grenen skiljer inte på primära och sekundära intressenter. 

(Hasnas, 1998; Deegan & Unerman, 2011) 

 

Den positiva grenen handlar om hur de olika intressentgrupperna i samhället ska 

hanteras för att organisationen ska överleva. Organisationen kommer inte svara alla 

intressenter på samma sätt utan det är främst de intressenter som anses ha stor makt som 

de fokuserar på. En intressents förmåga att kunna påverka företagsledningen visar 

intressentens grad av kontroll över de resurser som organisationen behöver. (Deegan & 

Unerman, 2011) 

2.2.3 Signaleringsteorin  

Enligt Campbell, Shrives och Bohmbach-Saager (2001) hävdar signaleringsteorin att 

företag som anser sig vara bättre än andra företag signalerar detta till investerare för att 

locka till sig dessa samt för att få ett bättre rykte och ett starkare varumärke. Detta kan 

de göra genom att frivilligt rapportera information som överskrider den information som 

krävs enligt lag och på så sätt skapar de konkurrensfördelar mot företag som inte gör 

detta. Företag vill signalera att de är bättre än genomsnittet och enligt signaleringsteorin 

kommer de då välja att avslöja information framför att inte avslöja något. För att 

maximera sitt egenintresse och se till att företaget inte undervärderas vill de rapportera 
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sina utmärkande egenskaper. (Campbell et al., 2001). Enligt Hetze (2016) innebär dock 

inte CSR-rapportering att företagen automatiskt får ett bättre rykte.     

2.2.4 Institutionell teori  

Inom organisatoriska analyser har den institutionella teorin blivit ett stort och kraftfullt 

perspektiv. Denna teori är relevant då den är kompletterande till legitimitets- och 

intressentteorin i frågan om hur organisationer svarar till förändringar i sociala och 

institutionella påtryckningar och förväntningar. Teorin kan användas för att förklara 

varför företag väljer att frivilligt rapportera genom två huvuddimensioner där den första 

är isomorfism och den andra är frikoppling. (Deegan & Unerman, 2011) 

 

Isomorfism har enligt DiMaggio och Powell (1983) definierats som en process som 

tvingar en enhet i en population att likna andra enheter som har samma 

miljöförhållanden. Det finns tre isomorfistiska processer och dessa är tvingande, 

mimetisk och normativ. Den tvingande är när organisationen ändrar sina institutionella 

metoder på grund av tryck från intressenter och andra organisationer som de är 

beroende av. Den mimetiska isomorfismen innebär att en organisation omedvetet eller 

medvetet härmar och efterliknar en annan organisation för att bibehålla sin plats på 

marknaden. Den sista processen inom isomorfismen är normativ som innebär att normer 

utformas inom ett område och fungerar som påtryckningar för utformningen av en 

aktivitet. (DiMaggio & Powell, 1983)  

 

Den andra huvuddimensionen är enligt Deegan och Unerman (2011) frikoppling som 

innebär att det skiljer sig mellan vad företag rapporterar att de gör och vad de faktiskt 

gör i verkligheten, de följer inte de praxis som finns. Exempelvis kan rapporteringen 

visa ett stort engagemang inom sociala och miljömässiga aspekter fast de verkliga 

resultaten inte stämmer överens med detta (Deegan & Unerman, 2011). 

 

2.3 Forskningsfrågor  

CSR finns till för att uppfylla samhällets förväntningar gällande de ekonomiska, sociala och 

miljömässiga kategorierna, vilket kan generera många fördelar för företagen (Gössling & Vocht, 

2007; Du et al., 2010; Kiliç et al., 2015; Moratis, 2017). För att visa att företagen uppfyller detta 

väljer många företag att rapportera sin information angående dessa tre kategorier i en 

hållbarhetsrapport (Roca & Searcy, 2012). Innehållet i hållbarhetsrapporter har visat sig variera 

beroende på olika faktorer som exempelvis bransch (Chen & Bouvain, 2009; Gamerschlag et 
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al., 2011; Kuzey & Uyar, 2017), tid (Aras & Crowther, 2009, Hopwood, 2009), storlek 

(Gamerschlag et al., 2011; Fernandez-Feijoo et al., 2014; Kuzey & Uyar, 2017), land (Chen & 

Bouvain, 2009), skuldsättningsgrad (Kuzey & Uyar, 2017), likviditet (Kuzey & Uyar, 2017) 

samt synlighet, lönsamhet och aktieägarstruktur (Gamerschlag et al., 2011). I en studie av Chen 

och Bouvain (2009) visar det sig att det finns skillnader ur ett miljöperspektiv mellan olika 

branscher. Det finns flera teorier som kan förklara att rapporterna skiljer sig åt mellan 

sektorerna där en är intressentteorin då kraven från intressenterna är olika inom olika branscher 

(Deegan & Unerman, 2011). Tidigare forskning har visat att företag inom 

tillverkningsbranscher tenderar att hållbarhetsrapportera mer information än andra branscher 

(Kuzey & Uyar, 2017). Forskning visar även på att hur mycket som rapporteras inom varje 

kategori skiljer sig åt beroende på vilken bransch företaget verkar inom (Chen & Bouvain, 

2009). Exempelvis fann Gamerschlag et al. (2011) att företag inom en förorenad bransch 

rapporterar mer miljömässig information än företag inom försäkring och IT. Gamerschlag et al. 

(2011) fann också att företag som verkar inom branscher där miljöpåverkan är liten tenderar att 

rapportera mindre miljömässig information men även mindre gällande den sociala aspekten. 

Weber et al. (2012) fann i deras studie att finanssektorn är den sektor som rapporterar minst 

hållbarhetsinformation. Tid är enligt Aras och Crowther (2009) ytterligare en faktor som 

påverkar hållbarhetsrapporteringen och författarna menar att rapporteringen har ökat det senaste 

decenniet och även kommer fortsätta att öka. Även Hopwood (2009) förutspår att 

rapporteringen kommer öka med tiden och att företagen kommer rapportera mer om de 

miljömässiga aspekterna för att bibehålla sin legitimitet. Detta leder fram till studiens 

forskningsfrågor: 

 

• Skiljer sig innehållet i hållbarhetsrapporterna mellan finans- och 

industrisektorn? 

• Har rapporteringen inom sektorerna förändrats över tid? 
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3. Metod  

Den vetenskapliga utgångspunkten redogör för vilken forskningsfilosofi, 

forskningsansats och forskningsstrategi studien har samt vilket tidsperspektiv som har 

valts. Empirisk metod förklarar datainsamlingsmetoden, innehållsanalys, 

tillvägagångssätt samt studiens urval och bortfall. Slutligen tar metodkapitlet upp olika 

kvalitetskriterier samt käll- och metodkritik. 

 

3.1 Vetenskaplig utgångspunkt 

3.1.1 Forskningsfilosofi och forskningsansats 

Enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) är vetenskapens uppgift inom den positivistiska 

traditionen att förklara olika fenomen och att söka samband. Positivism kan handla om 

en deskriptiv kategori där en filosofisk ståndpunkt inom forskningen beskrivs (Bryman 

& Bell, 2013). Denna studie utgår ifrån ett positivistiskt synsätt eftersom att den 

undersöker om det finns ett samband mellan hållbarhetsrapportering och sektor. 

Vetenskapen ska även enligt Bryman och Bell (2013) vara objektiv och värderingsfri 

inom positivismen vilket denna studie strävat efter då den är fri från egna värderingar. 

Positivismen kan enligt Bryman och Bell (2013) ha antingen en deduktiv eller induktiv 

ansats. Med en deduktiv ansats utgår forskaren ifrån sina kunskaper inom ett område för 

att sedan härleda hypoteser. Först kommer teorin och hypoteserna som deducerats från 

denna och detta styr datainsamlingsprocessen. (Bryman & Bell, 2013) Även Patel och 

Davidsson (2003) hävdar att slutsatser dras utifrån allmänna principer och existerande 

teori och ur teorin härleds sedan hypoteser. I denna studie har forskningsfrågor 

utformats och teorier som kan ligga till grund för ämnet har använts för att svara på 

dessa vilket gör att studien följer den deduktiva ansatsen.  

3.1.2 Forskningsstrategi 

Valet av strategi har en påverkan på hur informationen som har samlats in hanteras 

(Patel & Davidsson, 2003). Den kvantitativa forskningsstrategin handlar om att 

forskaren samlar in numerisk data och att relationen mellan teori och forskning är 

deduktiv (Bryman & Bell, 2013). Enligt Patel och Davidsson (2003) innebär en 

kvantitativ strategi att forskningen utförs genom mätningar vid datainsamlingen och 

statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Denna studie har utgått ifrån en kvantitativ 

strategi genom att analysera hållbarhetsrapporter för att samla in numerisk data och 
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sedan sammanställa detta och koppla resultatet till teorin. Enligt Patel och Davidsson 

(2003) finns det två typer av statistik som bearbetar kvantitativ information på olika 

sätt, dessa är deskriptiv och hypotesprövande statistik. En deskriptiv statistik används 

för att i siffror ge en beskrivning av det insamlade materialet och genom detta belysa 

forskningsproblemet (Patel & Davidsson, 2003). I studien har en deskriptiv analys 

gjorts då siffror har samlats in med hjälp av en innehållsanalys för att beskriva vilka 

skillnader som finns mellan hur sektorerna hållbarhetsrapporterar.  

 

3.1.3 Tidsperspektiv  

Enligt Bryman och Bell (2013) används en longitudinell design för att kartlägga 

förändringar. Används en longitudinell design studeras ett urval först en gång och sedan 

minst en gång till vid ett annat tillfälle (Bryman & Bell, 2013). I studien används en 

longitudinell design då undersökningen bygger på att granska hållbarhetsrapporter från 

år 2012 och år 2016. Detta görs för att se om skillnaderna i hållbarhetsrapporteringen 

har förändrats över tid. År 2016 valdes då 2017 års hållbarhetsrapporter inte fanns 

tillgängliga när studien genomfördes. Valet av år 2012 beror på att det var detta år som 

var längst ifrån år 2016 och som uppfyllde kriteriet om att hållbarhetsrapportera enligt 

GRI. Enligt Bryman och Bell (2013) kan det uppkomma vissa problem med denna typ 

av design då det kan ske bortfall under tiden. I denna studie var bortfallet större år 2012 

då det var fler företag som inte redovisade enligt GRI:s riktlinjer då än år 2016. Om en 

innehållsanalys används, vilket denna studie gör, kan det vara förhållandevis lätt att ha 

en longitudinell design (Bryman & Bell, 2013). Under urval- och bortfall i avsnitt 3.2.2 

presenteras en redogörelse för de bortfall som skett.  

 

3.2 Empirisk metod 

3.2.1 Datainsamlingsmetod 

Sekundärdata är data som inte forskaren själv har samlat in utan som redan är 

sammanställd och finns tillgänglig för omgivningen (Saunders, Lewis & Thornhill, 

2012; Bryman & Bell, 2013). Hållbarhetsrapporterna som har studerats tolkas i denna 

studie som sekundärdata men det kan även ses som primärdata. Saunders et al. (2012) 

menar att när sekundärdatan är insamlad kan den analyseras vidare för att tillhandahålla 

nya kunskaper, tolkningar och slutsatser. En innehållsanalys som har gjorts i denna 
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studie kan vara tidskrävande och därför är det enligt Bryman och Bell (2013) en fördel 

att använda sig utav sekundärdata när en sådan analys ska genomföras. Genom att 

sekundärdata har använts i studien har tid sparats in och mer tid har kunnat läggas på att 

analysera datan istället för att samla in den. Det är nödvändigt att använda sekundärdata 

för att kunna genomföra denna studie eftersom att data från hållbarhetsrapporter måste 

hämtas för att göra det möjligt att se vad företagen väljer att rapportera.  

3.2.2 Urval och bortfall  

För att undersöka hur hållbarhetsrapporterna skiljer sig mellan industri- och 

finanssektorn har studien avgränsats till företag som är noterade på Nasdaq Stockholm 

och använder sig av GRI:s riktlinjer i sin hållbarhetsrapportering. Denna studie har som 

tidigare nämnts valt att undersöka sektorer istället för branscher och detta är för att 

erhålla ett tillräckligt stort urval. Studien undersöker alla noterade bolag inom dessa 

sektorer oberoende av storlek. För att se vilka företag som hör till respektive sektor 

utgår studien ifrån Nasdaq Stockholms indelning. Totala antalet företag var 141 inom 

dessa sektorer men efter bortfallet blev studiens urval inom finans 12 företag och inom 

industri 15 företag år 2012. År 2016 var urvalet inom finans 19 företag och inom 

industri var det 21 företag. Bortfallet var större år 2012 då det var fler företag som inte 

rapporterade enligt GRI:s riktlinjer det året. År 2016 var det fyra företag som 

rapporterade enligt GRI men som inte visade vilka indikatorer de använt sig av eller att 

index inte gick att hitta. Dessa företag har valts bort för att undvika egna tolkningar i 

studien.  

 

Finans år 2012 Industri år 2012

Totalt antal företag 56 Totalt antal företag 85

Företag som ej rapporterar enligt GRI 44 Företag som ej rapporterar enligt GRI 70

Företag som ej rapporterar indikatorer 0 Företag som ej rapporterar indikatorer 0

Företag där index ej hittats 0 Företag där index ej hittats 0

Studiens urval 12 Studiens urval 15

Finans år 2016 Industri år 2016

Totalt antal företag 56 Totalt antal företag 85

Företag som ej rapporterar enligt GRI 34 Företag som ej rapporterar enligt GRI 63

Företag som ej rapporterar indikatorer 2 Företag som ej rapporterar indikatorer 1

Företag där index ej hittats 1 Företag där index ej hittats 0

Studiens urval 19 Studiens urval 21
 

Tabell 1. Urval och bortfall 
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3.2.3 Innehållsanalys 

Enligt Krippendorff (2004) är innehållsanalys en forskningsteknik som används för att 

dra giltiga slutsatser från texter. Denna teknik kan tillhandahålla nya insikter, öka 

forskarens förståelse för särskilda fenomen eller informera om praktiska åtgärder 

(Krippendorff, 2004). Enligt Bryman och Bell (2013) går en innehållsanalys ut på att 

analysera dokument och med hjälp av kategorier kvantifiera innehållet på ett 

systematiskt och replikerbart sätt. I denna studie har en innehållsanalys använts när 

hållbarhetsrapporter från företag i finans- och industrisektorn har granskats. Endast 

företag som tillämpar GRI:s riktlinjer och som har ett GRI-index har granskats och en 

sammanställning av vilka resultatindikatorer som de har använt sig utav har gjorts 

manuellt. Ett viktigt steg i en innehållsanalys är enligt Bryman och Bell (2013) kodning. 

När företagen har sammanställts har de riktlinjer som de rapporterar enligt kodats om, 

där 2= G4, 1= G3 och 0= inget av dessa.  

 

Företag 2012 2016 Företag 2012 2016

Finans Industri

Atrium Ljungberg 1 2 ABB Ltd 1 2

Avanza bank 1 2 Addtech 1 2

Bonava 0 2 Alfa Laval 1 2

Castellum 0 2 ASSA ABLOY 1 2

Corem property group 0 2 Atlas Copco 1 2

Fabege 1 2 Concentric 0 2

Handelsbanken 1 2 Coor Service management holding 0 2

Hemfosa fastigheter 0 2 Fagerhult 1 2

Hoist finance 0 2 Lindab International 1 2

Hufvudstaden 0 2 Loomis 0 2

JM 1 2 NCC 0 2

Kinnevik 1 2 NIBE industrier 1 2

Kungsleden 1 2 Nobina 1 2

Nordax bank 0 2 Nolato 1 2

Nordea 1 2 Peab 1 2

SEB 1 2 SAAB 0 2

Swedbank 1 2 Sandvik 1 2

Wallenstam 1 2 SKF 1 2

Wihlborgs fastigheter 1 2 System air 0 2

Totalt 12 19 Trelleborg 1 2

Volvo 1 2

Totalt 15 21

 

Tabell 2. Företag som rapporterar enligt G3 och/eller G4 
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G3:s riktlinjer innefattar totalt 79 resultatindikatorer medan G4 har 91 indikatorer, detta 

har medfört att två indikatorprotokoll har utformats där ett är för G3 och ett för G4, 

dessa är bifogade som bilagor. G3:s protokoll är på svenska då dessa riktlinjer har 

funnits längre och en svensk översättning har gjorts, medan G4:s riktlinjer inte har 

funnits så länge och därför har ingen översättning gjorts. Något som är viktigt att tänka 

på gällande resultatet av rapporterade indikatorer är att vissa indikatorer har bytt plats i 

G4:s riktlinjer som exempelvis LA13 år 2012 som har bytt till LA12 år 2016. Att 

indikatorer har kommit till samt bytt plats mellan åren är inget som har påverkat 

resultaten i denna studie. I indikatorprotokollen har resultatindikatorerna som företagen 

rapporterar kodats om, där 1 = uppfyllt och 0= ej uppfyllt. De företag som rapporterat 

sina indikatorer som delvis uppfyllda räknas i denna studie som helt uppfyllda då 

studien inte avser att undersöka hur väl uppfyllda indikatorerna är utan enbart om de 

rapporteras eller inte. Resultaten i studien har sammanställts i tabeller och stapeldiagram 

för att tydligt visa vilka indikatorer som rapporteras samt skillnaderna mellan 

sektorerna.  

 

3.3 Kvalitetskriterier  

Enligt Bryman och Bell (2013) finns det tre kvalitetskrav för en kvantitativ metod och 

dessa är validitet, reliabilitet och replikation. Eftersom denna studie utgår ifrån en 

kvantitativ metod så har hänsyn tagits till dessa kvalitetskriterier. Bryman, Becker och 

Sempik (2008) gjorde en undersökning på vilka kvalitetskrav som finns gällande 

kvantitativ forskning och kom fram till att stödet för validitet och tillförlitlighet var 

störst medan replikerbarhet efterfrågades mindre. I denna studie har ändå replikerbarhet 

valts att ta med då det stärker kvaliteten om det går att upprepa forskningen.  

3.3.1 Reliabilitet  

Enligt Saunders et al. (2012) handlar reliabilitet om att datainsamlingsmetoden och det 

analytiska tillvägagångssättet ger överensstämmande resultat om de upprepas vid ett 

annat tillfälle eller återskapas av en annan forskare. Detta kvalitetskriterium är ofta 

aktuellt vid genomförandet av en kvantitativ undersökning då forskaren är intresserad 

av hur stabilt ett visst mått är (Bryman & Bell, 2012).  
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Två av de faktorer som enligt Bryman och Bell (2013) är viktiga vid avgörandet om ett 

mått är reliabelt är stabilitet och intern reliabilitet. Stabilitet innebär att måttet ska vara 

stabilt över tid så att resultatet inte varierar för mycket, exempelvis om ett urval mäts 

två gånger efter varandra så ska resultatet inte skilja sig åt i någon större utsträckning 

(Bryman & Bell, 2013). I denna studie granskas hållbarhetsrapporter från olika företag 

och skulle ytterligare en analys göras på samma företag skulle resultatet bli relativt lika 

eftersom att informationen i de publicerade rapporterna inte kan ändras med tiden. 

Intern reliabilitet handlar enligt Bryman och Bell (2013) om att indikatorer som utgör en 

skala eller ett index ska vara pålitliga och följdriktiga. Eftersom att indikatorerna i 

denna studie är tagna från GRI:s egna riktlinjer och GRI-indexen har studerats vid 

granskningen av rapporterna så stärks studiens interna reliabilitet. 

 

3.3.2 Validitet 

Enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) är begreppet validitet något som ofta berörs i 

metoddelen och ställer frågan om det som mäts verkligen är det som forskaren avser att 

mäta. Även Smith (2003) menar att validitet mäter i vilken grad forskning uppnår vad 

den ska göra. Det är en bedömning av om de slutsatser som en undersökning har 

kommit fram till hänger ihop eller inte (Bryman & Bell, 2013). Bryman och Bell (2013) 

tar upp tre viktiga former inom validitet där den första som nämns är begreppsvaliditet. 

Begreppsvaliditet riktar sig främst till kvantitativ forskning och handlar i grunden om 

huruvida ett mått för ett visst begrepp verkligen beskriver det begreppet som det är 

avsatt att förklara. Tidigare forskning visar på att bransch är en variabel som påverkar 

hållbarhetsrapporternas utformning (Roca & Searcy, 2012) och då branscher ingår i 

sektorer anses denna variabel användas i studien vilket gör att begreppsvaliditeten är 

hög. 

 

Bryman och Bell (2013) tar även upp två andra typer av validitet och dessa är intern- 

och extern validitet. Den interna validiteten förknippas med kausalitet och handlar om 

huruvida en slutsats rymmer ett kausalt förhållande mellan två eller fler variabler 

(Bryman & Bell, 2013). Eftersom denna studie enbart ska visa skillnaderna som finns 

mellan två sektorer och inte visa ett kausalt samband samt förklara vad orsaken till 

skillnaderna är så uppfylls inte den interna validiteten. Den externa validiteten vid 

kvantitativa forskningen är inriktad på hur urvalet gjorts som rör möjligheterna att få 
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fram ett representativt urval (Bryman & Bell, 2013). Denna studie har tagit hänsyn till 

denna typ av validitet då studien utgår från alla bolag inom två olika sektorer på Nasdaq 

Stockholm. I denna studie har 141 observationer gjorts och efter bortfallet blev urvalet 

27 stycken år 2012 och 40 stycken år 2016.  

3.3.3 Replikerbarhet 

Enligt Bryman och Bell (2013) uppfattas replikerbarhet som en viktig del inom den 

kvantitativa metoden, detta är för att minimera risken för bristande objektivitet och att 

forskarens värderingar ska ha kunnat påverkat resultatet. Därför är det viktigt att 

noggrant och konkret beskriva hur studien har gått tillväga för att den ska kunna 

replikeras av andra (Bryman & Bell, 2013). Studien anses vara lätt att replikera då den 

är uppbyggd på hållbarhetsrapporter som är offentlig och lättillgänglig information. 

Eftersom studien utgår från Nasdaq Stockholms lista finns den tillgänglig för alla. Hur 

studien har utförts beskrivs noga, alltifrån urval/bortfall till hur indikatorprotokollen har 

använts vilket gör att det är lätt att replikera studien.  

 

I studien har en innehållsanalys använts där ett kodningsschema har gjorts som gör det 

lätt för läsarna att följa med. Detta i sin tur leder till att det är enkelt att återskapa denna 

studie. Bryman och Bell (2013) skriver att en innehållsanalys är en öppen 

forskningsmetod som gör det lätt att beskriva hur man har gått till väga för sitt urval och 

utformat sitt kodningsschema. Vidare skriver de att replikationer och 

uppföljningsstudier då blir enkla att göra (Bryman & Bell, 2013).  

 

3.4 Källkritik 

Enligt Thurén (2013) är äkthet ett kriterium inom källkritik som innebär att källan är 

vad den utger sig för att vara och inte är en förfalskning. Då denna studie har analyserat 

hållbarhetsrapporter som företagen själva har sammanställt så uppfylls kriteriet om 

äkthet eftersom att det är originalhandlingar som måste vara sanningsenliga. När det 

gäller de vetenskapliga artiklarna som har använts i arbetet har äktheten säkerställts så 

mycket som möjligt genom en sökning efter artiklar som är peer-rewied och genom att 

kolla upp hur många gånger de har blivit citerade.  

 

Sekundärkällor ska enligt Bryman och Bell (2013) undvikas så gott det går om det går 

att få tag på originalkällan. Det kan skapa problem om en studie förlitar sig för mycket 
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på sekundärkällor eftersom att författaren till sekundärkällan har gjort en egen tolkning 

av originaltexten. Detta kan leda till en risk för vilseledande tolkningar av den 

ursprungliga texten så det är bäst att vara försiktig vid användning av sekundärkällor. 

(Bryman & Bell, 2013) I denna studie har därför originalkällan letats upp så långt det 

har varit möjligt för att kontrollera att informationen som har hittats i sekundärkällor 

stämmer.  

 

Ett tydligt system för källhänvisning och arkivering av källmaterialet är enligt Eriksson 

och Hultman (2014) något som krävs för att källorna ska finnas tillgängliga och för att 

äkthet och giltighet ska kunna granskas. I denna studie har refereringen följt APA-

systemet och samtliga källor som har använts i arbetet har presenterats i en 

källförteckning för att läsaren lätt ska kunna hitta källorna. Eriksson och Hultman 

(2014) anser att vid valet av källor är det viktigt att ta hänsyn till när källan har skapats 

då nyare källor stärker studiens kvalitet. I denna studie har därför nyare källor använts 

så mycket som möjligt genom arbetet men i vissa fall har äldre källor använts då det har 

passat bättre till vissa ämnesområden. 

                         

3.5 Metodkritik 

Den kvantitativa forskningsmetoden kan enligt Bryman och Bell (2013) kritiseras på 

olika sätt där en aspekt av kritiken är riktad mot den del som gäller mätprocessen då 

mätningarna kan uppfattas som mer exakta än vad de egentligen är. Under studiens gång 

har det funnits en medvetenhet gällande kritiken mot mätprocessen men denna metod 

har ändå valts då den passar bäst för att kunna uppfylla studiens syfte. Enligt Saunders 

et al. (2012) kan en annan kritik mot den kvantitativa metoden vara att insamlad data 

som inte har bearbetats är obrukbar. För att omvandla datan till information krävs det att 

analyser utförs med hjälp av statistik och diagram (Saunder et al., 2012). I denna studie 

har datan som samlats in sammanställts med hjälp av tabeller och diagram för att den 

ska vara användbar och för att ett resultat ska kunna erhållas. 

 

Som tidigare nämnts har denna studie samlat in material i form av sekundärdata. Detta 

har gjorts genom att besöka företagens hemsidor för att komma åt deras 

hållbarhetsrapporter. Bryman och Bell (2013) förklarar att det medför många fördelar 

att använda sekundärdata, bland annat sparas tid och pengar samt att data av hög 

kvalitet erhålls jämfört med om datan samlats in på egen hand. Att använda 
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sekundärdata medför inte enbart fördelar, Bryman och Bell (2013) nämner en del 

nackdelar som denna typ av data för med sig. Nackdelarna med denna typ av insamling 

är att det tar tid att göra sig bekant med materialet som samlats in och att datamängdens 

komplexitet kan göra det svårt att hålla kontroll på kvaliteten (Bryman & Bell, 2013). 

Insamlandet av materialet har i sig inte varit tidskrävande och då studien har granskat 

hållbarhetsrapporter från åren 2012 och 2016 har kvaliteten säkerställts då publicerade 

rapporter för åren inte har kunnat ändras i efterhand. 

 

Denna studie har vissa begränsningar där den första är att det är en deskriptiv studie 

med enbart två undersökningsvariabler som är sektor och tid. Studien har inga 

kontrollvariabler för att undersöka vad skillnaderna mellan sektorernas 

hållbarhetsrapportering kan bero på utan den undersöker endast skillnaderna mellan de 

två sektorerna och mellan år 2012 och år 2016. En annan begränsning med studien är att 

den endast jämför företag som följer GRI:s riktlinjer och inte tar hänsyn till någon 

annan standard. 
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4. Resultat 

I detta kapitel presenteras de resultat som studien har erhållit. Resultaten presenteras 

med hjälp av tabeller och stapeldiagram som tydliggör och ger stöd för texten. 

 

4.1 Skillnader mellan sektorerna 

Diagrammen nedan har sammanställt procentandelen indikatorer rapporterade av 

företag inom industri- och finanssektorn för åren 2012 och 2016. Samtliga företag under 

år 2012 rapporterade enligt G3 där det totalt fanns 79 indikatorer och år 2016 

rapporterade företagen enligt G4 där det fanns totalt 91 indikatorer.  

 

 

Diagram 1. Procentandel indikatorer rapporterade i varje sektor år 2012 

I diagram ett har en sammanställning av procentandelen indikatorer rapporterade av 

respektive sektor gjorts för år 2012. Som det går att utläsa av diagrammet rapporterades 

en högre procentandel indikatorer inom industrisektorn jämfört med finanssektorn. 

Inom industrisektorn rapporterades 44,3% av totala antalet indikatorer medan 

finanssektorn rapporterade 37,24%.  
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Diagram 2. Procentandel indikatorer rapporterade i varje sektor år 2016 

Diagram två visar procentandelen indikatorer rapporterade av respektive sektor för år 

2016. Även detta år hade industrisektorn en högre procentandel rapporterade indikatorer 

jämfört med finanssektorn. Skillnaden mellan sektorerna har ökat då industrisektorn 

rapporterade 30,3 % vilket är nästan dubbelt så mycket som finanssektorn som endast 

rapporterade 15,96%.  

 

 

Diagram 3. Procentandel indikatorer rapporterade i varje kategori år 2012 

I diagram tre visas en sammanställning över procentandelen indikatorer rapporterade 

inom varje kategori och sektor för år 2012. Det fanns totalt 9 ekonomiska, 30 
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miljömässiga och 40 sociala indikatorer att rapportera. Som det går att utläsa av 

diagrammet så är det de sociala indikatorerna som rapporteras i störst utsträckning i de 

båda sektorerna. Det är även gällande de sociala indikatorerna som skillnaden mellan 

sektorerna är minst i procentandelen rapporterade indikatorer. Inom finanssektorn 

rapporterades 36,11 % och inom industrisektorn rapporterades 39,25% av de 

ekonomiska indikatorerna. Det är de miljömässiga indikatorerna som skiljer sig mest 

mellan sektorerna då industrisektorn rapporterade 43,11 % och finanssektorn 28,88 %.  

 

 

Diagram 4. Procentandel indikatorer rapporterade i varje kategori år 2016 

I diagrammet ovan kan man utläsa procentandelen indikatorer rapporterade inom varje 

kategori och sektor för år 2016. År 2016 fanns det 9 ekonomiska, 34 miljömässiga och 

48 sociala indikatorer att rapportera. Diagrammet visar att den största skillnaden mellan 

sektorerna gäller de miljömässiga indikatorerna där finans endast rapporterade 12,07% 

medan industri rapporterade 34,59 %. De indikatorer som rapporterades i minst 

utsträckning i de båda sektorerna var de ekonomiska där finanssektorn rapporterade 

16,96% och industrisektorn rapporterade 20,11%.  
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4.2 Skillnader över tid  

 

 

Diagram 5. Procentandel indikatorer rapporterade inom finanssektorn år 2012 och år 2016 

Diagram fem visar hur procentandelen i varje kategori inom finanssektorn har 

förändrats år 2016 jämfört med år 2012. Som det går att utläsa av diagrammet så har en 

minskning av procentandelen indikatorer skett inom samtliga kategorier år 2016. Den 

största minskningen har skett gällande de sociala indikatorerna där finanssektorn år 

2012 rapporterade 43,75 % och år 2016 rapporterades endast 18,53 %.  
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Diagram 6. Procentandel indikatorer rapporterade i industrisektorn år 2012 och år 2016 

Diagram sex visar förändringen i procentandelen mellan de olika kategorierna inom 

industrisektorn åren 2012 och 2016. Även inom denna sektor går det att se att 

rapporteringen av samtliga kategorier har minskat år 2016. Den största minskningen har 

skett inom de ekonomiska indikatorerna där det rapporterades 39,26% år 2012 och 

20,11% år 2016.  

 

 

Diagram 7. Procentandel indikatorer rapporterade i varje kategori mellan sektorerna år 2012 och år 2016 

Diagram sju visar procentandelen indikatorer i varje kategori mellan sektorerna åren 

2012 och 2016 för att se om sektorerna har kommit varandra närmre gällande 
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rapporteringen. Som det går att utläsa av diagrammet var sektorerna närmre varandra 

gällande rapporteringen år 2012. Sektorerna har kommit längre ifrån varandra år 2016 

gällande samtliga kategorier där den största skillnaden är de miljömässiga indikatorerna. 

 

4.3 Indikatorer 

I detta avsnitt presenteras sammanställningar av de olika indikatorerna som företagen 

inom de två sektorerna har rapporterat år 2012 och år 2016. För en förklaring av de 

olika indikatorerna, se bilaga 1 och 2. 

 

4.3.1 Ekonomiska indikatorer                                          

År 2012 Finans Finans Industri Industri År 2016 Finans Finans Industri Industri

Indikator Antal Procent Antal Procent Indikator Antal Procent Antal Procent

EC1 (K) 9 75% 14 93,30% EC1 13 68,40% 17 81%

EC2 (K) 7 58,30% 8 53,30% EC2 1 5,30% 8 38,10%

EC3 (K) 8 66,70% 11 73,30% EC3 5 26,30% 7 33,30%

EC4 (K) 6 50% 5 33,30% EC4 2 10,50% 3 14,30%

EC5 (T) 1 8,30% 2 13,30% EC5 0 0% 0 0%

EC6 (K) 0 0% 1 6,70% EC6 1 5,30% 1 4,80%

EC7 (K) 0 0% 5 33,30% EC7 2 10,50% 0 0%

EC8 (K) 6 50% 5 33,30% EC8 6 31,60% 3 14,30%

EC9 (T) 2 16,70% 2 13,30% EC9 1 5,30% 2 9,50%
 

Tabell 3. Ekonomiska indikatorer år 2012 och år 2016 

  

De mest respektive minst rapporterade ekonomiska indikatorerna år 2012

Mest Procent Minst Procent

Finans EC1 75% EC6, EC7 0%

Industri EC1 93,30% EC6 6,70%

De mest respektive minst rapporterade ekonomiska indikatorerna år 2016

Mest Procent Minst Procent

Finans EC1 68,40% EC5 0%

Industri EC1 81% EC5, EC7 0%  
Tabell 4. Mest respektive minst rapporterade ekonomiska indikatorer år 2012 och år 2016 

      I tabell tre har en sammanställning av de ekonomiska indikatorerna åren 2012 och 

2016 gjorts där tabellen visar antalet företag som har rapporterat varje indikator samt 

hur stor procentandel av företagen som rapporterat varje indikator. I tabell fyra visas 

vilka indikatorer inom respektive sektor som har rapporterats mest samt minst år 2012. 

Inom båda sektorerna var det indikatorn EC1 som rapporterades i störst utsträckning där 

75% av företagen inom finanssektorn och 93,3% inom industrisektorn rapporterade 
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denna indikator. De indikatorer som rapporterades minst inom finanssektorn var EC6 

och EC7 som inte rapporterades av något företag alls. Inom industrisektorn var det EC6 

som rapporterades minst av företagen med 6,7%. 

 

De mest respektive minst rapporterade indikatorerna inom finans- och industrisektorn år 

2016 visas också i tabell fyra. Även år 2016 var EC1 den mest rapporterade ekonomiska 

indikatorn inom de båda sektorerna där 68,4% av företagen inom finanssektorn och 

81% inom industrisektorn rapporterade denna indikator. Indikatorn EC5 rapporterades 

inte inom någon av sektorerna och inte heller EC7 inom industrisektorn. 
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4.3.2 Miljömässiga indikatorer 

År 2012 Finans Finans Industri Industri År 2016 Finans Finans Industri Industri

IndikatorAntal Procent Antal Procent IndikatorAntal Procent Antal Procent

EN1 (K) 1 8,30% 12 80,00% EN1 2 10,50% 8 38,10%

EN2 (K) 3 25,00% 10 66,70% EN2 0 0% 6 28,60%

EN3 (K) 5 41,70% 13 86,70% EN3 13 68,40% 15 71,40%

EN4 (K) 9 75,00% 14 93,30% EN4 2 10,50% 4 19,00%

EN5 (T) 9 75,00% 10 66,70% EN5 2 10,50% 11 52,40%

EN6 (T) 8 66,70% 10 66,70% EN6 6 31,60% 11 52,40%

EN7 (T) 5 41,70% 4 26,70% EN7 0 0% 10 47,60%

EN8 (K) 7 58,30% 12 80,00% EN8 3 15,80% 8 38,10%

EN9 (T) 0 0,00% 1 6,70% EN9 0 0% 2 9,50%

EN10 (T) 1 8,30% 2 13,30% EN10 0 0% 3 14,30%

EN11 (K) 1 8,30% 3 20,00% EN11 0 0% 1 4,80%

EN12 (K) 0 0,00% 2 13,30% EN12 0 0% 1 4,80%

EN13 (T) 0 0,00% 1 6,70% EN13 0 0% 1 4,80%

EN14 (T) 0 0,00% 1 6,70% EN14 0 0% 1 4,80%

EN15 (T) 0 0,00% 0 0% EN15 10 52,60% 15 71,40%

EN16 (K) 9 75,00% 14 93,30% EN16 15 78,90% 14 66,70%

EN17 (K) 8 66,70% 5 33,30% EN17 9 47,40% 8 38,10%

EN18 (T) 10 83,30% 10 66,70% EN18 2 10,50% 11 52,40%

EN19 (K) 0 0,00% 5 33,30% EN19 4 21,10% 11 52,40%

EN20 (K) 0 0,00% 7 46,70% EN20 0 0% 4 19,00%

EN21 (K) 0 0,00% 4 26,70% EN21 0 0% 8 38,10%

EN22 (K) 6 50,00% 12 80,00% EN22 0 0% 4 19,00%

EN23 (K) 1 8,30% 8 53,30% EN23 6 31,60% 11 52,40%

EN24 (T) 0 0,00% 0 0% EN24 0 0% 6 28,60%

EN25 (T) 0 0,00% 0 0% EN25 0 0% 1 4,80%

EN26 (K) 8 66,70% 10 66,70% EN26 0 0% 1 4,80%

EN27 (K) 0 0,00% 3 20,00% EN27 1 5,30% 9 42,90%

EN28 (K) 5 41,70% 9 60,00% EN28 0 0% 2 9,50%

EN29 (T) 6 50,00% 8 53,30% EN29 0 0% 10 47,60%

EN30 (T) 0 0,00% 4 26,70% EN30 0 0% 7 33,30%

EN31 0 0% 3 14,30%

EN32 9 47,40% 12 57,10%

EN33 0 0% 4 19,00%

EN34 0 0% 3 14,30%

 

Tabell 5. Miljömässiga indikatorer år 2012 och år 2016 
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De mest respektive minst rapporterade miljömässiga indikatorerna år 2012

Mest Procent Minst Procent

Finans EN18 83,30%

EN9, EN12, EN13, EN14, EN15, EN19, EN20, 

EN21, EN24, EN25, EN27 0%

Industri EN4, EN16 93,30% EN15, EN24, EN25 0%

De mest respektive minst rapporterade miljömässiga indikatorerna år 2016

Mest Procent Minst Procent

Finans EN16 78,90%

EN2, EN7, EN9, EN10, EN11, EN12, EN13, EN14, 

EN20, EN21, EN22, EN24, EN25, EN26, EN28, 

EN29, EN30, EN31, EN33, EN34 0%

Industri EN3, EN15 71,40% EN11, EN12, EN13, EN14, EN25, EN26 4,80%

 

Tabell 6. Mest respektive minst rapporterade miljömässiga indikatorer år 2012 och år 2016 

 

I tabell fem har en sammanställning av de miljömässiga indikatorerna som fanns år 

2012 respektive år 2016 gjorts och tabellen visar även hur stor del av företagen inom 

varje sektor som rapporterat varje indikator. I tabell fem framgår det att det är många 

indikatorer som inte har rapporterats alls inom de båda sektorerna år 2012 och dessa 

visas även i tabell sex. Den mest rapporterade indikatorn inom finanssektorn var EN18 

på 83,3% och inom industrisektorn var det EN4 och EN16 på 93,3%. De indikatorer 

som inte rapporterades inom någon av sektorerna var EN15, EN24 och EN25.  

 

År 2016 var det många miljömässiga indikatorer inom finanssektorn som inte 

rapporterades av något företag, detta visas också i tabell sex. De indikatorer som 

rapporterades minst inom industrisektorn var enbart rapporterade av ett företag vilket 

motsvarar 4,8% av företagen. Den mest rapporterade indikatorn inom finanssektorn var 

EN16 och denna rapporterades av 78,9 % av företagen. Inom industrisektorn 

rapporterade 71,4 % av företagen indikatorerna EN3 och EN15 vilka även var de som 

var mest rapporterade.  
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4.3.3 Sociala indikatorer 

År 2012 Finans Finans Industri Industri År 2016 Finans Finans Industri Industri

IndikatorAntal Procent Antal Procent IndikatorAntal Procent Antal Procent

LA1 (K) 10 83,30% 15 100,00% LA1 15 78,90% 12 57,10%

LA2 (K) 9 75,00% 10 66,70% LA2 1 5,30% 3 14,30%

LA3 (T) 5 41,70% 3 20,00% LA3 0 0,00% 1 4,80%

LA4 (K) 9 75,00% 9 60,00% LA4 2 10,50% 4 19,00%

LA5 (K) 6 50,00% 4 26,70% LA5 4 21,10% 9 42,90%

LA6 (T) 6 50,00% 11 73,30% LA6 10 52,60% 18 85,70%

LA7 (K) 5 41,70% 14 93,30% LA7 0 0% 4 19,00%

LA8 (K) 4 33,30% 6 40,00% LA8 1 5,30% 1 4,80%

LA9 (T) 4 33,30% 3 20,00% LA9 3 15,80% 9 42,90%

LA10 (K) 5 41,70% 11 73,30% LA10 5 26,30% 7 33,30%

LA11 (T) 6 50,00% 3 20,00% LA11 13 68,40% 13 61,90%

LA12 (T) 10 83,30% 10 66,70% LA12 18 94,70% 18 85,70%

LA13 (K) 11 91,70% 14 93,30% LA13 4 21,10% 5 23,80%

LA14 (K) 2 16,70% 3 20,00% LA14 5 26,30% 12 57,10%

HR1 (K) 6 50,00% 5 33,30% LA15 3 15,80% 4 19,00%

HR2 (K) 7 58,30% 9 60,00% LA16 0 0% 3 14,30%

HR3 (T) 2 16,70% 7 46,70% HR1 4 21,20% 2 9,50%

HR4 (K) 7 58,30% 11 73,30% HR2 0 0% 5 23,80%

HR5 (K) 4 33,30% 10 66,70% HR3 7 36,80% 8 38,10%

HR6 (K) 5 41,70% 11 73,30% HR4 0 0% 8 38,10%

HR7 (K) 4 33,30% 11 73,30% HR5 0 0% 9 42,90%

HR8 (T) 0 0% 1 6,70% HR6 0 0% 9 42,90%

HR9 (T) 0 0% 1 6,70% HR7 0 0% 2 9,50%

S01 (K) 3 25,00% 5 33,30% HR8 0 0% 1 4,80%

S02 (K) 8 66,70% 8 53,30% HR9 0 0% 3 14,30%

S03 (K) 7 58,30% 9 60,00% HR10 6 31,60% 14 66,70%

S04 (K) 5 41,70% 10 66,70% HR11 0 0% 5 23,80%

S05 (K) 7 58,30% 8 53,30% HR12 0 0% 3 14,30%

S06 (T) 1 8,30% 4 26,70% S01 5 26,30% 5 23,80%

S07 (T) 4 33,30% 8 53,30% S02 0 0% 1 4,80%

S08 (K) 7 58,30% 9 60,00% S03 9 47,40% 11 52,40%  
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PR2 (T) 0 0% 3 20,00% S05 10 52,60% 7 33,30%

PR3 (K) 6 50,00% 4 26,70% SO6 1 5,30% 1 4,80%

PR4 (T) 0 0% 3 20,00% SO7 1 5,30% 11 52,40%

PR5 (T) 11 91,70% 6 40,00% SO8 10 52,60% 8 38,10%

PR6 (K) 8 66,70% 4 26,70% SO9 1 5,30% 6 28,60%

PR7 (T) 2 16,70% 2 13,30% SO10 1 5,30% 2 9,50%

PR8 (T) 2 16,70% 2 13,30% SO11 1 5,30% 3 14,30%

PR9 (K) 5 41,70% 7 46,70% PR1 0 0% 4 19,00%

PR2 1 5,30% 3 14,30%

PR3 2 10,50% 3 14,30%

PR4 1 5,30% 2 9,50%

PR5 16 84,20% 8 38,10%

PR6 0 0% 2 9,50%

PR7 1 5,30% 0 0%

PR8 4 21,20% 1 4,80%

PR9 2 10,50% 3 14,30%  

Tabell 7. Sociala indikatorer år 2012 och år 2016 

 

De mest respektive minst rapporterade sociala indikatorerna år 2012

Mest Procent Minst Procent

Finans LA13, PR5 91,70% HR8, HR9, PR2, PR4 0%

Industri LA1 100% HR8, HR9 6,70%

De mest respektive minst rapporterade sociala indikatorerna år 2016

Mest Procent Minst Procent

Finans LA12 94,70%

LA3, LA7, LA16, HR2, HR4, 

HR5, HR6, HR7, HR8, HR9, 

HR11, HR12, SO2, PR1, PR6 0%

Industri LA6, LA12 85,70% PR7 0%  

Tabell 8. Mest respektive minst rapporterade sociala indikatorer år 2012 och år 2016 

 

I tabell sju har en sammanställning gjorts över de sociala indikatorerna som finns att 

rapportera enligt G3 och G4 för åren 2012 och 2016. Som det framgår i tabell åtta 

rapporterades indikatorn LA1 av samtliga företag inom industrisektorn år 2012. LA13 

och PR5 var de indikatorer som rapporterades mest inom finanssektorn. HR8 och HR9 

rapporterades minst av företagen inom båda sektorerna och även PR2 och PR4 inom 

finanssektorn.  

 

År 2016 rapporterades LA6 och LA12 i störst utsträckning av 85,7% av företagen inom 

industrisektorn vilket visas i tabell åtta. LA12 var även den mest rapporterade 
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indikatorn inom finanssektorn där 94,7% av företagen hade rapporterat denna. De 

indikatorer som inte rapporterades av något företag inom finanssektorn hade blivit 

rapporterade inom industrisektorn. PR7 som inte hade rapporterats av något företag 

inom industrisektorn hade endast blivit rapporterad av ett företag inom finanssektorn.  

 

4.4 Sammanfattning resultat 

Sammanfattningsvis visar resultaten av undersökningen att företag inom industrisektorn 

tenderar att rapportera en högre procentandel indikatorer än finanssektorn både år 2012 och år 

2016.  Studiens resultat tyder även på att det är rapporteringen av de miljömässiga indikatorerna 

där skillnaden är som störst. Överlag har rapporteringen av indikatorerna minskat år 2016 inom 

de båda sektorerna där den största minskningen inom finans gällde de sociala indikatorerna och 

inom industrisektorn var det de ekonomiska. Skillnaderna i rapporteringen mellan de olika 

sektorerna har inte minskat över tiden utan skillnaderna har istället blivit större där den största 

skillnaden gäller de miljömässiga indikatorerna. Gällande de ekonomiska indikatorer som 

företagen har valt att rapportera år 2012 och år 2016 var variationen inte så stor, där den mest 

rapporterade inom de båda sektorerna gällde EC1- skapat och levererat direkt och ekonomiskt 

värde. De miljömässiga och sociala indikatorerna skiljde sig däremot mer och hade en större 

variation mellan sektorerna. 
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5. Analys  

I detta kapitel görs en analys av studiens resultat genom att koppla dessa till tidigare 

forskning.  

 

5.1 Skillnader mellan sektorerna 

Resultatet från studien tyder på att det finns skillnader mellan industri- och 

finanssektorn gällande rapporteringen av antalet indikatorer åren 2012 och 2016. Detta 

är i linje med tidigare forskning då resultatet från Chen och Bouvains (2009) studie 

visade att utformningen av hållbarhetsrapporter skiljer sig åt mellan olika branscher. En 

anledning till skillnaderna kan vara att det är frivilligt för vissa företag att 

hållbarhetsrapportera vilket kan påverka vad företagen väljer att visa i sina rapporter 

(Roca & Searcy, 2012). I studien av Kuzey och Uyar (2017) fann de att tillverkande 

branscher är mer benägna att hållbarhetsrapportera än servicebranscher. I 

industrisektorn ingår det fler företag från tillverkande branscher och i finanssektorn 

ingår fler företag som är inriktade mot service, vilket kan vara en anledning till att 

resultatet visar att industrisektorn rapporterar mest information båda åren.     

 

Hållbarhetsrapporteringens skillnader mellan industri- och finanssektorn kan även 

förklaras med hjälp utav olika teorier. Legitimitetsteorin innebär att företagen vill 

uppfattas som legitima och se till att deras värderingar stämmer överens med samhällets 

värderingar (Deegan & Unerman, 2011). Då finans- och industrisektorn verkar inom 

olika miljöer så är samhällets krav på vad som ska rapporteras olika inom dessa 

sektorer. En annan förklaring till skillnaderna i rapporteringen kan vara att företagen tar 

hänsyn till olika intressentgruppers åsikter samt förväntningar och på så vis kan en 

variation i rapporteringen uppkomma (Deegan & Unerman, 2011). Det skiljer sig 

gällande hur olika intressentgrupper anser att organisationer ska bedrivas vilket kan 

göra att industrisektorns intressenter kräver något annat än vad intressenterna inom 

finanssektorn gör och detta kan i sin tur leda till att företagen rapporterar olika 

information. 

5.1.1 Ekonomiskt 

I en studie av Roca och Searcy (2012) fann de att finanssektorn rapporterade mest av de 

ekonomiska aspekterna och mindre av de andra. Denna studie har inte erhållit samma 

resultat då den visar att det var de sociala indikatorerna som rapporteras mest inom 
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finanssektorn för både år 2012 och år 2016. Resultaten från denna studie visar att det är 

EC1 som är den mest rapporterade indikatorn inom bägge sektorerna för år 2012 och år 

2016. Detta stämmer överens med studien av Roca & Searcy (2012) samt det resultatet 

som Tarquinio och Raucci (2015) erhöll när de undersökte vilken indikator inom den 

ekonomiska kategorin som rapporterades mest. Att det är samma indikator som 

rapporteras mest inom de båda sektorerna skulle kunna förklaras utifrån den 

institutionella teorin och den mimetiska isomorfismen som enligt DiMaggio och Powell 

(1983) innebär att företag medvetet eller omedvetet efterliknar andra företag för att 

behålla sin plats på marknaden. Företagen kan använda det som ett konkurrensmedel då 

de genom att rapportera liknande indikatorer som andra kan konkurrera med dessa, och 

detta kan vara en anledning till att företagen inom respektive sektor rapporterar ungefär 

samma indikatorer.  

5.1.2 Miljömässigt 

Resultatet av studien visar att den kategori där skillnaden mellan sektorerna är störst 

både år 2012 och år 2016 är den miljömässiga kategorin som rapporterades mest av 

företag inom industrisektorn. Chen och Bouvain (2009) fann i sin studie att en 

förorenande bransch tenderar att visa mer miljömässigt innehåll i sina rapporter och 

detta visar även resultatet av denna studie då industrisektorn visar en högre procentandel 

samt fler rapporterade miljömässiga indikatorer än finanssektorn. I studien av 

Gamerschlag et al. (2011) kom de fram till att företag som rapporterar få 

miljöindikatorer kan förklaras genom att de inte har lika stor miljöpåverkan som 

förorenande företag har och detta kan vara en förklaring till varför finanssektorn 

rapporterar mindre miljömässiga indikatorer jämfört med industrisektorn. Den mest 

rapporterade indikatorn i finanssektorn år 2012 var EN18 och år 2016 var det EN16, 

medan det i industrisektorn år 2012 var EN4 samt EN16 och år 2016 var det EN3 samt 

EN15. Tidigare forskning visar att de mest rapporterade miljömässiga indikatorerna är 

EN3 och EN16 (Roca & Searcy, 2012; Tarquinio & Raucci, 2015) vilket stämmer 

överens med resultatet studien erhöll för finanssektorn år 2016 samt för industrisektorn 

år 2012 och år 2016.  

 

EN25- information gällande biologisk mångfald, är den indikator som Roca och Searcy 

(2012) fann att företag rapporterar minst om inom den miljömässiga kategorin. Detta 

stämmer bra med denna studies erhållna resultat, däremot visar denna studie fler 
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indikatorer som företag inte rapporterar alls inom bägge sektorerna. Finanssektorn har 

ett större antal icke rapporterade indikatorer bägge åren jämfört med industrisektorn. En 

förklaring till att industrisektorn har en högre andel rapporterade miljöindikatorer kan 

enligt Akmese et al. (2015) förklaras med legitimitetsteorin som innebär att 

organisationer försöker se till att deras normer och värderingar stämmer överens med de 

samhällen de verkar inom och uppfattas som legitima av utomstående. För att uppfattas 

som legitima kan en rapportering av miljömässiga frågor leda till att verksamheten 

uppfattas som positiv i intressenternas ögon (Kiliç et al., 2015).     

                 

5.1.3 Socialt 

De sociala indikatorerna var de som rapporterades i störst utsträckning inom de båda 

sektorerna år 2012, och även inom finanssektorn år 2016. Tidigare forskning av 

Gamerschlag et al. (2011) fann att företag inom finanssektorn visar mindre information 

om sociala frågor i sin rapportering än vad tillverkande företag gör vilket stämmer 

överens med resultaten från denna studie där industrisektorn visade mer sociala 

indikatorer än finanssektorn. Däremot var det de sociala indikatorerna som 

finanssektorn rapporterade mest utav både år 2012 och år 2016. En anledning till att de 

sociala indikatorerna rapporterades mest kan förklaras med hjälp av signaleringsteorin. 

Denna teori innebär enligt Campbell et al. (2001) att företag signalerar till investerare 

och intressenter att de är bättre än andra för att få ett starkare varumärke. Genom att 

rapportera många sociala indikatorer kan företagen visa att de är mån om sina anställda, 

mänskliga rättigheter, samhället och att de tar ansvar för sina produkter/tjänster, vilket 

kan ge företaget konkurrensfördelar.  

 

I studien av Tarquinio och Raucci (2015) fann de att inom den sociala kategorin var det 

indikatorerna gällande HR och PR som var de som var minst rapporterade. Detta 

stämmer till viss del överens med studiens erhållna resultat, däremot är PR5 rapporterat 

av 91,7% av företagen inom finanssektorn år 2012. Indikatorerna som rapporterades 

minst inom denna kategori i de båda sektorerna var HR8, HR9, PR2 och PR4 för år 

2012. Detta överensstämmer till viss del med tidigare forskning som visar att de minst 

rapporterade indikatorerna var PR2 och PR4. (Roca & Searcy, 2012)  
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5.2 Skillnader över tid 

Studiens resultat visar att hållbarhetsrapporteringen har minskat över tiden mellan åren 

2012 och 2016 inom de båda sektorerna. Inom finanssektorn är det de sociala 

indikatorerna som har minskat mest inom rapporteringen, år 2012 rapporterades 43,75% 

av de sociala indikatorerna och år 2016 endast 18,53%. I industrisektorn skedde den 

största minskningen av rapporterade indikatorer inom den ekonomiska kategorin, där de 

minskade från 39,26 % år 2012 till 20,11% år 2016. Dessa resultat överensstämmer inte 

med tidigare forskning som säger att hållbarhetsrapporteringen kommer öka över tiden 

då företag blir mer medvetna om de konsekvenser som kan uppstå om man inte 

rapporterar (Aras & Crowther, 2009). Hopwood (2009) påstår i sin studie att 

rapporteringen av de miljömässiga indikatorerna är de som ska öka mest över tiden 

vilket inte stämmer överens med resultatet av denna studie då alla kategorier har 

minskat, dock är det de miljömässiga indikatorerna som har minskat minst. Denna 

studie visar att industri- och finanssektorn har kommit längre ifrån varandra i sin 

hållbarhetsrapportering gällande samtliga kategorier år 2016 jämfört med år 2012. Detta 

beror på att rapporteringen hos finanssektorn har minskat mycket mer än hos 

industrisektorn gällande de miljömässiga och sociala kategorierna.  
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6. Slutsats, bidrag och vidare forskning 

Kapitlet svarar på uppsatsens syfte och tar upp en sammanfattande slutsats av studiens 

erhållna resultat, studiens bidrag samt förslag till vidare forskning.  

 

6.1 Sammanfattande slutsats 

Studiens syfte är att utifrån GRI:s indikatorer undersöka om det finns några skillnader i 

hållbarhetsrapporteringen mellan finans- och industrisektorn i Sverige och även undersöka om 

det har skett någon förändring över tid. Undersökningen har gjorts med hjälp av en 

innehållsanalys där hållbarhetsrapporter hos företag inom dessa sektorer har granskats och en 

jämförelse av vilka indikatorer som de har rapporterat har gjorts. Genom att göra detta samt att 

koppla resultaten till fyra olika vetenskapliga teorier har studiens syfte uppfyllts och resultatet 

visar att det finns skillnader mellan sektorerna och även över tid. 

 

Tidigare forskning har visat att bransch är en påverkande faktor gällande hur företag 

hållbarhetsrapporterar (Chen & Bouvain, 2009; Gamerschlag et al., 2011; Kuzey & Uyar, 

2017). Även resultatet från denna studie visar detta då industrisektorn rapporterade mer 

hållbarhetsinformation än finanssektorn både år 2012 och år 2016. Kuzey och Uyar (2017) fann 

i sin studie att tillverkande företag tenderar att rapportera mer än vad serviceföretag gör vilket 

överensstämmer med resultatet från denna studie då industrisektorn som rapporterade mer än 

finanssektorn innehåller många tillverkande branscher. Resultatet från denna studie visar att den 

största skillnaden mellan sektorerna gällde den miljömässiga kategorin. Denna skillnad kan dels 

förklaras med hjälp av legitimitetsteorin eftersom att industrisektorn är mer förorenande än 

finanssektorn och detta kan vara en förklaring till att de rapporterar fler indikatorer för att ses 

som legitima och uppfylla samhällets förväntningar. Intressentteorin kan också förklara 

skillnaderna då intressenterna inom industrisektorn kan kräva annan information gällande 

hållbarhet än vad intressenterna inom finanssektorn gör. Detta kan exempelvis bero på att 

industrisektorn har en större miljöpåverkan och på grund av detta har de större krav på sig att 

rapportera mer miljömässiga indikatorer.  

 

Gällande de ekonomiska indikatorerna så stämmer resultatet från denna studie om den mest 

rapporterade indikatorn överens med tidigare studier av Roca och Searcy (2012) samt Tarquinio 

och Raucci (2015) som även de fann att det var indikatorn EC1. Däremot har Roca och Searcy 

(2012) funnit att finanssektorn rapporterade mest av de ekonomiska indikatorerna medan denna 

studie visar att de rapporterade mest av de sociala. De indikatorer som rapporterades mest inom 

båda sektorerna år 2012 och även inom finanssektorn år 2016 var de sociala. Resultatet visar att 

industrisektorn rapporterar mer sociala indikatorer än finanssektorn och detta överensstämmer 
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med tidigare forskning av Gamerschlag et al. (2011) som i sin studie fann att företag inom 

finanssektorn rapporterar mindre om sociala frågor än vad tillverkande företag gör.  

                 

Ett annat resultat som denna studie erhöll är att hållbarhetsrapporteringen har minskat år 2016 

jämfört med år 2012 inom både industri- och finanssektorn. Detta resultat överensstämmer dock 

inte med tidigare forskning då både Aras och Crowther (2009) och Hopwood (2009) sagt att 

hållbarhetsrapporteringen kommer att öka med tiden. Aras och Crowther (2009) menar att 

företag kommer att rapportera mer då de blir mer medvetna om fördelarna med 

hållbarhetsrapportering och Hopwood (2009) påstår att den miljömässiga rapporteringen är den 

som ska öka mest över tiden. Alla kategorier har enligt denna studie minskat inom båda 

sektorerna men de miljömässiga indikatorerna har minskat minst. Resultatet visade även att 

sektorerna har kommit längre ifrån varandra i sin hållbarhetsrapportering vilket beror på att 

finanssektorns rapportering har minskat mer än industrisektorns rapportering. 

 

En möjlig förklaring till varför denna studies resultat angående hållbarhetsrapportering 

över tid skiljer sig från vad forskare förutspått kan vara att när företag rapporterar enligt 

GRI ska de visa de mest väsentliga indikatorerna. Detta kan innebära att företag 

uppfyller fler indikatorer än vad de rapporterar och därför kan resultat bli missvisande 

jämfört med om mätningen skett på ett annat sätt. En annan tänkbar förklaring kan vara 

att den tidigare forskningen som denna studie bygger på är gjord i andra länder än 

Sverige och där kan kraven gällande hållbarhetsrapportering skilja sig.  

 

6.2 Studiens bidrag 
Detta kapitel redogör för studiens praktiska och teoretiska bidrag.  

6.2.1 Studiens praktiska bidrag 

Syftet med denna studie är att undersöka hur hållbarhetsrapporteringen skiljer sig åt mellan 

finans- och industrisektorn. Resultatet som studien har erhållit är att industrisektorn har 

rapporterat i större utsträckning än finanssektorn och det visar även hur mycket sektorerna har 

rapporterat inom varje kategori. Detta kan hjälpa nya företag som vill etablera sig på den 

svenska marknaden inom dessa sektorer att få en insikt i vad samt hur mycket företagen väljer 

att rapportera.  

6.2.2 Studiens teoretiska bidrag 

Tidigare forskning som berör hållbarhetsrapportering inom olika branscher har undersökt 

företag i andra länder samt jämfört flera olika branscher. Exempelvis undersökte Gamerschlag 

et al. (2011) hållbarhetsrapportering i Tyskland och kom fram till att det skiljer sig mellan olika 
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branscher. Även Chen och Bouvain (2009) gjorde en liknande studie där de undersökte 

hållbarhetsrapporteringen hos de ledande företagen i USA, Storbritannien, Australien och 

Tyskland. Resultatet som de erhöll visade att de sociala och miljömässiga kategorierna skiljde 

sig mellan branscherna. Denna studie har istället avgränsat sig till den svenska marknaden och 

två sektorer för att undersöka hur rapporteringen skiljer sig åt. Det finns forskning på den 

svenska marknaden gällande GRI och CSR (Hedberg & von Malmborg, 2002), dock har ingen 

studie hittats som jämför hur skillnaden mellan dessa sektorer ser ut gällande rapporteringen 

enligt GRI. Ett ytterligare bidrag med denna studie är att den även undersöker skillnader över tid 

för att se om rapporteringen har ökat med tiden som tidigare forskning påstår att den ska göra 

(Aras & Crowther, 2009; Hopwood, 2009). 

. 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Då detta är en deskriptiv studie som enbart undersöker vilka skillnaderna är och inte har för 

avsikt att visa kausala samband så kan detta vara ett förslag till vidare forskning för att 

undersöka vad skillnaderna beror på. Ett annat alternativ skulle kunna vara att göra en kvalitativ 

studie där intervjuer görs för att få svar på varför företag rapporterar som de gör. I framtiden 

skulle det vara intressant med en studie som undersöker företag som uppfyller kraven för en 

tvingande hållbarhetsrapportering för att se om skillnaderna mellan sektorerna är lika stora även 

då. Denna studie har kollat på alla storlekar av företag och skulle kunna göras om men enbart 

avgränsa sig till en storlek för att se om storlek kan påverka hållbarhetsrapporteringen. 

 

Denna studie har jämfört skillnaderna mellan en ren och en förorenande sektor men vidare 

forskning skulle kunna jämföra två andra sektorer där en är mer förorenande än den andra för att 

se om skillnaderna är lika stora där. Ett annat alternativ är att jämföra två sektorer som är mer 

lik varandra för att se hur skillnaden ser ut då. Något som skulle kunna ge studien ett annat 

resultat är att göra om den efter att lagkravet angående frivillig hållbarhetsrapportering som trätt 

i kraft år 2017 har gett effekt.  
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Bilaga 1- Indikatorprotokoll 

 

G3:s indikatorprotokoll   

Nummer Resultatindikator Kod 

   

Ekonomiska indikatorer   

Ekonomiska resultat   

EC1 (K) 

Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde, inklusive 

intäkter, rörelsekostnader, ersättning till anställda, gåvor och 

andra samhällsinvesteringar, balanserad vinst samt 

betalningar till finansiärer och den offentliga sektorn. 

 

EC2 (K)  

Finansiell påverkan, samt andra risker och möjligheter för 

organisationens aktiviteter, hänförliga till 

klimatförändringen. 

 

EC3 (K) Omfattningen av organisationens förmånsbestämda 

åtaganden. 

 

EC4 (K) Väsentligt finansiellt stöd från den offentliga sektorn.  

Marknadsnärvaro    

EC5 (T) 

Skalan för normala ingångslöner jämfört med minimilöner på 

orter där organisationen har betydande verksamhet. 
 

EC6 (K) 

Policy och praxis samt andelen utgifter som betalas till lokala 

leverantörer på väsentliga verksamhetsplatser. 

 

EC7 (K) 

Rutiner för lokalanställning och andelen av ledande 

befattningshavare som anställts lokalt där organisationen har 

betydande verksamhet. 

 

Indirekt ekonomisk påverkan   

EC8 (K) 

Utveckling och påverkan av investeringar i infrastruktur och 

tjänster som huvudsakligen görs för allmänhetens nytta, på 

kommersiell basis eller utan full ersättning. 

 

EC9 (T) 

Förståelse om och beskrivning av betydande indirekta 

ekonomiska effekter, inklusive effekternas omfattning. 
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EN3 (K) Direkt energianvändning per primär energikälla.  

EN4 (K) Indirekt energianvändning per primär energikälla.  

EN5 (T) 

Minskad energianvändning genom sparande och 

effektivitetsförbättringar. 
 

EN6 (T) 

Initiativ för att tillhandahålla produkter och tjänster som är 

energieffektiva eller baserade på förnyelsebar energi, samt 

minskningarav energibehovet som ett resultat av dessa 

initiativ. 

 

EN7 (T) 

Initiativ för att minska indirekt energianvändning samt 

uppnådd reducering. 
 

Vatten   

EN8 (K) Total vattenanvändning per källa  

EN9 (T) Vattenkällor som väsentligt påverkas avvattenanvändningen.  

EN10 (T) 

Återvunnen och återanvänd vattenvolym, i totala siffror och i 

procent av totalt använd volym. 
 

Biologisk mångfald   

EN11 (K) 

Lokalisering och storlek av ägd, hyrd och brukad mark, i eller 

intill skyddade områden och områden med högt biologiskt 

mångfaldsvärde utanför skyddade områden. 

 

EN12 (K) 

Beskrivning av väsentlig påverkan från aktiviteter, produkter 

och tjänster på den biologiska mångfalden i skyddade 

områden, samt områden med hög biodiversitet utanför 

skyddade områden. 

 

EN13 (T) Skyddade eller restaurerade habitat (livsmiljöer).  

EN14 (T) 

Strategier, pågående åtgärder och planer för att framgent 

hantera påverkan på den biologiska mångfalden. 
 

Miljömässiga indikatorer   

   

Material   

EN1 (K) Materialanvändning i vikt eller volym.  

EN2 (K) Återvunnet material i procent av materialanvändning  

Energi   
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EN15 (T) 

Antal IUCN-rödlistade arter och nationellt skyddade arter med 

habitat i områden som påverkas av verksamheten. 
 

Utsläpp till luft och vatten samt avfall   

EN16 (K) Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt.  

EN17 (K) Andra relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt.  

EN18 (T) 

Initiativ för att minska utsläppen av växthusgaser, samt 

uppnådd minskning. 
 

EN19 (K) Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen, i vikt.  

EN20 (K) 
NOx, SO2 samt andra väsentliga luftföroreningar, i vikt per typ.  

EN21 (K) Totalt utsläpp till vatten, per kvalitet och recipient.  

EN22 (K) Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod.  

 

EN23 (K) Totalt antal och volym av väsentligt spill.  

EN24 (T) 

Vikt av transporterat, importerat, exporterat eller 

behandlat avfall, som klassats som miljöfarligt enligt 

villkoren 

i Baselkonventionens Bilagor I, II, III och VIII, samt procent 

transporterat avfall som transporterats internationellt. 

 

EN25 (T) 

Identitet, storlek, skyddsstatus och värde avseende biologisk 

mångfald för vattenmassor med tillhörande habitat som 

väsentligt påverkas av den redovisande organisationens 

utsläpp av vatten samt dess avgivna avrinningsvatten. 

 

Produkter och tjänster   

EN26 (K) 

Åtgärder för att minska miljöpåverkan från produkter och 

tjänster, samt resultat härav. 
 

EN27 (K) 

Procent av sålda produkter och deras förpackningar som 

återinsamlas, per kategori. 
 

Efterlevnad   

EN28 (K) 

Monetärt värde av betydande böter, och det totala antalet 

ickemonetära sanktioner till följd av överträdelser av 

miljölagstiftning och -bestämmelser. 

 

Transport   

EN29 (T) 

Väsentlig miljöpåverkan genom transport av produkter och 

andra varor och material som används i organisationens 

verksamhet, inklusive medarbetarnas arbetsresor/ tjänsteresor. 
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Övergripande   

EN30 (T) 

Sammanlagda kostnader och investeringar för miljöskydd, per 

typ. 
 

   

   

Sociala indikatorer   

Anställningsförhållanden och arbetsvillkor   

Anställning   

LA1 (K) 

Total personalstyrka, uppdelad på anställ- ningsform, 

anställningsvillkor och region. 
 

LA2 (K) 

Antal anställda som slutat och personalom- sättning, per 

åldersgrupp, kön och region. 
 

LA3 (T) 

Förmåner som ges till heltidsanställd personal och som inte 

omfattar tillfälligt eller deltidsanställda. Informationen ska ges 

för varje större verksamhet. 

 

 

Relationer mellan anställda och ledning   

LA4 (K) Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal.  

LA5 (K) 

Minsta varseltid angående betydande föränd- ringar i 

verksamheten, med upplysning om huruvida detta är 

specificerat i kollektivavtal. 

 

Hälsa och säkerhet i arbetet   

LA6 (T) 

Andel av personalstyrkan (i procent) som är representerad i 

formella och för ledning och personal gemensamma 

kommittéer för hälsa och säkerhet, som bistår med övervakning 

och rådgivning om program för hälsa och säkerhet. 

 

LA7 (K) 

Omfattningen av skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade 

dagar, frånvaro samt totala antalet arbetsrelaterade dödsolyckor 

per region. 

 

LA8 (K) 

Utbildning, rådgivning, förebyggande åt- gärder och 

riskhanteringsprogram på plats för att stödja de anställda, deras 

familjer eller samhällsmedlemmar beträffande allvarliga 

sjukdomar. 

 

LA9 (T) 

Frågor om hälsa och säkerhet som omfattas av formella 

överenskommelser med fackföreningar. 
 

Utbildning   
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LA10 (K) 

Genomsnittligt antal och utbildnings- timmar per anställd och 

år, fördelat på personalkategorier. 
 

LA11 (T) 

Program för vidareutbildning och livslångt lärande för att stödja 

fortsatt anställningsbarhet samt bistå anställda vid 

anställningens slut. 

 

LA12 (T) 

Andel anställda (i procent) som får regel- bunden utvärdering 

och uppföljning av sin prestation och karriärutveckling. 
 

Mångfald och jämställdhet   

LA13 (K) 

Sammansättning av styrelse och ledning samt uppdelning av 

andra anställda efter kön, åldersgrupp, 

minoritetsgrupptillhörighet och andra mångfaldsindikatorer. 

 

LA14 (K) 

Löneskillnad i procent mellan män och kvinnor per 

personalkategori. 
 

   

Mänskliga rättigheter   

Investerings-och upphandlingsrutiner   

HR1 (K) 

Procentuell andel och antal betydande investeringsbeslut som 

inkluderar krav gällande mänskliga rättigheter, eller som har 

genomgått en granskning av hur mänskliga rättigheter hanteras. 

 

 

HR2 (K) 

Procent av betydande leverantörer och underleverantörer som 

har granskats avseende efterlevnad av mänskliga rättigheter, 

samt vidtagna åtgärder. 

 

HR3 (T) 

Totalt antal personalutbildningstimmar som ägnats åt 

utbildning i policyer och rutiner för mänskliga rättigheter, som 

är relevanta för verksamheten, samt andelen av de anställda 

som genomgått sådan utbildning. 

 

Icke-diskriminering   

HR4 (K) Antal fall av diskriminering, samt vidtagna åtgärder.  

Föreningsfrihet och rätt till kollektivavtal   

HR5 (K) 

Verksamheter för vilka man uppmärksammat att 

föreningsfriheten och rätten till kollektivavtal kan vara 

väsentligt hotade och åtgärder som vidtagits för att stödja dessa 

rättigheter. 

 

Barnarbete   



 

54 

 

HR6 (K) 

Verksamheter för vilka man uppmärksammat att det finns 

väsentlig risk för fall av barnarbete och åtgärder som vidtagits 

för att bidra till avskaffande av barnarbete. 

 

Tvångsarbete   

HR7 (K) 

Verksamheter för vilka man uppmärksammat att det finns 

väsentlig risk för tvångsarbete och obligatoriskt arbete, och 

åtgärder som vidtagits för att bidra till avskaffande av 

tvångsarbete eller obligatoriskt arbete. 

 

Säkerhetsrutiner   

HR8 (T) 

Procentandel av säkerhetspersonalen som fått utbildning i 

organisationens policyer och rutiner som handlar om 

mänskliga rättigheter, som är relevanta för verksamheten. 

 

Ursprungsbefolkningars rättigheter   

HR9 (T) 

Totalt antal fall av kränkningar mot ursprungsbefolkningars 

rättigheter och vidtagna åtgärder. 
 

   

Organisationens roll i samhället   

Samhälle   

S01 (K) 

Typ, omfattning och ändamålsenlighet av de program och 

rutiner som utvärderar och styr verksamhetens påverkan på 

samhällen, inklusive inträde, verksamhet och utträde. 

 

Korruption   

S02 (K) 

Procentandel och totala antalet affärsenheter som analyserats 

avseende risk för korruption. 
 

 

S03 (K) 

Procentandel av de anställda som genomgått utbildning i 

organisationens policyer och rutiner avseende motverkan mot 

korruption. 

 

S04 (K) Åtgärder som vidtagits på grund av korruptionsincidenter.  

Politik   

S05 (K) 

Politiska ställningstaganden och delaktighet i politiska 

beslutsprocesser och lobbying. 
 

S06 (T) 

Totalt värde av bidrag och gåvor i form av pengar eller in 

natura till politiska partier, politiker och likartade institutioner, 

per land. 

 

Konkurrenshämmande aktiviteter   
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S07 (T) 

Totalt antal juridiska åtgärder som vidtagits mot organisationen 

för konkurrenshämmande aktiviteter, överträdelse av 

konkurrenslag- stiftning och monopolbeteende, samt utfallet 

härav. 

 

Efterlevnad   

S08 (K) 

Belopp för betydande böter och totalt antal icke-monetära 

sanktioner mot organisationen för brott mot gällande lagar och 

bestämmelser. 

 

   

Produktansvar   

Kundernas hälsa och säkerhet   

PR1 (K) 

De faser i livscykeln då produkters och tjänsters påverkan på 

hälsa och säkerhet ska utvärderas i förbättringssyfte, och 

andelen av väsentliga produkt- och tjänstekategorier som 

genomgått sådana utvärderingsprocesser. 

 

PR2 (T) 

Totalt antal fall där regler och frivilliga koder gällande hälso- 

och säkerhetspåverkan 

från produkter och tjänster under deras livscykel inte efterlevts. 

Informationen ska ges uppdelat efter effekten av bristen på 

efterlevnad. 

 

Märkning av produkter och tjänster   

PR3 (K) 

Typ av produkt- och tjänsteinformation som krävs enligt 

rutinerna, samt andel i procent av produkter och tjänster som 

berörs av dessa krav. 

 

PR4 (T) 

Totalt antal fall där bestämmelser och frivilliga koder för 

information om och märkning av produkter och tjänster inte 

följts. Informa- tionen ska ges uppdelat efter effekten av bristen 

på efterlevnad. 

 

PR5 (T) 

Rutiner för kundnöjdhet, inklusive resultat från 

kundundersökningar. 
 

 

Marknadskommunikation   

PR6 (K) 

Program för efterlevnad av lagar, standarder och frivilliga 

koder för marknadskommunikation, inklusive 

marknadsföring, PR och sponsring. 
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PR7 (T) 

Totalt antal fall där bestämmelser och frivilliga koder 

gällande marknadskommunikation, inklusive 

annonsering, marknadsföring och sponsring inte följts. 

Informationen ska ges uppdelat efter effekten av 

bristen på efterlevnad. 

 

Kundernas integritet   

PR8 (T) 

Totalt antal underbyggda klagomål gällande överträdelser mot 

kundintegriteten och förlust av kunddata. 
 

Efterlevnad   

PR9 (K) 

Betydande bötesbelopp för brott mot gällande lagar och regler 

gällande tillhandahållandet och användningen av produkter 

och tjänster. 
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Bilaga 2- Indikatorprotokoll 

 

G4:s indikatorprotokoll   

Nummer Resultatindikator Kod 

   

Economic indicators   

Economic performance   

EC1 Direct economic value generated and distributed   

EC2 

Financial implications and other risks and opportunities for 

the organization’s activities due to climate change  
 

EC3 Coverage of the organization’s defined benefit plan obligations   

EC4 Financial assistance received from government   

Market presence   

EC5 

Ratios of standard entry level wage by gender compared to 

local minimum wage at significant locations of operation  
 

EC6 

Proportion of senior management hired from the local 

community at significant locations of operation  
 

Indirect economic impacts   

EC7 

Development and impact of infrastructure investments and 

services supported  
 

EC8 

Significant indirect economic impacts, including the extent of 

impacts  
 

Procurement practices   

EC9 

Proportion of spending on local suppliers at significant 

locations of operation  
 

   

Environmental indicators   

Materials   

EN1 Materials used by weight or volume   

EN2 Percentage of materials used that are recycled input materials   

Energy   
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EN3 Energy consumption within the organization   

EN4 Energy consumption outside of the organization   

EN5 Energy intensity   

EN6 Reduction of energy consumption   

EN7 Reductions in energy requirements of products and services   

 

Water   

EN8 Total water withdrawal by source   

EN9 Water sources significantly affected by withdrawal of water   

EN10 Percentage and total volume of water recycled and reused   

Biodiversity   

EN11 

Operational sites owned, leased, managed in, or adjacent to, 

protected areas and areas of high biodiversity value outside 

protected areas  

 

EN12 

Description of significant impacts of activities, products, and 

services on biodiversity in protected areas and areas of high 

biodiversity value outside protected areas  

 

EN13 Habitats protected or restored   

EN14 

Total number of IUCN red list species and national 

conservation list species with habitats in areas affected by 

operations, by level of extinction risk  

 

Emissions   

EN15 Direct greenhouse gas (GHG) emissions (scope 1)  

EN16 Energy indirect greenhouse gas (GHG) emissions (scope 2)  

EN17 Other indirect greenhouse gas (GHG) emissions (scope 3)   

EN18 Greenhouse gas (GHG) emissions intensity   

EN19 Reduction of greenhouse gas (GHG) emissions   

EN20 Emissions of ozone-depleting substances (ODS)   

EN21 NOX, SOX, and other significant air emissions   

Effluents and waste   
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EN22 Total water discharge by quality and destination   

EN23 Total weight of waste by type and disposal method   

EN24 Total number and volume of significant spills   

EN25 

Weight of transported, imported, exported, or treated waste 

deemed hazardous under the terms of the basel convention2 

ANNEX l, ll, lll, and Vll, and percentage of transported waste 

shipped internationally  

 

EN26 

Identity, size, protected status, and biodiversity value of water 

bodies and related habitats significantly affected by the 

organization’s discharges of water and runoff  

 

Products and services   

EN27 

Extent of impact mitigation of environmental impacts of 

products and services  
 

 

EN28 

Percentage of products sold and their packaging materials that 

are reclaimed by category  
 

Compliance   

EN29 

Monetary value of significant fines and total number of 

nonmonetary sanctions for non-compliance with environmental 

laws and regulations  

 

Transport   

EN30 

Significant environmental impacts of transporting products and 

other goods and materials for the organization’s operations, and 

transporting members of the workforce  

 

Overall   

EN31 

Total environmental protection expenditures and investments 

by type  
 

Supplier environmental assessment   

EN32 

Percentage of new suppliers that were screened using 

environmental criteria  
 

EN33 

Significant actual and potential negative environmental impacts 

in the supply chain and actions taken  
 

Environmental Grievance Mechanisms   

EN34 

Number of grievances about environmental impacts filed, 

addressed, and resolved through formal grievance mechanisms  
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Social indicators   

Labor practices and decent work   

Employment   

LA1 

Total number and rates of new employee hires and employee 

turnover by age group, gender and region  
 

LA2 

Benefits provided to full-time employees that are not provided 

to temporary or part-time employees, by significant locations of 

operation  

 

LA3 

Return to work and retention rates after parental leave, by 

gender  
 

Labor/Management relations   

LA4 

Minimum notice periods regarding operational changes, 

including whether these are specified in collective agreements  
 

Occupational health and safety   

LA5 

Percentage ot total workforce represented in formal joint 

management-worker health and safety committees that help 

monitor and advise on occupational health and safety programs  

 

 

LA6 

Type of injury and rates of injury, occupational diseases, lost 

days, and absenteeism, and total number of work-related 

fatalities, by region and by gender  

 

LA7 

Workers with high incidence or high risk of diseases related to 

their occupation 
 

LA8 

Health and safety topics covered in formal agreements with 

trade unions  
 

Training and education   

LA9 

Average hours of training per year per employee by gender, 

and by employee category  
 

LA10 

Programs for skills management and lifelong learning that 

support the continued employability of employees and assist 

them in managing career endings  

 

LA11 

Percentage of employees receiving regular performance and 

career development reviews, by gender and by employee 

category  

 

Diversity and equal opportunity   
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LA12 

Composition of governance bodies and breakdown of 

employees per employee category according to gender, age, 

group, minority group membership, and other indicators of 

diversity  

 

Equal remuneration for women and men   

LA13 

Ratio of basic salary and remuneration of women to men by 

employee category, by significant locations of operation  
 

Supplier assessment for labor practices   

LA14 

Percentage of new suppliers that were screened using labor 

practices criteria  
 

LA15 

Significant actual and potential negative impacts for labor 

practices in the supply chain and actions taken  
 

Labor practices grievance mechanisms   

LA16 

Number of grievances about labor practices filed, addressed, 

and resolved through formal grievance mechanisms  
 

   

Human rights   

Investment   

HR1 

Total number and percentage of significant investment 

agreements and contracts that include human rights clauses or  

that underwent human rights screening  

 

 

HR2 

Total hours of employee training on human rights policies or 

procedures concerning aspects of human rights that are relevant 

to operations, including the percentage of employees trained  

 

Non-discrimination   

HR3 

Total number of incidents of discrimination and corrective 

actions taken  
 

Freedom of association and collective bargaining   

HR4 

Operations and suppliers identified in which the right to 

exercise freedom of association and collective bargaining may 

be violated or at significant risk, and measures taken to support 

these rights  

 

Child labor   
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HR5 

Operations and suppliers identified as having significant risk 

for incidents of child labor, and measures taken to contribute to 

the effective abolition of child labor  

 

Forced or compulsory labor   

HR6 

Operations and suppliers identified as having significant risk 

for incidents of forced or compulsory labor, and measures to 

contribute to the elimination of all forms of forced or 

compulsory labor  

 

Security practices   

HR7 

Percentage of security personnel trained in the organization’s 

human rights policies or procedures that are relevant to 

operations. 

 

Indigenous rights   

HR8 

Total number of incidents of violations involving rights of 

indigenous peoples and actions taken. 
 

Assessment   

HR9 

Total number and percentage of operations that have been 

subject to human rights reviews or impact assessments. 
 

Supplier human rights assessment   

HR10 

Percentage of new suppliers that were screened using human 

rights criteria. 
 

HR11 

Significant actual and potential negative human rights impacts 

in the supply chain and actions taken. 
 

Human rights grievance mechanisms   

HR12 

Number of grievances about human rights impacts filed, 

addressed, and resolved through formal grievance mechanisms. 
 

   

 

Society   

Local communities   

S01 

Percentage of operations with implemented local community 

engagement, impact assessments, and development programs. 
 

S02 

Operations with significant actual a d potential negative 

impacts on local communities. 
 

Anti-corruption   
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S03 

Total number and percentage of operations assessed for risks 

related to corruption and the significant risks identified.  
 

S04 

Communication and training on anti-corruption policies and 

procedures. 
 

S05 Confirmed incidents of corruption and actions taken.  

Public policy   

SO6 

Total value of political contributions by country and recipient/ 

beneficiary. 
 

Anti-competitive behavior   

SO7 

Total number of legal actions for anti-competitive behavior, 

anti-trust, and monopoly practices and their outcomes. 
 

Compliance   

SO8 

Monetary value of significant fines and total number of 

nonmonetary sanctions for non-compliance with laws and 

regulations. 

 

Supplier assessment for impacts on society   

SO9 

Percentage of new suppliers that were screened using criteria 

for impacts on society. 
 

SO10 

Significant actual and potential negative impacts on society in 

the supply chain and actions taken. 
 

Grievance mechanisms for impacts on society   

SO11 

Number of grievances about impacts on society filed, 

addressed, and resolved through formal grievance 

mechanisms. 

 

   

Product responsibility   

Customer health and safety   

PR1 

Percentage of significant product and service categories for 

which health and safety impacts are assessed for improvement. 
 

 

PR2 

Total number of incidents of non-compliance with regulations 

and voluntary codes concerning the health and safety impacts 

of products and services during their life cycle, by type of 

outcomes. 

 

Product and service labeling    
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PR3 

Type of product and service information required by the 

organization’s procedures for product and service information 

and labeling, and percentage of significant product and service 

categories subject to such information requirements. 

 

PR4 

Total number of incidents of non-compliance with regulations 

and voluntary codes concerning product and service 

information and labeling, by type of outcomes.  

 

PR5 Results of surveys measuring customer satisfaction.  

Marketing communications   

PR6 Sale of banned or disputed products.  

PR7 

Total number of incidents of non-compliance with regulations 

and voluntary codes concerning marketing communications, 

including advertising, promotion, and sponsorship, by type of 

outcomes. 

 

Customer privacy   

PR8 

Total number of substantiated complaints regarding breaches of 

customer privacy and losses of customer data. 
 

Compliance   

PR9 

Monetary value of significant fines for non-compliance with 

laws and regulations concerning the provision and use of 

products and services. 

 

 

 


