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Sammanfattning 

 
Syftet med denna studie var att få en bättre förståelse för hur hållbarhetsrapportering av 

GRI:s miljöindikatorer skiljer sig åt mellan branscher samt att jämföra företags GRI-

rapportering med SASB:s branschspecifika riktlinjer. 

 

I denna dokumentstudie har i huvudsak en kvantitativ metod använts. För att samla in 

det empiriska materialet genomfördes en innehållsanalys på hållbarhetsrapporter gjorda 

av 74 företag listade på Nasdaq OMX Stockholm som tillämpat GRI. En komparativ 

analys genomfördes för att jämföra rapporteringen med SASB:s branschspecifika 

riktlinjer. Resultatet presenterades med hjälp av deskriptiv statistik i tabellform och 

analyserades sedan mot den praktiska och teoretiska referensramen samt tidigare 

forskning.  

 

Resultatet fann att branscherna basmaterial och konsumtionsvaror i snitt rapporterade 

flest antal indikatorer samtidigt som finans och sjukvård var de branscher som 

rapporterade minst. Resultatet visade även att branscherna valt att rapportera olika 

indikatorer. Jämförelsen med SASB:s riktlinjer visade att företag inte rapporterat lika 

mycket som tagits fram att de bör enligt SASB:s branschspecifika upplysningar. 

  

Då denna studie studerat företags rapportering av miljöindikatorer under ett specifikt år 

föreslås till vidare forskning att undersökningen genomförs igen men över flera år. 

Detta för att kunna se utvecklingen av företagens hållbarhetsrapportering över tid.  

 

Nyckelord: hållbarhetsrapport, miljöindikatorer, GRI, bransch, SASB, 

miljörapportering  
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1. Inledning 

I följande kapitel presenteras en bakgrund till hållbarhetsrapportering och vilka 

riktlinjer som finns kring det. Därefter följer en problematisering som mynnar ut i 

studiens syfte, forskningsfrågor och avgränsningar. 

1.1 Bakgrund  

Frågan om miljö har på senare tid blivit allt viktigare och mer omdiskuterad. Ofta hörs 

nyheter om klimatförändringar och hur människor påverkar miljön och vårt samhälle. 

Den största orsaken till detta är koldioxidutsläppen som huvudsakligen släpps ut av 

några av världens rikaste länder, däribland USA, Kanada och Frankrike 

(Världsnaturfonden WWF, 2015). Klimatforskare är eniga om att den snabbt ökande 

klimatförändringen till stor del orsakas av företags stora utsläpp genom bland annat 

produktion och transport av produkter. I Sverige har en minskning av utsläppen skett de 

senaste åren, då företag börjat arbeta mot ett långsiktigt hållbart samhälle 

(Naturvårdsverket, 2015; Naturvårdsverket, 2009). 

 

Begreppet hållbar utveckling berör företags ansvarstagande mot samhället och blev 

aktuellt i samband med att FN:s världskommission för miljö och utveckling 1987 tog 

fram den så kallade Brundtlandrapporten, även känd som "Vår gemensamma framtid". 

Syftet med rapporten var att redogöra för samband mellan miljöförstöring och 

ekonomisk tillväxt (Burton, 1987). I rapporten definieras hållbar utveckling enligt 

följande:  

 

“ ...development that meets the needs of the present without compromising the ability of 

future generations to meet their own needs.“  

(World Commission on Environment and Development, 1987, s.41) 

 

Startskottet för forskning om Corporate Social Responsibility (CSR) och utveckling av 

företags arbete med socialt ansvarstagande kom dock redan under 70- och början av 80-

talet (Patten, 2013). Hållbarhetsrapportering fick däremot sitt stora genomslag och blev 

accepterat bland företag först under 90-talet (Gray, 2001; Moura-Leite och Padgett, 

2011). Sedan dess har det blivit allt vanligare att intressenter ställer krav på hur företag 
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arbetar med CSR, vilket har lett till att hållbarhet har blivit ett aktuellt ämne (Guthrie 

och Farneti, 2008). 

 

CSR beskrivs som företags arbete med hur de påverkar ekonomiska, miljömässiga och 

sociala aspekter i samhället för både nuvarande och framtida generationer (Frost, Jones, 

Loftus och Van der Laan, 2005). Det beskrivs även som att företag arbetar med att tjäna 

människor och samhället på ett sätt som inte krävs av lag och att detta arbete påverkar 

människors levnadsstandarder (Jo och Harjoto, 2011). Uppgifter om företagets arbete 

med CSR lämnas i en hållbarhetsrapport. Denna rapport ger företagets intressenter en 

insikt och förståelse över hur de arbetar med hållbarhet. Dessutom är det ett viktigt 

verktyg för att företag ska nå legitimitet, det vill säga att de ska bli accepterade av 

utomstående (Hill, Ainscough, Shank och Manullang, 2007).  

 

Var tredje år genomförs en studie av KPMG på de 100 största företagen i 41 länder. 

Senast studien genomfördes 2013 visade den att 71 procent av de undersökta företagen 

upprättade en hållbarhetsrapport vid sidan av sina finansiella rapporter. Motsvarande 

siffra för Sveriges största företag är 79 procent. Globalt visar studien att antalet företag 

som hållbarhetsrapporterar har ökat med 7 procentenheter sedan den tidigare studien 

genomfördes 2010. Studien visar även att svenska företag som hållbarhetsrapporterar 

har ökat med samma procentenhet (KPMG, 2013). Flera forskare som studerat CSR 

bekräftar ökningen och menar att det blivit allt vanligare att företag världen över 

publicerar icke finansiella rapporter vid sidan av sina finansiella rapporter (Gray, 2001; 

Chapple och Moon, 2005; Mahoney, Thorne, Cecil och LaGore, 2013; Wilburn och 

Wilburn, 2013). 

 

I svensk lagstiftning finns krav på att företag ska lämna upplysningar i 

förvaltningsberättelsen om sin påverkan på den yttre miljön (Årsredovisningslagen 

[ÅRL], SFS 1995:1554, kap 6 1§). Sedan 2007 finns det även lag på att statligt ägda 

bolag ska upprätta hållbarhetsrapporter, det finns däremot inga regler som säger att 

privata företag ska hållbarhetsrapportera (Finansdepartementet, 2013). Den 1 juni 2016 

förväntas dock en lag som baseras på ett EU-direktiv träda ikraft i Sverige. Denna lag 

kommer behandla att företag av allmänt intresse, moderföretag i stora koncerner samt 

alla stora företag måste upprätta en hållbarhetsrapport. Dessa regler beräknas börja gälla 

från och med årsskiftet 2016/2017 (Justitiedepartementet, 2014).  
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Det faktum att det inte finns några lagar över hur hållbarhetsrapportering ska 

genomföras, men att allt fler börjat arbeta med detta har gjort att ett antal organisationer 

har kommit med normer och riktlinjer över hur det bör utformas. Global Reporting 

Initiative (GRI) är ett exempel på en sådan organisation och beskrivs som det mest 

grundligt utformade och mest användbara ramverket för hållbarhetsrapportering 

(Wilburn och Wilburn, 2013). Statistik visar dessutom att bland de 100 största företagen 

i Sverige rapporterar drygt 90 procent enligt detta ramverk (KPMG, 2013). GRI:s 

direktiv behandlar företags sociala, miljömässiga och ekonomiska påverkan på 

samhället och består av olika indikatorer som beskriver vad företag ska informera om i 

sina hållbarhetsrapporter (GRI, 2015a). Dessutom finns organisationen Sustainability 

Accounting Standards Board (SASB) som har tagit fram branschspecifika riktlinjer över 

vad företag i olika branscher bör hållbarhetsrapportera (Khan och Gray, 2016). SASB 

startades 2011 (SASB, 2016a) och är den första organisationen som fokuserar på att 

utveckla branschspecifika riktlinjer. Detta för att göra det lättare att jämföra 

hållbarhetsrapporter upprättade av företag som arbetar inom samma branscher. SASB 

ambition är att växa och bli ett internationellt ramverk (SASB, 2016b). 

1.2 Problematisering 

Hållbarhetsarbete är enligt Wilburn och Wilburn (2013) något som blivit allt viktigare 

för företag, speciellt de som arbetar på den globala marknaden. Gamerschlag, Möller 

och Verbeeten (2011) samt Nielsen och Thomsen (2007) konstaterar att arbetet med 

CSR på senare tid har ökat. Detta beskriver Cho, Michelon, Patten och Roberts (2015) 

har gjort att fler företag än tidigare upprättar hållbarhetsrapporter. Isaksson och Steimle 

(2009) menar att detta kommit som en följd av att kunder och andra intressenter sätter 

press på företagen att agera och visa hur de arbetar. Ho och Taylor (2013) anser i sin tur 

att hållbarhetsrapporter upprättas för att företag ska kunna visa externa parter att de gör 

rätt, detta på grund av att intressenter ska vara villiga att investera i dem. Vidare har 

Mahoney et al. (2013) konstaterat att företag som aktivt arbetar med CSR är mer 

benägna att upprätta en hållbarhetsrapport än de företag som inte arbetar aktivt med 

detta. Dock menar Deegan och Rankin (1996) att företag har en tendens att enbart 

rapportera sådan information som är fördelaktig för dem själva och att de väljer att inte 

ta upp information som kan få dem att framstå som mindre bra.  
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En studie av Cho och Patten (2007) har visat att företag inom vissa branscher arbetar 

mer med CSR än företag inom andra branscher. Detta har enligt Gamerschlag et al. 

(2011) gjort att det finns skillnader i hur mycket företag rapporterar i sina 

hållbarhetsrapporter. Gamerschlag et al. (2011) menar även att det finns skillnader i vad 

som rapporteras då företags olika intressenter är intresserade av olika aspekter. Detta 

gör i sin tur att företag fokuserar på olika områden vilket Nielsen och Thomsen (2007) 

har kommit fram till i sin studie. Tidigare forskning har konstaterat att det finns flera 

faktorer som påverkar hur företag hållbarhetsrapporterar. Däribland har Neu, Warsame 

och Pedwells (1998) samt Karim, Pinsker och Robins (2013) studier visat att vilken 

bransch företaget tillhör har en stor betydelse för hur de väljer att hållbarhetsrapportera. 

 

Det finns även studier på svenska företag av Hedberg och von Malmborg (2003) samt 

Tagesson, Blank, Broberg och Collin (2009) som visat att det finns skillnader i hur 

företag hållbarhetsrapporterar. Tagesson, Blank, Broberg och Collin (2009) studie över 

svenska börsnoterade företags rapportering av sociala faktorer visade på skillnader 

mellan hur företagen rapporterade. Hedberg och von Malmborg (2003) menar att 

anledningen till att det skiljer sig mellan företagen i Sverige beror på att det inte finns 

några lagar som styr hur de ska rapportera. Bristen på lagstiftning är något som även 

Mahoney et al. (2012) samt Ionel-Alin (2011) observerat. De menar att resultatet av 

detta är att det blir svårt att veta hur företag arbetar med CSR, vilket i sin tur gör det 

svårt att jämföra företagens hållbarhetsrapporter. Roca och Searcy (2012) konstaterar 

dock att organisationer som GRI har kommit med ramverk för att underlätta och stötta 

företag vid upprättandet av hållbarhetsrapporter.  

 

I Australien har en studie av Guthrie och Farneti (2008) genomförts för att analysera 

vad från GRI som var vanligast att rapportera, den visade att indikatorer inom kategorin 

miljö var populärast att rapportera. Även Hackston och Milnes (1996) studie på Nya 

Zeeländska företag bekräftar att företag rapporterar en stor mängd information om 

miljö. Att företag tenderar att presentera mer om miljöfrågor menar Sumiani, Haslinda 

och Lehman (2007) bland annat kan bero på att allmänheten oroar sig för den globala 

uppvärmningen.  

 

Då det inte finns någon större mängd forskning på hur miljörapportering skiljer sig åt 

mellan svenska företag i olika branscher ämnar denna studie fylla detta gap. Vidare är 
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SASB:s nya ramverk för hållbarhetsrapportering det första som är branschspecifikt och 

de har ambitioner att växa och bli internationella. Därför är det intressant att jämföra 

SASB.s branschspecifika riktlinjer med svenska företags miljörapportering för att se hur 

väl de stämmer överens.  

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att få en bättre förståelse för hur hållbarhetsrapportering av 

GRI:s miljöindikatorer skiljer sig åt mellan branscher samt att jämföra företags GRI-

rapportering med SASB:s branschspecifika riktlinjer. 

1.4 Forskningsfrågor 

Från tidigare forskning och syftet har följande forskningsfrågor tagits fram: 

 

1. Hur många och vilka miljöindikatorer från GRI rapporterar företag? 

2. Hur skiljer sig hållbarhetsrapporteringen av GRI:s miljöindikatorer åt mellan 

olika branscher? 

3. Hur väl överensstämmer företags GRI-rapportering av miljöindikatorer i 

jämförelse med SASB:s branschspecifika riktlinjer? 

 

I nästa stycke redogörs studiens avgränsningar. 

1.5 Avgränsningar 

Som med alla forskningsfrågor måste forskning avgränsas, detta presenteras i nästa 

stycke:  

 

 Studien avgränsas till att enbart omfatta bolag noterade på Nasdaq OMX 

Stockholm som upprättat en hållbarhetsrapport för räkenskapsår som avslutats 

under 2015.  

 Studien behandlar endast hållbarhetsrapporter som upprättats i enlighet med 

GRI:s ramverk. 

 Hållbarhetsrapporter som publicerats efter 2016-05-01 ingår ej i studien. 
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1.6 Disposition 

Nedan visas en överblick över studiens resterande delar: 

 

Figur 1.1: Studiens disposition 

 

I följande stycken ges en förklaring till vad som tagits upp i kommande kapitel. 

 

Kapitel 2 – Metod: I detta kapitel beskrivs och motiveras forskningsdesignen samt 

tillvägagångssättet som använts för att besvara forskningsfrågorna. Avslutningsvis förs 

en diskussion kring studiens kvalitetskriterier.  

 

Kapitel 3 – Referensram: Kapitlet består av tre delar: allmän referensram, teoretisk 

referensram och tidigare forskning. I den allmänna referensramen tas allmän 

bakgrundsinformation till studien upp. I den teoretiska referensramen presenteras de 

teorier som använts för att analysera empirin. Avslutningsvis beskrivs, i tidigare 

forskning,  den forskning som tidigare gjorts på området.  

 

Kapitel 4 – Empiri och analys: I detta kapitel presenteras studiens resultat efter vad 

som framkommit när data har bearbetats och analyserats.  

 

Kapitel 5 – Fördjupad analys: I den fördjupande analysen kopplas resultatet från 

empirin till den teoretiska och praktiska referensramen samt tidigare forskning. 

 

Kapitel 6 – Slutsats: I detta kapitel besvaras studiens syfte och forskningsfrågor. 

Därutöver finns en reflektion kring studiens metodval och  förslag till vidare forskning 

ges.  

  

Metod Referensram 
Empiri 

och 
analys 

Fördjupad 
analys 

Slutsats 



 

7 

 

2. Metod 

I detta kapitel presenteras och motiveras de metodval som gjorts för att besvara 

studiens syfte och forskningsfrågor. Kapitlet inleds med beskrivningar av 

forskningsdesign och tillvägagångssätt, där arbetet med insamling av data och 

population beskrivs. Kapitlet avslutas med en diskussion om studiens kvalitetskriterier.  

2.1 Forskningsdesign  

I denna dokumentstudie har en tvärsnittsdesign använts då data från flera företags 

hållbarhetsrapporter har samlats in vid en och samma tidpunkt. Anledningen till att en 

tvärsnittsdesign valdes var för att studien syftade till att undersöka hur miljörapportering 

skiljer sig åt mellan branscher. Vidare tillämpades en kvantitativ forskningsstrategi då 

fokus låg på att samla in kvantifierbar data som sedan analyserats med hjälp av 

deskriptiv statistik. Data som samlats in kommer från hållbarhetsrapporter för 

räkenskapsår som avslutades under 2015 och som grundats på GRI:s ramverk. Studien 

hade även vissa små inslag av en kvalitativ forskningsdesign då innehållet i 

hållbarhetsrapporterna tolkades genom en innehållsanalys. Milne och Adler (1999) 

förklarar att innehållsanalys är den forskningsmetod som oftast används för att bedöma 

organisationers sociala och miljömässiga upplysningar i hållbarhetsrapporter. Studien 

bestod även av en komparativ analys då företagens GRI-rapportering jämfördes mot 

SASB:s branschspecifika riktlinjer över hur företag bör hållbarhetsrapportera.  

2.3 Tillvägagångssätt   

Syftet med studien var att få en bättre förståelse för hur hållbarhetsrapporteringen av 

GRI:s miljöindikatorer skiljer sig åt mellan olika branscher. Vidare var syftet att 

jämföra företags GRI-rapportering med SASB:s branschspecifika rekommendationer 

över vad företag i olika branscher bör hållbarhetsrapportera om miljö. För att kunna 

uppfylla syftet togs en kodningsmanual och ett kodningsschema fram. Detta för att 

kunna genomföra en innehållsanalys på hållbarhetsrapporterna som undersöktes på ett 

objektivt sätt. I avsnitt “2.3.1 kodning av GRI:s indikatorer” redogörs hur 

kodningsmanualen och kodningsschemat utformats. En innehållsanalys har använts i 

denna studie då det är en metod för att analysera skriftlig kommunikation. Elo och 

Kyngäs (2007) beskriver att denna forskningsteknik är flexibel och förklarar att 

dokument och text analyseras på ett systematiskt och objektivt sätt. 
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Vidare studerades SASB:s rekommendationer över vad branscher bör 

hållbarhetsrapportera om miljö för att kunna göra en egen tolkning av vilka av GRI-

indikatorer som företagen bör rapportera. I avsnitt “2.3.2 jämförelse med SASB” 

beskrivs hur GRI:s miljöindikatorer har kopplats ihop med SASB:s branschspecifika 

riktlinjer för att kunna jämföra hur olika branscher bör rapportera. Figur 2.1 visar mer 

överskådligt studiens tillvägagångssätt. 

 
Figur 2.1: Studiens tillvägagångssätt  

 

I kommande  avsnitt beskrivs mer ingående hur studien gått tillväga för att samla in data 

och analyserat detta.  

2.3.1 Kodning av GRI:s indikatorer 

För att konsekvent kunna bedöma vilka miljöindikatorer från GRI som företag tagit upp 

i deras hållbarhetsrapporter har en kodningsmanual använts. Bryman och Bell (2014) 

förklarar att kodning utgör ett viktigt steg i en innehållsanalys. De två huvudsakliga 

delarna som ingår i kodningen är utformning av en kodningsmanual, se bilaga 1, och ett 

kodningsschema, se bilaga 2. Kodningsmanualen innehåller en beskrivande text med 

instruktioner och regler för hur kodningen ska gå till. Denna studies kodningsmanual 
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bygger på de miljöindikatorer som finns beskrivna i tabell 2.1. Vidare bygger 

kodningsmanualen på GRI:s upplysningar över vad företag ska presentera för att 

miljöindikatorerna ska anses rapporterade. Manualen innehåller även specifika ord som 

sökts efter i hållbarhetsrapporterna, både svenska och engelska sökord då vissa företag 

upprättat sina hållbarhetsrapporter på engelska. Vid bedömning av indikatorerna har en 

indikator klassats som rapporterad om företaget uppfyllt kriterierna som finns i 

manualen eller om de nämnt att de inte har möjlighet att rapportera indikator, om de 

lämnat en förklaring till varför.  

 

Aspekt Indikator 

Material EN1-EN2 

Energi EN3-EN7 

Vatten EN8-EN10 

Biologisk mångfald EN11-EN14 

Utsläpp EN15-EN21 

Avloppsvatten och avfall EN22-EN26 

Produkt och tjänster EN27-EN28 

Efterlevnad EN29 

Transport EN30 

Övergripande EN31 

Miljöanalys av leverantörer EN32-EN33 

Miljöklagomål EN34 

Tabell 2.1: GRI:s miljöindikatorer 

Bryman och Bell (2014) förklarar att en kodning är viktigt då det gör att studien blir 

replikerbar eftersom det tydligt framgår hur forskarna gått tillväga för att genomföra 

studien. I detta fall har ett kodningsschema som bygger på GRI:s ramverk över vilka 

indikatorer som kan rapporteras tagits fram, se bilaga 2. Detta har resulterat i ett 

protokoll på 34 indikatorer inom 12 aspekter som företagen kan rapportera, fördelning 

av indikatorer i olika aspekt kan ses i tabell 2.1. Ett kodningsschema har använts för 

varje företag för att notera de indikatorer som rapporterats. Om en indikator finns med i 

rapporten har en etta (1) satts i rutan för indikatorn alternativt en nolla (0) om indikatorn 

ej har tagits upp. Resultatet fördes sedan över till ett statistikprogram där analys av detta 

genomfördes. 
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2.3.2 Jämförelse med SASB 

Nästa steg i studien var att se hur väl företagens rapportering om deras miljöarbete 

stämde överens med det amerikanska ramverket SASB som tillhandahåller 

branschspecifika riktlinjer över vad företag i olika branscher bör rapportera. För att 

kunna studera detta har en egen tolkning av SASB:s branschindelning gjorts där varje 

företag har blivit kategoriserad enligt de nio olika branscher som SASB använder sig 

av, se avsnitt 2.5.3. branschindelning eller bilaga 3. För att ta fram vilka indikatorer som 

de olika branscherna bör rapportera enligt SASB har ytterligare en tolkning gjorts för att 

passa in GRI:s olika  miljöindikatorer till de olika branschspecifika upplysningarna som 

SASB har, se bilaga 4. Utifrån detta har en analys gjorts för att studera hur väl företag 

på stockholmsbörsen rapporterar i enlighet med SASB:s branschspecifika riktlinjer. Det 

är dock viktigt att pointera att företagen i denna undersökning inte har angivit att de 

använt sig av SASB:s riktlinjer utan denna jämförelse gjordes för att få en allmän 

överblick. 

2.3.3 Datainsamling 

Saunders, Lewis och Thornhill (2007) menar att det finns olika sätt att samla in data till 

en studie, antingen genom primärdata eller sekundärdata. I denna studie har 

sekundärdata använts i form av hållbarhetsrapporter, vetenskapliga artiklar och 

litteratur. Den primärdata som studien har använt är den data som analysen grundar sig 

på, det vill säga de indikatorer som företagen rapporterat. Eftersom en innehållsanalys 

och kodning har använts har egna tolkningar av hållbarhetsrapporterna gjorts där det 

tagits fram vilka indikatorer som företagen har rapporterat, vilket gör att detta blir 

primärdata. Olsson och Sörensen (2011) menar att primärdata är att föredra framför 

sekundärdata för att utesluta tolkningsfel, detta då information i sekundärdata ofta är 

tolkad och blivit presenterad av någon annan än författaren själv. I denna studie har det 

dock varit nödvändigt att använda sekundärdata som komplement till primärdata för att 

analysera och diskutera resultatet som studien kommit fram till.  

2.3.4 Population och bortfall 

Studien omfattar alla företag som är listade på stockholmsbörsen och 

hållbarhetsrapporterar enligt GRI. Valet att fokusera på dessa företag grundar sig i att de 

är offentliga och har ett ansvar gentemot samhället samt att GRI är det mest använda 

ramverket för hållbarhetsrapportering. Detta innebär att inget urval gjorts utan hela 



 

11 

 

populationen har studerats. Att inrikta sig på samtliga börsnoterade företag grundar sig i 

att studien vill ha ett stort antal observationer för att resultatet ska vara generaliserbart 

på hela stockholmsbörsen. 

 

För att ta fram studiens målpopulation hämtades information om vilka företag som är 

listade på stockholmsbörsen från börshandelsplatsen Nasdaq OMX Stockholm (2016), 

vilket resulterade i en lista på 283 företag (8 april 2016). Företag som tillkommit på 

stockholmsbörsen efter 8 april 2016 har ej ingått i studien. Efter detta granskades alla 

företags hemsidor och årsredovisningar för att avgöra om de upprättat en 

hållbarhetsrapport för räkenskapsår som avslutades under 2015 och om detta gjordes 

enligt GRI:s riktlinjer. Valet att studera hållbarhetsrapporter som publicerats för 

räkenskapsår som avslutats under 2015 grundar sig i att studien vill undersöka de senast 

upprättade rapporterna och få ett stort antal observationer genom att inkludera både 

företag som har kalenderår och brutet räkenskapsår. 

 

Denna studie visade att 131 företag upprättade någon form av hållbarhetsrapport och att 

81 av dem gjorde det i enlighet med GRI:s riktlinjer. En hållbarhetsrapport ansågs ha 

identifierats om företag i sin årsredovisning eller i en separat rapport använt en eller 

flera rubriker så som hållbarhetsarbete, CSR-arbete, miljöarbete, sustainability, 

environment, eller liknade. Under dessa rubriker ska företagen visat med hjälp av data 

hur de arbetat med hållbarhet. För de företag där det inte hittats någon information om 

att de hållbarhetsrapporterar eller använt sig av GRI, varken på hemsidan, i 

årsredovisningen eller i en separat rapport, har slutsatsen dragits att de helt enkelt inte 

gjort det.  

 

 Antal företag 

Stockholmsbörsen 283 

Upprättade hållbarhetsrapport för 2015 131 

Tillämpar GRI:s riktlinjer 81 

Bortfall 7 

Observerade företag efter bortfall 74 

Tabell 2.2 Population och bortfall 
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Från de 81 företag som använde GRI uppstod ett antal bortfall. Följande företag utgick 

då deras årsredovisningar alternativt hållbarhetsrapporter inte fanns tillgängliga vid 

empiriinsamlingens brytpunkt (2016-05-01): Lundin Mining Corporation SDB, NIBE 

industrier, Swedish Match, Fagerhult, ITAB Shop Concept, Oriflame Holding, Semafo. 

Detta gjorde att det blev ett bortfall på 7 företag (8,6 procent) och att antalet 

observerade företag efter bortfall uppgick till 74. En lista över vilka företag som ingick i 

studien finns i bilaga 3.  

2.3.5 Branschindelning 

För att genomföra analysen över hur hållbarhetsrapportering skiljer sig åt mellan olika 

branscher har Nasdaq OMX Stockholms (2016) branschindelning av de börsnoterade 

företagen använts då deras kunskapen om företagens verksamheter är stor.  

 

Bransch Antal företag 

Basmaterial 8 

Konsumtionsvaror 9 

Service 13 

Finans 19 

Sjukvård 2 

Industri 15 

Teknologi 3 

Telekommunikation 5 

Totalt: 74 

Tabell 2.3: Branschindelning enligt Nasdaq OMX Stockholm. 

 

Tabell 2.3 visar att företagen delats in i åtta branscher. Inom branschen sjukvård fanns 

endast två företag och i branschen teknologi tre, vilket gjorde det svårt att analysera 

dessa branscher. I bilaga 3 finns en förteckning över alla granskade företag och deras 

branschindelning. 

 

Vid jämförelsen mellan företagens rapportering av GRI-indikatorer och SASB:s 

branschspecifika rekommendationer, har en egen tolkning av företagens 

branschindelning genomförts. För att genomföra denna branschindelning har samtliga 
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företag gåtts igenom ett och ett för att passa in deras verksamheter med de nio olika 

branscher som SASB utformat riktlinjer för. SASB:s nio branscher består i sin tur av 

cirka 80 olika undergrupper, i denna studie har enbart branscherna använts då det annars 

skulle blivit få företag i varje grupp och därmed skulle det inte vara möjligt att göra en 

analys av detta.  

 

Bransch Antal företag 

Konsumtion 1 2 

Konsumtion 2 15 

Finans 19 

Sjukvård 2 

Icke-förnybara resurser 4 

Resursomvandling 12 

Service 4 

Teknik och 

kommunikation 
10 

Transport 6 

Totalt: 74 

Tabell 2.4: Branschindelning enligt SASB 

 

I tabell 2.4 visas den branschindelning som användes vid jämförelsen mellan företagens 

GRI-rapportering och SASB:s branschspecifika upplysningar, se bilaga 3 för fördelning 

av alla företag mot branscherna. 

2.3.6 Dataanalys 

I denna studie har statistikprogrammet SPSS använts för att sammanställa deskriptiv 

statistik över hur företagen rapporterat miljöindikatorer, Janes (1999) beskriver detta 

som beskrivande statistik över hur något ser ut. Denna typ av statistik visar numeriskt 

vad som är maximalt och minimalt, samt vart centrum av observerad data, medelvärdet, 

finns. 

 

För att undersöka om medelvärdet var representativt togs boxplots för respektive 

bransch fram för att se om det fanns någon avvikelse (inom statistik kallad outlier) som 

påverkat resultatet, se bilaga 5. De Veaux, Velleman och Bock (2012) förklarar att 

boxplot är ett bra sätt att studera observationers fördelning för att se om det finns 
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avvikelser. I nästa steg menar De Veaux et al. (2012) att en avvikelse kan exkluderas 

från undersökningen för att se hur den har påverkat resultatet. I denna studie har därför 

alla avvikelser, det vill säga företag som rapporterat ovanligt få eller många indikatorer 

enligt boxloten tagits bort från undersökningen. Detta gjordes för att kunna ta fram ett 

nytt medelvärde och för att bättre kunna analysera hur branscherna 

hållbarhetsrapporterat.  

 

I delen där företagens GRI-rapportering jämfördes med SASB:s branschspecifika 

upplysningar, användes deskriptiv statistik för att se hur väl företagen rapporterade i 

enlighet med ramverket. Detta för att jämföra  vilka GRI-indikatorer som rapporterades 

och vad som tolkades att företagen bör rapportera enligt SASB.  

2.3.7 Källkritik 

Att vara källkritisk beskrivs av Eriksson och Hultman (2014) som viktigt för att kunna 

säkerställa att den fakta som beskrivs är riktig och trovärdig. Kritiskt granskande 

handlar enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) om att bedöma om källan är 

trovärdig, att den har relevans för studien och om den är reliabel. Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (2014) menar att källkritik är en process som handlar om att bedöma 

det material som samlas in, det som inte håller tillräckligt hög kvalitet tas bort och den 

information som anses relevant behålls. Det finns enligt Eriksson och Hultman (2014) 

allt för många tillfällen då snedvriden och felaktig information framkommer, det gäller 

därmed att vara noggrann vid insamling av data till sina studier. Vidare menar Bell 

(2008) att primärkällor är den form av källa som ger förstahandsinformation av något, 

en sekundärkälla däremot är en tolkning eller återberättelse av en primärkälla. Denna 

studie baseras i första hand på årsredovisningar, GRI:s samt SASB:s ramverk som är 

primärkällor. Informationen i årsredovisningarna kommer direkt från företagen och 

GRI:s samt SASB:s riktlinjer är hämtade från deras egna rapporter över hur 

hållbarhetsrapportering bör gå till, vilket gör denna data reliabel och tillförlitlig.  

 

Sekundärkällor som studien baseras på är i första hand vetenskapliga artiklar som 

hämtats från databaserna Emerald Insight och Discovery. De artiklar som har 

förekommit i studien är “peer reviewed”, det vill säga har blivit granskade innan 

publicering. Detta gör att de kan anses vara trovärdiga. De böcker som använts är 

specialinriktade böcker och kan därmed även dem anses vara tillförlitliga. 
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2.4 Kvalitetskriterier  

Något som Bryman och Bell (2014) anser är viktigt att granska när en kvantitativ 

forskning genomförs är hur hög reliabiliteten, replikerbarheten och validiteten är för att 

se hur studien står sig. Enligt Yin (2013) ska dessa begrepp analyseras för att säkerställa 

att studien håller hög kvalitet och att forskarna tagit hänsyn till detta när de genomfört 

sin studie.  

2.4.1 Reliabilitet  

Reliabilitet berör enligt Olsson och Sörensen (2011) frågan om samma mätning skulle 

ge samma resultat om studien genomfördes igen, eller om resultatet blivit påverkat av 

tillfälliga eller slumpmässiga premisser. De menar att det mäter hur väl olika mätningar 

av samma sak överensstämmer med varandra. Raykov (2009) menar att reliabilitet är ett 

viktigt begrepp som analyserar kvaliteten på det som studerats. Vidare beskriver denne 

att det mäter i vilken utsträckning som resultatet har blivit påverkat av faktorer som kan 

ha gett mätfel. Det största hotet mot reliabilitet i denna studie är att insamlingen av data 

har skett på ett felaktigt sätt. Då företags hållbarhetsrapporter har studerats och tolkats 

finns alltid risken för att den mänskliga faktorn ska ha spelat in. Detta har undvikits 

genom att genomföra en kodning där ett kodningsschema och en kodningsmanual har 

tagits fram med instruktioner och riktlinjer för hur tolkningen av rapporterna ska ske. 

Vilket har inneburit att färre egna beslut har tagits då mallen är utgångspunkten och på 

så vis har reliabiliteten för studien höjts.  

2.4.2 Validitet 

Validitet är även det ett viktigt mått enligt Olsson och Sörensen (2011), vilket 

undersöker om det som ska mätas verkligen mäts. Bryman och Bell (2014) menar att det 

studerar om slutsatsen hänger ihop med det som ska studeras eller inte, alltså om 

studiens syfte knyter an till slutsatsen. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) stämmer 

in om detta och konstaterar att det är viktigare att studera validiteten än reliabiliteten. 

De menar att om en studie inte mäter det den avser att mäta, spelar det inte någon större 

roll om mätningen är bra eller inte. För att denna studie skulle uppnå en hög validitet 

har den utgått från etablerade begrepp och teorier om CSR och hållbarhetsrapportering, 

som presenterats i teorikapitlet nedan. Det har sedan studerats vilka förklarande teorier 

som finns för företags val att hållbarhetsrapportera, vilket ledde till att variablerna som 

har studerats hittades. Detta innebär att studien undersöker det som den faktiskt ska 
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studera, då det tydligt har förknippats med tidigare teorier och begrepp. Då studien har 

utgått från en hel population och undersökt ett stort antal företag, kan resultatet anses 

vara generaliserbart och kunna tillämpas på en större grupp.   

2.4.3 Replikerbarhet 

Bryman och Bell (2014) beskriver att replikerbarhet handlar om att samma studie ska 

kunna genomföras igen. Det vill säga att författarna till en studie har förklarat sin metod 

och sitt tillvägagångssätt tillräckligt bra för att någon annan ska kunna utföra samma 

studie igen och genom det undersöka om den är reliabel. Denna studie kan anses vara 

replikerbar då metoden noggrant har beskrivits samt att det, som tidigare beskrivits, 

tagits fram ett kodningsschema och en kodningsmanual. Detta gör att andra forskare kan 

använda samma metod och tillvägagångssätt och på så vis uppnå samma resultat. 

Kodningen har gjort att den mänskliga faktorn och tolkningar inte påverkat resultatet 

lika mycket och att det därmed ska gå att upprepa studien igen.  

 

Jämförelsen av företagens GRI-rapportering med SASB:s branschspecifika ramverk kan 

dock anses inte vara lika replikerbar. Här har egna tolkningar gjort både för att ta fram 

vilka företag som tillhör vilken bransch samt för att ta fram vilka av GRI:s indikatorer 

som motsvarar SASB:s rapporteringsförslag. Dock har dessa tolkningar bifogats i slutet 

av undersökningen, vilket innebär att en ny forskare kan tillämpa samma indelning som 

denna studie har använt sig av och på så sätt kan det anses vara replikerbart. 
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3. Referensram 

I detta kapitel har teorier och bakomliggande forskning beskrivits. Kapitlet har delats in 

i tre delar, vilka är en praktisk referensram som behandlat begrepp och uppbyggnad av 

ramverk, en teoretisk referensram som tagit upp teorier och deras betydelse för 

hållbarhetsrapportering samt tidigare forskning inom området.  

3.1 Praktisk referensram 

För att få en förståelse för ämnet inleds detta kapitel med en praktisk referensram som 

beskriver begreppen Corporate Social Responsibility (CSR), hållbarhetsrapportering 

och bakomliggande forskning som är bra att ha kännedom om inför studien. Avsnittet 

beskriver även ramverken Global Reporting Initiative (GRI) och Sustainability 

Accounting Standards Board (SASB) och deras uppbyggnad då det är dessa ramverk 

som studien grundar sig i.  

3.1.1 Corporate Social Responsibility 

Corporate Social Responsibility (CSR) är ett begrepp som behandlar företags 

samhällsansvar. McWilliams, Siegel och Wright (2006) beskriver CSR som när företag 

handlar utöver deras legala förpliktelse angående deras ansvar, när det kommer till 

samhälle, miljö och anställda. Diskussionen om företags ansvar uppkom enligt Hill et 

al. (2007) första gången under andra hälften av 1900-talet som en följd av att allt mer 

uppmärksamhet riktades mot företags verksamheter. Enligt Moura-Leite och Padgett 

(2011) användes begreppet CSR första gången i Howard Bowens bok ”Social 

Responsibilities of the Businessman” som kom ut 1953. Boken handlade om att stora 

företag är viktiga makthavare och att deras agerande har en inverkan på individer på 

olika sätt. På 1950-talet förklarar Moura-Leite och Padgett (2011) att fokus låg på 

företags ansvar gentemot samhället och att företagen skulle göra goda gärningar för 

samhället. Patten (2013) menar dock att forskning gällande CSR och hur företag har 

utvecklat sitt arbete med detta fick sin start på slutet av 70- och början av 80-talet. 

Vidare beskriver Moura-Leite och Padgett (2011) att det tog enda fram till 1990-talet 

tills idén med CSR blev allmänt accepterad och att det sedan 2000-talet har blivit en 

viktig strategisk fråga för företag. 
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Guthrie och Farneti (2008) menar att det internationellt sett finns en växande oro för de 

sociala och miljömässiga konsekvenserna från företags agerande. Därav menar de att 

det har blivit allt vanligare att intressenter ställer krav på att företag ska arbeta med 

CSR, som i sin tur har lett till att hållbarhet blivit ett aktuellt ämne. Ionel-Alin (2011) 

bekräftar detta i sin studie och menar att intressenter har fått företag att tänka över sitt 

arbete med CSR. Nielsen och Thomsen (2007) beskriver att företag vill kunna visa upp 

en hel produktionskedja som bygger på hållbarhet och att detta resulterat i att företag 

pressar varandra till att aktivt arbeta med CSR. 

3.1.2 Hållbarhetsrapportering 

För att företag ska kunna sprida information om sitt CSR-engagemang upprättar de 

hållbarhetsrapporter. Frost et al. (2005) menar att dessa rapporter avser att tillhandahålla 

utomstående med information om företagets ekonomiska, miljömässiga och sociala 

påverkan samt åtgärder för att minska denna. I en studie av Cho et al. (2015) konstateras 

att organisationer producerar en ökad mängd hållbarhetsrapporter vilket tyder på att 

CSR har blivit allt vanligare. Wilburn och Wilburn (2013) anser dock att företag bör 

arbeta ännu mer med CSR och visa exakt vilka åtgärder de vidtagit för att ta ansvar. 

 

Traditionellt sett menar Frost et. al (2005) att årsredovisningar har varit det 

huvudsakliga verktyget för att sprida information till olika aktieägare och att det är 

vanligt att företag har en hållbarhetsrapport som ingår i deras årsredovisning. Frost et. al 

(2005) framhåller dock att det skett en utveckling de två senaste decennierna till att 

företag även använder andra kommunikationskanaler för att nå ut till sina intressenter, 

bland annat genom att upprätta fristående hållbarhetsrapporter. Detta bekräftas av 

Mahoney et al. (2013) som menar att fler och fler företag frivilligt utfärdar separata 

hållbarhetsrapporter. 

 

Att företag väljer att hållbarhetsrapportera anser Wilburn och Wilburn (2013) beror på 

att aktieägare pressar företag till att göra det. Nielsen och Thomsen (2007) bekräftar 

detta men menar även att normgivande organisationer påverkar företag att 

hållbarhetsrapportera för att på så sätt bli mer transparenta och visa hur det tar ansvar 

för sina handlingar gentemot samhället. Om fler företag väljer att hållbarhetsrapportera 

anser Alazzani och Wan-Hussin (2013) att det kommer leda till en ökad trovärdighet, 

jämförbarhet och transparens av den information som lämnas i företagens rapporter. 
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DiMaggio och Powell (1983) konstaterar dock att det skiljer sig mycket åt mellan hur 

företag hållbarhetsrapporterar, vilket de anser beror på att det finns olika regler i olika 

länder som säger hur och vad som ska rapporteras. Det finns dessutom andra aspekter 

som anses ha betydelse för hur företag upprättar sina rapporter menar Gamerschlag et 

al. (2011), nämligen företagets storlek och vilken bransch de tillhör. Att företagets 

storlek har stor betydelse bekräftar även Cho et al. (2015) i sin forskning de gjort.  

3.1.3 Global Reporting Initiative 

Global Reporting Initiative (GRI, 2016b) är en oberoende internationell organisation 

som skapar riktlinjer för hur företag ska informera om deras påverkan på samhället, 

ekonomin och miljön. Wilburn och Wilburn (2013) beskriver GRI som ett 

nätverksbaserat organ som utvecklat ett ramverk för hållbarhetsrapportering på ett 

trovärdigt och relevant sätt. Detta görs genom att samarbeta med intressenter från 

näringslivet, myndigheter och representanter från olika yrkesgrupper. GRI (2016b) 

grundades 1997 i USA genom ett gemensamt initiativ från FN:s Environment Program 

och Coalition of Environmental Responsible Economies. Den första versionen av GRI:s 

(2016b) så kallade Sustainability Reporting Framework publicerades 2000 och sedan 

dess har det uppdaterats ett antal gånger. Den senaste versionen av ramverket kallas G4 

och publicerades i maj 2013, det är denna version som studien behandlar. 

 

Om GRI:s G3 ramverk, som då var den senaste upplagan av ramverket, skriver Wilburn 

och Wilburn (2013) att syftet var att vara ett allmänt accepterat ramverk för rapportering 

av företags ekonomiska, miljömässiga och sociala prestationer i ett format som speglar 

de finansiella rapporterna och skapar transparens. Sedan dess har GRI publicerat sitt G4 

ramverk och beskriver själva sin vision enligt följande: 

 

“A future where sustainability is integral to every organization's decision making 

process" (GRI, 2015c, s.2). 

 

Vidare anser GRI att deras uppgift är:  

 

“To empower decision makers everywhere, through our sustainability standards and 

multi-stakeholder network, to take action towards a more sustainable economy and 

world” (GRI, 2015c, s .2) 
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Det vill säga att GRI (2015c) arbetar för att få en framtid där hållbarhet är en integrerad 

del av varje organisations beslutsprocess genom att göra det möjligt för beslutsfattare 

att, genom sina hållbarhetsstandarder, vidta åtgärder mot en mer hållbar ekonomi och 

värld.  

 

Det har gjorts många studier som baserats på GRI:s ramverk. Alazzani och Wan-Hussin 

(2013) har undersökt företags användning av ramverket och drog slutsatsen att 

riktlinjerna vara ett robust och lättillgängligt verktyg för att rapportera om 

hållbarhetsarbete. Vidare konstaterar Wilburn och Wilburn (2013) att GRI är det mest 

grundligt utformade och mest använda ramverket för rapportering av CSR och att 

ramverket gör det möjligt för alla slags företag att mäta och rapportera sin 

hållbarhetsprestanda. KPMG (2013) konstaterar i sin studie att mer än 90 procent av 

företagen i Sverige som hållbarhetsrapporterar tillämpar detta ramverk. Den finns dock 

kritik mot GRI och den handlar enligt Moldan, Janoušková och Hák (2012) om att 

indikatorerna kan förbättras då företag inte använder dessa fullt ut vilket gör att det blir 

svårt att jämföra olika hållbarhetsrapporter.  

3.1.4 GRI:s uppbyggnad 

GRI:s G4 ramverk  består av två olika typer av upplysningar: standardupplysningar och 

specifika upplysningar. Standardupplysningarna består av upplysningar som ger en 

helhetsbild över organisationen och deras rapporteringsprocess. De specifika 

upplysningarna är indelade i två områden: hållbarhetsstyrning och indikatorer. 

Hållbarhetsstyrningsupplysningarna ger en överblick över företagets syn på 

hållbarhetsfrågor (GRI 2015d). Indikatorerna i sin tur tillhandahåller information som är 

fördelad på de tre kategorierna ekonomisk, miljömässig och social påverkan (GRI, 

2015a).  

 

Inom kategorin ekonomi behandlar indikatorerna företagets ekonomiska påverkan på 

lokal, nationell och global nivå. Indikatorerna i kategorin social påverkan tar upp 

information om hur företaget påverkar samhällsystemet som företaget verkar inom. 

Kategorin som innehåller indikatorer om miljö behandlar bland annat organisationens 

påverkan på mark, luft, vatten och ekosystemet. (GRI, 2015a) 
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Moldan et al. (2012) beskriver att hållbar utveckling tidigare, mer eller mindre, ansågs 

vara social och ekonomisk utveckling som var miljömässigt hållbar. Forskarna 

konstaterar dock att efter uppdelningen till social, ekonomisk och miljömässig påverkan 

har områdena fått mer konkreta betydelser. I och med detta anser Moldan et al. (2012) 

att det är nödvändigt att granska området miljömässig påverkan separat för att på så sätt 

kunna fokusera på dess fulla betydelse. Därav har denna studie enbart undersökt GRI:s 

miljöindikatorer. 

3.1.5 GRI:s miljöindikatorer  

Som nämnts ovan har denna studie fokuserat på företags miljömässiga påverkan som är 

en av totalt tre kategorier i GRI:s ramverk. I kategorin miljö finns totalt 34 

miljöindikatorer som har undersökts. Dessa indikatorer är fördelade på tolv olika 

aspekter vilka presenteras nedan (GRI, 2015a):  

 

-          Material 

-          Energi 

-          Vatten 

-          Biologisk mångfald 

-          Utsläpp 

-          Avloppsvatten och 

avfall 

-          Produkter och tjänster 

-          Efterlevnad 

-          Transport 

-          Övergripande 

-          Miljöanalys av leverantörer  

-          Miljöklagomål 

Tabell 3.1: GRI:s miljöaspekter  

Varje indikator beskriver exakt vad företag ska rapportera och hur det skall göras. I 

bilaga 2 finns en sammanställning över dessa 34 miljöindikatorer fördelat på respektive 

aspekt. Det finns två sätt för företagen att välja hur de ska hållbarhetsrapportera. 

Antingen rapporteras enbart de indikatorer som företaget påverkar. Alternativt väljs den 

utökade rapporteringen som innebär att företaget måste rapporterar alla indikatorer inom 

en viss aspekt som de påverkar en indikator inom. Exempelvis om ett företag påverkar 

en indikator inom aspekten vatten så måste alla tre indikatorer i denna aspekt 

rapporteras. (GRI, 2015a) 

3.1.6 Sustainability Accounting Standards Board  

Sustainability Accounting Standards Board (SASB) är en icke vinstdrivande 

organisation i USA som arbetar för att utveckla och sprida 

hållbarhetsrapporteringsstandarder som hjälper företag att lämna användbar information 

till investerare. Organisationen startades 2011 efter att en studie, som handlade om 
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möjligheten att utveckla en komplett uppsättning branschspecifika indikatorer, fått 

mycket positiv respons (SASB, 2016a). SASB har därefter upprättat branschspecifika 

standarder över hur företag i olika branscher bör hållbarhetsrapportera (SASB, 2016c) 

och beskriver sin vision enligt följande (SASB, 2016a):  

 

“SASB envisions a world where a shared understanding of corporate sustainability 

performance allows companies and investors to make informed decisions that drive 

value and improve sustainability outcomes.” (SASB, 2016a) 

 

Med andra ord arbetar SASB för att världen ska få en gemensam förståelse för hur 

hållbarhetsarbete bör utformas, som hjälper företag och investerare att fatta kloka beslut 

som i slutändan leder till ett förbättrat hållbarhetsarbete (SASB, 2016b). Vidare anser 

SASB att deras ramverk är ett kostnadseffektivt sätt för företag att kommunicera 

effekterna av deras hållbarhetsarbete. De beskriver dessutom att de fokuserar på 

information som investerare är intresserade av och inte sådan information som företagen 

själva anser att de bör rapportera. Utifrån detta har SASB tagit fram specifika områden 

som de anser att företag inom olika branscher ska behandla i sina rapporter. Ramverket 

består av nio branscher som sedan består av olika undergrupper, inom dessa finns 

information om vad företag som tillhör denna grupp bör redovisa i sina rapporter. Detta 

för att få fram specifika områden som företag i olika branscher ska presentera så att 

rapporterna blir mer jämförbara med varandra (SASB, 2016c).   

 

I denna studie har GRI:s miljöindikatorer kopplats ihop med SASB:s branschspecifika 

riktlinjer över vad respektive bransch bör rapportera. Detta resulterade i en fördelning 

enligt följande, se bilaga 4. 

3.2 Teoretisk referensram 

Detta avsnitt består av en teoretisk referensram som beskriver bakomliggande teorier 

som kan förklara varför företag väljer att frivilligt upprätta hållbarhetsrapporter. De 

teorier som tagits upp är legitimitetsteorin, institutionella teorin och reputation risk 

management.  
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3.2.1 Motivering till valda teorier 

Coetsee (2010) beskriver att det inte finns någon teori som omfattar en hel förklaring till 

varför företag väljer att redovisa det som de faktiskt redovisar. Istället menar Sharma 

(2013) att det finns flera olika teorier i samband med företags redovisning och 

rapportering som kan förklara detta. Sharma (2013) anser att alla dessa teorier har skilda 

karaktärer och olika stor omfattning, men alla förklarar på ett eller annat vis företags 

ageranden. Khan, Lew och Park (2015) förklarar att forskare på senare tid blivit allt mer 

intresserade av att förstå samt förklara varför och hur företag tar ansvar för samhället. 

På grund av detta menar Khan, Lew och Park (2015) att det har blivit allt vanligare att 

studera varför företag upprättar icke finansiella rapporter och hur de gör det. 

 

Collin, Tagesson, Andersson, Cato och Hansson (2008) samt Khan et al. (2015) är 

överens om att företags val att frivilligt upprätta hållbarhetsrapporter till viss del kan 

förklaras av den institutionella teorin. Khan et. al (2015) menar att företag gör 

rapporteringsval för att anpassar sig efter påtryckningar från externa parter då de vill 

uppfattas som legitima av sina intressenter. Detta bekräftas även av Farache och Perks 

(2010) som menar att legitimitetsteorin har betydelse då företag vill visa sig legitima 

mot samhället och därmed anpassar de sig till vad de förväntas göra. En annan teori som 

enligt Hogan och Lodhia (2011) samt Unerman (2008) förklarar varför företag frivilligt 

väljer att upprätta hållbarhetsrapporter är reputation risk management. Hogan och 

Lodhia (2011) menar att företag i första hand i denna teori väljer att upprätta rapporter 

för att bevara sitt rykte och för att bli uppfattade på rätt sätt av sina intressenter.  

 

Eftersom tidigare forskning visar att dessa teorier kan förklara varför företag frivilligt 

väljer att avge hållbarhetsrapporter har en beskrivning av dessa givits i följande delar.  

3.2.2 Legitimitetsteorin  

O´Donovan (2002) konstaterar att legitimitetsteorin grundar sig i 

organisationslegitimitet. Detta beskriver Dowling och Pfeffer (1975) som ett tillstånd 

som uppstår när värdet av ett företag är lika med synen över hur det borde vara enligt 

samhället. De menar att om ett företag skulle handla på ett sätt som inte följer 

samhällets normer är detta ett hot mot företaget. Vidare menar O´Donovan (2002) att 

företag försöker att anpassa sig till eller ändra sociala förväntningar som kommer från 

samhället för att behålla sin legitimitet. Dowling och Pfeffer (1975) konstaterar att 
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legitimitet är något som skapas av utomstående, men att företagen själva kan styra hur 

de agerar för att uppnå det. Vidare menar de att förändringar i sociala normer motiverar 

företag att ständigt förändras.  

 

 

Figur 3.1: Issues/events and corporate legitimacy (O’Donovan, 2002) 

 

Figur 3.1 visar hur företagets legitimitet hänger ihop med samhällets normer och 

förväntningar. O´Donovan (2002) beskriver att alla företag strävar efter att området X 

ska vara så stort som möjligt för att minska legitimitetsgapet. Detta område visar 

kongruensen mellan företagets verksamhet och samhällets normer och värderingar. De 

andra två områdena Y och Z beskrivs av O´Donovan (2002) som samhällets 

uppfattningar över hur det borde vara respektive företags agerande. Dessa två områden 

ska vara så små som möjligt för att företaget vara legitima och handla enligt samhällets 

förväntningar.   

 

I en studie av Farache och Perks (2010) konstateras det att CSR är starkt kopplat till 

legitimitetsteorin. De menar att företags arbete med CSR visar hur de vill bli uppfattade 

av samhället och att det därmed påverkar hur de kommunicerar deras arbete med CSR-

strategier utåt. Samtidigt menar Farache och Perks (2010) att det är viljan att vara 

legitim som gör att företag hållbarhetsrapporterar. Att företag rättar sig efter 

legitimitetshotet konstaterar även Vourvachis, Woodward, Woodward och Patten 

(2016). De menar att företag delvis påverkas av tidigare händelser och därmed upprättar 

rapporter om deras sociala och miljömässiga påverkan för att inte mista sin legitimitet. 

Farache och Perks (2010) förklarar att företag som finns inom de branscher som har 

större social och miljömässig påverkan förväntas avslöja mer om deras arbete med detta 

än de företag som inte har lika stor påverkan. Detta för att de ska kunna behålla sin 

legitimitet.  
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3.2.3 Institutionella teorin 

Den institutionella teorin grundar sig enligt Dillard, Rigsby och Goodman (2004) i 

samhällsteorin och handlar till stor del om utveckling av de antaganden som kan anses 

vara självklara för företag. Det rör företags arbete med att handla efter de normer som 

finns i samhället för att de ska uppfylla de förväntningar som finns angående deras 

arbete med social- och miljöfrågor. Carpenter och Feroz (2001) menar samtidigt att den 

institutionella teorin ger en syn på företagens resursberoende och hur det därmed väljer 

att upprätta sin rapportering. Vidare menar Dillard et al. (2004) att det är en teori som 

håller på att bli dominerande inom redovisningsforskning när förklaringar till företags 

val av metoder ska ges, då den har djup anknytning till företags val att upprätta 

hållbarhetsrapporter. 

 

Den institutionella ramen berör enligt Dacin (1997) främst organisationers relation eller 

anpassning till den institutionella miljön, alltså hur företagen förhåller sig och arbetar 

med de förväntningar som finns på företaget och hur de anpassar organisationens 

egenskaper efter detta. Vidare förklarar Dacin (1997) att företag inom samma 

population och som har samma samhällsnormer mot sig tenderar att efterlikna varandra 

väldigt mycket och bli homogena med tiden. Detta menar De la luz Fernández-Alles och 

Valle-Cabrera (2006) är en följd av att företag blir utsatta för ett externt tryck för att de 

ska passa in enligt de normer som berör precis det företaget. Det leder i sin tur enligt 

Carpenter och Feroz (2001) till att företag svarar på trycket genom att anta strukturer 

som är lämpliga och socialt accepterade. De menar att intressenter är mer villiga att 

investera i de företag som visar att de följer normer och att företag därför faller för de 

tryck som finns. Exempelvis, enligt De la luz Fernández-Alles och Valle-Cabrera 

(2006) förutsätter intressenter att företag följer de föreskrifter som utformats av 

branschorganisationer för att skydda miljön, vilket i slutändan leder till att företag blir 

homogena. Detta beskrivs enligt Dillard et al. (2004) samt Dacin (1997) ofta som 

isomorfism. 

 

Att den institutionella teorin bygger på isomorfism konstaterar även DiMaggio och 

Powell (1983) som förklarar att det finns tre olika dimensioner av detta: tvingande, 

normativ och mimetisk. Vilka alla berör företags agerande och förklarar hur företag blir 

påverkade av externa parter. DiMaggio och Powell (1983) menar att tvingande 

isomorfism uppstår när organisationer handlar enligt mönster som finns för hur företag 
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ska agera och som regleras av juridiska parter. Den normativa isomorfismen beskrivs av 

Ilhan-Nas, Koparan och Okan (2015) som något som uppstår när organisationer antar 

mönster och strukturer som anses lämpliga i samhället, vilket kan ses som normer som 

tagits fram av externa parter. Den tredje formen av isomorfism, mimetisk, behandlar 

enligt DiMaggio och Powell (1983) hur företag tenderar att anta samma mönster och 

metoder som de företag som är framgångsrika tillämpar. Då de menar att alla företag 

vill vara framgångsrika och därmed följer dem som redan är det.  

3.2.4 Reputation Risk Management 

Reputation risk management är enligt Unerman (2008) samt Hogan och Lodhia (2011) 

en teori som på senare tid använts som förklaring till varför företag väljer att upprätta 

hållbarhetsrapporter och till varför de arbetar med CSR. Anledning till detta menar 

Hogan och Lodhia (2011) är att företag vill bevara sitt rykte och att intressenter ska vara 

intresserade av att investera i dem. Ett företags rykte byggs upp av det som företaget 

tidigare har gjort menar Dowling (2006). Vidare förklarar Murray (2003) att ett gott 

rykte är bland det viktigaste som finns för ett företag. Unerman (2008) i sin tur anser att 

detta tillsammans med ekonomiskt viktiga intressenter är grundpelaren för att företaget 

ska fungera. Unerman (2008) anser därför att det är viktigt att företag arbetar för att 

bevara och utveckla dessa aspekter och att en nyckelfaktor för detta rykte är 

intressenternas uppfattning över hur de arbetar med CSR. 

 

Dowling (2006) likt Murray (2003) förklarar att företags rykte är ett resultat av tusentals 

handlingar, både positiva och negativa, som företag uträttar och som avgör hur ryktet 

om dem ser ut. Murray (2003) konstaterar att forskning i Storbritannien har visat att den 

absolut största risken som finns för ett företag är deras rykte, vilket gör det viktigt att 

arbeta med frågor som kan göra att ett gott rykte upprätthålls. Vidare menar Gatzert och 

Schmit (2015) att de företag som har ett gott rykte har en stor konkurrensfördel 

gentemot sina konkurrenter.  

 

Murray (2003) förklarar att när företag integrerar med människor finns det risk för att 

konsekvenserna blir dåliga. Vidare menar forskaren att rykte egentligen handlar om att 

hantera risker som uppkommer i relationer mellan olika parter. Murray (2003) 

konstaterar att det krävs förståelse för sambandet mellan relationer, kommunikation och 

resultat. Denne anser vidare att detta är ett sätt att hantera det rykte som finns om 
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företaget och att företag genom att hantera ryktet kan påverka intressenter och ändra 

deras beslut till att vilja investera i dem. Vidare menar Murray (2003) att de företag som 

lyckas med att bevara sina relationer med intressenter har en stor konkurrensfördel 

gentemot de som ej lyckats med detta, då det tyder på att de är medvetna om vad deras 

intressenter värderar högt. Wilburn och Wilburn (2013) förklarar att företag har insett 

att CSR-initiativ kan förstärka deras rykte avsevärt, vilket gjort att arbetet med detta har 

ökat i popularitet. Hopwood (2009) bekräftar detta och beskriver att företag kan 

använda hållbarhetsrapporter som ett verktyg för att förbättra en negativ bild av dem till 

att bli bättre. Detta tyder på att reputation risk management är en teori som även den kan 

förklara företags arbete med hållbarhet.  

3.3 Tidigare forskning 

Utifrån de tidigare teorier och forskning som beskrivits ovan har forskare försökt testa 

vilka skillnader det finns i företags hållbarhetsrapporter. I denna studie undersöks om 

det finns någon skillnad i hur och vilka indikatorer som olika branscher rapporterar. 

Därmed kommer denna del av kapitlet beskriva tidigare forskning som finns inom 

området. 

3.3.1 Miljörapportering i branscher 

Karim et al. (2013) beskriver att den institutionella teorin förklarar att företag inom 

samma population tenderar att efterlikna varandra, vilket gör att branschtillhörighet har 

betydelse för hur företag arbetar med hållbarhetsrapportering. Reputation risk 

management säger enligt Murray (2003) att företag följer normer för att de inte vill 

förlora sitt rykte, om detta sker finns riken att de förlorar sina intressenter. Det finns 

olika normer om vad och hur företag bör hållbarhetsrapporterar i olika branscher då 

intressenterna är intresserade av olika saker. Detta gör enligt Gatzert och Schmit (2015) 

att branschtillhörighet har betydelse för företags arbete med detta. Ytterligare en teori, 

legitimitetsteorin, förklarar enligt Farache och Perks (2010) att samhällets förväntningar 

på företag påverkar företag att rapportera olika om hållbarhet beroende på vilken 

bransch de tillhör.  

 

Tidigare forskning av bland annat Neu et al. (1998) samt Karim et al. (2013) har visat 

att vilken bransch företaget tillhör har en stor betydelse för hur de väljer att 

hållbarhetsrapportera. En studie av Gamerschlag et al. (2011) visar att 
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konsumentindustrin är en av de branscher som rapporterar mest om miljöarbete, vilket 

de anser beror på deras offentliga roll i samhället. Samma studie visade att 

servicebranschen var den som rapporterade allra minst om miljö, vilket inte ansågs 

speciellt konstigt då denna bransch inte påverkar miljön lika mycket som andra. Roca 

och Searcy (2012) har också studerat branscher och miljöindikatorer och konstaterade 

att branscher inom energi, teknik, olja, gas samt banker redovisar mycket om miljö och 

att branschen finans rapporterade lite om miljö. 

 

En annan studie som genomförts på samtliga CSR-aspekter, det vill säga ekonomisk, 

social och miljömässig påverkan, av KPMG (2013) på de 100 största företagen i 41 

länder visar även den att det finns skillnader. Studien kom fram till att företag inom 

elektronik och dator-, gruv- och läkemedelsbranschen är de som arbetar mest med CSR 

och rapportering av detta. Dessutom har KPMG (2013) identifierat att det finns flera 

branscher som påverkar samhället mycket men som har rapporterat under det globala 

snittet, vilka är: olja och gas, metall, handel och detaljhandel samt teknik och 

tillverkning.  

3.3.2 Smutsiga branscher  

Som tidigare beskrivits av Karim et al. (2013) samt Gamerschlag et al. (2011) har 

studier visat att det finns skillnader i hur mycket och vad som företag rapportera i sina 

hållbarhetsrapporter beroende på vilken bransch de tillhör. Detta har speciellt stor 

betydelse när det handlar om miljöindikatorer och företags avslöjanden av det menar 

Kilian och Hennigs (2014). De menar likt många andra forskare, däribland Meek, 

Roberts och Gray (1995), Gamerschlag el al. (2011) samt Amran och Keat Ooi (2014) 

att de företag som arbetar inom smutsiga branscher och de som har stor påverkan på 

miljön rapporterar mer om sitt miljöarbete än övriga branscher. Gamerschlag et al. 

(2011) menar att transport, kemikalier, basresurser klassas som smutsiga branscher. I 

denna studie klassas Nasdaq OMX Stockholms branscher basmaterial och industri som 

smutsiga då dessa bäst stämmer in på tidigare forskning. Företagen som ingår i 

branscherna basmaterial och industri är de som arbetar med basresurser, transport och 

kemikalier.   

 



 

29 

 

3.3.3 Rapporteringsval 

Det har visat sig finnas många faktorer som påverkar företag när de upprättar sina 

hållbarhetsrapporter. Gray och Milne (2002) konstaterar att företag har en tendens att 

välja ut enbart de indikatorer som de vill rapportera, vilket kallas “cherry-picking”. Fox 

och Hock (2005) samt Deegan och Rankin (1996) bekräftar detta och menar att företag 

enbart rapporterar sådan information som är fördelaktig för dem själva. Vidare menar de 

att företag väljer att inte ta upp information som kan få dem att framstå som mindre bra. 

Nielsen och Thomsen (2007) påpekar även att hållbarhetsrapportering kräver mycket tid 

och engagemang samt en hel del pengar, vilket påverkar hur mycket företagen kan 

arbeta med detta. Det krävs dessutom att företag ska kunna förklara för sina intressenter 

varför energi läggs på detta arbete. En annan aspekt som är problematisk menar Nielsen 

och Thomsen (2007) är att olika företag fokuserar på olika aspekter, och att 

ambitionsnivån på hållbarhetsrapporterna skiljer sig åt. Vidare anser Nielsen och 

Thomsen (2007) att det göra det svårt att jämföra olika företags hållbarhetsarbete med 

varandra. Även Mahoney et al. (2013) konstaterar att det är svårt att jämföra rapporter, 

vilket de anser beror på den obefintliga lagstiftningen. Följderna av detta menar de blir 

att investerare har svårt att veta hur företag faktiskt arbetar med CSR. 

3.3.4 Rapportering av miljöindikatorer 

Skouloudis och Evangelinos (2009) konstaterar att GRI är det mest kända och använda 

ramverket för hållbarhetsrapportering. Isaksson och Steimle (2009) menar dock att det 

endast är några av indikatorerna som är relevanta för företag att rapportera, exempelvis 

rapporteras indikatorn koldioxidutsläpp av nästintill alla företag då detta är ett viktigt 

område som har stor påverkan på miljön. När Skouloudis och Evangelinos (2009) 

studerade hur företag i Grekland hållbarhetsrapporterade deras arbete med miljö har de 

kommit fram till att det som flest företag valt att rapportera är energi, vattenkonsumtion, 

koldioxidutsläpp samt interna initiativ för att förbättra energieffektiviteten. Den aspekt 

som rapporterats minst menar Skouloudis och Evangelinos (2009) samt Roca och 

Searcy (2012) är biologisk mångfald. Roca och Searcy (2012) kom fram till att endast 

sex procent av företagen tog upp sin påverkan på detta. En studie som har genomförts 

av Roca och Searcy (2012) på företag i Kanada har även den kommit fram till att de 

miljöindikatorer som rapporteras mest är koldioxidutsläpp samt energiförbrukning. 
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3.3.5 A priori-modell  

A priori-modellen nedan visar faktorer och teorier som har belysts i studien.  

 

Figur 3.2: A priori-modell 

De nummer som står i undersökningsmodellen hänvisar till de kapitel där innehållet 

diskuterats. Övriga teorier och faktorer diskuteras löpande i texten i den fördjupande 

analysen och slutsatsen. De tre teorierna legitimitetsteorin, institutionella teorin och 

reputation risk management samt faktorerna smutsiga branscher och rapporteringsval 

(cherry-picking) kan förklara hur miljörapporteringen skiljer sig åt mellan branscher. 

Tidigare forskning har visat att ovan nämnda teorier påverkar hur mycket en bransch 

rapporterar och vilka aspekter som rapporteras. Faktorn rapporteringsval visar att 

företag tenderar att redovisa indikatorer som får dem att framstå som bra och att de 

väljer bort övriga, vilket kallas för cherry-picking. Dessutom har tidigare forskning om 

smutsiga branscher visat att företag som påverkar miljön mer än andra även rapporterar 

mer om deras miljöarbete i hållbarhetsrapporter jämfört med övriga.  

3.4 Undersökningsmodell 

Nedan visas studiens undersökningsmodell som tagits fram för att förtydliga vad som 

har undersökts. Modellen visar under vilka rubriker respektive forskningsfråga 

behandlas.  
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Forskningsfråga Återfinns under rubrik  Vart rubriken 

finns 
1 ) Hur många och vilka miljöindikatorer 

från GRI rapporterar företag? 

Hur många och vilka GRI-

indikatorer rapporterades 

4.1 (sida 32) 

5.1 (sida 42) 

2 ) Hur skiljer sig 

hållbarhetsrapporteringen av GRI:s 

miljöindikatorer mellan olika branscher? 

Skillnader mellan branscher 4.2 (sida 34) 

5.2 (sida 44) 

3 ) Hur väl överensstämmer företags 

GRI-rapportering av miljöindikatorer i 

jämförelse med SASB:s branschspecifika 

riktlinjer? 

Jämförelse med SASB 4.3 (sida 39) 

5.3 (sida 49) 

Figur 3.3: Undersökningsmodell 

 

I följande kapitel har studien utgått från de delar som beskrivits i figur 3.3. Den första 

delen, som behandlat hur många och vilka miljöindikatorer som företag rapporterat tas 

upp i kapitel 4.1 och 5.1 och besvarar studiens första forskningsfrågor. Vidare har 

skillnaderna i miljörapporteringen mellan branscherna beskrivits i kapitel 4.2 och 5.2 

där studiens andra forskningsfråga besvarats. Slutligen jämförs företagens GRI-

rapportering mot SASB:s branschspecifika rekommendationer över vad företag i olika 

branscher bör rapportera i 4.3 och 5.3, där studiens sista forskningsfråga besvarats. 
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4. Empiri och analys 

I följande kapitel redovisas det empiriska resultatet efter att insamlad data har 

analyserats och bearbetats med hjälp av statistikprogrammet SPSS. 

4.1 Hur många och vilka GRI-indikatorer rapporterades 

I följande delar redovisas hur många miljöindikatorer som de observerade företagen 

hade tagit upp samt hur många företag som hade med varje indikator i sina 

hållbarhetsrapporter. Dessutom redovisas vilka indikatorer som var vanliga och mindre 

vanliga att presentera.  

4.1.1 Antal rapporterade GRI-indikatorer  

I tabell 4.1 redovisas hur många indikatorer som det företag som rapporterat lägst 

respektive högst antal indikatorer har presenterat. Tabellen visar även det 

genomsnittliga antalet indikatorer, av totalt 34, som företagen rapporterat.  

 

  Totalt antal Min Max Medelvärde 

Indikatorer 34 0 34 9,55 

Tabell 4.1: Antal indikatorer som rapporterats 

Som framgår av tabell 4.1 har det företag som har rapporterat flest antal indikatorer tagit 

upp hela 34 stycken, det vill säga alla indikatorer. Samtidigt kan det ses att det finns ett 

företag som inte har rapporterat en enda av de 34 möjliga miljöindikatorerna. Detta 

innebär att det var en stor spridning mellan hur många indikatorer som företagen 

rapporterade. Företaget som rapporterade noll miljöindikatorer har enbart tagit upp 

indikatorer från GRI som har med ekonomi och social påverkan att göra. Vidare visar 

tabell 4.1 att de granskade företagen i genomsnitt rapporterat cirka 10 miljöindikatorer. I 

bilaga 6 finns en sammanställning över hur alla företag har rapporterat.  

4.1.2 De mest och minst rapporterade GRI-indikatorerna 

I tabell 4.2 redovisas antalet företag som har tagit upp den indikator som rapporterats 

minst och flest antal gånger. Här visas även hur många gånger i snitt en indikator 

rapporterats.  
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Totalt 

antal 

Min 

 
Max 

 
Medelvärde 

 

Företag 
74 2 64 20,79 

Tabell 4.2: Företag som rapporterat varje indikator 

I genomsnitt har varje indikator presenterats av cirka 21 företag. Tabell 4.2 visar att alla 

indikatorer har tagits upp av något av företagen, men att det som minst har varit två 

företag som rapporterar en indikator. Den indikator som har funnits med i flest företags 

rapporter har varit med i 64 av de 74 rapporterna. Nedan redovisas de tre indikatorer 

som har rapporterats mest frekvent i undersökningen.  

 

Mest rapporterade indikatorerna 
Antal 

företag 
Procent 

EN3 - Energiförbrukning i organisationen 64 86 % 

EN15 - Direkta växthusgasutsläpp 61 84 % 

EN16 - Indirekta växthusgasutsläpp 61 82 % 

Tabell 4.3: Mest rapporterade indikatorerna bland alla företag 

 

De indikatorer som har blivit rapporterade mest av samtliga företag är 

energiförbrukning (EN3), direkta växthusgasutsläpp (EN15) samt indirekta 

växthusgasutsläpp (EN16). Dessa har rapporterats av hela 64, 62 respektive 61 av de 74 

företagen, det vill säga att över 80 procent av alla företag har rapporterat dessa. Två av 

indikatorerna, EN15 samt EN16 tillhör samma aspekt, nämligen utsläpp. De indikatorer 

som däremot blivit minst rapporterade är följande:  

 

Minst rapporterade indikatorerna 
Antal 

företag 
Procent 

EN26 - Biologisk mångfald i vattendrag 2 3 % 

EN25 - Transport av farligt avfall 3 4 % 

EN14 - IUCN-rödlistade arter 3 4 % 

Tabell 4.4: Minst rapporterade indikatorerna bland alla företag 

Tabell 4.4 visar att biologisk mångfald i vattendrag (EN26), transport av farligt avfall 

(EN25) samt IUCN-rödlistade arter (EN14) enbart rapporterats av två eller tre av de 

undersökta företagen, vilket innebär att mindre än fem procent av alla företag har tagit 

upp dessa. Detta visar på en stor variation mellan de indikatorer som rapporterats minst 

respektive mest frekvent. Det finns dock, som tidigare nämnts, ingen indikator som alla 
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företag har valt att presentera. För att se en sammanställning över hur resterade 

indikatorer har blivit rapporterade, se bilaga 7.  

4.2 Skillnader mellan branscher 

I följande delar beskrivs i följande delar hur rapporteringen var inom de olika 

branscherna genom att redovisa antalet rapporterade miljöindikatorer per bransch. 

Vidare redovisas om något företag kunde klassas som avvikande från övriga inom 

samma bransch för att se om medelvärdet var jämförbart. Därefter presenterades de 

indikatorer som rapporterades mer respektive mindre frekvent för att studera 

skillnaderna mellan branscherna. Slutligen studerades om det fanns några skillnad i 

rapporteringen mellan smutsiga och rena branscher.  

4.2.1 Antal rapporterade GRI-indikatorer i branscherna 

För att kunna studera hur de olika branschernas rapportering av miljöindikatorer skiljer 

sig åt har statistik sammanställts. Nedan presenteras hur många indikatorer som 

maximalt och minimalt tagits upp inom varje bransch, samt hur många indikatorer som i 

snitt rapporterats. 

 
Bransch 

 
Antal företag 

i branschen 

Min 

 
Max 

 
Medel 

 

Basmaterial 8 7 34 18,63 

Konsumtions-

varor 
9 3 33 12,44 

Service 13 4 14 8,23 

Finans 19 1 9 5,26 

Sjukvård 2 0 12 6,00 

Industri 15 2 22 10,80 

Teknologi 3 4 16 9,67 

Telekomm-

unikation 
5 3 10 7,20 

Totalt: 74 - - - 

Tabell 4.5: Antal indikatorer som rapporteras per bransch 

Tabell 4.5 visar att det är en stor spridning mellan hur många indikatorer som de olika 

branscherna tagit upp i sina hållbarhetsrapporter. Nedan presenteras de branscher som 

rapporterat mest respektive minst. 
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Mest rapporterande branscherna 

Av samtliga branscher är det basmaterial som tagit upp flest indikatorer per företag med 

ett medelantal på cirka 19 stycken, vilket tabell 4.5 visar. Inom branschen fanns det som 

minst ett företag med enbart 7 rapporterade indikatorer, men det fanns samtidigt ett 

företag som rapporterat samtliga 34. Detta företag är Stora Enso och de är det enda av 

alla undersökta företag som presenterat alla miljöindikatorer. Att de rapporterat alla 

indikatorer beror på att de använt en utökad rapportering, vilket betyder att de 

rapporterat alla indikatorer inom varje aspekt som de påverkat på något sätt. 

 

Den bransch som kom på en andra plats är konsumentvaror där medelantalet var cirka 

12 indikatorer per företag. Även här fanns en stor spridning mellan minst och mest antal 

rapporterade indikatorer, där ett företag enbart tog upp 3 indikatorer samtidigt som ett 

annat företag tog upp hela 33 stycken. I branschen fanns företaget Fenix Outdoor 

International som avslöjade mest om sitt miljöarbete genom att likt Stora Enso, i 

basmaterial, tillämpa den utökade rapporteringen. Dessa är de enda företagen i 

undersökningen som använt denna typ av rapportering. Fenix Outdool International 

hade dock en indikator mindre då det fanns ett aspekt som de inte påverkat och därmed 

inte presenterat. Att de tillämpat denna typ av rapportering hade en stor betydelse för att 

branscherna som de ingick i hade de högsta medelvärdena. De branscher som kom på en 

tredje respektive fjärde plats var industri samt teknologi som i snitt tagit upp cirka 11 

respektive 10 indikatorer per företag.  

 

Minst rapporterande branscherna 

I tabell 4.5 syns att av samtliga branscher var det finans och sjukvård som rapporterade 

det lägsta antalet miljöindikatorer. Finans hade ett medelvärde på cirka fem och 

sjukvård på sex indikatorer. Finans var den bransch i undersökningen som hade flest 

antal företag men trots detta hade de en låg snittrapportering. Som minst togs en 

indikator upp och det företags om presenterade flest hade enbart 9 stycken. Detta var 

generellt en låg rapportering som lett till att denna bransch rapporterat minst av alla om 

sitt miljöarbete. I branschen sjukvård som rapporterade näst minst fanns enbart två 

företag, där det ena företaget rapporterade tolv indikatorer. Det andra företaget hade 

dock inte presenterat någon miljöindikator alls. Detta var det enda av de 74 observerade 

företagen som inte visade något om sitt miljöarbete, men som tidigare beskrivits 

rapporterade de indikatorer inom den ekonomiska och sociala kategorin. Att detta 
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företag inte avslöjade något om sitt miljöarbete innebär att branschen egentligen enbart 

består av ett rapporterande företag, något som haft en stor påverkan på hur branschen 

framställts.  

4.2.2 Antal rapporterade GRI-indikatorer utan avvikande företag 

I följande stycke ges en närmre bild av hur varje bransch har hållbarhetsrapporterat. För 

att kunna göra detta har en boxplot för varje bransch tagits fram som visar om något 

företag sticker ut i jämförelse med övriga företag i samma grupp. Om ett företags 

rapportering har avvikit från övriga i branschen, har denna observation plockats bort för 

att på så sätt få ett mer rättvisande medelvärde för hela branschen. I tabell 4.6 visas hur 

många företag som ingått i varje bransch, medelvärdet av hur många indikatorer varje 

företag i respektive bransch rapporterat före och efter avvikande företag har tagits bort, 

samt förändringen där i mellan. Alla boxplots samt vilka observationer som var 

avvikande redovisas i bilaga 5. 

  

Bransch 

 

 

Antal 

företag 

 

Medelvärde 

med avvikelser 

  

Medelvärde 

utan 

avvikelser  

Förändring 

 

 

Basmaterial 8 18,63 16,43 - 2,20 

Konsumtionsvaror 9 12,44 9,88 - 2,57 

Service 13 8,23 7,27 - 0,96 

Finans 19 5,26 5,26 0 

Sjukvård 2 6,00 6,00 0 

Industri 15 10,80 10,00 - 0,80 

Teknologi 3 9,67 9,67 0 

Telekommunikation 5 7,20 7,20 0 

Tabell 4.6: Branschmedelvärde med och utan avvikande företag 

I fyra av de undersökta branscherna visade det sig finnas ett eller flera företag som 

avvek från övriga genom att de rapporterat väsentligt fler indikatorer. I tabell 4.6 kan 

avläsas att dessa branscher var basmaterial, konsumtionsvaror, service och industri. I de 

två förstnämnda branscherna var skillnaderna på medelvärden före och efter 

borttagandet av avvikande företag större än de andra två branscherna. 

Konsumtionsvaror fick den största skillnaden där genomsnittet sjönk från 12,44 till 9,88 

(-2,57) indikatorer per företag, därefter kom basmaterial vars snitt sjönk från 18,63 till 

16,43 (-2,20) indikatorer. Branscherna service och industri hade inte lika stora 
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skillnader med en förändring på -0,96 respektive -0,80. I de övriga branscherna finans, 

sjukvård, teknologi och telekommunikation fanns inga avvikelser, vilket gjorde att 

medelvärdet blev oförändrat. Utifrån tabell 4.6 konstaterades att branschen basmaterial 

fortfarande var den bransch som genomsnittligt rapporterat flest antal indikatorer. 

Förändringarna som skedde var att branschen konsumtionsvaror som tidigare hade näst 

högst medelvärde istället kom på en tredje plats över i snitt antal rapporterade 

indikatorer efter att branschen industri gick upp på en andra plats. I övrigt skedde inga 

förändringar mellan vilka branscher som rapporterade flest antal indikatorer. De två 

branscherna som sedan tidigare rapporterade minst, finans och sjukvård hade som sagt 

inga avvikande företag och var därmed fortfarande de branscher som rapporterat minst. 

4.2.3 Vilka GRI-indikatorer rapporterades i branscherna 

I följande del presenteras hur stor andel av företagen i varje bransch som rapporterat 

varje indikator, för att se hur rapporteringen skiljer sig åt mellan branscherna. Resultatet 

visas i tabellerna 4.7a och 4.7b. 

 

 

Tabell 4.7a: Hur stor andel av företagen som rapporterat varje indikator. 

Aspekter EN Bas- Konsu- Service Finans Sjuk- Indu- Tekno- Tele-

material mtions- vård stri logi kommu-

varor nikation

Material EN1 88% 67% 15% 5% 0% 33% 33% 0%

EN2 75% 33% 23% 0% 0% 47% 0% 0%

Energi EN3 100% 100% 77% 84% 50% 87% 67% 100%

EN4 38% 44% 23% 0% 50% 7% 33% 0%

EN5 88% 44% 38% 21% 0% 73% 0% 60%

EN6 50% 44% 31% 47% 0% 53% 33% 40%

EN7 25% 11% 0% 0% 0% 53% 67% 20%

Vatten EN8 100% 67% 15% 21% 50% 27% 33% 0%

EN9 13% 11% 8% 0% 0% 7% 0% 0%

EN10 50% 11% 8% 0% 50% 0% 0% 0%

Biologisk EN11 50% 33% 8% 0% 0% 7% 0% 0%

månfald EN12 25% 22% 8% 0% 0% 0% 0% 0%

EN13 25% 11% 0% 0% 0% 13% 0% 0%

EN14 25% 11% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Utsläpp EN15 100% 78% 92% 68% 50% 87% 100% 100%

EN16 75% 78% 78% 95% 50% 80% 100% 80%

EN17 50% 44% 62% 58% 0% 40% 100% 60%

EN18 88% 44% 38% 16% 50% 67% 67% 40%

EN19 63% 22% 38% 21% 0% 47% 67% 60%

EN20 25% 33% 8% 0% 0% 13% 0% 0%

EN21 75% 44% 15% 0% 0% 33% 33% 0%



 

38 

 

 
Tabell 4.7b: Hur stor andel av företagen som rapporterat varje indikator. 

 

I tabellerna 4.7a och 4.7b syns att branscherna basmaterial och konsumtionsvaror är de 

branscher där störst andel företag rapporterat varje indikator. I dessa branscher fanns 

ingen indikator som inte blivit rapporterad, medan det i övriga branscher fanns minst 

fem indikatorer som inget företag presenterat. Dessutom visar tabellerna att 

indikatorerna energiförbrukning (EN3) samt direkta växthusgasutsläpp (EN15) blivit 

rapporterade av samtliga företag inom tre branscher, vilket visar att de är dem vanligaste 

att rapportera.  

 

Att olika branscher presenterar olika indikatorer och aspekter syns i tabellerna 4.7a och 

4.7b. För aspekten material (EN1-EN2) visar tabell 4.7a att en stor andel företag inom 

branscherna basmaterial samt konsumentvaror rapporterat dessa indikatorer. I övriga 

branscher var det färre än hälften av alla företag som tagit upp dessa i sina rapporter. 

Vidare har indikatorerna inom aspekten utsläpp (EN15-EN21) generellt blivit 

rapporterade av en stor andel företag i samtliga branscher. I branschen teknologi hade 

tre av indikatorerna under aspekten utsläpp blivit presenterade av samtliga företag i 

branschen.. Denna bransch har dock en relativt låg rapportering av övriga aspekt, vilket 

tyder på att det var en aspekt som företagen i denna bransch fokuserat mycket på. Även 

branschen telekommunikation hade en hög andel rapporterande företag inom just denna 

aspekt. Av tabell 4.7b kan avläsas att i aspekten miljöanalys av leverantörer (EN32) 

hade branschen teknologi en hög andel rapporterande företag även där, detta är dock 

den enda bransch som presenterar mycket av denna indikator. Det finns dock en aspekt, 

Aspekter EN Bas- Konsu- Service Finans Sjuk- Indu- Tekno- Tele-

material mtions- vård stri logi kommu-

varor nikation

Avloppsvatten EN22 75% 33% 8% 0% 50% 7% 0% 0%

och avfall EN23 100% 89% 54% 42% 50% 53% 0% 60%

EN24 63% 33% 0% 0% 50% 20% 0% 0%

EN25 25% 11% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

EN26 13% 11% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Produkt och EN27 50% 56% 31% 11% 0% 67% 67% 20%

tjänster EN28 13% 22% 15% 0% 0% 0% 0% 0%

Efterlevnad EN29 63% 33% 0% 16% 50% 47% 0% 40%

Transport EN30 50% 33% 46% 0% 0% 27% 0% 0%

EN31 50% 11% 0% 0% 0% 13% 33% 0%

Miljöanalys av EN32 50% 33% 62% 21% 50% 40% 67% 20%

leverantörer EN33 25% 11% 23% 0% 0% 20% 33% 20%

Miljöklagomål EN34 63% 11% 0% 0% 0% 7% 33% 0%
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biologisk mångfald (EN11-EN14), som generellt blivit rapporterad av få företag. I 

tabellerna 4.7a och 4.7b syns att i branscherna finans, sjukvård, teknologi och 

telekommunikation har inget företag rapporterat någon av dessa fyra indikatorer. I 

branscherna industri och service har två av indikatorerna tagits upp, dock enbart av ett 

eller två företag. I övriga branscher har alla fyra indikatorer blivit rapporterade, men 

antalet företag som gjort detta är få. 

4.2.4 Smutsiga branscher 

För att vidare studera hur miljörapportering skiljer sig åt mellan branscher delades 

företagen in i smutsiga respektive rena branscher. De företag som klassades som 

smutsiga var basmaterial och industri, övriga branscher ansågs vara rena branscher. 

Nedan presenteras, i genomsnitt, antalet rapporterade indikatorer per företag samt hur 

många indikatorer som tagits upp som mest och minst av ett företag.  

 

Branscher 

 

Antal 

företag 

Min 

 

Max 

 

Medelvärde 

 

Smutsiga 23 2 34 13,5 

Rena 51 0 33 7,8 

Totalt: 74 - - - 

Tabell 4.8 Miljörapportering av smutsiga och rena branscher 

 

Som tabell 4.8 visar skiljer sig inte minimalt och maximalt antal rapporterade 

indikatorer mellan rena och smutsiga branscher nämnvärt mycket. Däremot talar 

medelvärdet ett tydligt språk då de smutsiga branscherna nästan rapporterat dubbelt så 

många indikatorer som de rena branscherna. De smutsiga branscherna rapporterade i 

snitt cirka 14 indikatorer medan de rena branscherna enbart rapporterade cirka 8 

stycken.  

4.3 Jämförelse med SASB 

Nästa steg i studien var att jämföra hur väl företag listade på stockholmsbörsen 

rapporterat deras arbete om miljön i enlighet med SASB:s ramverk. Tabell 4.9 visar hur 

många indikatorer som varje bransch bör rapportera enligt de tolkningar som gjordes av 

SASB:s ramverk, samt hur väl detta stämmer in på de undersökta företagen. För 

branschen finans fanns inga GRI-indikatorer som var jämförbara med SASB:s 

rekommendationer, vilket gjorde att denna bransch uteslöts i denna del av studien. 
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Branschindelning 

enligt SASB 

 

 

Antal 

företag 

  

 

Antal 

indikatorer 

som bör 

rapporteras 

Min  

 

 

 

Max 

 

 

 

Medel-

värde 

 

 

Andel 

rapporterade 

indikatorer 

Konsumtion 1  2 19 2 9 5,5 29 % 

Konsumtion 2 16 11 0 11 4,1 37 % 

Finans 19 - - - - - 

Sjukvård 2 7 0 4 2 29 % 

Icke-förnybara 

resurser 
4 24 8 15 12 50 % 

Resursomvandling 12 16 1 16 9,1 57 % 

Service 4 20 2 7 4,75 24 % 

Teknik och 

kommunikation 
10 16 2 10 5,9 37 % 

Transport 5 15 0 5 3,2 21 % 

Tabell 4.9: Jämförelse med SASB 

 

I tabell 4.9 kan avläsas att ingen av de studerade branscherna hade med samtliga 

indikatorer som tolkades att SASB rekommenderade. Den bransch som i snitt 

rapporterat störst andel av de rekommenderade indikatorerna var resursomvandling, 

med cirka 9 av 16 indikatorer. Inom denna bransch var det dock en stor spridning 

mellan företagen då det rapporterades mellan 1 och 16 indikatorer. I denna bransch 

fanns Stora Enso med som tidigare beskrivits rapporterade samtliga indikatorer som de 

borde. Den bransch där näst störst andel av de rekommenderade indikatorerna 

presenterades var icke förnybara resurser, med 12 av 24 indikatorer. I den branschen var 

det dock ingen större spridning då företag som minst rapporterade 8 och som mest 15 

indikatorer. Den bransch som var minst jämförbar med SASB var transport, där cirka 3 

av 15 rekommenderade indikatorer fanns med i företagens rapporter. Även branschen 

sjukvård hade en låg andel presenterade indikatorer med ett snitt på 2 av 7 stycken. I 

branschen ingick dock enbart ett företag som rapporterat någon miljöindikator, vilket 

påverkat hur denna bransch framstår.  

4.4 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis har resultatet visat att det var en stor spridning mellan hur mycket 

företagen rapporterade om sitt miljöarbete. Det rapporterades både minsta samt mesta 

antalet indikatorer. Generellt tog dock företagen upp ganska få indikatorer i sina 

rapporter, då de i snitt presenterade cirka 10 stycken av totalt 34 per företag. De 
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miljöindikatorer som visade sig vara vanligast att rapportera vara energiförbrukning 

(EN3), direkta växthusgasutsläpp (EN15) samt indirekta växthusgasutsläpp (EN16). De 

minst rapporterade var biologisk mångfald i vattendrag (EN26), transport av farligt 

avfall (EN25) samt IUCN-rödlistade arter (EN14). 

 

Studiens resultat har visat att det rapporteras olika mycket i branscherna. De branscher 

som i snitt rapporterade flest antal indikatorer var basmaterial samt konsumtionsvaror, 

det finns där i respektive bransch ett företag som tillämpat den utökade 

rapporteringsmetoden. Det betyder att de rapporterat samtliga indikatorer i en påverkad 

aspekt, som i sin tur har lett till att dessa branscher har det högsta snittet. De branscher 

som presenterat minst om sitt miljöarbete är finans och sjukvård, som båda hade ett snitt 

på under sex indikatorer.  

 

För att studera om medelvärdet var jämförbart för hela branschen togs boxplot fram där 

avvikande observationer kunde identifieras, se bilaga 5. Detta resulterade i att 

avvikande företags rapportering plockades bort från fyra av åtta branscher för att ta fram 

ett nytt medelvärde. Detta ledde dock inte till några större förändringar i vilken bransch 

som rapporterat mest eller hur mycket som rapporterats. För att ytterligare undersöka 

hur miljörapportering skiljer sig mellan branscherna delades företagen in i smutsiga 

respektive rena branscher. Resultatet från detta visade att de smutsiga branscherna 

rapporterade väsentligt fler indikatorer än de rena gjorde.  

 

Nästa steg i studien, jämförelsen med SASB:s ramverk, visade generellt att företag inte 

rapporterat de indikatorer som studien förknippat med SASB:s rekommendationer. 

Ingen av branscherna rapporterade samtliga framtagna indikatorer, det fanns dock två 

företag som gjorde detta, vilka är de som tidigare diskuterats tillämpat utökad 

rapportering.  
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5. Fördjupad analys 

I följande kapitel analyseras uppsatsens empiriska resultat och kopplas samman med 

den praktiska och teoretiska referensramen samt tidigare forskning, för att besvara 

studiens forskningsfrågor. 

5.1 Hur många och vilka GRI-indikatorer rapporterades 

I följande avsnitt redogörs studiens första forskningsfråga: “Hur många och vilka 

miljöindikatorer från GRI rapporterar företag?”.  

5.1.1 Antal rapporterade GRI-indikatorer  

Empirin i denna studie redogjorde att det var en stor spridning mellan hur många 

miljöindikatorer som företagen rapporterade i sina hållbarhetsrapporter. Stora Enso som 

var det företag som hade flest antal indikatorer rapporterade nämligen samtliga 34, de 

var ett av de två företagen som tillämpade den utökade rapporteringen och presenterade 

samtliga indikatorer i en aspekt de påverkat. Samtidigt visade det sig att det företag som 

rapporterade minst antal inte hade med någon miljöindikator alls, detta företag hade 

dock rapporterat indikatorer inom kategorin social och ekonomisk påverkan vilket 

förklarar att de tillämpar GRI:s ramverk. Att spridningen mellan antalet rapporterade 

miljöindikatorer är stor kan kopplas till Nielsen och Thomsens (2007) tidigare forskning 

där de konstaterat att ambitionsnivån varierar mycket mellan företag. Dessutom leder 

det faktum att hållbarhetsrapportering är frivilligt till att företagen inte har några direkta 

riktlinjer över vad de bör rapportera och att företagen därmed rapporterat olika. Det kan 

också grunda sig i det Isaksson och Steimle (2009) antyder, nämligen att det endast är 

några av indikatorerna som är relevanta för företag att arbeta med. Det vill säga att vissa 

företag rapporterat fler indikatorer då deras verksamhet har större påverkan på miljön. 

 

Studien visade att företagen i snitt rapporterade cirka 10 av de 34 indikatorerna, vilket 

är ett relativt lågt snitt. Det kan förklaras av att GRI är ett brett ramverk som är till för 

att passa alla typer av företag. Något som även stämmer in på Wilburn och Wilburns 

(2013) analys om att det är ett grundligt utformat ramverk som gör det möjligt för alla 

företag att hållbarhetsrapportera och jämföra sig med varandra. Att ramverket är brett 

och innehåller många indikatorer har lett till att vissa indikatorer, som många påverkar, 

rapporteras mer än andra.  
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En annan förklaring till varför få indikatorer har blivit rapporterade kan kopplas till 

Gray och Milnes (2002) samt Deegan och Rankins (1996) tidigare forskning där de 

konstaterat att företag har en tendens att välja ut enbart de indikatorer som de vill 

rapportera, så kallat cherry-picking. Företag vill inte rapportera det som får dem att 

framstå som dåliga och därmed väljs enbart vissa indikatorer ut. Något som resulterat i 

att företag inte rapporterat speciellt många indikatorer. Det innebär att kopplingar även 

kan dras till Murrays (2013) studie om reputation risk management som handlar om att 

företag inte vill riskera sitt rykte. Det vill säga att företag visar det som får dem att 

framstå som bra och undviker det som framstår som mindre bra för att de ska 

upprätthålla sitt goda rykte och därmed bevara relationer med sina intressenter. 

5.1.2 De mest och minst rapporterade GRI-indikatorerna 

När det kommer till att studera de populäraste indikatorerna att rapportera visar studiens 

resultat likheter med tidigare forskning. Resultatet visade att energiförbrukning (EN3), 

direkta växthusgasutsläpp (EN15) och indirekta växthusgasutsläpp (EN16) var de tre 

indikatorer som rapporterades mest. Detta stämmer till stor del överens med vad Roca 

och Searcy (2012) samt Skouloudis och Evangelinos (2009) kommit fram till då deras 

forskning visade att energiförbrukning, energieffektivitet och koldioxidutsläpp är de 

mest populära indikatorerna för företag att presentera. Även Isaksson och Steimle 

(2009) har konstaterat att koldioxidutsläpp rapporteras av nästintill alla företag då detta 

är ett viktigt område som har stor påverkan på miljön. 

 

En trolig förklaring till att energi och koldioxidutsläpp var de mest rapporterade 

indikatorerna är för att i stort sätt alla företag utför handlingar som resulterar i 

koldioxidutsläpp samt använder energi i sina dagliga verksamheter. Därav är det aktuellt 

för nästa alla företag att rapportera detta. Vidare har det fastslagits att 

klimatförändringen till stor del orsakas av företags koldioxidutsläpp vilket gör att 

intressenter är medvetna om företags påverkan, något som troligtvis lett till att företag 

känner sig tvungna att rapportera om just detta. Vilket bekräftar O’Donovans (2002) 

teori om legitimitet och att företag försöker att anpassa sig till det som samhället 

förväntar sig. Det vill säga att företagen väljer att rapportera om detta för att visa att de 

är medvetna om hur de påverkar samhället.  
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En indikator som dock inte visade sig vara populär att rapportera i denna studie, men 

som har varit framträdande i Skouloudis och Evangelinos (2009) forskning är 

vattenkonsumtion. Indikatorn total vattenanvändning (EN8) kom i denna studie på en 

tolfte plats över vanligaste indikatorn. Resultatet i denna studie visade dessutom att total 

avfallsvikt (EN23) var den 4:e vanligaste indikatorn att rapportera. Att rapportering om 

avfall skulle vara frekvent förekommande har inte framkommit i tidigare studier, vilket 

innebär att resultatet i denna studie avviker från forskningen. Detta kan eventuellt 

förklaras av att svenskar generellt sett är miljömedvetna och att det i Sverige hör till 

normen att källsortera, alltså att De la luz Fernández-Alles och Valle-Cabreras (2006) 

studie om den institutionella teorin och att företag påverkas av normer bekräftas.  

 

Den aspekt som blivit minst rapporterad i denna studie vilket också stämmer överens 

med tidigare studier av Skouloudis och Evangelinos (2009) samt Roca och Searcys 

(2012) är biologisk mångfald. Denna aspekt har generellt blivit rapporterad av väldigt få 

företag, något som troligtvis är ett tecken på det som Gray och Milne (2002) kallar för 

cherry-picking. Det vill säga att företag inte vill visa hur de påverkar denna aspekt eller 

att de inte anser att det är en viktig aspekt att redovisa. 

5.2 Skillnader mellan branscher 

I denna del har studiens andra forskningsfråga diskuterats: “Hur skiljer sig 

hållbarhetsrapporteringen av GRI:s miljöindikatorer åt mellan olika branscher?”.  

5.2.1 Antal rapporterade GRI-indikatorer i branscherna 

Resultatet från denna studie visade att det skiljer sig mellan vad som rapporterats samt 

hur många av GRI:s indikatorer som rapporterats mellan de olika branscherna. Att 

hållbarhetsrapportering ser olika ut i olika branscher har tidigare studier konstaterat för 

andra länder, däribland studier av Neu et al. (1998) samt Gamerschlag et al. (2011). 

Detta kan tänkas förklaras av det institutionella trycket som företag utsätts för. Karim et 

al. (2013) anser att företag inom samma population påverkar varandra till att arbeta på 

ett sätt som anses accepterat. På så vis blir företag inom samma branscher mer lik 

varandra samtidigt som olika branscher tenderar att göra olika, eftersom de har olika 

normer och förväntningar på sig. Detta syns i denna studie då vissa indikatorer 

rapporterats mycket inom vissa branscher, medan andra indikatorer var vanligare att 

rapportera i andra branscher. Detta tyder på att det inom branscherna finns specifika 
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indikatorer som rapporteras, antagligen beroende på att dessa branscher arbetar och 

berör dessa aspekter mer än andra branscher. Något som också konstaterats av Farache 

och Perks (2010) som menar att de företag som har större påverkan på miljön förväntas 

avslöja mer information för att anses legitima. Vilket är något som företag alltid strävar 

efter att uppfattas som. 

 

Mest rapporterande branscherna 

Branscherna som i denna studie genomsnittligt visat sig rapportera flest antal 

miljöindikatorer var basmaterial och konsumentvaror. Det stämmer till viss del in på 

Gamerschlag et al. (2011) studie som visat att konsumentindustrin är den bransch som 

arbetar mest med miljöarbete och rapporterar detta. Det har dock varit svårt att göra 

några direkta jämförelser då tidigare studier har tillämpat olika branschindelningar, men 

i detta fall kan konsumentvaror och konsumentindustrin ses som likvärdiga. Det finns 

dock ingen tidigare forskning på att basmaterial skulle vara den bransch som mest 

frekvent visar sitt arbete mot miljön, vilket den gör i denna studie. Detta beror troligtvis 

på att det är en bransch som har stor påverkan på miljön och att de känner sig tvungna 

att visa detta för externa parter. En teori som kan kopplas till detta är legitimitetsteorin 

som Farache och Perks (2010) förklarar gör att företag alltid strävar efter att uppnå 

legitimitet. På tredje plats över antalet i snitt rapporterade indikatorer kom branschen 

industri följt av teknologi. Det som framkommit i denna studie stämmer inte helt 

överens med tidigare studier av KPMG (2013), Gamerschlag et al. (2011) eller Roca 

och Searcy (2012) över vilka branscher som rapporterat mest frekvent. Att resultatet 

från denna studie skiljer sig så pass mycket från tidigare forskning beror troligtvis på 

det som DiMaggion och Powell (1983) påpekat i sin studie om att det finns olika 

lagstiftning i alla länder som styr hur företag rapporterar sitt arbete med hållbarhet. En 

annan aspekt som också spelat in är de förväntningar som finns från samhället i det land 

där studien genomförs, vilket bekräftar den institutionella teorin. Det vill säga att 

företag i olika länder inte har samma förväntningar på sig, detta påverkar troligtvis 

varför inte denna studie fått likvärdiga branscher som tidigare studier.  

 

Minst rapporterande branscherna 

De branscher som visade sig rapportera minst om miljö var finans och sjukvård. 

Sjukvård har dock varit svår att analysera då branschen enbart bestod av två företag, 

varav det ena företaget inte presenterade någon miljöindikator alls. Detta företag 
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rapporterade dock, som tidigare förklarats, indikatorer inom de ekonomiska och sociala 

kategorierna, vilket förklarar att de tillämpat GRI:s ramverk. Sjukvård var enligt KPMG 

(2013) en av de branscher som rapporterade allra mest om miljöpåverkan. Detta 

stämmer dock inte överens med resultatet i denna studie, något som troligtvis beror på 

att branschen i detta fall egentligen enbart kan anses bestå av ett företag. Därför kan inte 

resultatet i denna studie anses vara representativt för hela sjukvårdsbranschen.  

 

Finans var den bransch som bestod av flest antal observerade företag, hela 19 stycken. 

Det var även den bransch som rapporterade allra minst om sitt miljöarbete. Detta 

stämmer överens med studier av Roca och Searcys (2012), som även de konstaterat att 

finans är en av de branscher som rapporterar minst. Detta beror troligtvis på att dessa 

företag inte påverkar miljön speciellt mycket i sitt dagliga arbete, då de till största del 

består av fastighetsbolag och banker. Det ska dock nämnas att de flesta tidigare 

studierna visat att det är olika branscher som rapporterat mest eller minst frekvent. Det 

finns därmed inget samband som visar att en specifik bransch ska vara den som 

rapporterat mest eller minst. Vilket troligtvis beror på det som tidigare nämnts om olika 

länders lagstiftning och Unermans (2008) antaganden om att företag agerar efter vad 

deras intressenter vill få information om för att inte riskera sitt rykte, vilket kan se olika 

ut i olika länder. 

5.2.2 Antal rapporterade GRI-indikatorer utan avvikande företag 

Efter att avvikande företag plockats bort från fyra av de åtta branscherna kunde det ses 

att det fortfarande var skillnader mellan hur mycket de olika branscherna rapporterade. 

Dock var skillnaderna inte längre lika stora. I alla branscher där avvikelser plockades 

bort var det företaget som rapporterat flest antal indikatorer, däribland Stora Enso och 

Fenix Outdoor International. Efter att dessa blivit bortplockade var det fortfarande 

basmaterial som var den mest rapporterande branschen. Den enda förändringen som 

skedde var att konsumentvaror som tidigare låg på en andra plats bytte plats med 

industri som tidigare var på tredje plats. Detta tyder på att de företag som har stuckit ut 

från de övriga inte har påverkat branschens snitt speciellt mycket i jämförelse med 

övriga branscher. Att avvikande företag inte påverkar medelvärdena speciellt mycket 

samt att de övriga branscherna inte hade några avvikelser styrker att företagen i varje 

bransch agerar likt varandra, som antagligen beror på att de blivit påverkade av 
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samhällets normer likt vad Ilhan-Nas et al. (2015) konstaterat om den institutionella 

teorin.  

 

Det ska dock pointeras att det faktum att alla företag som klassades som avvikande var 

de som rapporterade flest antal indikatorer i varje bransch, vilket stärker antagandet om 

att företag generellt visar väldigt lite om sitt miljöarbete. Detta kan anses problematiskt 

då hållbarhetsrapporterna inte blir lika jämförbara då företag väljer ut vissa indikatorer 

som de vill rapportera, vilket Fox och Hock (2005) förklarat som cherry-picking. 

5.2.3 Vilka GRI-indikatorer rapporterades i branscherna 

Resultatet i denna studie visade att det generellt var samma indikatorer som 

rapporterades mest bland alla branscherna, nämligen energianvändning (EN3) och 

utsläpp (EN15 och EN16). För de båda förstnämnda indikatorerna fanns tre branscher 

där alla företag rapporterat dessa indikatorer. Att många företag rapporterat just dessa 

indikatorer beror troligtvis på att det är vanliga områden som många företag berör. GRI 

(2016a) har i sitt ramverk beskrivit att företag ska rapportera alla de indikatorer som de 

påverkar. Det skulle alltså innebära att många företag rapporterar indikatorer som 

behandlar sådant som energianvändning och utsläpp, då det är sådant som de flesta 

företagen påverkar i sin dagliga verksamhet. Även indikatorn avfall har blivit väl 

rapporterad av branscherna något som kan antas av samma anledning.  

 

Nielsen och Thomsen (2007) fastslog i sina studier att företag fokuserar på olika 

aspekter vad det gäller arbete och rapportering om hållbarhet. Det är troligtvis även en 

förklarande faktor för denna studie där resultatet visade att vissa branscher rapporterat 

mer av vissa indikatorer än andra. Om exempelvis aspekten material studerades närmre 

kunde ses i tabellerna 4.7a och 4.7b att indikatorerna har blivit rapporterade mycket av 

branscherna basmaterial och konsumtionsvaror och inte alls av företag i branscherna 

sjukvård och telekommunikation. Om branschen teknologi studerades lite närmre kunde 

ses att de rapporterade mycket inom aspekten utsläpp, där blev tre av indikatorerna 

rapporterade av samtliga företag inom branschen. I övrigt har denna bransch en relativt 

låg rapportering av övriga aspekter. Dessutom fanns aspekten miljöanalys av 

leverantörer som blev rapporterad mycket av företag i teknologibranschen och inte 

speciellt mycket av övriga branscher. Allt detta visar på att det finns skillnader hur 

företag väljer att rapportera deras miljöarbete, vilket kan förklaras av att företag likt 
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Nielsen och Thomsens (2007) antaganden fokuserar på olika aspekter. Något som kan 

betyda att företag inom en viss bransch är mer villiga att avslöja information om en viss 

aspekt för att deras investerare är intresserade av det. Hogan och Lodhias (2011) teori 

om att företag anpassar sitt arbete efter intressenterna för att bevara sitt rykte bekräftar 

detta.  

5.2.4 Smutsiga branscher  

Från empirin kan ses att de branscher som klassades som smutsiga hade ett högre 

medelvärde på antal rapporterade miljöindikatorer än vad de rena branscherna hade. De 

smutsiga branscherna hade i snitt nästan rapporterat dubbelt så många indikatorer än de 

rena branscherna, vilket visar på en stor skillnad mellan dessa. Att denna studie visar att 

smutsiga branscher rapporterar mer bekräftar det som tidigare studier av Gamerschlag et 

al. (2011) samt Amran och Keat Ooi (2014) kommit fram till.  

 

I de smutsiga branscherna fanns fyra företag som rapporterade fem eller färre 

miljöindikatorer, de övriga företagen presenterade generellt ett stort antal indikatorer i 

jämförelse med de företag som fanns i de rena branscherna. Detta tyder på att företag 

inom smutsiga branscher känner sig tvungna att rapportera sitt miljöarbete för att visa 

att de tar ansvar. Det bekräftar även den institutionella teorin och Dacins (1997) 

antaganden om att företag pressas till att agera av sociala normer. Även Farache och 

Perks (2010) antaganden om legitimitet och att företag vill visa sig bra i samhället kan 

vara en förklaring till varför företagen i de smutsiga branscherna arbetar mer med CSR 

och rapportering av deras miljöpåverkan än de rena branscherna.  

 

Att de smutsiga branscherna rapporterat mer de rena är en stark förklaring till varför det 

generellt skiljer sig mycket mellan branscherna. Både basmaterial och industri, som var 

de två branscherna som klassats som smutsiga, var bland de tre branscherna som 

rapporterade mest om sitt miljöarbete när genomsnittet antal rapporterade indikatorer 

studerades. Även om de avvikande företagen plockades bort var detta de två 

branscherna som rapporterade allra mest. Vilket bekräftar att det finns skillnader i hur 

miljöarbete skiljer sig åt mellan branscherna.  
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5.3 Jämförelse med SASB 

I denna del besvaras studiens sista forskningsfråga: “Hur väl överensstämmer företags 

GRI-rapportering av miljöindikatorer i jämförelse med SASB:s branschspecifika 

riktlinjer?”. 

 

Studiens resultat visade att det var svårt att se några samband mellan de GRI-indikatorer 

som företagen rapporterade och de som tagits fram, att de bör rapportera, enligt SASB:s 

branschspecifika rekommendationer. Det vill säga att företagen inte tog upp det som 

tolkningen av SASB:s rekommendationer föreslog. Det kan tänkas finnas flera 

förklaringar till att utfallet blev så. Men det ska dock pointeras att inget av företagen 

själva sagt att de tillämpar SASB:s ramverk, utan detta var bara en jämförelse för att se 

hur väl svenska företag rapporterar i enlighet med riktlinjerna. 

 

En anledning till att företagen inte rapporterade de framtagna indikatorerna kan vara att 

upplägget på GRI och SASB:s riktlinjer skiljer sig markant. SASB (2016c) tar upp 

sådan information som är väsentlig för varje enskild bransch och det intressenterna för 

den branschen vill ha information om. GRI:S (2016a) ramverk är allmännare och har 

indikatorer som ska passa till alla företag. Detta resulterade i att flera av GRI:s 

miljöindikatorer passade in på SASB:s beskrivning av vad som bör rapporteras. 

Exempelvis när SASB rekommenderade att energiförbrukningen bör rapporteras, 

tolkades det som att alla fem indikatorer från GRI som behandlar energi var möjliga 

indikatorer som passar in på beskrivningen. Detta gjorde att om ett företag rapporterade 

en indikator av de fem som handlade om energi gav det ett lågt snitt på hur många av de 

rekommenderade indikatorer som tagits upp.  

 

En annan förklaring till det låga snittet kan som tidigare nämnts vara att företagen av 

egen vilja väljer att rapportera få indikatorer. Det vill säga att de tillämpar vad Gray och 

Milne (2002) samt Fox och Hock (2005) benämner cherry-picking, då företag enbart 

rapporterar de indikatorer som får dem att framstå som bra. Ytterligare en förklaring till 

att resultatet visade att företag rapporterade färre indikatorer än vad SASB 

rekommenderade kan vara att ramverket är skapat utifrån normer som finns i USA och 

att dessa skiljer sig från de som finns i Sverige. Om normerna i de olika länderna skiljer 

sig betyder det att externa parter kräver att olika aspekter ska rapporteras i 

hållbarhetsrapporterna vilket stärks av den institutionella teorin. 
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Sammanfattningsvis visade resultatet att ingen bransch rapporterade alla de indikatorer 

som tolkades vara rekommenderade av SASB. Däremot skulle branschen icke-förnybara 

resurser enligt tolkningen rapportera flest antal indikatorer, vilket de i snitt också 

gjorde. I denna bransch ingår företag som arbetar med järn, stål, metall och gruvor, 

vilka påverkar miljön mycket. Detta kan kopplas till det Farache och Perks (2001) 

menar om att företag som har stor påverkan på miljö förväntas rapportera mer hur de 

arbetar med CSR än de som har mindre påverkan. Den bransch som rapporterade störst 

andel av de indikatorer som de borde var resursomvandling, även detta är en bransch 

som har stor påverkan på miljön. Vilket förklarar varför dessa rapporterat mycket. 

5.5 A posteriori-modell  

A priori-modellen som tidigare beskrivits i del 3.3.5 visade fem tänkta faktorer/teorier 

som kunde påverka hur miljörapporteringen skiljer sig åt mellan olika branscher. A 

posteriori-modellen nedan illustrerar att studien funnit att skillnader i 

miljörapporteringen har samband med de två grön faktorerna samt delvis samband med 

de tre gula teorierna. Att branscherna rapporterat olika indikatorer har delvis setts 

genom att smutsiga branscher tenderar att rapportera mer än de som klassats som rena. 

Rapporteringsval, även kallat cherry-picking, är en annan förklarande faktor till varför 

vissa företag rapporterar mer än andra då de väljer ut sådant som är bra. Även de tre 

teorierna: legitimitetsteorin, institutionella teorin samt reputation risk management har 

antagits förklara varför skillnaderna i rapportering av miljöindikatorer har setts. Det kan 

finnas övriga faktorer som denna studie ej undersökt som påverkar företagens 

rapportering av miljöindikatorer, exempelvis företags storlek eller 

branschorganisationer som företagen ingår i.  
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Figur 5.1: A posteriori-modell 
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6. Slutsats  

I följande avsnitt redogörs de slutsatser som kunnat dras utifrån det insamlade 

materialet som presenterats och analyserats. Därefter kommer en reflektion över de 

metoder som tillämpats för att genomföra studien och slutligen förslag till vidare 

forskning inom området.  

Resultatet visade att det var stora skillnader i hur mycket som företagen tog upp i sina 

rapporter. Det fanns en maximal spridning där ett företag rapporterade samtliga 34 

undersökta miljöindikatorer samtidigt som ett företag inte rapporterade någon alls. I 

snitt rapporterades cirka 10 indikatorer per företag. Detta tyder på att företagen generellt 

rapporterar lite om sitt miljöarbete och bekräftar det som tidigare diskuterats i denna 

studie om att företag fokuserar på olika aspekt och rapporter olika stor mängd 

indikatorer (Nielsen och Thomsen, 2007).  

 

Det kunde också konstateras att vissa indikatorer rapporterades mer frekvent än andra. 

De mest frekvent rapporterade miljöindikatorerna var energiförbrukning i 

organisationen (EN3) samt direkta och indirekta växthusgasutsläpp (EN15 och EN16). 

Även detta stämmer in på vad tidigare forskning har visat, då detta är områden som 

många företag påverkar och därmed väljer att rapportera (Skouloudis och Evangelinos, 

2009; Isaksson och Steimle, 2009; Roca och Searcy, 2012). Att vissa indikatorer 

rapporterats av nästan alla företag styrker dessutom legitimitetsteorin som säger att 

företag vill visa att de gör rätt gentemot samhället (O’Donovan, 2002). 

 

Tidigare studier har fastslagit att det finns skillnader mellan hur mycket olika branscher 

rapporterar om sitt miljöarbete (Gamerschlag et al., 2011; Karim et al., 2013, m.fl.). Det 

har dock inte funnits någon forskning på hur detta ser ut bland svenska företag, men 

denna studie kan bekräfta att det var skillnad i hur företag listade på Nasdaq OMX 

Stockholm hållbarhetsrapporterade sitt miljöarbete. Vilket antas förklaras av den 

institutionella teorin, som står för att företag blir utsatta för ett externt tryck som 

påverkar dem till att agera likt andra i samma population och att därmed branscherna 

skiljer sig åt (De la luz Fernández-Alles och Valle-Cabrera, 2006; Carpenter och Feroz, 

2001). I denna studie har det visat sig att branscherna basmaterial och konsumtionsvaror 

i snitt rapporterat mest samt att finans och sjukvård rapporterat minst. Detta stämmer 

inte helt överens med vilka branscher som tidigare forskning kommit fram till 
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rapporterat mest respektive minst om hållbarhet (Gamerschlag et al., 2011; Roca och 

Searcy, 2012; KPMG, 2013). Det antas bero på att det finns olika lagstiftning i olika 

länder som styr företags rapportering samt att företag väljer ut vad de vill rapportera, så 

kallat cherry-picking, (Mahoney et al., 2013) för att framstå som bra och inte riskera sitt 

rykte, vilket även reputation risk management går ut på (Wilburn och Wilburn, 2013). 

Dessutom kan det antas förklaras av den institutionella teorin och att olika länder har 

olika normer och tryck på företagen.  

 

Att miljörapportering skiljer sig åt mellan branscher syns även på resultatet över hur 

många företag som rapporterat varje indikator. Där syns att bland annat att branschen 

basmaterial har en hög andel rapporterande företag på samtliga aspekt medan branschen 

telekommunikation har en relativt låg rapportering förutom på aspekten utsläpp. 

Samtidigt visar studien att indikatorerna energiförbrukning i organisationen (EN3) samt 

direkta växthusgasutsläpp (EN15) rapporterats mycket i samtliga branscher. I teknologi 

rapporterades indikatorerna i aspekten miljöanalys av leverantörer (EN32-EN33) av en 

stor andel företag medan nästan ingen annan bransch rapporterat denna. Vilket styrker 

tidigare forskning om att företag fokuserar på olika aspekter och rapporterar mer om 

vissa som de påverkar mer (Nielsen och Thomsen, 2007). Något annat denna studie 

visat är att de företag som är verksamma inom så kallade smutsiga branscher rapporterar 

mer än övriga företag, vilket kan förklaras av att de har större påverkan på miljön och 

därmed har förväntningar på sig att rapportera mer om detta (Gamerschlag et al, 2011; 

Amran och Keat Ooi, 2014).  

 

Jämförelsen mellan företagens hållbarhetsrapportering av miljöindikatorer med det som 

tagits fram att de bör rapportera enligt SASB:s branschspecifika riktlinjer, har visat att 

företag inte rapporterar i enlighet med detta. Företagen har dock inte själv nämnt att de 

följer ramverket utan detta har enbart varit en jämförelse för att se hur väl svenska 

företag rapporterar i enlighet med det. Generellt har studien visat att företagen 

rapporterat få indikatorer, vilket har en stor påverkan på att företagen inte rapporterat i 

enlighet med SASB då varje rekommendation från dem har parats ihop med flera av 

GRI:s indikatorer. Dock är SASB:s ramverk i dagsläget enbart framtaget för USA, 

vilket påverkar vilka delar som de rekommenderar bör finnas med i rapporterna och har 

betydelse för att företag i Sverige inte rapporterar i enlighet med ramverket. 
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6.1 Metodreflektion 

Denna studie genomfördes, som tidigare förklarats i kapitel 2, med hjälp av en 

tvärsnittsdesign och en dokumentstudie för att studera hur företagen 

hållbarhetsrapporterade sitt miljöarbete. Metoden att tillämpa en dokumentstudie hade 

troligtvis inte gått att förändra då den tillämpats för att studera företagens 

hållbarhetsrapporter för att ta fram om en indikator blivit rapporterade eller ej. Dock 

hade en longitudinell design kunnat användas istället för en tvärsnittsdesign för att se 

hur rapporteringen har förändrats över olika år istället för att enbart fokusera på ett 

specifikt år. Som studien var utformad kunde den inte bekräfta att resultatet var normalt, 

utan risken finns att det var ett “speciellt” år. Hade studien tillämpat denna design hade 

dock inte lika många företag kunnat delta i studien pågrund av tidsbristen. Dessutom 

skulle studien istället för att enbart analysera med hjälp av deskriptiv statistik kunnat 

tillämpa andra statistiska tester, exempelvis korrelationsanalys för att få en tydligare 

bild över hur det skiljer sig mellan branscherna.  

 

Att genomföra analysen har till viss del varit problematisk då vissa branscher innehöll 

många företag samtidigt som vissa hade väldigt få, vilket gjort det svårt att jämföra 

mellan branscher. Exempelvis bestod branschen finans av 19 företag, sjukvård av 2 

samt teknologi av 3. För att underlätta hade en annan typ av branschindelning kunnat 

användas för att få mer jämförbara branscher.  

 

I delen där jämförelsen av företags GRI-rapportering mot SASB :s branschspecifika 

rekommendationer har genomförts skulle en annan tolkning av indikatorerna 

underlättat. I detta fall har varje rekommendation från SASB parats ihop med väldigt 

många indikatorer från GRI eftersom deras ramverk är väldigt brett för att passa till alla 

typer av företag. För att få en mer rättvis bedömning hade företagen istället kunnat 

anses ha rapporterat en indikator om de tog upp en av de indikatorer som tillhörde varje 

rekommendation. Exempelvis hade branschen “konsumtion 1” 19 indikatorer som de 

borde rapportera, men fem av dessa indikatorer hörde till samma rekommendation. 

Vilket har betytt att företagen måste visa väldigt många indikatorer för att de skulle 

uppfylla rekommendationerna och detta har inte varit helt rättvist mot dem.  
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6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Då denna studie enbart har studerat företags hållbarhetsrapportering av miljöindikatorer 

för ett specifikt år skulle det vara intressant att göra en liknande studie över flera år för 

att se utvecklingen av företags hållbarhetsarbete över tid. Det vore även intressant att 

studera om rapporteringen av indikatorer skiljer sig något mellan stora, medelstora och 

små företag på stockholmsbörsen. 

 

Ett annat förslag på vidare forskning vore att utveckla studien till att inte enbart studera 

miljöindikatorer utan samtliga tre kategorier, nämligen ekonomisk, social och 

miljömässig påverkan och hur rapportering av detta skiljer sig åt mellan branscher.  

 

I denna studie har alla företag på stockholmsbörsen deltagit, det vill säga både 

svenskägda samt de som har ägare i andra länder. Det vore därför intressant att se om 

rapporteringen skiljer sig åt mellan de svenskägda företagen och övriga, om det 

eventuellt finns olika normer och riktlinjer som påverkat dem till att ta upp olika 

indikatorer i sina rapporter.  
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Bilaga 1 - Kodningsmanual 

En indikator har ansetts rapporterad även om företaget enbart nämner att de inte kan 

redovisa den indikatorn, om de lämnat en anledning till varför den inte kan rapporteras. 

 
Kodningsmanual 

Nummer  Faktorer som rör resultatindikatorerna i hållbarhetsrapporter 

Material 

EN1 Materialanvändning i vikt eller volym 

Beskrivning: Rapporterar den totala vikten eller volymen av material som används för 

att framställa och förpacka organisationens primärprodukt och tjänster under 

rapporteringsperioden, genom: Icke förnybart material som används, Förnybart 

material som används 

 

Sökord = material, ton, kg, volym  

Engelskt sökord = materials, tons, kg, volume 

EN2 Återvunnet material i procent av materialanvändning 

Beskrivning: Rapportera andelen återvunnet material som använts för att tillverka 

organisationens primärprodukt och tjänst 

 

Sökord = återvunnet, återanvänt, material 

Engelskt sökord = recycled, materials 

Energi 

EN3 Energiförbrukning i organisationen 

Beskrivning: a) Rapportera den totala bränsleförbrukningen från icke förnybara 

energikällor, inklusive bränsletyp.  

b) Rapportera total bränsleförbrukning från förnybara bränslen, inklusive bränsletyp. 

 

Sökord = energi, el, bränsle 

Engelskt sökord = energy, electricity, fuel 

EN4 Energiförbrukning utanför organisationen 

Beskrivning: Rapportera energi som konsumerats utanför organisationen.  

 

Sökord = energi, el, bränsle 

Engelskt sökord = energy, electricity, fuel 

EN5 Energiintensitet 

Beskrivning: a) Rapportera energiintensitetsförhållandet. 

b) Rapportera  organisationsspecifika variabler som använts för att beräkna 

förhållandet. 

c) Rapportera energislagen som ingår i intensitetsförhållandet: bränsle, el, värme, 

kyla, ånga eller alla  

  

Sökord = energi, el, bränsle 

Engelskt sökord = energy, electricity, fuel 

EN6 Minskning av energiförbrukningen 

Beskrivning: a) Rapporter mängden minskning i energikonsumtion som uppnåtts som 

en direkt följd av effektiviseringsinitiativ. 

b) Rapportera typ av energi som ingår i minskningen; bränsle, el, värme, kyla och 

ånga.  

 

Sökord = energi, el, bränsle 

Engelskt sökord = energy, electricity, fuel 

EN7 Minskning i energibehov av produkter och tjänster 

Beskrivning: Rapportera minskningen i energiförbrukning av sålda produkter och 

tjänster som uppnåtts under rapporteringsperioden 

 

Sökord = energi, el, bränsle 

Engelskt sökord = energy, electricity, fuel 
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Vatten 

EN8 Total vattenanvändning per källa 

Beskrivning: Rapportera den totala volymen vatten som avlägsnats från följande 

källor: Ytvatten, grundvatten, regnvatten som samlats in direkt och lagrats av 

organisationen, avloppsvatten från en annan organisation, kommunala 

vattenleverantörer eller andra vattenverk 

 

Sökord = vatten, sjö, hav, å  

Engelskt sökord = water, sea, lake, ocean 

EN9 Vattenkällor som väsentligt påverkas av vattenanvändningen 

Beskrivning: Rapportera det totala antalet vattenkällor som väsentligt påverkas av 

uttag av typ: storlek på vattenkällan, om källan betecknas som ett skyddat område, 

biologiskt mångfaldsvärde, värde eller betydelse för vattenkälla för lokalsamhällen 

och ursprungsbefolkningen 

 

Sökord = vatten, sjö, hav, å 

Engelskt sökord = water, sea, lake, ocean 

EN10 Andel och volym vatten som återvinns och återanvänds 

Beskrivning: a) Rapportera den totala volymen av vatten som återvinns och används 

av organisationer 

b) Rapportera den totala volymen av vatten som återvinns och återanvänds som en 

procentandel av den totala vattenanvändningen redovisade under indikatorn (EN8) 

 

Sökord = vatten, sjö, hav, å 

Engelskt sökord = water, sea, lake, ocean 

Biologisk mångfald 

EN11 Operativa platser som ägs, leasas, förvaltas, i eller ligger intill skyddade 

områden och områden med högt biologisk mångfaldsvärde utanför skyddade 

områden 

Beskrivning: Rapportera följande information för varje operativ plats ägd, leasas, 

hanterad eller i anslutning till skyddade områden och områden med högt 

biologisktvärde utanför skyddade områden: geografiskt område, subsurface och 

underjordiska land som kan ägas, leasas eller förvaltas av organisationen, typ av 

verksamhet, storlek på verksamheter i    , biologisktmångfaldsvärde.  

 

Sökord = biologisk, geografisk, skyddat område, tillverkning 

Engelskt sökord = biodiversity, nature, wild life 

EN12 Beskrivning av väsentlig påverkan från aktiviteter, produkter och tjänster på 

biologisk mångfald i skyddade områden, samt områden men hög biologisk 

mångfald utanför skyddade områden 

Beskrivning: Rapportera vilken typ av betydande direkta och indirekta effekter på den 

biologiska mångfalden med hänvisning till en eller flera av följande: Konstruktion och 

användning av fabriker, gruvor och transportinfrastruktur, Föroreningar, införande av 

invasiva arter, habitat, minskning av arter. 

 

Sökord = biologisk, geografisk, skyddat område, habitat, gruvor, livsmiljöer,  

Engelskt sökord = manufacturing, manufacturing plant, mines, transport 

infrastructure, pollution, habitat 

EN13 Habitat (livsmiljöer) som skyddas eller återställs 

Beskrivning: Rapportera storleken och placeringen av alla habitat, skyddade områden 

eller återställda områden, och om framgång med restaureringsåtgärden var eller är 

godkänd av oberoende externa experter. 

 

Sökord = habitat, livsmiljöer, skydd, återställ 

Engelskt sökord = protected, protected area, restored, habitat 

EN14 Totalt antal IUCN-rödlistade arter och nationellt skyddade arter med habitat i 

området som påverkas av verksamheten, per grad av utrotningsrisk 

Beskrivning: Rapportera det totala antalet IUCN-arter och nationellt skyddade arter 

med habitat i området som påverkas av verksamheter i organisationen, genom grad av 

utrotningsrisk: Akut hotad, Utrotningshotad, Sårbara, Missgynnad och Livskraftig 
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Sökord = IUCN, arter, utrotning 

Engelskt sökord = IUCN, eradication, species 

Utsläpp 

EN15 Direkta växthusgasutsläpp (Scope 1) 

Beskrivning: a) Rapportera direkta (scope 1) växthusgasutsläpp. 

b) Rapportera gaser som inkluderas i uträkningen (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, 

NF3, eller alla)  

 

Sökord = scope 1, CO2, växthusgas, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3 

Engelskt sökord = scope 1, CO2, greenhouse gas, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3 

EN16 Indirekta växthusgasutsläpp (Scope 2) 

Beskrivning: a) Rapportera indirekta (scope 2) växthusgasutsläpp. 

b) Rapportera gaser inkluderade i uträkningen.  

 

Sökord = scope 2, växthusgas, CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3 

Engelskt sökord = scope 2, greenhouse gas, CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3 

EN17 Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 3) 

Beskrivning: a) Rapportera övriga indirekta (scope 3) växthusgasutsläpp.  

b)Rapportera gaser inkluderade i uträkningen.  

 

Sökord = scope 3, växthusgas, CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3 

Engelskt sökord = scope 3, greenhouse gas, CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3 

EN18 Växthusgasutsläppets intensitet 

Beskrivning: a)Rapportera växthusgasutsläppets intensitetsförhållande 

b) Rapportera organisationsspecifika variabler som valts för att beräkna förhållandet.  

c) Rapportera typer av utsläpp av växthusgaser som ingår i intensitetsförhållandet: 

direkt, energi indirekt, andra indirekta. 

 

Sökord = växthusgas, utsläpp, utsläppsintensitet 

Engelskt sökord = greenhouse gas, emission, emission intensity 

EN19 Minskning av växthusgasutsläpp 

Beskrivning: a) Rapportera mängden växthusgasminskningar i utsläpp som uppnås 

som en direkt följd av initiativ för att minska utsläppen. 

b) Rapportera gaser som ingår i beräkningen (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3, 

eller alla) 

 

Sökord = växthusgas, utsläpp, minskning, CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3 

Engelskt sökord = greenhouse gas, reduction, emission, CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, 

SF6, NF3 

EN20 Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen 

Beskrivning: a) Rapportera produktion, import och export av ozonnedbrytande ämnen 

i ton CFC-11 motsvarande.  

b) Rapportera ämnen som ingår i beräkningen 

 

Sökord = utsläpp, ozonnedbrytande, CFC, transport, import, export 

Engelskt sökord = ozon, ozone-depleting, CFC, transport, import, export 

EN21 NOX, SOX och andra väsentliga luftföroreningar 

Beskrivning: Rapportera mängden väsentliga luftföroreningar, för vart och ett av 

följande: NOX, SOX, Långlivade organiska föroreningar (POP), Flyktiga organiska 

föreningar (VOC), Farliga luftföroreningar (HAP), Partiklar (PM), Andra vanliga 

typer av luftutsläpp som identifieras i relevanta förordningar.  

 

 

Sökord = förorening, luft, nox, sox, pop, voc, hap, pm, utsläpp 

Engelskt sökord = air emission, nox, sox, air, emission, pop, voc, hap, pm 

Avloppsvatten och avfall 

EN22 Totala utsläpp till vatten, per i kvalitet och destination 

Beskrivning: Rapportera den totala volymen av planerade och oplanerade 

vattenutsläpp från: destination, kvaliteten på vattnet inklusive behandlingsmetod, om 
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det återanvände av annan organisation  

 

Sökord = vatten, utsläpp 

Engelskt sökord = discharge, water 

EN23 Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod 

Beskrivning: Rapportera den totala vikten av farligt och ickefarligt avfall 

 

Sökord = avfall, utsläpp 

Engelskt sökord = waste, emissions 

EN24 Totalt antal och volym av väsentligt spill 

Beskrivning: Rapportera det totala antalet och den totala volymen av väsentligt spill. 

 

Sökord = spill, utsläpp, gas, kemikalier, bensin, olja 

Engelskt sökord = spills, oil, gas, fuel, chemicals, emission 

EN25 Vikt av transporter, importerat, exporterat eller behandlat avfall klassat som 

miljöfarligt (enligt villkoren i Baselkonventionens bilagor 1-4) samt procent av 

transporterat avfall som transporterats internationellt 

Beskrivning: Rapportera den totala vikten för var och en av följande: farligt avfall 

transporterat, farligt avfall importerat, farligt avfall exporterat, farligt avfall behandlat.  

 

Sökord = avfall, transport, miljöfarlig 

Engelskt sökord = hazardous, transport, waste 

EN26 Identitet, storlek, skyddsstatus och värde avseende biologisk mångfald för 

vattenmassor med tillhörande habitat som väsentligt påverkas av den redovisade 

organisationens utsläpp av vatten samt dess angivna avrinningsvatten 

Beskrivning: Rapportera vattendrag samt relaterade naturmiljöer som väsentligt 

påverkas av vattenbaserade utsläpp baserat på kriterierna som finns i 

sammanställningen nedan: storlek på vattenmassan och tillhörande habitat, om 

vattenmassan och tillhörande habitat är betecknat som skyddat område, biologiskt 

mångfaldsvärde.  

 

Sökord = biologisk mångfald 

Engelskt sökord = biodiversity value 

Produkter och tjänster 

EN27 Återgärder för att minska miljöpåverkan från produkter och tjänster, samt 

resultat härav 

Beskrivning: Rapportera kvantitativt i vilken utsträckning miljöpåverkan från 

produkter och tjänster har mildrats under rapporteringsperioden 

 

Sökord = miljöpåverkan, minskad  

Engelskt sökord = environment, impact, reduced 

EN28 Procent av sålda produkter och deras förpackningar som återinsamlas, per 

kategori 

Beskrivning: Rapportera andelen återvunna produkter och deras förpackningar för 

varje produktkategori  

 

Sökord = återvunnet, produkt, förpackning 

Engelskt sökord = recycled, product, packaging 

Efterlevnad 

EN29 Monetärt värde av betydande böter och det totala antalet icke-monetära 

sanktioner för bristande efterlevnad av miljölagstiftning och förordningar 

Beskrivning: Rapportera betydande böter och icke- monetära sanktioner i forma av: 

totalt ekonomiskt värde av betydande böter, totalt antal icke-monetära sanktioner, fall 

som genomgått tvistlösning 

 

Sökord = böter, sanktioner, 

Engelskt sökord = fines, sanctions  

Transport 

EN30 Väsentlig miljöpåverkan genom transport av produkter och andra varor och 

material för organisationens verksamhet, inklusive transport av personal 
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Beskrivning: Rapportera väsentlig påverkan från transport av produkter och andra 

varor för organisationens miljöverksamhet, inklusive transport av arbetskraft.  

 

Sökord = transport, miljöpåverkan, transport 

Engelskt sökord = transport, impact, environmental, transport 

Övergripande 

EN31 Sammanlagda kostnader och investeringar för miljöskydd per typ 

Beskrivning: Rapportera de totala utgifterna för miljöskydd efter: Avfallshantering, 

utsläppshantering och saneringskostnader 

 

Sökord = miljöskydd, investeringar, skydd, avfall, utsläpp, sanering 

Engelskt sökord = environmental protection, waste, emission, decontamination 

Miljöanalys av leverantörer 

EN32 Andel av nya leverantörer som valts ut med hjälp av miljökriterier 

Beskrivning: Rapportera andelen nya leverantörer som utvärderats med hjälp 

miljökriterier 

 

Sökord = leverantör, miljökriterier 

Engelskt sökord = suppliers, environmental criteria 

EN33 Väsentliga faktiska och potentiella negativa miljöeffekter i distributionskedjan 

och vidtagna åtgärder 

Beskrivning: a) Rapportera antalet leverantörer som omfattas av 

miljökonsekvensbedömning 

b) Rapportera antalet leverantörer där det finns faktiska och potentiella negativa 

miljöeffekter som identifierats i leverantörskedjan 

 

Sökord = Leverantörer, miljöeffekter 

Engelskt sökord = Suppliers, environmental effects 

Miljöklagomål  

EN34 Antal klagomål om miljöpåverkan, riktade och lösta genom 

klagomålsmekanismer 

Beskrivning: a) Rapportera det totala antalet klagomål om miljöpåverkan som sparats 

genom formell klagomålsmekanism under rapporteringsperioden.  

b) Av de identifierade klagomålen, redovisa hur många som var: ställda under 

rapporteringsperioden samt lösta under rapporteringsperioden. 

 

Sökord = miljöklagomål, klagomål,  

Engelskt sökord = environmental complaints, complaints 
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Bilaga 2 - Kodningsschema 
 

1= Indikatorn rapporterad 

0= Indikatorn ej rapporterad 
Kodningsschema 

Företagsnamn: 

Nummer  Resultatindikator Kod 

(0/1) 

Material 

EN1 Materialanvändning i vikt eller volym   

EN2 Återvunnet material i procent av materialanvändning   

Energi 

EN3 Energiförbrukning i organisationen   

EN4 Energiförbrukning utanför organisationen   

EN5 Energiintensitet   

EN6 Minskning av energiförbrukningen   

EN7 Minskning i energibehov av produkter och tjänster   

Vatten 

EN8 Total vattenanvändning per källa   

EN9 Vattenkällor som väsentligt påverkas av vattenanvändningen   

EN10 Andel och volym vatten som återvinns och återanvänds   

Biologisk mångfald 

EN11 Operativa platser som ägs, leasas, förvaltas, i eller ligger intill 

skyddade områden och områden med högt biologisk 

mångfaldsvärde utanför skyddade områden   

EN12 Beskrivning av väsentlig påverkan från aktiviteter, produkter 

och tjänster på biologisk mångfald i skyddade områden samt 

områden med hög biologisk mångfald utanför skyddade 

områden   

EN13 Habitat (livsmiljöer) som skyddas eller återställs   

EN14 Totalt antal IUCN-rödlistade arter och nationellt skyddade arter 

med habitat i området som påverkas av verksamheten, per grad 

av utrotningsrisk   

Utsläpp 

EN15 Direkta växthusgasutsläpp (Scope 1)   

EN16 Indirekta växthusgasutsläpp (Scope 2)   

EN17 Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 3)   

EN18 Växthusgasutsläppets intensitet   

EN19 Minskning av växthusgasutsläpp   

EN20 Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen    

EN21 NOX, SOX och andra väsentliga luftföroreningar   

Avloppsvatten och avfall 

EN22 Totala utsläpp till vatten, per i kvalitet och destination    

EN23 Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod   

EN24 Totalt antal och volym av väsentligt spill   

EN25 Vikt av transporter, importerat, exporterat eller behandlat avfall 

klassat som miljöfarligt (enligt villkoren i Baselkonventionens 

bilagor 1-4) samt procent av transporterat avfall som 

transporterats internationellt   

EN26 Identitet, storlek, skyddsstatus och värde avseende biologisk 

mångfald för vattenmassor med tillhörande habitat som 

väsentligt påverkas av den redovisade organisationens utsläpp av 

vatten samt dess angivna avrinningsvatten   

Produkter och tjänster 

EN27 Återgärder för att minska miljöpåverkan från produkter och 

tjänster, samt resultat härav   

EN28 Procent av sålda produkter och deras förpackningar som   
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återinsamlas, per kategori 

Efterlevnad 

EN29 Monetärt värde av betydande böter och det totala antalet icke-

monetära sanktioner för bristande efterlevnad av 

miljölagstiftning och förordningar   

Transport 

EN30 Väsentlig miljöpåverkan genom transport av produkter och 

andra varor och material för organisationens verksamhet, 

inklusive transport av personal   

Övergripande 

EN31 Sammanlagda kostnader och investeringar för miljöskydd per 

typ   

Miljöanalys av leverantörer 

EN32 Andel av nya leverantörer som valts ut med hjälp av 

miljökriterier   

EN33 Väsentliga faktiska och potentiella negativa miljöeffekter i 

distributionskedjan och vidtagna åtgärder   

Miljöklagomål     

EN34 Antal klagomål om miljöpåverkan, riktade och lösta genom 

klagomålsmekanismer   
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Bilaga 3 - Undersökta företag och branschindelningar 
 

Företagsnamn Nasdaq OMX Stockholm SASB 

AAK Konsumtionsvaror Konsumtion 1 

Addtech Industri Resursomvandling 

Atlas Copco Industri Resursomvandling 

Atrium Ljungberg Finans Finans 

Avanza Bank Holding Finans Finans 

Axfood Service Konsumtion 2 

Axis Teknologi Teknik och kommunikation 

BillerudKorsnäs Basmaterial Resursomvandling 

Boliden Basmaterial Icke-förnybara resurser 

Byggmax Group Service Konsumtion 2 

Castellum Finans Finans 

Catena Finans Finans 

Clas Ohlson Service Konsumtion 2 

Cloetta Konsumtionsvaror Konsumtion 1 

Com Hem Telekommunikation Teknik och kommunikation 

DGC One Telekommunikation Teknik och kommunikation 

Dometic Group Konsumtionsvaror Transport 

Dustin Group Service Teknik och kommunikation 

Electrolux Konsumtionsvaror Konsumtion 2 

Ericsson Teknologi Teknik och kommunikation 

Fabege Finans Finans 

Fenix Outdoor International Konsumtionsvaror Konsumtion 2 

Handelsbanken Finans Finans 

HEBA Finans Finans 

Hennes & Mauritz Service Konsumtion 2 

HEXPOL Basmaterial Resursomvandling 

Holmen Basmaterial Resursomvandling 

Hufvudstaden Finans Finans 

Husqvarna Konsumtionsvaror Konsumtion 2 

ICA Gruppen Service Konsumtion 2 

JM Finans Finans 

KappAhl Service Konsumtion 2 

Klövern Finans Finans 

Kungsleden Finans Finans 

Lammhults Design Group Konsumtionsvaror Konsumtion 2 

Lindab International Industri Konsumtion 2 

Lucara Diamond Corp Basmaterial Icke-förnybara resurser 

Meda Sjukvård Sjukvård 

Millicom Int. Cellular SDB Telekommunikation Teknik och kommunikation 

Modern Times Group Service Service 

Munksjö Oyj Basmaterial Resursomvandling 

NCC Industri Konsumtion 2 
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Nobia Konsumtionsvaror Konsumtion 2 

Nobina Industri Transport 

Nolato Industri Resursomvandling 

Nordea Bank Finans Finans 

Nordnet Finans Finans 

Peab Industri Konsumtion 2 

Platzer Fastigheter Holding Finans Finans 

Ratos Finans Finans 

Rezidor Hotel Group Service Service 

Rnb retail and brands Service Konsumtion 2 

SAAB Industri Transport 

Sandvik Industri Icke-förnybara resurser 

SAS Service Transport 

SCA Konsumtionsvaror Resursomvandling 

Scandic Hotels Group Service Service 

SEB Finans Finans 

Securitas Industri Service 

SKF Industri Resursomvandling 

SSAB Basmaterial Icke-förnybara resurser 

Stora Enso Basmaterial Resursomvandling 

Swedbank Finans Finans 

Swedish Orphan Biovitrum Sjukvård Sjukvård 

Swedol Service Konsumtion 2 

Systemair Industri Resursomvandling 

Tele2 Telekommunikation Teknik och kommunikation 

Telia Sonera Telekommunikation Teknik och kommunikation 

Tieto Oyj Teknologi Teknik och kommunikation 

Trelleborg Industri Resursomvandling 

Wallenstam Finans Finans 

Wihlborgs Fastigheter Finans Finans 

Volvo Industri Transport 

ÅF Industri Teknik och kommunikation 
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Bilaga 4 - SASB:s ramverk 
 

Till vänster visas SASB:s rekommendationer över vad olika branscher bör rapportera. 

Till höger visas vilka indikatorer från GRI som, efter tolkning, motsvarar SASB:s 

rekommendationer. 
SASB   GRI:s indikator 

   Konsumtion 1     

Energy and Fleet Fuel Management 

 

- 

Energy Management 

 

EN3, EN4, EN5, EN6, EN7 

Greenhouse Gas Emissions 

 

EN15, EN16, EN17, EN18, EN19 

Land Use and Ecological Impacts 

 

EN11, EN12, EN13, EN14, EN26 

Water Management 

 

EN10, EN22 

Water Withdrawal 

 

EN8, EN9 

   Konsumtion 2     

Air Emissions from Refrigeration 

 

- 

Energy and Water Footprint of Hardware 

Infrastructure 

 

EN3, EN4, EN5, EN6, EN7, EN8, EN9, EN10, EN22 

Energy and Fleet Fuel Management 

 

EN3, EN4, EN5, EN6, EN7 

Energy Management in Retail and Distribution 

 

EN3, EN4, EN5, EN6, EN7 

Food Waste Management 

 

EN23 

Logistics and Packaging Efficiency 

 

EN1 

   Finans     

Environmental risk to mortgaged properties 

 

- 

Environmental risk exposure 

 

- 

   Sjukvård     

Climate change impacts on human health and 

infrastructure 

 

- 

Energy, water and waste efficiency 

 

EN3, EN5, EN6, EN7, EN8, EN23, EN24, 

Fuel efficiency 

 

EN3, EN5, EN6 

   Icke-förnybara resurser     

Air quality 

 

- 

Biodiversity impacts 

 

EN9, EN11, EN12, EN14, EN26, 

Chemicals management 

 

EN24 

Ecological impact management 

 

EN11, EN12, EN13, EN14, EN26 

Emissions reduction services and fuels 

management 

 

EN6, EN19 

Energy management 

 

EN3, EN4, EN5, EN6, EN7 

GHG and other air emissions 

 

EN15, EN16, EN17, EN18, EN20, EN21   

Waste and hazardous materials management 

 

EN23, EN24, EN25, 

Water management services 

 

EN8, EN9, EN10, EN22 

   Resursomvandling     

Air Quality 

 

- 

Energy & Feedstock Management 

 

- 

Energy Management 

 

EN3, EN4, EN5, EN6, EN7 

Greenhouse Gas Emissions 

 

EN15, EN16, EN17, EN18, EN19, 

Hazardous Waste Management 

 

EN23, EN24, EN25 

Water Management 

 

EN8, EN9, EN10, EN22 

   Service     

Discharge Management 

 

EN13, EN19 
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Ecological impacts 

 

EN11, EN12, EN13, EN14, EN26 

Ecosystem Protection and Climate Adaptation 

 

EN13, 

Energy and Water Management 

 

EN3, EN4, EN5, EN6, EN7, EN8, EN10, EN22 

Food and Packaging Waste Management 

 

EN23, EN28 

Fuel Use and Air Emissions 

 

EN3, EN5, EN15, EN16, EN18, EN20, EN21 

Infrastructure Energy Use and Fleet Fuel 

Consumption 

 

EN3, EN4, EN5, EN6, EN7 

   Teknik och kommunikation     

Energy management in manufacturing 

 

EN3, EN4, EN5, EN6, EN7 

Environmental footprint of hardware 

infrastructure 

 

- 

GHG emissions 

 

EN15, EN16, EN17, EN18, EN19, 

Water and waste management in manufacturing 

 

EN8, EN9, EN10, EN22, EN23, EN24 

   Transport     

Ecological Impacts 

 

EN11, EN12, EN13, EN14, EN26 

Energy Management 

 

EN3, EN4, EN5, EN6, EN7 

Environmental Footprint of Fuel Use 

 

EN3, EN4, EN6 

Materials Efficiency and Recycling 

 

EN1, EN2, EN28 

Waste Management 

 

EN10, EN22 
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Bilaga 5 - Medelvärde för branscher 
 
Medelvärdet visar antalet rapporterade indikatorer som företagen har rapporterat i genomsnitt. 

Röd siffra = avvikelse 

Förändringen är lika med noll = ingen avvikelse 

 

Basmaterial 

 
Medelvärde med uteliggare: 18,63 

Medelvärde utan uteliggare: 16,43 

Förändring: - 2,20 

Observationer: 7, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 34 

 

 

Konsumtionsvaror 

 
Medelvärde med uteliggare: 12,44 

Medelvärde utan uteliggare: 9,88 

Förändring: -2,57 

Observationer: 3, 7, 7, 8, 9, 12, 15, 18, 33 
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Service 

 
Medelvärde med uteliggare: 8,23 

Medelvärde utan uteliggare: 7,27 

Förändring: -0,96 

Observationer: 4, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 13, 14 

 

 

Finans 

 
Medelvärde med uteliggare: 5,26 

Medelvärde utan uteliggare: 5,26 

Förändring: 0 

Observationer: 1, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9 
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Sjukvård 

 
Medelvärde med uteliggare: 6 

Medelvärde utan uteliggare: 6 

Förändring: 0 

Observationer: 0, 12 

 

 

Industri 

 
Medelvärde med uteliggare: 10,80 

Medelvärde utan uteliggare: 10,00 

Förändring: -0,80 

Observationer: 2, 3, 5, 7, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 15, 17, 22 
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Teknologi 

 
Medelvärde med uteliggare: 9,67 

Medelvärde utan uteliggare: 9,67 

Förändring: 0 

Observationer: 4, 9, 16 

 

 

Telekommunikation 

 
Medelvärde med uteliggare: 7,2 

Medelvärde utan uteliggare: 7,2 

Förändring: 0 

Observationer: 3, 4, 9, 10, 10 
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Bilaga 6 - Företags rapportering 
1= Indikatorn rapporterad 

0= Indikatorn ej rapporterad 

 

 
  

FöretagsnamnsEN1 EN2 EN3 EN4 EN5 EN6 EN7 EN8 EN9 EN10 EN11 EN12 EN13 EN14 EN15 EN16 EN17 EN18 EN19 EN20 EN21 EN22 EN23 EN24 EN25 EN26 EN27 EN28 EN29 EN30 EN31 EN32 EN33 EN34 TO T

AAK 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 18

Addtech 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 7

Atlas Copco A 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 15

Atrium Ljungberg0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5

Avanza Bank Holding0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Axfood 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 13

Axis 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 9

BillerudKorsnäs1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 18

Boliden 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 21

Byggmax Group0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 9

Castellum 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 9

Catena 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5

Clas O hlson 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8

Cloetta 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Com Hem Holding0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3

DGC O ne 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10

Dometic Group 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

Dustin Group 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 9

Electrolux 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 12

Ericsson 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 16

Fabege 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

Fenix O utdoor International1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 33

Handelsbanken 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
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FöretagsnamnsEN1 EN2 EN3 EN4 EN5 EN6 EN7 EN8 EN9 EN10 EN11 EN12 EN13 EN14 EN15 EN16 EN17 EN18 EN19 EN20 EN21 EN22 EN23 EN24 EN25 EN26 EN27 EN28 EN29 EN30 EN31 EN32 EN33 EN34 TO T

HEBA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Hennes & Mauritz1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 14

Hexpol 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 22

Holmen 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 14

Hufvudstaden 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Husqvarna 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

ICA Gruppen 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9

JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

KappAhl 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 7

Klövern 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

Kungsleden 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6

Lammhults Design Group1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 8

Lindab International1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10

Lucara Diamond Corp1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 20

Meda 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 12

Millicom Int. Cellular SDB0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9

Modern Times Group0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Munksjö O yj 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

NCC 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 13

Nobia 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9

Nobina 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 9

Nolato 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 22

Nordea Bank 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9

Norndnet 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

Peab 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10

Platzer Fastigheter Holding0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Ratos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Rezidor Hotel Group0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8

Rnb Retail & brands0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6

SAAB 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 13

Sandvik 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11

SAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7

SCA 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 15

Scandic Hotels Group0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7
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FöretagsnamnsEN1 EN2 EN3 EN4 EN5 EN6 EN7 EN8 EN9 EN10 EN11 EN12 EN13 EN14 EN15 EN16 EN17 EN18 EN19 EN20 EN21 EN22 EN23 EN24 EN25 EN26 EN27 EN28 EN29 EN30 EN31 EN32 EN33 EN34 TO T

SEB 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Securitas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

SKF 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 17

SSAB 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13

Stora Enso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34

Swedbank 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6

Swedish O rphan Biovitrum0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Swedol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4

Systemair 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 5

Tele2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4

Telia Sonera 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10

Tieto O yj 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Trelleborg 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12

Wallenstam 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7

Wihlborgs Fastigheter0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Volvo 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 13

ÅF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

22 19 64 13 34 32 14 26 4 7 9 5 5 3 62 61 39 35 28 8 18 12 43 12 3 2 28 5 21 17 8 29 11 8 707
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Bilaga 7 - Rapporterade miljöindikatorer 
 
Aspekter Indikatorer  Antal företag 

som 

rapporterat 

indikatorn 

Andel företag 

som rapporterat 

indikatorn  

Material EN1 22 30 % 

  EN2 19 26 % 

Energi EN3 64 86 % 

  EN4 13 18 % 

  EN5 34 46 % 

  EN6 32 43 % 

  EN7 14 19 % 

Vatten EN8 26 35 % 

  EN9 4 5 % 

  EN10 7 9 % 

Biologisk mångfald EN11 9 12 % 

  EN12 5 7 % 

  EN13 5 7 % 

  EN14 3 4 % 

Utsläpp EN15 62 84 % 

  EN16 61 82 % 

  EN17 39 53 % 

  EN18 35 47 % 

  EN19 28 38 % 

  EN20 8 11 % 

  EN21 18 24 % 

Avloppsvatten och 

avfall 

EN22 

 

12 

 

16 % 

 

  EN23 43 58 % 

  EN24 12 16 % 

  EN25 3 4 % 

  EN26 2 3 % 

Produkt och tjänster 

 

EN27 

 

28 

 

38 % 

 

  EN28 5 7 % 

Efterlevnad EN29 21 28 % 

Transport EN30 17 23 % 

Övergripande EN31 8 11 % 

Miljöanalys av 

leverantörer 

EN32 

 

29 

 

39 % 

 

  EN33 11 15 % 

Miljöklagomål EN34 8 11 % 

Totalt  - 707 - 

 


