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Sammanfattning 

 
Titel: Förändring i hållbarhetsrapportering hos den offentliga sektorn 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Emma Cedergren och Josefine Torving 

Handledare: Fredrik Hartwig 

Datum: 2018-Maj  

 

Syfte: Syftet med denna studie är att utifrån miljömässiga och sociala kategorier undersöka 

om det skett någon förändring i omfattning hållbarhetsrapportering hos svenska kommuner 

mellan åren 2012 och 2016. 

 

Metod: Studien utgår från en positivistisk forskningsfilosofi med en deduktiv ansats. En 

innehållsanalys har genomförts som baserats på sekundärdata i form av årsredovisningar 

från svenska kommuner åren 2012 och 2016. 

 

Resultat och slutsats: Studiens resultat visar att den totala miljömässiga och sociala 

hållbarhetsrapporteringen har ökat över tid. Den sociala kategorin har visats öka mellan år 

2012 och år 2016 medan den miljömässiga kategorin visat sig sjunka. Den sociala kategorin 

har högst procentandel båda åren och är därmed den mest framstående kategorin som 

rapporterats av svenska kommuner avseende social och miljömässig hållbarhetsinformation. 

 

Examensarbetets bidrag: Denna studie bidrar med en nationell redogörelse för hur 

offentliga sektorers sociala och miljömässiga hållbarhetsrapportering ser ut med 

utgångspunkt i GRI:s riktlinjer. Studien har ett längre tidsperspektiv än tidigare studier inom 

forskningsområdet vilket efterfrågats av forskare. Studien bidrar även till ökad insikt i den 

offentliga sektorns hållbarhetsrapportering, hur obalanserna i rapporteringen ser ut samt 

förändringen över tid. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Förslag till vidare forskning är att undersöka varför 

obalanserna mellan kategorierna ser ut som de gör, om det finns några faktorer som påverkar 

men även att genomföra en liknande studie med ett längre tidsperspektiv. 

 

Nyckelord: CSR, GRI, hållbarhetsrapportering, kommuner, miljömässiga och sociala 

kategorier, tid.  
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Abstract 

 
Title: The change in sustainability reporting of the public sector 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Emma Cedergren and Josefine Torving 

Supervisor: Fredrik Hartwig 

Date: 2018-May  

 

Aim: The purpose of this study is to investigate whether, in the context of environmental 

and social categories, there has been a change in extensive sustainability reporting at 

Swedish municipalities between 2012 and 2016. 

Method: The study is based on a positivist research philosophy with a deductive approach. 

A content analysis has been conducted based on secondary data in the form of annual reports 

from Swedish municipalities from 2012 and 2016. 

 

Results and conclusions: The study's results show that the environmental and social 

sustainability reporting has increased over time. The social category has been shown to 

increase between 2012 and 2016, while the environmental category has been shown to 

decline. The social category has the highest percentage of both years and is thus the most 

prominent category reported by Swedish municipalities regarding environmental and social 

sustainability information. 

 

Contribution of the thesis: This study contributes with a national account of how public 

sector social and environmental sustainability reporting looks based on GRI guidelines. The 

study has a longer time perspective than previous studies in the field of research, as requested 

by researchers. The study also contributes to increased insight in public sector sustainability 

reporting, the imbalances in the reporting and how the change over time looks. 

 

Suggestions for future research: Proposals for further research are to investigate why 

imbalances between the categories exists, if there are any factors that affect the reporting 

but also carry out a similar study with a longer time perspective. 

 

Key words: CSR, GRI, sustainability reporting, municipalities, environmental and social 

indicators, time.  
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1. Introduktion 

 

1.1 Bakgrund 

 

När människan i mitten av 1900-talet för första gången såg vår planet från rymden 

klargjordes det att planeten är en liten och ömtålig boll som inte dominerades av mänsklig 

aktivitet, utan av moln, hav, grönska och mark. I samband med detta väcktes frågor om 

människans oförmåga att anpassa sin verksamhet till jordens behov (Brundtland, 1987). Den 

dag när mänskligheten tömt jordens årliga resursbudget har kommit att benämnas “Earth 

Overshoot Day”. Den 20 oktober år 2013 fastställdes att resurser från mer än en och en halv 

planet krävdes och att det år 2030 kommer att behövas minst två planeter för att tillgodose 

resursbehovet. Resursförbrukningen behöver minskas varför en drastisk global förändring 

mot hållbar utveckling måste ske (Koho, Tapaninaho, Heilala, & Torvinen, 2014).  

  

År 1987 släpptes Brundtlandrapporten som kommit att ligga till grund för många studier 

inom hållbar utveckling (Barkemeyer, Holt, Preuss, & Tsang, 2011). Världskommissionen 

för miljö och utveckling har definierat hållbar utveckling som “utveckling som möter dagens 

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

Brundtlandrapporten inriktade sig på balansen mellan sociala, ekonomiska och 

miljömässiga mål för att skapa en hållbar utveckling (Brundtland, 1987). 

  

Braam, Uit de Weerd, Hauck, & Huijbregts (2016) förklarar att allt fler intressenter blivit 

mer medvetna om organisationers miljöpåverkan vilket lett till att ett stort antal 

organisationer kritiseras för deras negativa miljöpåverkan genom bristfälligt miljöansvar. 

Vidare skrivs att intressenter av denna anledning uppmanar organisationer att ta mer ansvar 

för sin miljöpåverkan. Utvecklingen har lett till att organisationer i allt större utsträckning 

ger ut miljö- och hållbarhetsrapporter där frivillig information förmedlas om olika 

miljöfrågor (Braam et al., 2016). Relevansen av hållbarhetsrapportering1 har visat sig växa 

inom alla sektorer, både privata och offentliga (Greiling, Traxler, & Stötzer, 2015). 

Hållbarhetsrapportering har under det senaste decenniet ökat stadigt och forskarna hävdar 

att den kommer fortsätta att öka med tiden (Aras & Crowther, 2009). 

                                                 
1
 Nedan används begreppen hållbarhetsrapportering och hållbarhetsredovisning synonymt, trots vetskapen 

om dess skillnader som bland annat noterats av Fagerström, Hartwig och Lindberg (2016). 
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1.2 Problemdiskussion 

 

Det blir allt vanligare att företag lägger till frivillig information i sina årsredovisningar som 

ofta behandlar företagets risktagande, sociala ansvarstagande och miljöansvar (Schuster & 

O’Connell, 2006). Thijssens, Bollen och Hassink (2014) menar att hållbarhetsrapportering 

har ökat både när det gäller antalet företag som hållbarhetsrapporterar och mängden 

information som rapporteras. Även Gamerschlag, Möller och Verbeteen (2011) bekräftar att 

allt fler privata företag frivilligt börjar hållbarhetsrapportera trots att det medför en ökad 

kostnad. Hållbarhetsredovisning har visat sig ge fördelar som förbättrad image, starkare 

relation till intressenter och för legitimering av företagets aktiviteter (Kiliç, Kuzey & Uyar, 

2015). Fördelar som kommer med rapporteringen i samband med att företag vill visa att 

hållbarhet beaktas, kan vara bakomliggande förklaringar till den ökande rapporteringen 

(Braam et al., 2016). 

  

Hållbarhetsredovisning i Sverige är till största del frivillig trots det senaste EU-direktivet 

som kräver att vissa stora privata företag infogar en icke-finansiell rapport i 

förvaltningsberättelsen (EU, 2017). Direktivet som kom år 2017 omfattar större företag och 

koncerner som haft i genomsnitt 500 anställda under räkenskapsåret (EU, 2017). Att företag 

frivilligt bidrar till en hållbar utveckling utöver de lagstadgade kraven benämns Corporate 

Social Responsibility med förkortningen CSR (Hopkins, 2002). Allt fler organisationer, 

både privata och offentliga, väljer lägga resurser på att ge ut hållbarhetsrelaterad information 

(Greiling & Halachmi, 2012). Företag behöver överväga sociala och miljömässiga kostnader 

samt fördelar för att maximera sitt värde. Genom att ta ett socialt och miljömässigt ansvar 

kan de dra nytta av olika fördelar som skapas. Bland annat nämns möjligheten att ta ut 

premiumpris, rekrytera eller behålla högpresterande arbetstagare. Fördelarna som CSR för 

med sig antas väga upp kostnaderna (Gamerschlag et al., 2011). CSR har visat sig skilja sig 

åt i olika sammanhang vilket förklaras bero på lokala faktorer inklusive kulturella aspekter 

(Kumar, 2017). Fokuseringen på organisationers CSR-aktiviteter har även visats förändras 

med tiden (Kumar, 2017). 

  

Global Reporting Initiatives (GRI) är en organisation som har fastställt riktlinjer för att 

uppmuntra till CSR genom hållbarhetsrapportering (Roca & Searcy, 2012). En 

hållbarhetsrapport ska förmedla en balanserad bild över företagets kapacitet inom hållbarhet 

(Hahn & Lülfs, 2014). Rapporteringen innebär att organisationer utför mätningar och 
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presenterar vad som uppnåtts i strävan mot hållbar utveckling, både internt och externt i 

organisationen (GRI, 2006). 

  

Det finns tre dimensioner av hållbarhet; ekonomiska, miljömässiga och sociala vilka 

benämns Triple Bottom Line (TBL) (Azevedo & Barros, 2017). Cam (2013) anser att hållbar 

utveckling nås genom balansering av TBL (samhället, miljön och ekonomin). När företag 

implementerar idéerna om hållbar utveckling och hållbarhetsrapportering kan organisationer 

tillämpa TBL som en bred uppfattning om hållbarhet som hänför sig till ekonomiska, 

miljömässiga och sociala behov (Greiling et al., 2015). 

  

De flesta aktuella modeller för hållbarhetsrapportering omfattar TBL-orienteringen. 

Godfrey, Hodgson, Tarca, Hamilton och Holmes (2010) förklarar att GRI utvecklade det 

mest populära TBL-baserade tillvägagångssättet som innehåller principer och vägledning 

för offentliggörande för alla typer av organisationer, både privata och offentliga. GRI:s 

riktlinjer finns som stöd till hur regler för hållbarhetsrapporter ska utformas och vad 

rapporterna bör innehålla (GRI, 2006). Riktlinjerna är internationellt erkända indikatorer 

som underlättar för intressenter att jämföra organisationers prestationer internationellt. 

Transparens, ansvarighet och noggrannhet är viktiga faktorer för hållbarhetsrapportering 

och GRI uppmuntrar samtliga tre (GRI, 2006). 

  

Sedan 1990-talet har hållbarhetsredovisning fått ökad relevans inom alla sektorer, 

vinstdrivande, ideella och offentliga sektorer (Greiling et al., 2015). Gallego (2005) utförde 

en empirisk studie i Spanien på privata företag som tillämpar rapportering enligt GRI vilken 

visade att organisationernas sociala ansvar och utarbetande av hållbarhetsrapporter har ökat 

och förbättrats under åren. Studien visade att de mest relevanta uppgifterna som presenteras 

i hållbarhetsrapporterna är ekonomiska, sociala och miljömässiga. Vidare påpekar Gallego 

(2005) att miljörapportering visat sig vara den mest framstående kategorin. 

Hållbarhetsrapportering utförd av den offentliga sektorn har fortsatt visa sig vara i ett tidigt 

skede men har under de senaste åren ökat markant (Domingues, Lozano, Ceulemans & 

Ramos, 2017). Gallego (2005) bekräftar att rapporteringen hos den offentliga sektorn både 

har ökat och förbättrats över tid. 

  

En studie genomförd av Chen och Bouvain (2009) på privata företag i USA, Storbritannien, 

Australien och Tyskland visar att innehållet i företagens hållbarhetsrapportering skiljer sig 
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åt mellan länder. En bakomliggande orsak kan vara att politik som bedrivs avspeglas i 

rapporterna. Trots en ökad globalisering av CSR-standarder konstaterades att 

hållbarhetsrapporterna skiljer sig mycket åt mellan länder. Studien visade även att mängden 

utlämnad hållbarhetsinformation varierar mellan olika företag vilket främst förklaras av 

företagens storlek, ju större företag desto mer information om hållbarhet i rapporterna. Aras 

och Crowther (2009) förklarar att tid är en annan faktor som visat sig påverka 

hållbarhetsrapporteringen.  

  

Den bransch som företag verkar inom har visat sig påverka vad för information ett företags 

hållbarhetsrapporter innehåller (Chen & Bouvain, 2009). En studie liknande den av Chen 

och Bouvain (2009) genomfördes av Gamerschlag et al. (2011) vilken visade att bransch är 

en påverkande faktor gällande hållbarhetsrapportering upprättad av privata företag. Det är 

främst miljöperspektivet som skiljer sig åt mellan branschernas hållbarhetsrapportering 

vilket bekräftas av Deegan och Gordon (1996). Företag med stor miljöpåverkan har visat sig 

rapportera mest om hållbarhetsarbete (Deegan & Gordon, 1996). 

  

Ball, Grubnic och Birchall (2007) har konstaterat att tidigare forskning inom 

hållbarhetsredovisning till stora delar inriktat sig mot privata företag vilket bekräftas av 

Guthrie och Abeysekera (2006). Domingues, Lozano, Ceulemans och Ramos (2017) menar 

att det trots allt förekommit ett antal akademiska publikationer som diskuterar 

hållbarhetsrapportering inom den offentliga sektorn men att antalet varit relativt få jämfört 

med publikationer som fokuserat på privata företagsrapporter. GRI (2005) anser att 

offentliga myndigheter har ett samhällsansvar för att hantera offentliga varor, resurser och 

anläggningar på ett sätt som stödjer hållbar utveckling och främjar allmänhetens intresse. 

Vidare förklaras att myndigheterna förväntas ligga i framkant gällande att öppet och 

offentligt rapportera sina aktiviteter för att främja hållbarhet. 

 

Den offentliga sektorn står inför specifika ansvarsskyldigheter eftersom det ligger i 

allmänhetens intresse och skattebetalande medborgare kräver värde för pengarna (Power, 

2001; Moore, 2003). Även om många privata organisationer har antagit icke-finansiell 

rapporteringspraxis, främst för att förbättra sitt rykte, har offentliga organisationer varit 

under press för att motivera sina sociala och miljömässiga mål (Gray, 2006). I jämförelse 

med privata sektorer är den offentliga sektorn ansvarig för en större mängd intressenter med 
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mindre tydliga prioriteringsmekanismer och hierarkier. Enligt Cormier och Gordon (2001) 

förväntas statligt ägda organisationer ge ut ännu mer sociala och miljömässiga upplysningar 

än privata organisationer, på grund av att deras handlingar behöver synliggöras för 

allmänheten. 

 

Greiling et al. (2015) har genomfört en studie vars syfte var att undersöka i vilken 

utsträckning offentliga organisationer i Österrike, Tyskland och Schweiz tillämpar 

hållbarhetsrapportering i linje med GRI för att svara på samhällstrycket. Studien visade att 

offentliga organisationer i relativt stor omfattning tillämpar rapportering utifrån GRI:s 

riktlinjer men att rapporterna visar avsevärda variationer och en tydlig obalans av 

information gällande hållbarhetsutvecklingens tre pelare. Greiling et al. (2015) förklarar att 

en slutsats kan dras om att många offentliga sektorer ger ut omfattande hållbarhetsrapporter 

som förväntat, men beträffande TBL-dimensioner visar rapporterna en tydlig obalans. 

Studien visade att den ekonomiska dimensionen ligger i framkant följt av miljömässiga och 

sociala dimensioner. Vidare förklarades att den sociala kategorin är den som visats 

rapporteras om i minst utsträckning. Resultatet visade även att rapporterna var mer 

avancerade i Tyskland och Schweiz än i Österrike (Greiling et al., 2015) vilket tyder på 

skillnader i hållbarhetsrapportering mellan länderna. 

Det finns emellertid behov av ytterligare forskning som undersöker offentliga sektorns 

motivation att publicera hållbarhetsrapporter (Greiling et al., 2015). Guthrie och Farneti 

(2008) menar att vidare forskning av hållbarhetsrapportering utförd av den offentliga sektorn 

är nödvändig eftersom att rapporteringen har konsekvenser både för politiken och den 

fortsatta forskningen. Forskarna som genomförde sin studie i Australien påstår att 

forskningsfältet skulle gynnas av andra nationella eller internationella studier om 

hållbarhetsrapportering i linje med GRI:s riktlinjer utförd av offentlig sektor (Guthrie & 

Farneti,2008).  

 

Denna studie bygger vidare på tidigare forskning om hållbarhetsrapportering i enlighet med 

GRI:s riktlinjer i offentlig sektor. Syftet är att bidra till ny kunskap inom forskningsområdet 

vilket tidigare påpekats nödvändigt av bland annat Guthrie och Farneti (2008) samt 

Domingues et al. (2017). Greiling et al. (2015) som genomfört en studie på offentliga 

sektorns hållbarhetsrapportering i tre tysktalande länder mellan år 2012 och år 2014 
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konstaterade att tidsperspektivet var för kort och därmed utgjorde en begränsning av studien. 

Av denna anledning ämnar denna studie till att ytterligare studera den miljömässiga och 

sociala hållbarhetsrapporteringen utförd av offentliga organisationer över tid, men med ett 

större tidsspann än vad Greiling et al. (2015) använde i sin studie. Gallego (2005) har 

tidigare påpekat att hållbarhetsrapportering ökat i omfattning och förbättrats över tid, varför 

det finns ett intresse att studera hållbarhetsrapportering i offentlig sektor över tid. 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att utifrån miljömässiga och sociala kategorier undersöka om det 

skett förändringar i omfattning av hållbarhetsrapportering hos svenska kommuner mellan 

åren 2012 och 2016. 
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2. Litteraturgenomgång 

 

I litteraturgenomgången tas studiens praktiska och teoretiska referensram upp. Avsnittet 

redogör för tidigare forskning som är av väsentlig vikt för studien. 

 

2.1 Allmän referensram 

2.1.1 Corporate Social Responsibility 

 

Corporate Social Responsibility (CSR) handlar huvudsakligen om att möta samhällets 

förväntningar (Gössling & Vocht, 2007). CSR ämnar att skapa en jämvikt mellan 

organisationers finansiella och icke-finansiella mål (Kiliç et al., 2015). Hopkins (2002) 

skriver att CSR är benämningen på organisationers påverkan på samhället ur ett ekonomiskt, 

miljömässigt och socialt perspektiv. Det var först under 1990-talet som idéen om CSR blev 

universellt accepterad och kopplades samman med strategisk litteratur för att slutligen under 

2000-talet anses vara en strategiskt viktig fråga (Kumar, 2017). 

  

Enligt Kumar (2017) har fokuseringen på företagets CSR-aktiviteter förändrats med tiden. 

CSR har även visat sig skiljas åt i olika sammanhang beroende på lokala faktorer inklusive 

kulturella aspekter (Kumar, 2017). Viktiga frågor inom CSR är miljöledning, 

miljöeffektivitet, ansvarighet vid inköp, intressenters engagemang, arbetsstandarder och 

arbetsvillkor, anställda och samhällsrelationer, social jämställdhet, mänskliga rättigheter, 

styrelseformer och åtgärder mot korruption (Kumar, 2017). 

  

Gamerschlag et al. (2011) påpekar att CSR har kommit att bli benämningen på 

organisationers frivillighet att bidra till hållbar utveckling utöver lagstadgade krav. Vidare 

förklaras att organisationer måste ta hänsyn till frivillig rapportering utöver lagstadgade krav 

då organisationer kan dra nytta av fördelar som CSR kan medföra. Genom att organisationer 

tar ett socialt och miljömässigt ansvar kan möjligheter skapas som exempelvis förbättrat 

rykte (Gamerschlag et al., 2011; Du, Bhattacharya, & Sen, 2010; Moratis, 2017). CSR har 

visat sig kostsamt för organisationer men fördelarna som medförs antas väga upp 

kostnaderna (Gamerschlag et al., 2011). 
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Forskning har visat att frivillig information kan anses bidra med transparens för företag 

(Broberg, Tagesson & Collin, 2010). Frivillig information utgör en möjlighet för företag att 

visa sitt engagemang utöver det som är lagbundet (Schuster & O’Connell, 2006). Vilket 

medför att företag får en möjlighet att påverka bilden av organisationen och bidra med 

utökad information till intressenterna (Schuster & O’Connell, 2006). Social och miljömässig 

information är en viktig del av den frivilliga information som organisationer lämnar ut 

(Owen, 2008). Samhället har förväntningar på organisationers rapportering som kan beröra 

information utöver enbart den lagbundna (Carroll, 2015). Carroll (2015) hävdar att 

organisationer bör eftersträva arbetssätt som är hållbara för ekonomin, miljön och samhället 

vilket Owen (2008) och Slack et al. (2010) förklarar att frivillig information kan bidra med. 

  

Den ökande uppmärksamheten gällande företags påverkan på samhället kräver att större 

ansvar tas för affärsverksamheten (Menichini & Rosati, 2014). Det är viktigt att 

organisationer ger ut trovärdig och riktig information om sitt hållbarhetsarbete för att inte 

riskera sitt rykte och förtroende (Moratis, 2017). Menichini och Rosati (2014) förklarar att 

CSR ska försäkra att organisationer tar redovisningsansvar och att det finns transparens hos 

de organisationer som arbetar mot hållbar utveckling.  

 

2.1.2 Hållbarhetsrapportering 

 

Hållbarhet omfattar tre dimensioner vilka är ekonomiska, miljömässiga och sociala 

(Martínez-Ferrero,Garcia-Sanchez,& Cuadrado-Ballesteros, 2015). 

Hållbarhetsrapportering innebär att organisationer utför mätningar och presenterar vad som 

uppnåtts i strävan mot hållbar utveckling, både internt och externt i organisationen (GRI, 

2006). Enligt Hahn och Lülfs (2014) bör en hållbarhetsrapport visa en samlad och 

balanserad bild över företagets hållbarhetskapacitet. 

  

Information om hållbarhetsaktiviteter har ökat kraftigt under det senaste årtiondet i samband 

med att organisationer kommit till insikt med att en ökad öppenhet leder till fördelar (Aras 

& Crowther, 2009). Intressenter har enligt Bonsón och Bednárová (2014) visat en ökad 

påtryckning på att organisationer ska hållbarhetsrapportera mer i strävan mot ett mer hållbart 

samhälle. Vidare förklarar Aras och Crowther (2009) och Hopwood (2009) att 

rapporteringen inte enbart kommer att öka på grund av att organisationer får allt mer insikt 
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i vilka konsekvenserna blir av att inte rapportera. Rapporteringen kommer även att öka på 

grund av att medvetenheten ökat angående vilka fördelar rapporteringen medför (Aras & 

Crowther, 2009; Hopwood, 2009). Ökningen tros bero på en strävan efter att förbättra sin 

legitimitet och för att rapporteringen kan ge intressenter en bättre bild av ett företag 

(Hopwood, 2009). Dobbs och Van Staden (2016) menar att samhället har visat sig vara mer 

oroat över företags miljöpåverkan vilket är ytterligare en anledning till den ökade 

miljörapporteringen. 

  

Att säkerställa ansvarsskyldighet har fått allt större betydelse inom samtliga sektorer 

(Greiling & Halachmi, 2012). Den offentliga sektorn är ansvarig för en större mängd 

intressenter med mindre tydliga prioriteringsmekanismer och hierarkier än den privata 

sektorn (Gray, 2006). Gray (2006) förklarar att offentliga organisationer har varit under 

press för att motivera sociala och miljömässiga mål. Organisationerna har ett samhällsansvar 

att hantera offentliga varor, resurser och anläggningar på ett sätt som stödjer hållbar 

utveckling och främjar allmänhetens intresse (GRI, 2005). Offentliga organisationer antas 

spela en stor roll gällande att flytta samhällen mot en mer hållbar framtid (Ball et.al., 2007). 

Offentliga myndigheter förväntas att öppet och offentligt rapportera om dess 

hållbarhetsfrämjande aktiviteter (GRI, 2005). Det finns även ett behov för offentliga 

organisationer att ge ut mer sociala och miljömässiga upplysningar än privata organisationer 

på grund av behovet att legitimera deras existens och handlingar (Cormier & Gordon, 2001). 

  

Grey (2006) förklarar att det internationellt växer oro över sociala och miljömässiga 

konsekvenser av organisatoriska aktiviteter. Den offentliga sektorn utgör en viktig del av de 

internationella ekonomiska aktiviteterna (Domingues et al., 2017). Hållbarhetsrapportering 

är fortfarande i ett tidigt skede inom den offentliga sektorn, men har ökat markant under de 

senaste åren (Domingues et al., 2017). Under 2014 var det 114 offentliga organisationer runt 

om i världen som publicerat minst en hållbarhetsrapport som följer GRI:s riktlinjer 

(Domingues et al., 2017). 

  

Domingues et al. (2017) förklarar att det är den politiska karaktären bakom den offentliga 

sektorn som utgör den utmärkande egenskapen bakom sektorn. Vidare förklaras att 

organisationerna är storskaliga arbetsgivare som erbjuder tjänster och konsumerar resurser 

som har betydande konsekvenser för den hållbara utvecklingen. Den offentliga sektorn är 

förknippad med byråkratiska och hierarkiska strukturer (Domingues et al., 2017). Greiling 
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och Grüb (2014) påstår att offentliga organisationer har press utifrån reformer att visa 

finansiella och icke-finansiella prestationer. Ansvarsförhållandena och förpliktelserna har 

alltid varit högre inom den offentliga sektorn i jämförelse med den privata (Greiling & Grüb, 

2014). Sektorn står inför specifika ansvarsskyldigheter då det ligger i allmänhetens intresse 

och eftersom skattebetalande medborgare önskar värde för pengarna (Power, 2001; Moore, 

2003). 

  

Det finns olika faktorer som motiverar offentliga organisationer att publicera 

hållbarhetsrapporter (Domingues et al., 2017). Dessa faktorer utgörs bland annat av 

organisationens storlek och dess ekonomiska, miljömässiga och sociala inverkan 

(Domingues et al., 2017). Domingues et al. (2017) beskriver att den största motivationen till 

hållbarhetsrapportering är den interna motivationen, därefter kommer en kombination av 

yttre tryck och intern motivation. Vidare påstås att ledarskapet visat sig vara en av de interna 

drivkrafterna. Studien visade även skillnader mellan organisationernas första och andra 

publicerade hållbarhetsrapport. Efter att den första publicerats skapades kontinuerliga 

förbättringar av prestandan, fler hållbarhetskategorier spårades och integrerades och 

organisationernas rykten förbättrades (Domingues et al., 2017). 

  

Skouloudis, Evangelinos och Kourmousis (2009) förklarar att rapportering som är icke-

finansiell har fått namnet TBL och avser att visa en balanserad bild av ekonomiska,  

miljömässiga och sociala kategorier. Elkington (1997) var den som introducerade TBL i 

CSR-debatten. Begreppet introducerades år 1994 i syfte att expandera konventionell 

affärsrapportering som tidigare inriktas mot finansiella kategorier för att inkludera sociala 

och miljömässiga kategorier (Cam, 2013). Sedan år 2007 när FN bekräftade TBL har 

kriterierna tillämpats av företag och organisationer för att mäta och presentera 

organisationers rapporter (Godfrey et al., 2010). Godfrey et al. (2010) påstår att de flesta 

aktuella modeller för hållbarhetsrapportering omfamnar TBL-orientering. Det mest 

populära TBL-baserade tillvägagångssättet utvecklades av GRI och innehåller principer 

samt vägledning för rapportering för alla typer av organisationer (Godfrey et al., 2010). 

Greiling et al. (2015) skriver att många offentliga organisationer ger ut omfattande 

hållbarhetsrapporter, men att rapporterna visar en tydlig obalans beträffande TBL-

dimensionerna. Greiling et al. (2015) genomförde en studie på tre tysktalande länder för att 

belysa i vilken utsträckning offentliga organisationer tillämpar GRI:s riktlinjer för att svara 

på samhällstrycket. Forskarna avsåg även att undersöka hur balanserna mellan andelen 
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ekonomisk, miljömässig och social information ser ut. Den ekonomiska dimensionen har 

tidigare visat sig ligga i framkant med ett medelvärde på 75,9 procent följt av den 

miljömässiga dimensionen med ett medelvärde på 67,5 procent och till sist den sociala med 

ett medelvärde på 57,8 procent. Greiling et al. (2015) rekommenderar att TBL-

dimensionerna balanseras genom att öka rapporteringen av miljömässiga och sociala 

dimensioner.  

  

Enligt Domingues et al. (2017) ligger den offentliga sektorn efter med 

hållbarhetsrapporteringen. Domingues et al. (2017) hävdar dock att de flesta rapporter 

innehåller ekonomisk information som överensstämmer med standarder. Rapporterna 

förklaras även innehålla information om hur effektiv användningen av finansiella resurser 

är vilket är en viktig del av det offentliga ansvaret (Domingues et al., 2017). Greiling et al. 

(2015) anser att det finns behov av ytterligare forskning som undersöker offentliga 

organisationers motivation till att publicera hållbarhetsrapporter men det finns även ett 

behov att undersöka orsakerna till obalanserna som uppstår mellan TBL-dimensionerna. 

 

2.1.3 Global Reporting Initiative 

 

GRI är en organisation som har fastställt riktlinjer för att uppmuntra till CSR genom 

hållbarhetsrapportering (Roca & Searcy, 2012). GRI grundades i Boston, USA, år 1997. 

Institutionen har vuxit fram ur de amerikanska ideella organisationerna CERES och Tellus-

institutet (GRI, u.å.a.). GRI:s riktlinjer finns som stöd till hur regler för hållbarhetsrapporter 

ska utformas. Riktlinjerna är grundläggande principer för vad rapporter bör omfatta (GRI, 

2006). GRI är avsett att hjälpa företag och regeringar runt om i hela världen att förstå och 

kommunicera organisationens verkan inom hållbarhetsfrågor som exempelvis 

klimatförändringar och mänskliga rättigheter (GRI, u.å.a.). GRI är den mest använda 

standarden för hållbarhetsrapportering i världen (Lougee & Wallace, 2008). 

GRI:s riktlinjer för G3 kom ut år 2006 och delades in i två delar, redovisningsprinciper och 

vägledning samt standardupplysningar (GRI, 2006). 

 

Resultatindikatorerna delas in i tre olika dimensioner; ekonomiska, miljömässiga och 

sociala kategorier. Den ekonomiska tydliggör den ekonomiska relationen som en 

organisation har med intressenterna men även dess inflytande på ekonomiska system på 
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lokal, nationell och global nivå (GRI, 2006). Miljödimensionen innefattar vilken påverkan 

organisationen har på det levande och icke levande. Organisationens påverkan på det sociala 

systemet avspeglas i den sociala dimensionen och innefattar exempelvis mänskliga 

rättigheter. De tre dimensionerna består av kärn- och tilläggsindikatorer (GRI, 2006). Syftet 

med kärnindikatorerna är att urskilja de indikatorer som antas ha störst innebörd för 

majoriteten av organisationer, men kan dock exkluderas om de betraktas som betydelselösa 

enligt GRI:s redovisningsprinciper. Tilläggsindikatorernas uppgift är att understödja med 

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

  

Roca och Searcy (2012) hittade i sin studie att inom den ekonomiska kategorin är det oftast 

indikatorn från GRI ramverket: EC1 (förklaring till G3-indikatorer finns i bilaga 1) som är 

den mest förekommande indikatorn. I den miljömässiga kategorin är EN3 och EN16 

indikatorerna som dominerar. I den sociala kategorin är det indikatorerna LA1 och LA13 

som förekommer mest. Tarquinio och Raucci (2015) fann liknande resultat som Roca och 

Searcy (2012) i sin studie, nämligen att EC1, EN3 och LA1 är de mest rapporterade 

indikatorerna. Inom den sociala kategorin finns de indikatorer som det rapporterats minst 

om (Tarquinio & Raucci, 2015). Roca och Searcy (2012) hävdar att indikatorerna EN25, 

PR2 samt PR4 är de minst rapporterade indikatorerna. 
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2.2 Teoretisk referensram 

2.2.1 Legitimitetsteorin 

 

Legitimitetsteorin innebär att organisationer ständigt arbetar för att verksamheten ska 

befinna sig inom ramen för samhällets normer (Deegan & Unerman, 2011; Brown & 

Deegan, 1998). Legitimitet innebär enligt Holder-Webb, Cohen, Nath och Wood (2009) det 

arbete som organisationen gör för att skapa, behålla eller förstärka den uppfattning som 

allmänheten har om organisationen. Organisationernas syfte med hållbarhetsrapportering är 

många (Akmese, Cetin, & Akmese, 2015). Akmese et al. (2015) påstår att legitimitetsteorin 

kring redogörelse av sociala och miljömässiga frågor bidrar till att intressenter skapar sig en 

bättre bild av en organisation. Normer och värderingar anses förändras med tiden varför det 

är viktigt för organisationer att vara vaksam för förändringar i den miljö de verkar inom 

(Deegan & Unerman, 2011). O´Donovan (2002) påstår att teorin är en trolig förklaring till 

den ökande hållbarhetsredovisningen i och med att organisationer måste verka inom 

gränserna för vad som är socialt accepterat för att nå goda resultat. Deegan och Unerman 

(2011) hävdar att trots att legitimitetsteorin ska återspegla samhällets normer och 

värderingar är teorin långsam med att anpassa sig till förändringar gällande detsamma. 

 

Suchman (1995) beskriver legitimitet som en allmänt känd uppfattning om att en 

organisations agerande är passande inom ett socialt system som är utformat av normer, 

värderingar och definitioner. Om nivån av legitimitet är låg kan det medföra kritiska 

konsekvenser för en organisation vilka kan leda till att organisationen mister rätten att driva 

verksamheten (Suchman, 1995). Av denna anledning är det viktigt för organisationer att 

vara flexibla och lyhörda (Tilling, 2004; Deegan & Unerman, 2011). Deegan och Unerman 

(2011) förklarar legitimitetsteorin som en organisations sociala avtal med samhället för att 

åstadkomma hållbar utveckling och bli gynnsam. Deegan och Unerman (2011) menar att 

organisationer bör anpassa sig när samhällets förväntningar förändras. Vidare hävdar 

Deegan och Unerman (2011) att en organisation bör visa dessa förändringar utåt och även 

förklara och motivera om en organisation inte väljer att genomföra en förändring. 

  

Suchman (1995) förklarar att enligt legitimitetsteorin är CSR-responsen på miljömässig 

pådrivning som omfattar sociala, politiska och ekonomiska styrkor. Teorin kan ge en 

upplysning till varför en organisation beslutar om att skapa och publicera externa rapporter 
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(Suchman, 1995). Organisationer upplyser om sitt CSR-arbete genom användningen av 

olika strategier inom legitimitetsteorin för att ge ut betydelsefull information, men även för 

att få sina strategier att passa in och för att ge intressenter och samhället en gynnsam bild av 

organisationen (Perks, Farache, Shukla, & Berry, 2013). Enligt legitimitetsteorin 

eftersträvas en jämvikt mellan handlingar samt föra vidare till samhället att organisationens 

handlingar och beteenden är de mest passande (Suchman, 1995; Deegan & Unerman, 2011). 

En undersökning som granskade GRI och CSR har tidigare visat att svenska företag i första 

hand förmedlar miljömässig och social information till finansiärer men även till andra 

intressenter för att anses som lagenliga (Hedberg & von Malmborg, 2002). 

 

2.2.2 Intressentteorin 

 

Quisenberry (2012) hävdar att det är intressentteorins grund att grupper och individer kan 

påverka en organisation men även omvänt, att grupper eller individer kan bli påverkade av 

organisationer och dess handlingar. Deegan och Unerman (2011) förklarar att 

intressentteorin är indelad i en etisk, en normativ och en positiv gren. Teorin riktar in sig på 

åsikter och förväntningar från intressentgrupper snarare än samhället vilket gör att teorin 

skiljer sig från legitimitetsteorin (Deegan & Unerman, 2011). Det finns olika 

intressentgrupper och dessa har olika åsikter om hur de tycker att ett företag ska drivas vilket 

lett till att det skapats sociala kontrakt mellan intressentgrupperna (Deegan & Unerman, 

2011). Den etiska aspekten i intressentteorin betyder att organisationers ledning tar hänsyn 

till samtliga intressenter även om det inte leder till ett bättre ekonomiskt resultat. Den etiska 

grenen särskiljer inte på första- eller andrahandsintressenter (Hasnas, 1998; Deegan & 

Unerman, 2011). Grundläggande för den etiska aspekten av teorin är oron för behandlingen 

av intressenter som kan kräva att organisationers ekonomiska motiv, att vara lönsamt, 

dämpas för att ta hänsyn till organisationernas moraliska roll och enorma sociala effekter på 

människors liv (Deegan & Unerman, 2011). 

  

Deegan och Unerman (2011) skriver att intressenter med större makt, exempelvis aktieägare, 

inte anses ska hanteras på ett gynnsammare sätt utan samtliga intressenters intressen ska tas 

hänsyn till. Vidare förklarar Deegan och Unerman (2011) att om en intressekonflikt skulle 

uppstå bör organisationen lösa detta på bästa möjliga sätt. Teorin förespråkar även att alla 
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intressenter ska ha möjlighet att ta del av information även om denna kan anses irrelevant 

(Hasnas, 1998; Deegan & Unerman, 2011). 

  

Intressentteorins positiva gren behandlar hur intressentgrupper i samhället ska behandlas för 

att verksamheten inte ska försvinna (Deegan & Unerman, 2011). Grenen innebär att 

organisationen inte kommer att besvara samtliga intressenter på samma sätt utan att det i 

första hand är intressenter med stor makt som ges mest uppmärksamhet (Deegan & 

Unerman, 2011). Deegan och Unerman (2011) menar att en intressents kapacitet att inverka 

på en organisations ledning visar intressentens besittning över resurserna som 

organisationen behöver. Enligt McWilliams och Siegel (2001) har intressentteorin blivit ett 

allt mer dominerande paradigm inom CSR. Intressenter har enligt Westermark (2013) som 

refererar till GRI fått allt mer inflytande i hållbarhetsrapporternas innehåll. Vidare menar 

Westermark (2013) att det är av stor betydelse för organisationer att lyfta fram ekonomisk, 

miljömässig och övrig påverkan på samhället för att hålla en bra relation till intressenter. 

  

Intressentteori innebär ett sätt att organisera tänkande om företags ansvar genom att föreslå 

att aktieägarnas behov inte kan tillgodoses utan att tillgodose behoven hos andra intressenter 

(Foster & Jonker, 2005; Hawkins, 2006; Jamali, 2008). Prado-Lorenzo, Gallego-Alvarez 

och Garcia-Sanchez (2009) förklarar att vinstmaximering och värdeskapande inte längre kan 

vara det enda målet för förvaltningen. Enligt Longo, Mura och Bonoli (2005) måste dessa 

erhållas genom eller i samexistens med ett nätverk av värderingar från andra intressenter, 

vilket Prado-Lorenzo et al. (2009) förklarar kan bestå av krav och behov relaterade till 

socialt och miljömässigt hållbart beteende. CSR-rapportering kan ses som en del av dialogen 

mellan företag och dess intressenter (Gray, Kouhy, & Lavers, 1995). Intressentteori kan 

därför ses som en användbar ram för att utvärdera CSR genom sociala 

rapporteringsaktiviteter (Snider, Hill, & Martin, 2003). 
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3. Metod 

 

Metodavsnittet presenterar strategier som styr forskningsprocessen. Studiens 

tillvägagångssätt gällande insamling och analys av data beskrivs. Till sist diskuteras 

kvantitativa kvalitetskriterier som studien tagit hänsyn till samt en källkritisk syn av källor 

och metodval. 

 

3.1 Studiens positionering  

 

Studien utgår från en positivistisk syn vars uppgift enligt Deegan och Unerman (2011) är att 

förutse och förklara fenomen. Enligt Bryman och Bell (2013) kan positivism handla om en 

deskriptiv kategori där en filosofisk forskningsståndpunkt beskrivs. Studien ämnar att 

förklara om det finns olika rapporteringsbeteenden som enligt Deegan och Unerman (2011) 

stämmer överens med den positiva inriktningen. Bryman och Bell (2013) förklarar att ett 

arbete som utgår från tidigare forskning tyder på en deduktiv ansats. Vårt tillvägagångssätt 

sker därmed utifrån en deduktiv ansats, då studiens syfte bygger på vad tidigare forskning 

efterfrågat. Patel och Davidsson (2003) beskriver att ansatsen innebär att forskare utgår från 

sina kunskaper inom ett område för att kunna härleda teorier till resultatet. 

 

3.2 Forskningsdesign 

 

Det är viktigt att fastställa vilken vetenskapstradition studier ska utgå från eftersom forskare 

kan se på verklighet och kunskap på olika sätt (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Sohlberg och 

Sohlberg (2013) skriver att forskningssynen har inverkan på hela det vetenskapliga arbetets 

upplägg, argumentation och metod. Bryman och Bell (2013) hävdar att hermeneutik och 

positivism anses vara forskningsfilosofierna som till största del ligger till grund för ett 

examensarbete som detta, ett arbete som utförs under en viss begränsad och förutbestämd 

tidsperiod. 

 

Bryman och Bell (2013) beskriver att hermeneutiken är framträdande inom 

samhällsvetenskapen och främst inriktar sig mot tolkning av människors handlingar. 

Positivismen talar för användning av naturvetenskapliga metoder och utgår från att kunskap 

förvärvas genom erfarenheter (Bryman & Bell, 2013). Positivism berör mätbarhet (Sohlberg 
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& Sohlberg, 2013) vilket är utgångspunkten i studien. Studien är i behov av matematiska 

beräkningar för att undersöka relationer i hållbarhetsrapportering varför positivismen är den 

korrekta utgångspunkten för oss. 

 

Objektivism är studiens ontologiska inriktning. Enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) 

innebär objektivism att sociala företeelsers existens är oberoende av sociala aktörer. Bryman 

och Bell (2013) förklarar att forskare bör vara objektiva och värderingsfria i empirin, vilket 

vi i denna studie tar hänsyn till. I studien tillämpas ett neutralt tankesätt för att undvika att 

egna värderingar och åsikter påverkar resultatet. 

 

3.2.1 Forskningsansats 

 

Singmann och Klauer (2011) samt Bryman och Bell (2013) tydliggör att olika förhållanden 

mellan teori och forskning finns vilka är deduktiv teori, induktiv teori och abduktion. 

Deduktiv och induktiv teori är varandras motsatser medan abduktion är en kombination av 

dem båda (Bryman & Bell, 2013). Deduktiv teori förklaras av författarna utgå från att teorier 

leder till slutsatser medan induktiv teori utgår från att observationer leder till teorier, vilket 

Eriksson och Hultman (2014) bekräftar. Vår studie är kumulativ och utgår från tidigare 

forskning och teorier vilket tyder på en deduktiv ansats. 

 

3.3 Metodval 

 

Bryman och Bell (2013) förklarar att det finns kvantitativ eller kvalitativ forskning. Vidare 

påstås att en kombination av kvantitativ och kvalitativ forskning även är möjlig. Författarna 

förklarar att tillämpning av kvantitativa forskningsstrategier innebär att tonvikt läggs på 

kvantifiering och generalisering av insamlad data. Enligt Bryman och Bell (2013) finns det 

ett deduktivt synsätt inom kvantitativ metod där teoriprövning är i fokus. På grundval av 

syftet att mäta hållbarhetsrelaterad information i årsredovisningar för att se om förändring 

av omfattning har skett utgår studien från kvantitativ metod. 

Kvantitativ och kvalitativ data har visat sig skiljas åt (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012; 

Bryman & Bell, 2013). Kvantitativ data förklaras oanvändbar om den är i obearbetad form. 

Obearbetad data behöver därmed bearbetas och analyseras med hjälp av statistik för att fylla 
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någon funktion. Vår studie kommer att bearbeta och analysera insamlad sekundärdata i form 

av årsredovisningar för att besvara studiens syfte. 

 

Studien ämnar jämföra om det skett en förändring av mängden hållbarhetsrapportering 

mellan år 2012 och år 2016. Metoddesignen definieras av Bryman och Bell (2013) som en 

longitudinell studie. Vidare förklaras att longitudinella studier är vanligt förekommande 

inom företagsekonomisk forskning för att kartlägga förändringar. Författarna förklarar att 

en longitudinell studie först studerar ett urval en gång och därefter minst en gång vid ett 

annat tillfälle. Studien är en panelstudie vilket Bryman och Bell (2013) förklarar är en studie 

där fokus ligger på ett urval som ofta är representativt för en hel nation och datainsamling 

sker vid minst två tillfällen. Vår studie ämnar undersöka hållbarhetsrapportering inom 

Sveriges kommuner vid två olika tillfällen vilket innebär att en panelstudie genomförs. 

 

För att besvara studiens syfte har vi valt att genomföra studien med en innehållsanalys. 

Bryman och Bell (2013) påstår att det är förhållandevis enkelt att använda en longitudinell 

design i samband med innehållsanalys. Dock anser författarna att det kan uppkomma vissa 

problem med bortfall vid användandet av denna typ av design. En redogörelse för bortfall 

presenteras under avsnitt 3.4. 

 

Varför år 2016 har valts framför år 2017 beror på att hållbarhetsrapporter från det 

sistnämnda året inte finns tillgängliga vid tidpunkten studien genomförs. Greiling et al. 

(2015) har tidigare genomfört en studie med tidsperspektivet år 2012 och år 2014 vilket i 

efterhand ansågs vara ett för kort tidsperspektiv och utgjorde en begränsning av studien. 

Denna studie undersöker förändringen mellan fyra år, år 2012 och år 2016. 

 

3.3.1 Tillvägagångssätt 

 

Studien är kumulativ och utgår från tidigare forskning i form av vetenskapliga artiklar. 

Insamling av vetenskapliga artiklar sker med hjälp av databaser där Academic Search Elite, 

Scopus och Google Scholar främst används. För att säkerställa att artiklarna håller en god 

nivå används artiklar som är “peer reviewed”. Dessutom tas hänsyn till vilket år artiklarna 

publicerats och antalet citeringar respektive artikel har. Arbetet innehåller artiklar av äldre 

karaktär eftersom att förstahandskällor är att föredra. 
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Studien grundar sig i en kvantitativ innehållsanalys för att undersöka förändring över tid. En 

innehållsanalys används för att analysera skriftlig kommunikation (Bryman & Bell, 2013). 

Författarna förklarar att innehållsanalys används eftersom metoden möjliggör generalisering 

av data och kan visa hur frekvent ord och begrepp används i texter. Innehållsanalys är ett 

praktiskt tillvägagångssätt för att dra giltiga slutsatser från texter (Krippendorff, 2004). 

Metoden kan förse forskaren med nya insikter och ökad förståelse för fenomen, men även 

upplysa om praktiska insatser. 

 

Bryman och Bell (2013) menar att en innehållsanalys analyserar dokument och med hjälp 

av kategorier kvantifierar innehållet på ett systematiskt och replikerbart sätt. Studien 

undersöker om förutbestämda ord används i årsredovisningar utfärdade av kommuner år 

2012 och 2016 varför innehållsanalys lämpar sig väl. Som hjälp används ett index med 

specifika ord gällande hållbarhetsrapportering. Indexet grundar sig i tidigare forskning inom 

ämnet och är tänkt att tillämpas som kodningsmanual. Indexet tillämpas för att underlätta 

för framtida forskare att upprepa studien för att öka dess tillförlitlighet genom transparens. 

Replikerbarhet har nämligen visat sig viktigt inom kvantitativa studier (Bryman & Bell, 

2013). 

 

Indexet som utformats för studien är baserat på G3-riktlinjerna (se bilaga 1). Kodning har 

visat sig vara ett viktigt steg vid användandet av innehållsanalys (Bryman & Bell, 2013) 

varför GRI:s välkända riktlinjer legat till grund. Varför G3-riktlinjerna inte tillämpas till 

fullo beror på att svenska kommuner inte tillämpar riktlinjerna i särskilt stor utsträckning. 

Av denna anledning har vi utformat ett förenklat kodningsindex (se figur 1) med stöd av 

G3-riktlinjerna. Ytterligare en anledning till att det förenklade kodningsindexet framtagits 

beror på arbetets förutbestämda omfattning och tidsbegränsning. 

 

År 2013 släppte GRI nya riktlinjer, G4. Från år 2016 ska samtliga rapporter baseras på G4-

ramverket som är uppdelat i två olika dokument (GRI, 2015). Denna studie använder sig 

endast av G3-riktlinjerna för utformning av indexet som används för både år 2012 och 

2016. Ändringarna som skett från G3 till G4 påverkar inte vårt egenutformade index, då 

vårt index endast utgår från rubrikerna i G3 vilka är detsamma i G4.  
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Figur 1. Kodningsindex 
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G3-riktlinjerna är uppdelade utifrån miljömässiga och sociala kategorier vilka innefattar 

olika indikatorer som presenteras i underrubriker. Underrubrikerna för den miljömässiga 

kategorin utgörs av “material”, “energi”, “vatten”, “biologisk mångfald”, “utsläpp till luft 

och vatten samt avfall”, “produkter och tjänster”, “efterlevnad”, “transport” samt 

“övergripande”. Den sociala kategorins underrubriker utgörs av “anställning”, “relationer 

mellan anställda och ledning”, “hälsa och säkerhet i arbetet”, “utbildning” samt “mångfald 

och jämställdhet”. Utifrån dessa indikatorer har vi valt att utforma vårt index. Indexets 

miljömässiga indikatorer utgörs därmed av “material”, “energi”, “vatten”, “biologisk 

mångfald”, “utsläpp”, “produkt”, “efterlevnad” och “transport”. Indexets sociala indikatorer 

utgörs av “anställning”, “anställda”, “ledning”, “hälsa”, “säkerhet”, “utbildning”, 

“mångfald” och “jämställdhet”. Vi har i vårt index valt att förkorta vissa ord för att undvika 

skevhet i studien. Om förkortning av ord inte skulle genomföras i indexet skulle det kunna 

resultera i att vissa årsredovisningar inte uppfyller indikatorträffar på grund av att 

indikatorerna i rapporterna har andra böjelser än vad indikatorna i vårt index har. 

 

Studien granskar svenska kommuners årsredovisningar som finns tillgängliga i sökbara 

PDF-format. I första hand hämtas årsredovisningar på respektive kommuns hemsida och i 

andra hand skickas en förfrågan via e-post till kommunen. Till de kommuner som inte svarat 

inom en tvåveckorsperiod skickas en påminnelse via e-post. Kommuner som inte besvarar 

vår förfrågan eller som inte har årsredovisningar i sökbart PDF-format kommer att tas bort 

från studien. 

 

Indikatorerna som kommunerna rapporterar kodas om i indikatorindex, där 1=uppfyllt och 

0=ej uppfyllt. Kommuner som rapporterar indikatorer som delvis uppfylls räknas i denna 

studie som helt uppfyllda eftersom att studien enbart syftar till att undersöka om 

indikatorerna rapporterats om eller inte, därmed inte hur väl uppfyllda indikatorerna är. Det 

är enbart möjligt för vardera kommun att få en träff per indikator. Om en kommun 

rapporterat om samma indikator flera gånger räknas denna enbart som en träff. 

 

För att respektive kommun ska få en indikatorträff ska indikatorn vara relaterad till 

organisationens hållbarhetsarbete. För att säkerställa att informationen som kommunerna 

lämnat i årsredovisningar verkligen är relaterad till hållbarhetsinformation tar vi hjälp av 

G3-riktlinjerna. För att ge ett exempel kommer vi vid sökning av indikatorn “anställning” 

gå till G3-riktlinjerna för att få mer information om begreppets innebörd. Om indikatorn 
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“anställning” påträffas vid sökning i en årsredovisning kommer vi att bekräfta eller inte 

bekräfta om indikatorn presenterats i samband med anställningsförhållande och 

anställningsvillkor. Om fallet är att indikatorn berör anställningsförhållande eller 

anställningsvillkor kommer kommunen att få en träff (1=uppfyllt). Vissa indikatorer kan vid 

sökning vara svårare än andra att avgöra om kravet för hållbarhetsinformation är uppfyllt. 

Vid svårigheter vid avgörande om indikatorn uppfylls eller ej kommer vi att gå till G3-

riktlinjerna för att läsa beskrivningen om respektive indikator. På detta vis säkerställer vi ett 

konsekvent arbetssätt för att undvika skevheter i studien. 

 

I denna studie undersöks 510 årsredovisningar från svenska kommuner. Det finns 290 

kommuner i Sverige och det totala antalet årsredovisningar för åren 2012 och 2016 är 580 

stycken, men på grund av bortfall undersöks 510 stycken (mer om bortfall beskrivs i avsnitt 

3.4). För att genomföra undersökningen används programmet “Adobe Acrobat Reader DC” 

för att räkna antal ord och begrepp i årsredovisningarna. I samband med att sökning av ord 

och begrepp i studien genomförs är vi uppmärksamma på att ord som placeras på exempelvis 

bilder medräknas vilket innebär att problemet som Bryman och Bell (2013) nämner att 

forskare tidigare stött på inte upprepas i denna studien. 

 

3.3.2 Datainsamling 

 

Det finns olika typer av metoder för att samla in data där primär respektive sekundär 

datainsamling är två grundläggande metoder (Saunders et al., 2012; Bryman & Bell, 2013). 

Primärdata genereras och samlas in av forskaren på egen hand medan sekundärdata utgörs 

av sedan tidigare insamlad data (Saunders et al., 2012; Bryman & Bell, 2013). Till denna 

undersökning används data i form av årsredovisningar som hämtas från kommuners 

hemsidor samt genom mailkontakt med kommunerna, vilket innebär att studien grundar sig 

i sekundärdata. Bryman och Bell (2013) förklarar att sekundärdata är mest aktuell för studier 

som sker under en begränsad tid vilket bekräftas av Saunders et al. (2012) som menar att 

innehållsanalys kan vara tidskrävande och att det därför är fördelaktigt att använda sig av 

sekundärdata. Av denna anledning är sekundäranalys passande för detta examensarbete då 

användandet av sekundärdata lösgör tid som istället kan läggas på analys av resultatet. 

Bryman och Bell (2013) anser att data som används bör hålla god kvalitet. Årsredovisningar 

är i regel innehållsmässigt omfattande och kvaliteten på informationen anses vara god. 
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Dessutom är årsredovisningar granskade av tredje part. Data som samlas in kommer att 

sammanställas och därefter sorteras i ett exceldokument. 

 

3.4 Population och bortfall 

 

Denna studie utgår från svenska kommuners årsredovisningar. I Sverige finns 290 

kommuner (SKI, 2018). Studien utgår från kommuner som bifogar icke-finansiell 

information om hållbarhetsarbete i sina årsredovisningar. Årsredovisningar där 

kommunerna hänvisar till sin hemsida för mer information kring hållbarhetsarbetet kommer 

inte att medräknas i studien. 

 

Bortfall preciseras vara data som inte finns åtkomlig (Bryman & Bell, 2013). Studien 

granskar endast årsredovisningar i PDF-format som tillåter sökning av enstaka ord eftersom 

att detta har väsentlig betydelse för innehållsanalysen. Om bara en av kommunernas 

årsredovisningar uppfyller kraven ovan tas kommunen i fråga inte alls med i studien. Om 

det enbart är årsredovisningen från år 2016 som finns i ett sökbart PDF-format kommer vi 

inte att ta med kommunen i studien och vice versa. 

 

Insamling av sekundärdata i form av årsredovisningar som är i sökbara PDF-format har 

resulterat i 255 årsredovisningar från år 2012 respektive år 2016. Av totalt 290 svenska 

kommuner kommer studien att baseras på 255 kommuner (se bilaga 2 för förteckning över 

vilka kommuner som ingår i undersökningen). Det totala antalet årsredovisningar som 

granskas är 510 stycken. Urvalets bortfall uppgår därmed till 12 procent. Enligt Bryman och 

Bell (2013) är ett bortfall på 12 procent acceptabelt inom kvantitativ forskning. Dock bör vi 

beakta att samtliga av Sveriges kommuner inte ingår i undersökningen och att det finns viss 

risk att kommuner vars årsredovisningar inte ingår i studien kan ha viss påverkan på 

resultatet. 
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3.5 Kvalitetskriterier 

 

Det finns tre kvalitetskrav för en kvantitativ metod vilka är validitet, reliabilitet och 

replikerbarhet (Bryman & Bell, 2013). I denna studie har hänsyn tagits till samtliga 

kvalitetskriterier. Enligt Bryman, Becker och Sempik (2008) har stödet för validitet och 

tillförlitlighet i kvantitativa studier visat sig vara störst medan replikerbarhet efterfrågats 

mindre. Replikerbarhet har trots detta valts att ta med i studien för att stärka kvaliteten. 

 

3.5.1 Reliabilitet 

 

Saunders et al. (2012) hävdar att reliabilitet rör sig om hur datainsamling går till. Begreppet 

behandlar även det analytiska tillvägagångssättet som ger överensstämmande resultat om 

studier upprepas och återskapas av andra forskare (Saunders et al., 2012). Forskare som 

utformar kvantitativa undersökningar är vanligtvis intresserade av hur stabilt ett visst mått 

är (Bryman & Bell, 2013). Bryman och Bell (2013) anser att reliabilitet ofta är aktuellt vid 

kvantitativa studier och att två viktiga faktorer för avgörandet om ett mått är reliabelt är 

stabilitet och intern reliabilitet. Enligt Bryman och Bell (2013) innebär stabilitet att måttet 

är stabilt över tid. I denna studie granskas kommuners årsredovisningar vars innehåll inte 

förändras med tiden, vilket innebär att ytterligare en analys skulle kunna genomföras på 

samma urval och ge ett liknande resultat. Undersökningens insamlade material i form av 

årsredovisningar uppfyller därmed den efterfrågade stabiliteten. Den interna reliabiliteten 

beskrivs av Bryman och Bell (2013) handla om att indikatorer som utgör en skala eller ett 

index ska vara pålitliga och följdriktiga. Arbetet uppfyller den interna reliabiliteten eftersom 

att indikatorerna tagits fram utifrån GRI:s riktlinjer. 

 

3.5.2 Validitet 

 

Validitet ställer frågan om det som mäts faktiskt är det som forskaren avser att mäta 

(Sohlberg & Sohlberg, 2013). Validitet är kopplat till i vilken utsträckning undersökningen 

mäter det den avser att mäta (Smith, 2003). I det stora hela handlar validitet om hur 

undersökningars slutsatser hänger ihop eller inte (Bryman & Bell, 2013). Validitet består 

enligt Bryman och Bell (2013) av tre viktiga former vilka är begreppsvaliditet samt intern 
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och extern validitet. Författarna förklarar att den första formen riktar sig till kvantitativ 

forskning och berör hur ett mått för ett specifikt begrepp faktiskt beskriver det begrepp som 

måttet avser att förklara. Vårt index utgår från GRI:s riktlinjer och vi är noggranna med att 

säkerställa att respektive indikator som återfinns i årsredovisningarna är relaterade till 

hållbarhetsrapportering. Vid indikatorträff där svårigheter i tolkning uppkommer har vi 

återgått till G3-riktlinjerna för att ta del av begreppsbeskrivningen och därigenom säkerställa 

begreppsvaliditeten. Det andra begreppet, den interna validiteten, associeras med kausalitet 

(Bryman & Bell, 2013). Studien syftar inte till att söka samband varför kausaliteten i denna 

studie inte är relevant. Vidare förklaras att det tredje begreppet inriktar sig på hur urvalet 

genomförs för att få fram ett representativt urval. Denna studie uppfyller den externa 

validiteten i och med att studien utgår från Sveriges kommuner. 

 

3.5.3 Replikerbarhet 

 

Replikerbarhet är en väsentlig del av kvantitativ forskning för att minimera risker för 

bristande objektivitet (Bryman & Bell, 2013). Författarna hävdar att det är nödvändigt att 

beskriva undersökningsmetoden noggrant och konkret för att andra ska kunna replikera den. 

Fortsättningsvis påpekas att innehållsanalys är en öppen forskningsmetod vilket underlättar 

beskrivningen av hur urval och utformning av kodningsindexet har genomförts. 

Undersökningsmetoden i denna studie beskrivs detaljerat och noggrant för att andra med 

enkelhet ska kunna replikera studien. Ett kodningsindex används vilket läsaren med enkelhet 

ska kunna ta del av. Vidare förklaras att en upprepande studie blir enklare att genomföra om 

ett kodningssindex tidigare har använts. Denna undersökning är replikerbar eftersom den 

grundar sig på data i form av årsredovisningar vilka utgör offentlig och lättillgänglig 

information. Svenska kommuners årsredovisningar finns tillgängliga för allmänheten via 

respektive kommuns hemsida eller vid förfrågan via e-post. 
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3.6 Metodkritik 

 

Bryman och Bell (2013) förklarar att en svaghet inom kvantitativ forskningsmetod är att 

mätprocessen kan tolkas som mer precis än vad den är. Vidare menar Bryman och Bell 

(2013) att kvantitativ forskning även fått kritik då den förlitar sig mycket på mätinstrument 

och mätprocedurer vilket medför att kopplingen mellan forskning och vardag försvåras. För 

att undkomma kritiken om kvantitativ forskning har vi vid utformningen av 

undersökningens index valt att utgå från ett tidigare välkänt index, nämligen G3-riktlinjerna. 

På detta vis säkerställs objektivitet och att mätinstrumentet synes relevant för 

forskningsområdet. Under själva undersökningen återgår vi till G3-riktlinjerna för att kunna 

avgöra om indikatorer uppfylls eller inte. Detta tyder på ett konsekvent beteende under 

mätningsprocessen vilket vi anser viktigt för att undvika skevheter i resultatet. 

 

Saunders et al. (2012) skriver att den kvantitativa forskningsmetoden fått kritik för att 

insamlad data som inte bearbetas blir oanvändbar, därför måste insamlad data göras om till 

användbar information genom att sammanställas och omvandlas i diagram eller med hjälp 

av statistisk. Studiens resultat presenteras i resultatdelen i form av diagram och tabeller. 

Detta genomförs för att förenkla för läsaren att ta till sig studiens resultat och för att kunna 

föra en diskussion kring resultatet. Syftet med studien är att undersöka rapporteringens 

omfattning mellan två tidsperioder, varför vi anser att det viktigt att visa eventuella 

skillnader i rapportering med hjälp av diagram och tabeller.  

 

Det finns två typer av statistik som bearbetar kvantitativ metod vilka är deskriptiv och 

hypotesprövande statistik (Patel & Davidsson, 2003). Patel och Davidsson (2003) förklarar 

att deskriptiv statistik används för att beskriva insamlat material i siffror. I denna 

undersökning genomförs en deskriptiv analys då siffror samlas in via innehållsanalys för att 

beskriva skillnader i rapportering utifrån miljömässiga och sociala kategorier. 

 

Denna studie utgår som ovan nämnts från sekundärdata. Bryman och Bell (2013) förklarar 

att det finns ett flertal fördelar med att använda sekundärdata, bland annat att ett stort antal 

data kan samlas in samt att tid och likvida medel besparas. Dock finns det även nackdelar 

med användning av sekundärdata. Enligt Bryman och Bell (2013) är en nackdel att det kan 

ta tid att sätta sig in i insamlad data och att det kan vara svårt att hålla koll på datamängden 

eftersom den kan uppfattas komplex. Undersökningen är en panelstudie där vår urvalsgrupp 
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är förutbestämd och utgörs av Sveriges kommuner. Begränsning gällande sekundärdata 

anser vi inte aktuell eftersom data utgörs av samtliga kommuners årsredovisningar som har 

ett sökbart PDF-format som lämpar sig för innehållsanalysen. Något urval genomförs inte i 

undersökningen, dock har ett bortfall om 35 kommuner uppstått vilket kan ha viss påverkan 

på studiens resultat. 

 

Studiens begränsningar är att den dels är deskriptiv och dels endast har en 

undersökningsvariabel (tid). Studiens syfte är att undersöka omfattning av miljömässig och 

social hållbarhetsrapportering inom kommuner över tid. Därför ämnar studien inte till att 

undersöka rapportering utifrån kvalitet och hur väl rapportering sker. En deskriptiv studie 

synes användbar för att besvara ett syfte i stil med studiens syfte. Ytterligare en nackdel är 

att studien enbart undersöker årsredovisningar som publicerats i sökbara PDF-format, vilket 

medför ett mindre bortfall om 35 kommuner. Att manuellt söka efter indikatorer för dessa 

35 kommuner skulle innebära en för stor påfrestning tidsmässigt i och med att arbetet är av 

begränsad omfattning och utförs under en begränsad tidsperiod. Det finns även en risk att 

undersöka kommunernas rapportering manuellt då den mänskliga faktorn skulle kunna 

innebära att vissa indikatorer av misstag inte blir medräknade. 

 

3.7 Källkritik 

 

Eriksson och Hultman (2014) menar att källors kvalitet kan prövas på en del olika sätt, bland 

annat huruvida de är äkta eller inte, samtidighet, beroendeförhållanden och tendenser. Dessa 

kriterier behöver dock inte garantera att källan är äkta men kan visa vilken nivå av säkerhet 

de håller. Vidare menar Eriksson och Hultman (2014) att den ökade digitaliseringen har 

medfört ett problem avseende ökad mängd av oäkta information. Samtidighet syftar till 

tidssambandet mellan händelser och deras registrering, beroendekritik innefattar att 

källornas beroende eller oberoende kontrolleras och tendenskritik handlar om partsintressen 

och balans mellan uppgifter (Eriksson & Hultman, 2014). Eriksson och Hultman (2014) 

förklarar att partsintressen innebär att det finns information av egenintresse, därför bör 

frågan “vilka egenintressen kan finnas i denna fråga?” ställas vid granskning. Extra 

varsamhet ska tas vid granskning av information där det finns ett ekonomiskt intresse hos 

uppgiftslämnaren. Denna studie utgår från artiklar som är “peer reviewed” vilket innebär att 

artiklarna är granskade av tredje part och därför anses ha en högre kvalitet och trovärdighet. 
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Sekundärdata i form av årsredovisningar är även dessa granskade av tredje part för att 

säkerställa informationens äkthet. 

 

Bryman och Bell (2013) menar att sekundärkällor i största möjliga mån ska undvikas och 

att användning av originalkällor är att föredra vid möjlighet. Detta beror på att 

sekundärkällor kan vara påverkade av författare till sekundärkällor, exempelvis genom egna 

tolkningar vilka påverkar informationen från originalkällan. Denna studie utgår från 

originalkällor i största möjliga mån för att få en sådan rättvis bild som möjligt av information 

som återges. 

 

I studien används referenssystemet APA och referensguiden är hämtad från Karolinska 

Institutet. Samtliga källor finns samlade i en källförteckning för att läsaren ska kunna finna 

originalkällan på egen hand, vilket skapar tydlighet och förtroende. Eriksson och Hultman 

(2014) menar att ett tydligt och strukturerat referenssystem och källhänvisning bör användas 

för att källorna ska anses tillgängliga och för att äkthet ska kunna granskas av läsaren. Vidare 

menar Eriksson och Hultman (2014) att det är viktigt att välja så nya källor som möjligt 

eftersom nyare studier innebär högre kvalitet. Användning av nya och aktuella källor 

ger studien högre kvalitet då informationen som behandlas är relevant och aktuell.  
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4. Resultat 

 

I resultatavsnittet presenteras studiens utfall. Studiens resultat redogörs med ord och med 

hjälp av tabeller och diagram. 

 

Av studiens resultat framgår att endast en kommun i Sverige utger sig för att rapportera 

enligt GRI:s riktlinjer. Det är Göteborgs kommun som i sin årsredovisning förmedlar 

information om att rapporteringen sker i enlighet med GRI:s ramverk. Göteborgs kommun 

är en av kommunerna i studien som uppfyller samtliga indikatorer. 

 

4.1 Indikatorträffar per miljömässig och social kategori 

 

Diagram 1. Total rapportering över tid 

Diagram 1 visar förändringen i total miljömässig och social hållbarhetsrapportering mellan 

åren 2012 och 2016. Diagrammet visar att den totala rapporteringen år 2012 var 67,5 procent 

och år 2016 var 70,2 procent vilket innebär att den totala ökningen i rapporteringen uppgår 

till 2,7 procentandelar. 
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Figur 2. T-test 

 

 

Figur 2 visar att medelvärdet år 2012 för miljömässig och social hållbarhetsrapportering är 

67,75 procent. För år 2016 är medelvärdet 70,6 procent vilket tyder på att medelvärdet av 

rapportering av indikatorerna var högre det sistnämnda året. 
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Diagram 2. Procentandel per kategori

  

Diagram 2 visar procentandel per kategori. Diagrammet visar att miljöindikatorerna är 

nästintill oförändrade i andelen rapportering mellan åren 2012 och 2016. År 2012 var 

andelen miljömässiga 55,29 procent och år 2016 var andelen miljömässiga 55,10 procent, 

vilket medför en minskning om 0,19 procentandelar. De sociala indikatorerna har ökat från 

79,75 procent år 2012 till 85,34 procent och år 2016 var andelen sociala indikatorer 85,34 

procent, vilket medför en ökning med 5,59 procentandelar. 
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Diagram 3. Procentandel indikatorer i vardera kategori 

 

Diagram 3 visar procentandel indikatorer för vardera kategori för år 2012 och år 2016. 

Kategorin ”anställda” har minskat från 99,6 procent till 99,2 procent, medan “anställning” 

har ökat från 73,3 procent till 92,9 procent. Den “biologiska mångfalden” har ökat från 17,3 

procent till 21,2 procent, “efterlevnad” uppgår till 2,7 procent båda åren, “energi” har 

minskat från 96,9 procent till 92,5 procent, “hälsa” har ökat från 93,3 procent till 98,0 

procent, “jämställd” har ökat från 65,1 procent till 68,6 procent, “ledning” har ökat från 61,2 

procent till 77,3 procent, “material” har ökat från 41,2 procent till 47,5 procent, “mångfald” 

har ökat från 58,0 procent till 66,3 procent, “produkt” har minskat från 74,5 procent till 69,8 

procent, ”säkerhet” har minskat från 90,2 procent till 82,7 procent, “transport” har ökat från 

53,7 procent till 59,2 procent, ”utbildning” har ökat från 97,3 procent till 97,6 procent, 

”utsläpp” har ökat från 60,4 procent till 61,2 procent och “vatten” har minskat från 95,7 

procent till 86,7 procent. 
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4.2 Träffar per indikator 

 

Diagram 4. Antal indikatorträffar år 2012 

 

Diagram 4 visar antal kommuner år 2012 som uppfyller respektive indikator. Av 

diagrammet kan utläsas att “anställning” och “utbildning” har påträffats flest gånger i 

undersökningen vilka båda två tillhör den sociala kategorin. “Biologisk mångfald” och 

“efterlevnad” tillhör den miljömässiga kategorin och utgör indikatorerna som påträffats 

minst antal gånger. 
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Diagram 5. Antal indikatorträffar år 2016 

Diagram 5 visar antal kommuner år 2016 som uppfyller respektive indikator. Av 

diagrammet kan utläsas att “anställda” och “hälsa” påträffats flest gånger i undersökningen 

vilka båda två tillhör den sociala kategorin. “Biologisk mångfald” och “efterlevnad” tillhör 

den miljömässiga kategorin och utgör indikatorerna som påträffats minst antal gånger. 

I tabell 1 (se bilaga 2) kan mer specifik information om respektive indikator per år 2012 och 

2016 utläsas. I tabellen kan antal rapporter som uppfyllt och inte uppfyllt respektive indikato 

avläsas. Information kan även utläsas i procentandelar.  

 

  



 

 

35 

5. Analys 

 

I detta avsnitt kopplas studiens resultat mot tidigare forskning inom området. 

 

5.1 Skillnader mellan kategorier 

 

Resultatet visar att det finns tydliga skillnader i rapportering mellan den sociala och 

miljömässiga kategorin. Den sociala kategorin har högst procentandel både år 2012 och år 

2016. Enligt en studie som genomförts av Greiling et al. (2015) låg den miljömässiga 

kategorin högre i procentandel än den sociala. Vidare förklarar Greiling et al. (2015) att det 

är rekommenderat att andelen ekonomisk, social och miljömässig rapportering är i balans. 

En anledning till att studiens resultat inte överensstämmer med tidigare forskning om hur 

procentandelen mellan de miljömässiga och sociala kategorierna ser ut kan bero på att den 

offentliga sektorn enligt Domingues et al. (2017) ligger efter med hållbarhetsrapportering. 

Domingues et al. (2017) menar att den största motivationen som offentliga organisationer 

har för att hållbarhetsrapportera är den interna motivationen, därefter kommer en 

kombination av yttre tryck och intern motivation. Vidare anser Domingues et al. (2017) att 

ledarskapet har visat sig vara en del av de interna drivkrafterna. En annan förklaring till att 

resultatet ser annorlunda ut i denna studie i jämförelse med tidigare studier kan vara faktorn 

som Domingues et al. (2017) nämner, nämligen att den interna motivationen kan variera 

eftersom den visat sig ha en påverkan på hållbarhetsrapporteringen. 

 

Både Deegan och Unerman (2011) och Brown och Deegan (1998) förklarar att 

legitimitetsteorin innebär att organisationer ständigt arbetar för att verksamheten ska befinna 

sig inom ramen för samhällets normer. Vidare menar Deegan och Unerman (2011) att 

intressentteorin förespråkar att det finns olika intressentgrupper och att dessa har olika 

åsikter om hur de tycker att organisationer ska drivas. Deegan och Unerman (2011) förklarar 

att enligt legitimitetsteorin bör organisationer anpassa sig när samhällets förväntningar 

förändras. Dessa två teorier kan ge en förklaring till varför andelen skiljer sig mellan de två 

kategorierna, då samhället eller intressentgrupper kan påverka organisationer i deras 

handlande. Greiling et al. (2015) skriver att många offentliga organisationer ger ut 

omfattande hållbarhetsrapporter, men att rapporterna visar en tydlig obalans beträffande 

ekonomisk, social och miljömässig rapportering vilket resultatet i denna studie även visar. 
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5.2 Skillnader över tid 

 

Resultatet visade att den sociala kategorin ökat i procentandel från år 2012 till år 2016 medan 

den miljömässiga kategorin minskat, dock är förändringarna ytterst små. Den sociala 

kategorin är den som har högst procentandel båda åren, men under år 2016 är skillnaden 

större mellan de två kategorierna än vad skillnaden är år 2012. Att det skiljer sig mellan åren 

kan bero på att normer och värderingar förändras med tiden. Deegan och Unerman (2011) 

skriver nämligen att normer och värderingar förändras med tiden varför det anses viktigt för 

organisationer att vara vaksamma för förändringar i den miljö de verkar inom. 

 

Menichini och Rosati (2014) förklarar att uppmärksamheten ökat gällande organisationers 

påverkan på samhället och att det krävs att organisationer tar ansvar för sin 

affärsverksamhet. Både Aras och Crowther (2009) samt Hopwood (2009) anser att 

rapporteringen kommer att öka eftersom medvetenheten ökat angående vilka fördelar 

rapporteringen kan medföra. Studiens resultat visar att den totala rapporteringen av 

hållbarhet har ökat med 2,7 procentandelar från år 2012 till år 2016. Ökningen kan bero på 

ökad påtryckning på att organisationer ska hållbarhetsrapportera mera i strävan mot ett 

hållbart samhälle, vilket bekräftats i tidigare studier av Bonsón och Bednárová (2014). Aras 

och Crowther (2009) förklarar att information om hållbarhetsaktiviteter ökat kraftigt under 

det senaste årtiondet i samband med att organisationer har kommit till insikt med att ökad 

öppenhet leder till fördelar. Enligt Hopwood (2009) kan en förklaring till ökningen vara 

strävan att förbättra sin legitimitet och för att rapporteringen kan ge intressenter en bättre 

bild av organisationen. Genom att organisationer tar ett miljömässigt och socialt ansvar kan 

möjligheter som exempelvis förbättrat rykte skapas (Gamerschlag et al., 2011; Du, 

Bhattacharya, & Sen, 2010; Moratis, 2017). 

 

Transparens har visat sig viktigt för organisationer och forskning har visat att frivillig 

information kan antas bidra till denna aspekt (Broberg, Tagesson, & Collin, 2010). Social 

och miljömässig hållbarhetsinformation som organisationer lämnar ut har visat sig vara en 

väsentlig del av den frivilliga informationen som lämnas ut (Owen, 2008). Det synes finnas 

bakomliggande faktorer till varför organisationer väljer att lämna ut hållbarhetsinformation 

och varför innehållet förändras över tid. 
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5.3 Skillnader mellan indikatorer 

 

Studien har konstaterat skillnader i rapportering mellan den miljömässiga och sociala 

kategorin i kommunernas årsredovisningar mellan år 2012 och år 2016. Av de miljömässiga 

respektive sociala indikatorerna finns obalanser i hur många indikatorer som påträffats i 

studien vilket tyder på att olika kommuner väljer att rapportera om olika 

hållbarhetsindikatorer. 

 

Under år 2012 och år 2016 visade undersökningen att “energi” är den miljömässiga 

indikatorn som organisationerna rapporterat om mest vilket går i linje med vad Roca och 

Searcy (2012) samt Tarquinio och Raucci (2015) tidigare visat. Forskarna fann i sina studier 

att indikatorn EN3- direkt energianvändning är indikatorn som det rapporterats om mest. I 

vårt index kan EN3 liknas vid “energi” vilket innebär att vårt studieresultat överensstämmer 

med tidigare forskningsresultat. Under åren 2012 och 2016 visade undersökningen att 

“vatten” är den miljömässiga indikatorn som det rapporterats om mest näst efter “energi”. 

Roca och Searcys (2012) studie visade att den näst vanligaste miljömässiga indikatorn som 

påträffats är EN16- totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser. Om vi liknar vår 

undersöknings indikator “utsläpp” med EN16 visar vårt resultat skillnader i jämförelse med 

Roca och Searcys (2012) studies resultat. 

 

Under år 2012 och år 2016 visade undersökningen att “anställda” är den sociala indikatorn 

som organisationerna rapporterat om mest vilket går i linje med vad Roca och Searcy (2012) 

samt Tarquino och Raucci (2015) fann i sina studier. Roca och Searcy (2012) samt Tarquino 

och Raucci (2015) fann i sina studier att indikatorn LA1- total personalstyrka är indikatorn 

som det rapporterats om mest. LA1 kan liknas vid “anställda” i det index vår undersökning 

utgått från vilket innebär att vårt forskningsresultat visar samma resultat som Roca och 

Searcy (2012) samt Tarquino och Raucci (2015) fann i sina studier. Under år 2012 visade 

sig “utbildning” vara den näst vanligaste sociala indikatorn att rapportera om medan den 

näst vanligaste indikatorn under år 2016 var “hälsa”. Roca och Searcy (2012) fann i sin 

studie att LA13- sammansättning av styrelse och ledning var en av de vanligaste 

indikatorerna att rapportera om. Om vi liknar LA13 med denna studies indikator “ledning” 

fastslås att denna studie visat ett annorlunda resultat. En slutsats kan dras om att studiens 

resultat inte helt överensstämmer med vad tidigare forskning säger. Resultatens skillnader 

skulle kunna bero på att denna studies index inte till fullo utgår från GRI:s riktlinjer vilka 



 

 

38 

tidigare studier gjort. Resultatet kan även ha påverkats av att samtliga av Sveriges 

kommuner inte ingått i studien på grund av bortfallet som nämnts i metodavsnittet. 

 

Studien visar tydliga obalanser mellan de miljömässiga och sociala kategorierna. Det synes 

även finnas obalanser mellan miljömässiga indikatorer respektive sociala indikatorer. 

Exempelvis visar undersökningen att nästintill samtliga kommuner har rapporterat om 

“anställning” medan knappt hälften av kommunerna har rapporterat om “mångfald”. Under 

år 2012 rapporterade 73,3 procent om “anställning” och 58 procent om “mångfald”. Under 

2016 rapporterade 92,9 procent om “anställning” och 66,3 procent om “mångfald”. 

Resultatet tyder på förändring över tid gällande hållbarhetsrapporteringens omfattning. 

 

Varför det finns obalanser mellan respektive miljömässig indikator och mellan respektive 

social indikator kan bero på samhällets förväntningar. Gössling och Vocht (2007) har 

tidigare hävdat att hållbarhetsrapporter huvudsakligen handlar om att möta samhällets 

förväntningar. Obalansen mellan rapporterade indikatorer skulle därmed kunna bero på att 

samhällets förväntningar styr vad kommunerna väljer att rapportera och att vissa 

hållbarhetsindikatorer är mer efterfrågade av samhället än andra. Studien visar även att 

rapporteringen av miljömässiga och sociala kategorier varierar mellan år 2012 och år 2016. 

Exempelvis visas att “jämställdhet” har rapporterats om i större utsträckning under år 2012 

än under år 2016.  

 

Att rapporteringen av de olika indikatorerna skiljer sig åt mellan åren kan tros påverkas av 

olika faktorer. Även samhällets förväntningar på frivillig information som organisationer 

lämnar ut kan tros påverka rapporteringen (Kumar, 2017). Gamerschlag et al. (2011) 

påpekar att organisationer kan förbättra sitt rykte genom tillämpning av icke-finansiell 

rapportering. Morati (2017) hävdar att informationen som ges ut måste vara trovärdig och 

riktig för att organisationer inte ska riskera sitt rykte och förtroende. Hållbarhetsrapportering 

för svenska kommuner kan tänkas vara viktigt för att upprätthålla invånarnas förtroende. 

Kommuner ska verka för invånarnas och samhällets bästa och förvaltar även invånarnas 

skattebetalningar (Power, 2001; Moore, 2003). Invånarna och samhället kan tänkas ha viss 

påverkan på vad och i vilken omfattning hållbarhetsrapportering sker. Gray (2006) hävdar 

nämligen att offentliga organisationer varit under press för att motivera miljömässiga och 

sociala mål. Cormier och Gordon (2001) har påpekat att offentliga organisationer har ett 

behov att legitimera deras existens och handlingar. Dessa faktorer kan tros påverka vad för 
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hållbarhetsinformation kommunerna i Sverige väljer att ge ut vilket i sin tur kan ha inverkan 

på andelen ekonomisk, miljömässig och social rapportering. Greiling et al. (2015) fann i sin 

studie obalanser i rapporteringen gällande andelen ekonomisk, miljömässig och social 

rapportering vilket även resultatet i denna studie visat. 

 

Legitimitetsteorin kan vara en förklarning till vad kommunerna väljer att 

hållbarhetsrapportera. Enligt Deegan och Unerman (2011) samt Brown och Deegan (1998) 

innebär legitimitetsteorin att organisationer ständigt arbetar för att verksamheten ska befinna 

sig inom ramen för samhällets normer. Som Akmese et al. (2015) nämner är redogörelse för 

miljömässiga och sociala frågor en bidragande faktor till att intressenter skapar sig en bättre 

bild av en organisation. Normer och värderingar anses förändras med tiden vilket är något 

organisationer bör uppmärksamma och ta hänsyn till vid rapportering (Deegan & Unerman, 

2011). Teorin kan ge en förklaring bakom den ökande hållbarhetsrapporteringen 

(O´Donova, 2002). Nämnda påståenden kan förklara den ökade rapporteringen och även att 

informationen som organisationerna väljer att lämna ut förändras med tid i takt med att 

samhällets normer och värderingar förändras. Organisationer har nämligen visat sig behöva 

vara flexibla och lyhörda för att upprätthålla legitimitet (Tilling, 2004; Deegan & Unerman, 

2011). 
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6. Slutsats 

 

I detta avsnitt besvaras uppsatsens syfte och sammanfattande slutsatser av studiens resultat 

ges. Avsnittet presenterar även studiens bidrag och förslag till vidare forskning. 

 

6.1 Sammanfattande slutsats 

 

För att besvara studiens syfte har en innehållsanalys genomförts med hjälp av svenska 

kommuners årsredovisningar från åren 2012 och 2016. Analysen har granskat kommunernas 

årsredovisningar utifrån ett framtaget indikatorindex med utgångspunkt i GRI:s G3-

riktlinjer. En jämförelse av miljömässiga och sociala indikatorer har gjorts för att kunna 

undersöka förhållandet mellan de miljömässiga och sociala kategorierna mellan åren. 

Utifrån granskningen har en förändring av andelen miljömässig och social 

hållbarhetsrapportering kunnat fastställas. 

 

Av studiens resultat framgår att andelen miljömässig respektive social 

hållbarhetsrapportering har förändrats mellan år 2012 och år 2016. Den miljömässiga 

hållbarhetsrapporteringen har visat sig sjunka med ungefär 0,2 procentenheter mellan åren. 

Den sociala hållbarhetsrapporteringen har visat sig öka med ungefär 5,6 procentenheter 

mellan åren. Även den totala mängden miljömässig och social rapportering har förändrats 

och visats ökat med 2,7 procentenheter. Undersökningens resultat tyder med andra ord på 

att rapportering av miljömässiga och sociala kategorier har förändrats mellan år 2012 och år 

2016, men att förändringen inte är särskilt stor. Resultatet tyder även på en förändring i 

andelen miljömässig respektive social rapportering. År 2012 var skillnaden mellan anden 

miljömässig och social rapportering mindre än skillnaden år 2016. Dock synes skillnaderna 

i kategoriernas andelar mellan år 2012 och år 2016 vara relativt små, vilket tyder på att 

förändringen över tid inte haft särskilt stor påverkan. Studiens resultat visar på skillnader i 

hållbarhetsrapportering mellan åren men att dessa är relativt stabila. Studien visade även 

skillnader mellan åren avseende rapportering av specifika indikatorer och visade att en 

förändring skett avseende vilka indikatorer som kommunerna rapporterat om. 

 

Studiens resultat har ställts mot tidigare forskning inom forskningsområdet. Greiling et al. 

(2015) fann i sin studie en obalans gällande ekonomisk, miljömässig och social rapportering 



 

 

41 

utförd av offentlig sektor. Denna studies resultat visar en obalans gällande rapportering av 

miljömässig och social information för respektive år. Obalansen visar att kommunerna valt 

att rapportera mer om sociala indikatorer än miljömässiga indikatorer både år 2012 och år 

2016. Studiens resultat visar att förändringen över tid inte påverkat andelen social respektive 

miljömässig rapportering i särskilt stor omfattning. Den sociala kategorin är mer 

framträdande än den miljömässiga kategorin under båda åren. Dock har Hopwood (2009) 

tidigare förespråkat att den miljömässiga hållbarhetsrapporteringen är den kategori som 

förväntas öka mest över tid vilket motsäger vad vår undersökning visat. Deegan och 

Unerman (2011), Aras och Crowther (2009) samt Hopwood (2009) har påpekat att 

förändring av hållbarhetsrapportering sker över tid. Deegan och Unerman (2011) noterar att 

en förklaring bakom förändringen kan vara att samhällets normer och värderingar förändras 

vilket i sin tur påverkar vilken hållbarhetsinformation organisationen producerar och 

offentliggör. 

 

Studiens resultat har kopplats till redovisningsteorier som bekräftar att miljömässig och 

social hållbarhetsrapportering förändras över tid. Legitimitetsteorin har beskrivits vara en 

teori som förklarar varför organisationer ständigt arbetar för att verka inom ramen för 

samhällets normer (Deegan & Unerman, 2011; Brown & Deegan, 1998). Samhällets normer 

och värderingar förändras över tid (Deegan & Unerman, 2011) vilket kan förklara 

förändringen av hållbarhetsrapportering som vår undersökning visat. Även intressentteorin 

kan tänkas vara en förklaring till förändringen av rapporteringen. Deegan och Unerman 

(2011) har tidigare funnit att olika intressentgrupper existerar vilka har olika åsikter om hur 

organisationer bör bedrivas. Både legitimitetsteorin och intressentteorin synes kunna 

förklara vad för hållbarhetsinformation som organisationer lämnar ut vilket i sin tur påverkar 

miljömässig och social andel i rapporteringen. Kommunerna ska verka för invånarnas och 

samhällets bästa och förvaltar invånarnas skattebetalningar (Power, 2001; Moore, 2003) 

vilket i sin tur kan tänkas påverka vad för hållbarhetsinformation som efterfrågas och 

därmed rapporteras. Cormier och Gordon (2001) har nämligen funnit att offentliga 

organisationer bör legitimera deras existens och handlingar. 

 

Sammanfattningsvis går studiens resultat i linje med vad tidigare forskning konstaterat. Det 

som skiljer sig från tidigare forskning är att denna studie visar att den sociala 

hållbarhetsrapporteringen har ökat medan den miljömässiga minskat. 
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6.2 Studiens bidrag 

 

Detta avsnitt presenterar studiens praktiska och teoretiska bidrag 

 

6.2.1 Studiens praktiska bidrag 

Guthrie och Farneti (2008) har tidigare påpekat vikten av fortsatt forskning om 

hållbarhetsrapportering utförd av den offentliga sektorn eftersom att rapporteringen visat sig 

ha konsekvenser för politiken och den fortsatta forskningen. Forskarna Guthrie och Farneti 

(2008) har efterfrågat nationella studier av hållbarhetsrapportering inom offentlig sektor. 

Studien bidrar till att täcka det forskningsgap som Guthrie och Farneti (2008) tidigare har 

nämnt. Dessutom bidrar studien med fördjupad kunskap till forskningsområdet vilket har 

efterfrågats av forskare inom området. Studiens deskriptiva redogörelse för hur 

hållbarhetsrapportering utifrån miljömässiga och sociala kategorier ser ur i den svenska 

offentliga sektorn ger ekonomer och andra berörda medarbetare inom offentlig sektor insikt 

i hur rapporteringen utifrån omfattning ser ut. 

 

Greiling et al. (2015) har tidigare studerat obalansen mellan ekonomisk, miljömässig och 

social hållbarhetsrapportering utförd i offentlig sektor med ett tidsperspektiv om två år. 

Denna studie har utgått från ett tidsperspektiv om fyra år. Studiens resultat visar vissa 

skillnader i jämförelse med vad Greiling et al. (2015) studie visat och bidrar därmed med ny 

kunskap inom forskningsområdet. Studieresultatet visar att det skett en förändring både i 

andelen miljömässig och social rapportering men även att det skett en ökning i den totala 

hållbarhetsrapporteringen avseende miljömässig och social hållbarhetsinformation. Studien 

bidrar till ökad insikt i den offentliga sektorns hållbarhetsrapportering, hur obalanserna 

mellan miljömässig och social hållbarhetsrapportering ser ut samt hur omfattningen av 

rapporteringen förändras över tid. 

 

Studieresultatet bidrar med kunskap till medarbetare inom den offentliga sektorn som 

arbetar med hållbarhetsrapportering. Studien ger medarbetare bekräftelsen att 

hållbarhetsrapportering förändras över tid samt att samhällets förväntningar på 

rapporteringen kan förändras. Studien skapar insikt i att den offentliga sektorn bör fokusera 



 

 

43 

på att utveckla den miljömässiga kategorin för att förbättra sin hållbarhetsrapportering 

eftersom att den kategorin är mindre framträdande än den sociala. Det har även visats sig att 

rapporteringen av de olika indikatorerna inom de två kategorierna skiljer sig mycket åt, 

vilket är information berörd personal inom den offentliga sektorn bör vara medvetna om för 

att utveckla och balansera hållbarhetsrapporteringen. 

 

6.2.2 Studiens teoretiska bidrag 

 

Guthrie och Farneti (2008) har tidigare efterfrågat fler nationella eller internationella studier 

som undersöker hållbarhetsrapportering utifrån GRI:s riktlinjer utförd i offentlig sektor. 

Guthrie och Farneti (2008) anser nämligen att hållbarhetsrapportering utförd i den offentliga 

sektorn har konsekvenser både för politiken och den fortsatta forskningen, varför ytterligare 

forskning är nödvändig. Denna studie bidrar med en nationell redogörelse om hur den 

svenska offentliga sektorns hållbarhetsrapportering ser ut med utgångspunkt i GRI:s 

riktlinjer. Studien har bidragit till en minskning av det forskningsgap som Guthrie och 

Farneti (2008) tidigare har påpekat existerar. 

 

Greiling et al. (2015) har tidigare genomfört en studie inom offentlig sektor i tre 

tysktalande länder som visade obalanser i andelen ekonomisk, miljömässig och social 

hållbarhetsrapportering. Greiling et al. (2015) förklarar att ytterligare forskning inom 

området efterfrågas och då studier med ett längre tidsperspektiv än två år. Denna studie har 

utifrån miljömässig och social hållbarhetsrapportering redogjort för förändringen av 

hållbarhetsrapportering inom den svenska offentliga sektorn med ett tidsperspektiv om 

fyra år. Ytterligare ett av studiens bidrag är konstaterandet att hållbarhetsrapportering inom 

offentlig sektor ökar över tid vilket tidigare bekräftats av Aras och Crowther (2009), 

Gallego (2005) samt Hopwood (2009). 
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6.3 Förslag till vidare forskning 

 

Denna studie har väckt intresset för ökad förståelse om svenska kommuners 

hållbarhetsrapportering, både gällande omfattning och innehåll. Eftersom denna studie är 

deskriptiv undersöks endast vilka skillnader som finns och visar inga kausala samband. Ett 

förslag till vidare forskning är därför att undersöka om olika faktorer såsom organisationens 

storlek eller geografiska område har inverkan på resultatet. Det skulle även vara intressant 

att undersöka vad en ökning eller minskning i rapportering av olika indikatorer beror på och 

varför det skiljer sig åt. Vi ställer oss även frågande till om ytterligare ett längre 

tidsperspektiv skulle kunna ha inverkan på resultatet och av denna anledning är intressant 

att studera vidare. Ytterligare ett förslag till vidare forskning är att undersöka om 

lagförändringen som slog igenom i Sverige inför räkenskapsåret 2017 som omfattar större 

privata organisationers hållbarhetsrapportering har någon påverkan på 

hållbarhetsrapportering utfärdad av svenska kommuner. 
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Bilaga 1 - G3-riktlinjer 

 

Nummer Resultatindikator Kod 

Miljömässiga indikatorer 

  

   

Material 

  

EN1 (K) Materialanvändning i vikt eller volym 

 

EN2 (K) Återvunnet material i procent av 

materialanvändning 

 

Energi 

  

EN3 (K) Direkt energianvändning per primär 

energikälla 

 

EN4 (K) Indirekt energianvändning per primär 

energikälla 

 

EN5 (T) Minskad energianvändning genom sparande 

och effektivitetsförbättringar 
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EN6 (T) Initiativ för att tillhandahålla produkter och 

tjänster som är energieffektiva eller 

baserade på förnyelsebar energi, samt 

minskningar av energibehovet som ett 

resultat av dessa initiativ 

 

EN7 (T) Initiativ för att minska indirekt 

energianvändning samt uppnådd reducering 

 

Vatten 

  

EN8 (K) Totalt vattenanvändning per källa 

 

EN9 (T) Vattenkällor som väsentligt påverkas av 

vattenanvändningen 

 

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 med högt biologiskt 

mångfaldsvärde utanför skyddade områden 
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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 

 

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 
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EN18 (T) Initiativ för att minska utsläppen av 

växthusgaser, samt uppnådd minskning 

 

EN19 (K) Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen, i vikt 

 

EN20 (K) NOx, SOx 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, imorterat, 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 
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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 icke-monetära sanktioner till 

följd av överträdelser av miljölagstiftning 

och -bestämmelser 

 

Transport 
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EN29 (T) Väsentlig miljöpåverkan genom transport 

av produkter och andra varor och material 

som används i organisationens verksamhet, 

inklusive medarbetarnas arbetsresor/ 

tjänsteresor 

 

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) Totalt antal anställda som slutat och 

personal omsättning, per åldersgrupp, kön 

och region. 
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LA3 (T) Förmåner som ges till heltidsanställd 

personal och som inte omfattar tillfälligt 

anställda 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 speci cerat 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. 
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LA7 (K) Omfattningen av skador, arbetsrelaterade 

sjukdomar, förlorade dagar, frånvaro samt 

totala antalet arbetsrelaterade dödsolyckor 

per region. 

 

LA8 (K) Utbildning, rådgivning, förebyggande åtgär 

der och riskhanteringsprogram på plats för 

att stödja de anställda, deras familjer eller 

sam hällsmedlemmar beträ ande allvarliga 

sjuk domar. 

 

LA9 (T) Frågor om hälsa och säkerhet som om fattas 

av formella överenskommelser med 

fackföreningar. 

 

Utbildning 

  

LA10 (K) Genomsnittligt antal utbildningstimmar per 

anställd och år, fördelat på 

personalkategorier. 

 

LA11 (T) Program för vidareutbildning och livslångt 

lärande för att stödja fortsatt anställnings 

barhet samt bistå anställda vid 

anställningens slut. 
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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. 

 

 

 

         Bildkälla: GRI (2006)       
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Bilaga 2 – Tabell 1 

 

Tabell 1 nedan visar information om respektive indikator per år 2012 och år 2016. I 

tabellen kan antal rapporter som uppfyllt och inte uppfyllt respektive indikator avläsas. 

Informationen kan även utläsas i procentandelar. Värdet “0” innebär att indikatorn inte 

påträffats i innehållsanalysen och värdet “1” innebär att indikatorn påträffats i 

innehållsanalysen. 

Tabell 1. Antal rapporter och procentandel rapporter per respektive indikator 
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