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Abstract
Background and problem discussion: It has been shown that the classical financial
information is insufficient due to the increased awareness amongst stakeholders. For the same
reason, in recent years, more and more frameworks and guidelines has been placed for the
preparation of non-financial information to increase corporate responsibility and openness
towards stakeholders.
Purpose and question: The purpose of this study was to analyze sustainability reports of nine
different companies in Sweden and how the reports differ in structure and content.
Furthermore, we intended to identify the differences and similarities by comparing them
based on standardized frameworks, stakeholder theory and legal requirements. The companies
that has been reviewed are active within the construction industry, finance industry and the
auditing industry.
Theoretical reference frame: The analysis of the study is based on the theoretical reference
framework that covers the structure and completeness, sustainability report`s legal
requirements, Triple Bottom Line, voluntary frameworks and guidelines as well as
stakeholder theory.
Method: In order to answer the research questions, we have chosen to analyze nine
sustainability reports using a qualitative content-analysis. The reason why this study is done
with a qualitative content-analysis is to identify the underlying causes for the differences and
similarities between the sustainability reports.
Empirical and conclusion: The research concluded that there are both differences and
similarities between the different sustainability reports in relation to the environment, social
and economical aspects. The differences are explained through the stakeholder theory and
their industrial affiliations. The similarities exist due to the fact that GRI has been a
commonly used framework amongst the companies studied.
Keywords:
Sustainability report, Stakeholder theory, GRI, materiality analysis, Triple Bottom Line, legal
requirements, construction industry, finance industry, accounting industry.

Sammanfattning
Bakgrund och Problemdiskussion: Eftersom att medvetenheten hos intressenter har ökat, har
det konstaterats att den klassiska finansiella informationen är otillräcklig. Av samma skäl har
fler och fler riktlinjer, ramar för förberedelse samt publicering av icke finansiell information
tillkommit de senaste åren. Den icke finansiella informationen är tillgänglig för att öka
företagens ansvar och öppenhet mot sina intressenter.
Syfte och frågeställning: Syftet med studien har varit att undersöka hur hållbarhetsrapporter i
nio företag i Sverige skiljer sig åt i utformning och innehåll. Vidare avsåg vi att identifiera
orsaker till skillnader och likheter utifrån standardiserade ramverk, intressentteori samt
lagkrav. De hållbarhetsrapporter som har studerats har publicerats av företag som är
verksamma inom byggbranschen, finansbranschen samt revisionsbranschen.
Teoretisk referensram: Analysen av denna studie bygger på den teoretiska referensram som
omfattats av hållbarhetens utformning och fullständighet, lagkrav gällande hållbarhetsredovisning, Triple Bottom Line, Global Reporting Initiative samt intressentteorin.
Metod: För att svara på studiens frågeställningar valde vi att analysera nio
hållbarhetsrapporter med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Den kvalitativa
innehållsanalysen användes eftersom vi hade avsikten att på ett djupare plan undersöka
skillnader och likheter i rapporternas utformning och innehåll. Vidare ville vi få en djupare
kunskap kring orsakerna till rapporternas likheter och skillnader.
Empiri och slutsats: Studiens resultat visade att det exiterar både likheter och skillnader i
hållbarhetsrapporterna i förhållande till miljömässiga, sociala samt ekonomiska aspekter.
Skillnaderna och likheterna förklaras med hjälp av intressentteorin, Global Reporting
Initiatives, lagkravet och branschtillhörigheten. Företagen har en stor valfrihet gällande
utformning av hållbarhetsrapporten, hållbarhetsrapportens innehåll samt val av ramverk, detta
leder till stor variation av hållbarhetsrapportens innehåll vilket resulterar i att jämförbarheten
blir komplex.
Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, intressentteori, GRI, väsentlighetsanalys, Triple Bottom
Line, lagkravet, byggbranschen, finansbranschen, revisionsbranschen

Förkortningar
TBL - Triple Bottom Line
GRI - Global Reportive Initiatives
ISO - International Organization for Standardization
ÅRL - Årsredovisningslagen
ILO - International Labour Organization
FAR - Föreningen Auktoriserade Revisorer
IVA - Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien
GC - FN:s Global Compact
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1 Inledning
Kapitlet kommer inledningsvis att redogöra för bakgrunden till studien. Sedermera äger
problemdiskussionen rum vilket resulterar i studiens forskningsfrågor samt syfte.

1.1 Bakgrund
År 1987 tog Förenta Nationerna ett stort kliv mot en hållbar utveckling. Förenta Nationerna
redogjorde i en rapport, The Brundtland Report, för hållbar utveckling globalt (Aall, 2014).
Syftet med rapporten var att skildra samspelet mellan positiva ekonomiska effekter och
negativa miljömässiga effekter (Burton, 1987). Deegan och Unerman (2014) beskriver att
hållbar utveckling i The Brundtland Report definierades enligt följande:
”En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (s 386).
Intressenters växande kunskap och medvetenhet om företags miljöpåverkan har tillfört ett
högre informationsutbyte kring frågor som rör hållbarhet (Borglund, Frostenson & Windell
2010; Arvidsson, 2010). Detta har lett till högre krav på företag och deras ansvarstagande.
Hållbarhetsfrågor är numera något som inte längre kan undvikas av ledningen (Meutcheho,
Marx, Stavros & Viera, 2016). Detta är någonting som visat sig i ett ökat upprättande av
hållbarhetsrapporter i företag globalt (Amoako, Lord & Dixon, 2017). Syftet med hållbar
utveckling är att åstadkomma en interaktion mellan Triple Bottom Lines tre dimensioner, den
sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarheten i samhället. Företag har idag ett stort
inflytande på denna interaktion, därav ställs krav på att företag ska ta sitt ansvar och redogöra
för samspelet mellan de ekonomiska, miljömässiga och sociala frågorna i verksamheten
(Hörisch, Freeman & Schaltegger, 2014).
Frostenson, Helin och Sandström (2015) beskriver hållbarhetsrapportens syfte som ett sätt att
redogöra för information gällande ställning, resultat och verksamhet till företagets
intressenter. Amoako, Lord och Dixon (2017) definierar hållbarhetsrapporter som offentliga
dokument som utges av företag till dess intressenter i syfte att belysa de ekonomiska,
miljömässiga och sociala effekter som verksamheter har på omgivningen. För att förmå sig att
redovisa denna typ av information bör företag ha kompetens och resurser till att bedöma
vilken information som är betydelsefull för intressenterna. Utöver det behöver företag anknyta
sin verksamhet och dess påverkan till en större hållbarhetskontext (Frostenson, Helin &
Sandström, 2015). En hållbarhetsrapport är en indikator på att man vill skapa goda
samhällsrelationer med sina intressenter och sin omgivning (Amoako, Lord & Dixon, 2017).
Frostenson, Helin och Sandström (2015) beskriver hållbarhetsrapportens syfte som ett sätt att
redogöra för information gällande ställning, resultat och verksamhet till företagets
intressenter. Amoako, Lord och Dixon (2017) definierar hållbarhetsrapporter som offentliga
dokument som utges av företag till dess intressenter i syfte att belysa de ekonomiska,
miljömässiga och sociala effekter som verksamheter har på omgivningen. För att förmå sig att
redovisa denna typ av information bör företag ha kompetens och resurser till att bedöma
vilken information som är betydelsefull för intressenterna. Utöver det behöver företag anknyta
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sin verksamhet och dess påverkan till en större hållbarhetskontext (Frostenson, Helin &
Sandström, 2015). En hållbarhetsredovisning är en indikator på att man vill skapa goda
samhällsrelationer med sina intressenter och sin omgivning (Amoako, Lord & Dixon, 2017).
Vid upprättandet av hållbarhetsrapporter kan företag finna vägledning i diverse ramverk och
standarder (James, 2015). De mest centrala riktlinjerna för upprättande av en
hållbarhetsrapport har framställts av Global Reporting Initiative (GRI). De grundläggande
principerna för GRI tar hänsyn till intressenternas inflytande och utgörs av väsentlighet,
jämförbarhet samt hållbarhetssammanhang (GRI, 2016). Andra standarder och hjälpmedel
utgörs av Internationella standardiseringsorganisationen (ISO), Internationella arbetsorganisationens åtta grundläggande kärnkonventioner (ILO), Allmänna riktlinjer för
mänskliga rättigheter och Global Compact (GC) (Kang, 2005). Dessa ramverk tillhandahåller
anvisningar om vad hållbarhetsrapporter ska och bör innehålla (James, 2015). Företag kan
själva anpassa sitt tillämpande av respektive standard så att den lämpar sig specifikt efter
företagets verksamhet (James, 2015). Dessa ramverk är på intet vis tvingande och det menar
Gamerschlag, Möller och Verbeeten (2011) skapar en väldig variation i utformningen och
innehållet i dagens hållbarhetsrapporter.

1.2 Problemdiskussion
Manes-Rossi, Tiron-Tudor, Nicolò och Zanellato (2018) menar att publicering av ickefinansiell information har blivit ett centralt verktyg för att tillfredsställa intressenternas ökade
informationsbehov. I takt med att medvetandet hos intressenter har ökat har det visat sig att
den klassiska finansiella informationen inte räcker till. Av samma anledning har det på senare
år tillkommit fler riktlinjer och ramverk för upprättande och publicering av icke-finansiell
information. Den icke-finansiella informationen finns till för att öka företags ansvar och
öppenhet gentemot sina intressenter. Informationen bör därav vara fullständig, aktuell,
relevant, korrekt, pålitlig samt tillgänglig (Manes-Rossi, Tiron-Tudor, Nicolò & Zanellato,
2018).
Michelon, Pilonato och Ricceri (2015) menar på att det är viktigt att företag använder sig av
standardiserade riktlinjer vid upprättandet av en hållbarhetsrapport. De argumenterar för att
detta ökar kvaliteten på hållbarhetsrapporter samt säkerställer rapporternas syfte. Orsaken till
detta menar Michelon, Pilonato och Ricceri (2015) är att standardiserade riktlinjer omfattar
dels en helhetsbild och dels intressenternas intresse samt betydelse. En studie av Michelon,
Pilonato och Ricceri (2015) visar att det är möjligt att jämföra företagens hållbarhetsrapporter
på en övergripande nivå. Att jämföra rapporterna på en detaljnivå är dock svårare eftersom
ramverk som GRI utgör rekommendationer av indikatorer och teman som företagen kan välja
att redovisa. Vidare menar Michelon, Pilonato och Ricceri (2015) att ramverk som GRI tar
hänsyn till intressenter generellt. Vad ramverken dock förbiser är det faktum att olika företag
har olika intressenter och att valet av indikatorer och nyckeltal därmed kommer att skilja sig
åt. Arvidsson (2017) påpekar att kvaliteten på informationen i hållbarhetsrapporter över tid
har blivit bättre, dock har inte användbarheten och jämförbarheten förändrats i samma
riktning. Orsaken till detta menar Arvidsson (2017) är att företag har en bred valfrihet och få
regleringar i samband med etableringen av rapporterna.
Att hållbarhetsrapportera är numera inte frivilligt för stora bolag. Sedan räkenskapsåret 2017
regleras en del av hållbarhetsrapportens innehåll i Årsredovisningslagen (ÅRL) (FAR, 2019).
Utöver lagkravet är hållbarhetsrapportens utformning inte på något sätt reglerad. Det faktum
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att specifikt innehållet och utformningen till viss del fortfarande är frivillig och oreglerad
orsakar komplexitet i jämförbarheten mellan företag (Hedberg & Malmborg, 2003).
Leszczynska (2012) menar att det leder till att rapporterna på många olika plan kan variera
beroende på företagets ambitionsnivå, intressenter och resurser. Svenska företag som omfattas
av årsredovisningslagen (ÅRL) och uppfyller kriterierna är lagbundna att upprätta
hållbarhetsrapporter. Vad gäller utformning och innehåll krävs dock bara att frågor som rör
personal, mänskliga rättigheter, sociala förhållanden, miljö och motverkande av korruption
finns inkluderade i hållbarhetsrapporten (SFS 2016:947, 6 kap. 12 §).
Jämförbarheten i hållbarhetsrapporter har länge varit ett omtalat problem och olika åtgärder
har vidtagits för att öka jämförbarheten. En av dessa åtgärder är ramverket Global Reporting
Initiative (GRI) som syftar till att öka trovärdigheten samt jämförbarheten mellan företag
(Gamerschlag, Möller & Verbeeten, 2011). Dock lämnar ramverket stor flexibilitet för att
företag ska kunna lämna relevant information på det sätt som gynnar dem mest (Dagilienė &
Nedzinskienė, 2018). Att företag därtill kan välja att tillämpa flera olika ramverk gör att
jämförbarheten på hållbarhetsområdet många gånger blir komplex (James, 2015). En annan
åtgärd som vidtagits är lagregleringen av hållbarhetsrapportering eftersom att denna har i
syfte att göra hållbarhetsrapporter mer jämförbara och öppna (Prop. 2015/2016:193). Att
företag däremot tillämpar liknande ramverk och förhåller sig till liknande lagar eller stadgar
gällande hållbarhetsrapportering medför en viss ökad jämförbarhet eftersom att företagens
egenskaper och former blir homogena (Deegan & Unerman, 2014).
Tidigare forskning på området är bland annat gjord av Szekely och Knirsch (2005). Studien är
gjord i Tyskland och fokuserar på att undersöka likheter och skillnader inom ramen för
miljömässig- social- och ekonomisk hållbarhet. Studien av Szekely och Knirsch (2005) visar
att hållbarhetsrapporter främst skiljer sig åt i innehållet på så sätt att olika företag väljer att
redovisa olika GRI indikatorer samt olika aspekter av hållbarhet. Det har genom åren även
gjorts omfattande forskning kring specifikt innehåll och utformning i hållbarhetsrapporter
(Gamerschlag, Möller & Verbeeten, 2011; Skouloudis & Evangelinos, 2009; Roca & Searcy,
2012). Flera av dessa studier belyser problematiken i att hållbarhetsrapporter till störst del
skiljer sig åt mellan branscher. Exempelvis visade en studie av Gamerschlag, Möller och
Verbeeten (2011) att företag som verkar inom branscher med hög föroreningsgrad, som
exempelvis byggföretag och industrier, i större utsträckning redovisar begrepp ur ett
miljöperspektiv. Detta beror på att deras intressenter oftast har högre krav när det kommer till
miljöfrågor jämfört med företag i andra branscher (Gamerschlag, Möller & Verbeeten, 2011).
I en studie gjord av Roca och Searcy (2012) framkommer att banksektorn redovisade flest
ekonomiska aspekter av hållbarhet. Bankernas hållbarhetsrapporter bestod främst av
ekonomiska- och sociala aspekter i relation till hållbarhet. Samma studie av Roca och Searcy
(2012) visade att tjänsteföretag i högre utsträckning redovisar sociala aspekter av hållbarhet.
Att tjänstebolag väljer att ranka miljöaspekter lägst kan enligt Clarke & Gibson‐Sweet (1999)
bero på den allmänna uppfattningen att tjänsteföretag har en minimal inverkan på miljön.
Skildringarna ovan ger en indikation på de uppenbara problemen med jämförbarheten av
hållbarhetsrapporter. Orsakerna till dessa är till synes många. Eftersom företag själva får
avgöra hur de olika delarna i hållbarhetsrapporten ska redovisas kan det orsaka publicering av
en förskönad bild av företagens hållbarhetsarbete men också en stor variation i utformningen
och innehållet i hållbarhetsrapporterna.
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1.3 Syfte
Syftet med denna studie är att jämföra innehållet och utformningen i nio hållbarhetsrapporter.
Vidare är intentionen att utifrån lagkrav, användandet av Global Reporting Initiatives och
intressentteorin identifiera möjliga orsaker till skillnaderna och likheterna.

1.4 Forskningsfrågor


Hur ser innehållet och utformningen ut i hållbarhetsrapporterna i nio olika företag som
är verksamma i finansbranschen, byggbranschen och revisionsbranschen?



Vilka likheter och skillnader finns i innehållet mellan de olika företagen och hur kan
dessa förklaras med hjälp av lagkrav, användandet av standardiserade ramverk och
intressentteorin?



I vilken utsträckning är hållbarhetsrapporterna jämförbara?
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2 Teoretisk referensram
I uppsatsens andra kapitel presenteras det teoretiska underlaget i följande ordning:
Hållbarhetens utformning och fullständighet, Lagkrav gällande hållbarhetsrapportering,
Triple Bottom Line samt intressentteori.

2.1 Hållbarhetsrapportens utformning och fullständighet
Icke-finansiell information har på senare tid börjat efterfrågas, såväl av myndigheter och
staten som av aktieägare samt kunder (Roca & Searcy, 2012). Denna typ av information kan
uttryckas i en hållbarhetsrapport. Rapporten kan antingen vara integrerad som en del av
årsredovisningen eller redovisas som ett separat dokument (Mahoney, Thorne, Cecil &
Lagore, 2012; Wilmshurst & Frost, 2000). En studie gjord av KPMG (2015) visade att det på
senare år har blivit en trend att publicera en hållbarhetsredovisning som en del av
årsredovisningen. Enligt KPMG (2015) beror det på att företagen dels vill klargöra att
hållbarhetsarbetet är en del av verksamheten och inte ett separat område och dels för att
samtliga externa upplysningar ska rapporteras ska inrymmas i samma rapport.
Majoriteten av de företag som idag hållbarhetsredovisar gör det med hjälp av en
hållbarhetsrapport. Det har dock enligt Sweeney och Coughlan (2008) tillkommit alternativa
rapporteringskanaler i form av delårsrapporter, pressmeddelanden, hållbarhetsdokument samt
hemsidor. Vid en analys av innehållet i de alternativa rapporteringskanalerna har det visat sig
att de innehåller i princip samma information på en mer detaljerad nivå (Sweeney &
Coughlan, 2008). Informationen i hållbarhetsrapporter redovisas generellt i form av löpande
text (Sweeney & Coughlan, 2008), det har dock visat sig att företag i allt större utsträckning
använder sig av kvantitativ data i form av diagram och nyckeltal för att redogöra för sitt
hållbarhetsarbete. Andra sätt att redovisa information om hållbarhetsarbetet utgörs av figurer
och bilder (Sweeney & Coughlan, 2008).
Rapporteringen kring sociala- ekonomiska- och miljömässiga aspekter har länge varit omtalad
(Gamerschlag, Möller & Verbeeten, 2011). Roca och Searcy (2012) menar dock på att
variationen i hållbarhetsrapporterna inte reducerar möjligheten till att kartlägga rapporteringen
kring de tre aspekterna av hållbarhet. En studie av Roca och Searcy (2012) visade att
miljöaspekten främst redovisades med hjälp av begreppen energianvändning, utsläpp av
växthusgaser samt direkt- och indirekt påverkan på miljön. Likaså visade en studie av
Skouloudis och Evangelinos (2012) att de vanligaste begreppen för social hållbarhet utgjordes
av medarbetare, säkerhet och hälsa. Det är sedan tidigare känt att de sociala aspekterna
kontinuerligt har underlåtits (Frostenson, Helin & Sandström, 2015). En av orsakerna menar
Frostenson, Helin och Sandström (2015) är att sociala företeelser inte går att mäta på samma
sätt som ekonomiska- och miljömässiga. Det gör att företag upplever att sociala mått på
hållbarhet inte genererar tillräcklig och objektiv information till intressenterna. En annan
orsak är att utformningen och innehållet i hållbarhetsrapporterna påverkas av lagstiftningar,
globala händelser och medial kritik. Det gör att företags intressenter anpassar sina krav till
den miljö de befinner sig i (Gamerschlag, Möller & Verbeeten, 2011).
Jämförbarheten av hållbarhetsrapporter mellan företag och över tid försvåras i takt med att
variationen i utformning och innehåll blir större (Gamerschlag, Möller & Verbeeten, 2011).
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Tidigare forskning av Hooks och van Staden (2011) visar att det finns en tydlig korrelation
mellan hållbarhetsrapporters storlek och kvalitet. Företag som publicerar längre hållbarhetsrapporter har i större utsträckning med fler hållbarhetsaspekter, större delar av standardiserade
ramverk och tar större hänsyn till sina intressenter samt konkurrenter (Hooks & van Staden,
2011).

2.2 Lagkrav gällande hållbarhetsrapportering
I syfte att göra informationen kring hållbarhetsfrågor mer jämförbar och öppen föreslog
regeringen år 2015 att företag av en viss storlek skulle hållbarhetsrapportera och redovisa mer
specifik information kring specifika ämnen (Prop. 2015/2016:193).
2016 gick förslaget igenom och en ändring i Årsredovisningslagen gjordes (SFS 1995:1554).
Enligt lagen gäller lagändringen de företag som uppfyller minst två av tre nedanstående krav:




Antalet anställda ska ha varit fler än 250 personer vart och ett av de två senaste
räkenskapsåren.
Företagets balansomslutning har varit högre än 175 miljoner kronor vart och ett av de
två senaste räkenskapsåren.
Företagets nettoomsättning har varit högre än 350 miljoner kronor vart och ett av de
två senaste räkenskapsåren.

Alla företag, oavsett associationsform, som omfattas av Årsredovisningslagen (ÅRL) och som
uppfyller storlekskriterierna ovan ska hållbarhetsrapportera. Skyldigheten att upprätta en
hållbarhetsrapport gäller från och med räkenskapsår 2017. Lagen tar till viss del även upp vad
som ska rapporteras. De områden som alltid måste finnas med i rapporterna är miljö, sociala
förhållanden, personal, hänsyn för mänskliga rättigheter samt motverkande av korruption.
Redovisningen av dessa ämnen ska bidra med förståelse för konsekvenserna av verksamheten.
Hållbarhetsrapporten ska även innehålla hållbarhetsupplysningar som kan ge en förklaring av
företagets utveckling, ställning och resultat i enlighet med 6 kap. 12 § ÅRL. Företaget ska
beskriva affärsmodellen, policydokument för respektive område, resultatet av dessa policyer,
väsentliga risker för respektive område och hur dessa hanteras samt ta upp centrala
resultatindikatorer som är relevanta för verksamheten i rapporten. Här ska företaget själva
göra en bedömning av vad de tar upp i rapporten utifrån vad som bedöms vara relevant för
dem (SFS 2016:947, 6 kap. 12 §).
Problematiken i jämförbarheten av hållbarhetsrapporter kan enligt Alestig (2015) bli
oförändrad trots lagstiftningen eftersom lagstiftningen är en “följa eller förklara-lag” vilket
innebär att om ett företag avviker från att rapportera om ett lagstadgat område så kan det
ersättas med en förklaring till varför företaget avvikit. Även Fagerström och Hartwig (2016)
betonar en fortsatt begränsning i jämförbarheten och menar på att lagen inte är fullt utvecklad.
Däremot finns det på sikt en möjlighet att de hållbarhetsindikatorer som lagen omfattar,
mellan företag och över tid kommer att kunna jämföras. Detta eftersom standardisering bidrar
till att det blir möjligt att följa indikatorers förändringar över tid inom ett företag (Fagerström
& Hartwig, 2016).
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2.3 Triple Bottom Line

Figur 1. Triple Bottom Line.
Illustration av Triple Bottom Lines tre hållbarhetsaspekter (Elkington, 1997).
Termen Triple Bottom Line (TBL) etablerades1994 av John Elkington. Hans vision var att
företag skulle utgå från tre skilda aspekter i sin rapportering; sociala, miljömässiga och
ekonomiska (se figur 1). Den bakomliggande principen till TBL var att det som mäts är det
som uppmärksammas och först när företag börjar mäta sina ekonomiska, miljömässiga och
sociala avtryck kommer dessa att uppmärksammas och företag kommer att ta ansvar för sin
totala påverkan (Henriques & Richardson, 2004). Den ekonomiska aspekten utgör idag den
sedvanliga, finansiella information som återfinns i årsredovisningen. Den sociala aspekten rör
främst människor och mäter ett företags grad av socialt ansvar gentemot sin omgivning. Den
miljömässiga aspekten utgörs av mätning gällande ett företags miljömässiga fotavtryck och
vilket ansvar ett företag tar gällande miljön (Henriques & Richardson, 2004).
De tre aspekterna har en koppling till varandra och genom att ta hänsyn till dem alla tre får ett
företag ut den verkliga kostnaden för att driva sin verksamhet (Slaper & Hall, 2011). Även om
det idag finns skillnader i utformning, mätning och innehåll i de årliga rapporter som företag
publicerar så är TBL idag ett av de dominerande tillvägagångssätten när det kommer till
företagsrapportering och insyn i redovisningspraxis (Robins, 2006; Savitz & Weber, 2014).
Etzion och Ferraro (2010) belyser problematiken med TBL, nämligen att företag kan
kommunicera ut information som framställer en förskönad bild av företagets verksamhet i
syfte att uppfylla intressenternas krav. Orsaken till detta menar Sridhar och Jones (2013) är att
det finns en avsaknad av obligatoriska standarder. Det gör att företag kan plocka ut de
indikatorer som gynnar företaget och utesluta de indikatorer som bidrar till negativt
exponering av företagets hållbarhetsarbete. Hubbard (2006) argumenterar för en uppenbar
brist vid integrationen av TBL i hållbarhetsrapporter, nämligen att de sociala- ekonomiska och
miljömässiga aspekterna är fullständigt oberoende av varandra vid mätningen. Detta menar
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Hubbard (2006) beror på avsaknaden av krav på att aspekterna ska vara sammanlänkade och
beskriva hur de påverkar varandra.

2.4 Global Reporting Initiatives (GRI)
Beträffande regelverk finns i Sverige idag inget bindande regelverk vid skapandet av en
hållbarhetsrapport. Det vanligaste regelverket bland svenska företag idag är Global Reporting
Initiative (GRI). Andra ramverk som finns tillgängliga är bland annat ISO, Global Compact
samt IR (Integrated reporting).
Ramverket GRI togs fram 1997 och är ett globalt ramverk med intentionen att framställa
internationella riktlinjer för hållbarhetsredovisning. GRI är inget tvingande ramverk, trots
detta är GRI den internationellt centrala standarden för upprättande av hållbarhetsredovisning.
GRI:s riktlinjer och ramverk grundar sig på Triple Bottom Line. Detta innebär att riktlinjerna
omfattar sociala, miljömässiga och ekonomiska dimensioner. GRI (u.å.) har tre huvudsakliga
syften:
1. Möjliggöra jämförbarhet mellan år och verksamheter.
2. Möjliggöra en tydligare bild av en verksamhets sociala- ekonomiska- och miljömässiga
hållbarhetsarbete.
3. Möjliggöra att verksamhetens intressenter utifrån informationen kan fatta rationella beslut.
Tidigare forskning har visat att även om undersökta företag använder GRI som ramverk för
sin hållbarhetsrapport så finns en väsentlig variation i rapporterna (James, 2015). Fuchs,
Kalfagianni, Clapp och Busch (2011) menar att en orsak till detta är att företag inte tillämpar
ramverket fullt ut utan istället väljer de kriterier som ger bästa möjliga bild av företaget.
Eftersom GRI ger ut ett standardiserat ramverk är det inte anpassat efter alla branscher och
företag som finns. Det kan innebära att den inte alltid innehåller relevant information för ett
särskilt företag. Av samma anledning kan svårigheter med att jämföra och bedöma företagens
hållbara utveckling uppstå (Isaksson & Steimle 2009). Orsaken till detta beror på att olika
branscher och företag står inför olika utmaningar, har olika intressenter med olika krav och
strävar mot olika mål. Tidigare studier har dessutom visat att motivationen till att
hållbarhetsrapportera och utformningen av hållbarhetsrapporterna skiljer sig avsevärt åt
(Artsberg, 2005). Detta beror enligt (Artsberg, 2005) på att rapporteringen inte är obligatorisk
för alla samt att rapporterna upprättas utefter frivilliga förutsättningar och betingelser.
GRI:s senaste version av riktlinjerna utgavs år 2015 och är den fjärde generationen även
kallad G4 (James, 2015). G4 skiljer sig från tidigare versioner på så sätt att G4 uppmanar
företag att lägga fokus på väsentlighetsfrågorna istället för att försöka redogöra för så mycket
information som möjligt (KPMG, 2013). Olika företag har olika verksamheter och
intressenter, det gör att olika företag också har olika fokusområden och väsentlighetsfrågor
som de bör rapportera om och fokusera på (Frostenson, 2015).
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Figur 2. Global Reporting Initiatives.
Global Reporting Initiatives olika standarder (GRI, 2016).
Utöver GRI finns andra ramverk och standarder, dessa utgörs av bland annat Internationella
standardiseringsorganisationen (ISO) och Global Compact (GC) (James, 2015). ISO är ett
globalt standardiseringsorgan och innehåller 340 standarder. En av standarderna utgörs av
ISO 14000 och är den mest använda inom hållbarhetsrapportering (Kang, 2005). ISO 14000
behandlar miljörevision, miljömärkning och bedömning av produkters livscykel. En annan
vanlig ISO standard utgörs av ISO 9000 som behandlar tjänsters- och produkters
kvalitetshantering (Kang, 2005). FN:s Global Compact finns för att hjälpa multinationella
företag att ta sitt ansvar kring deras sociala och ekologiska påverkan. FN:s Global Compact
grundar sig på tio principer som innefattar mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö och
antikorruption (Voegtlin & Pless, 2014). Samtliga av dessa ramverk och standarder är flexibla
och lätt anpassbara i olika företag (James, 2015). Utöver ramverk och riktlinjer är det vanligt
att företag förhåller sig till konventioner och förklaringar för att få vägledning kring hållbarhet
i sin dagliga verksamhet. Ett exempel utgör ILO som utgörs av konventioner som tillämpas i
arbetslivet och behandlar grundläggande mänskliga rättigheter (Kang, 2005). Kang (2005)
menar på att det är vanligt att företag använder sig av olika nationella principer i sitt
hållbarhetsarbete. Dessa kan vara allmänna eller branschspecifika och påverkar inte
utformningen och innehållet i rapporten. Däremot styr principerna hållbarhetsarbetet inom
verksamheten (Kang, 2005). Ett exempel på dessa kan vara FN:s principer för ansvarsfulla
investeringar (PRI).

2.5 Intressentteori
Garave och Johansson (2010) beskriver ett företags stabila tillstånd som ett läge med
långsiktig balans mellan företaget och samtliga av dess intressenter. Detta tillstånd kräver ett
ömsesidigt och betydande intresse för såväl ekonomisk- som social- och miljömässig
hållbarhet. Intressentteorin utgör en av teorierna som kan förklara företags arbete med hållbar
utveckling och rapportering kring denna. Intressentteorin har sin grund i 80-talet då Edward
Freeman skapade teorin i syfte att förklara förhållandet mellan ett företag och intressenter.
Freeman (1984) definierar intressenter som:
”En grupp eller individ som kan påverka eller påverkas av företagets mål”( s.49).
Enligt Carroll och Buchholtz (2003) finns det olika grupper av intressenter, de primära och de
sekundära. De primära intressenterna består främst av investerare, aktieägare, kunder,
leverantörer, partners och det lokala samhället. De primära intressenterna är de som har störst
påverkan på företag. De sekundära intressenterna utgörs av nationella och internationella
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myndigheter, samhället, media, institutioner, sociala rörelser, branschorganisationer samt
konkurrenter (se figur 3). De sekundära intressenterna har ett visst inflytande och en indirekt
påverkan på organisationer då de inte är involverade i företagets affärer (Carroll & Buchholtz,
2003; Clarkson, 1995). Clarkson (1995) förklarar att den primära gruppen av intressenter är
en intressent företag inte överlever utan, medan den sekundära gruppen av intressenter är de
som företag klarar sig utan. Det är dock viktigt att ha i åtanke att en sekundär intressent kan
snabbt övergå till att vara en primär intressent menar Carroll och Buchholtz (2003). Waddock
och Smith (2002) beskriver att det för företag är vanligt förekommande med påtryckningar
från omgivningen. Dessa påtryckningar kommer för det mesta från primära- och sekundära
intressenter. De primära intressenterna har enligt Kaur och Lodhia (2018) störst inverkan på
ett företags verksamhet och rapportering. Eftersom att företag har olika typer av primära- och
sekundära intressenter skapar påtryckningar från dessa en variation i såväl ett företags sätt att
driva sin verksamhet som upprättandet av hållbarhetsrapporter (Waddock och Smith, 2002).

Ägare
och
aktieägare
Stat och
regering

Kunder

Myndigheter
och
organisationer

Anställda

Företag
Grupper
med
särskilda
intressen

Konkurrenter

Förespråkare
för
konsumenter

Leverantörer

Samhälle

Figur 3 - Intressentmodellen.
Illustration av intressentmodellen (Freeman, 1984, s.25).
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Intressentteorin förespråkar enligt Gray, Kouhy och Lavers (1995) ett ömsesidigt
beroende mellan företag och intressenter. Företag kan genom att identifiera sina
intressenters förväntningar bedriva sin verksamhet i linje med intressenternas krav och
på så sätt säkra sin framtida överlevnad. För att lyckas med detta är det av största vikt att
företag löpande har dialoger med sina intressenter, dels för att få vägledning i sin
verksamhet och dels för att få möjlighet att integrera intressenterna i verksamheten
(Gray, Kouhy & Lavers, 1995). Kommunikationen mellan företag och intressenter sker
enligt Jones, Comfort och Hillier (2015) genom intressentdialoger, på så sätt kan företag
identifiera de frågor som intressenterna anser är mest väsentliga för verksamheten. Dessa
analyser kan utnyttjas av företagen i syfte att förutse förändringar och anpassa företagets
hållbarhetsstrategier (Jones, Comfort & Hillier, 2015).
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3 Metod
I uppsatsens tredje kapitel redogörs för studiens tillvägagångssätt, datainsamlingsmetod samt
urval. Vidare följer en reflektion kring studiens metod.

3.1 Forskningsdesign & forskningsmetod
I vår innehållsanalys valde vi att djupgående studera och samla in information om företagens
hållbarhetsredovisningar utifrån sociala-, ekonomiska-, miljömässiga - och övriga aspekter (se
bilaga 2). Boedker, Mouritsen och Guthrie (2008) samt Patten och Zhao (2014) menar på att
en bedömningsgrund som är branschspecifik är att föredra vid analys av hållbarhetsrapporter
istället för att använda sig av icke-specifik bedömningsgrund som är grundad på diverse
riktlinjer och ramverk, exempelvis Global Reporting Initiatives (GRI). Trots att GRI enligt
Dilling (2010) betraktas som det allmänt erkända regelverket för hållbarhetsrapportering
menar Hahn och Kühnen (2013) på att en utgångspunkt i GRI vid jämförelse av
hållbarhetsrapporter kan generera ett bristfälligt resultat eftersom att intressenter många
gånger saknar kunskap om GRI och dess indikatorer. Med det som bakgrund har vi utgått från
aspekter som kan anpassas och bli branschspecifika men som samtidigt har en koppling till
GRI och lagkravet.
De tre aspekterna, ekonomiska-, sociala- och miljömässiga utgör grunden i Triple Bottom
Line som är en teori om att företag ska utgå från de tre skilda aspekter i sin rapportering
(Henriques & Richardson, 2004). Utöver de tre aspekterna lade vi till övriga aspekter. Övriga
aspekter utgjordes av fakta som inte föll inom ramarna för övriga tre aspekter men som dock
var viktig för vår studie. I de övriga aspekterna tog vi upp innehåll och utformning, vilka
ramverk företagen tillämpat, väsentlighetsanalys samt intressentdialoger för respektive
företag. Den övriga aspekten var viktig på så sätt att dess innehåll till viss del beskrivit
skillnader och likheter mellan företag och branscher. Den övriga aspekten var även viktig för
att dess innehåll kunde förklara orsakerna till funna skillnader och likheter.
Innan en djupgående granskning av hållbarhetsrapporterna påbörjades utformades ett
kodningsschema. Schemat utgjorde grunden till den kvalitativa innehållsanalysen där begrepp
gällande hållbarhet identifierades. Vid utformningen av kodningsschemat tog vi hänsyn till
tidigare forskning av Szekely och Knirsch (2005) gällande hållbarhetsredovisningar, rådande
svensk lagstiftning, Triple Bottom Line och ramverk som GRI för att identifiera olika sorters
upplysningar som kunde förekomma i en hållbarhetsrapport. Samtliga begrepp som Szekely
och Knirsch (2005) använde i sin studie har även använts i denna studie, dock valde vi att dela
in begreppen i färre samlingsbegrepp. Orsaken till detta är att vissa av begreppen dels kunde
uppfattas överlappa varandra och dels för att det skulle vara lättare att identifiera begrepp och
tillämpa dessa i jämförelsen. Exempel på samlingsbegrepp var resursanvändning som
utgjordes av både vattenförbrukning samt energiförbrukning (se bilaga 1).
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3.2 Datainsamlingsmetod & tillvägagångssätt
I vår innehållsanalys valde vi att djupgående studera och samla in information om företagens
hållbarhetsredovisningar utifrån sociala-, ekonomiska-, miljömässiga - och övriga aspekter (se
bilaga 2). Boedker, Mouritsen och Guthrie (2008) samt Patten och Zhao (2014) menar på att
en bedömningsgrund som är branschspecifik är att föredra vid analys av hållbarhetsrapporter
istället för att använda sig av icke-specifik bedömningsgrund som är grundad på diverse
riktlinjer och ramverk, exempelvis Global Reporting Initiatives (GRI). Trots att GRI enligt
Dilling (2010) betraktas som det allmänt erkända regelverket för hållbarhetsrapportering
menar Hahn och Kühnen (2013) på att en utgångspunkt i GRI vid jämförelse av
hållbarhetsrapporter kan generera ett bristfälligt resultat eftersom att intressenter många
gånger saknar kunskap om GRI och dess indikatorer. Med det som bakgrund har vi utgått från
aspekter som kan anpassas och bli branschspecifika men som samtidigt har en koppling till
GRI och lagkravet.
De tre aspekterna, ekonomiska-, sociala- och miljömässiga utgör grunden i The Triple Bottom
Line som är en teori om att företag ska utgå från de tre skilda aspekter i sin rapportering
(Henriques & Richardson, 2004). Dessa aspekter användes för att lättare kunna identifiera
eventuella likheter och skillnader. Aspekterna användes även för att skapa en struktur och
ordning i studien. Utöver de tre aspekterna lade vi till övriga aspekter. Övriga aspekter
utgjordes av fakta som inte föll inom ramarna för övriga tre aspekter men som dock var viktig
för vår studie. I de övriga aspekterna tog vi upp innehåll och utformning, vilka ramverk
företagen tillämpat, väsentlighetsanalys samt intressentdialoger för respektive företag. Den
övriga aspekten var viktig på så sätt att dess innehåll till viss del beskrivit skillnader och
likheter mellan företag och branscher. Den övriga aspekten var även viktig för att dess
innehåll kunde förklara orsakerna till funna skillnader och likheter.
Innan en djupgående granskning av hållbarhetsrapporterna påbörjades utformades ett
kodningsschema. Schemat utgjorde grunden till den kvalitativa innehållsanalysen där begrepp
gällande hållbarhet identifierades. Vid utformningen av kodningsschemat tog vi hänsyn till
tidigare forskning av Szekely och Knirsch (2005) gällande hållbarhetsredovisningar, rådande
svensk lagstiftning, Triple Bottom Line och ramverk som GRI för att identifiera olika sorters
upplysningar som kunde förekomma i en hållbarhetsrapport. Samtliga begrepp som Szekely
och Knirsch (2005) använde i sin studie användes även i denna studie, dock valde vi att dela
in begreppen i färre samlingsbegrepp. Orsaken till detta är att vissa av begreppen dels kunde
uppfattas överlappa varandra och dels för att det skulle vara lättare att identifiera begrepp och
tillämpa dessa i jämförelsen. Exempel på samlingsbegrepp var resursanvändning som
utgjordes av både vattenförbrukning samt energiförbrukning (se bilaga 1).
3.2.1 Urval av företag och branscher
Ett målstyrt urval har i syfte att välja ut företag eller fall strategiskt för att säkerställa att de
som väljs ut är relevanta för de forskningsfrågor som forskarna har formulerat (Bryman &
Bell, 2017). Vårt mål var att inom samma bransch välja ut tre stora företag, detta eftersom att
jämförbarheten till viss del skulle undersökas utifrån lagstiftning som endast omfattar stora
företag. För att klargöra omfattningen av stora bolag valde vi att utgå från storlekskriterierna i
ÅRL (se 2.2 Lagkrav gällande hållbarhetsrapportering). För vår studie var ett målstyrt urval
att föredra eftersom vi hade ett visst antal kriterier att utgå ifrån. Dessa var bland annat att
företagen skulle vara verksamma i Sverige, omfattas av lagkrav och ha en hållbarhetsrapport
för år 2017.
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Branscherna vi valde att undersöka var byggbranschen, finansbranschen och
revisionsbranschen. Anledningen till att flera branscher valdes var för att en bransch oftast
innehåller liknande verksamheter, intressenter och mål. Av samma anledning skulle analysen
av företag i en bransch kunna bero på andra orsaker än de vi valde att studera. Företagen som
vi valde att studera och som är verksamma i byggbranschen var PEAB, Serneke och
Riksbyggen. Byggbranschen valdes eftersom branschen upprepade gånger hade varit aktuell i
debatten kring hållbarhetsarbete och hållbarhetsrapportering. Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) hade analyserat och rapporterat om byggbranschens höga
koldioxidutsläpp och i allmänhet negativa klimatpåverkan branschen haft på
hållbarhetsarbetet för svenskt näringsliv. Företagen som vi valde att undersöka inom
finansbranschen var SEB, Swedbank och Handelsbanken. Finansbranschen valdes eftersom
att även den hade varit omtalad, bland annat eftersom att banker redovisat omfattande
rapporter gällande hållbarhetsarbete men samtidigt lånade ut och satsade pengar på fossil
energi. Likaså var finansbranschen en omtalad bransch i den benämningen att banker
upprepade gånger hade varit inblandade i redovisningsskandaler, något som kan göra att även
riktigheten och kvaliteten i hållbarhetsredovisningarna ifrågasätts. Begränsningen till tre
företag och tre branscher berodde på tidsfaktorn och otillräckliga resurser. I
revisionsbranschen valde vi att studera PwC, KPMG och Grant Thornton. Revisionsbranschen
valdes främst för att det i allmänhet fanns väldigt lite information kring
hållbarhetsrapportering i revisionsbolag som är verksamma i Sverige men också för att
hållbarhetsredovisningar granskas av dessa bolag och för att förväntningarna på bolagens
hållbarhetsrapporteringar av samma anledning är relativt höga.

Byggbranschen

Finansbranschen

Revisionsbranschen

PEAB

SEB

PwC

Serneke

Handelsbanken

Grant Thornton

Riksbyggen

Swedbank

KPMG

Tabell 1. Studiens urval av branscher och företag.
3.2.2 Urval av år
Denna studie hade i syfte att jämföra hållbarhetsrapporter utifrån bland annat lagkrav och
Global Reporting Initiatives. Senaste versionen av GRI tillkom 2015 (GRI, 2015) och
lagkravet började gälla från och med räkenskapsår 2017 (Prop. 2015/2016:193). För att
jämförelsen utifrån GRI och lagkravet skulle bli möjlig och aktuell studerades de utvalda
företagens hållbarhetsrapporter från år 2017. Främsta orsaken till att år 2017 valdes är att
majoriteten av företagen saknade en hållbarhetsrapport för år 2018 när denna studie
påbörjades.

3.3 Metodreflektion
Fördelarna med en kvalitativ innehållsanalys och en komparativ design vägde upp de
nackdelar som identifierades i vår studie. Eftersom vi hade en önskan om att få en djupare
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förståelse för hållbarhetsrapporternas utformning och innehåll samt orsakerna bakom dessa
var den komparativa designen mest lämplig för vår studie.
3.3.1 Fördelar
Utifrån studiens syfte var den komparativa forskningsdesignen mest lämplig eftersom att det
fanns en intention att analysera likheter och skillnader i upprättade hållbarhetsredovisningar.
Detta styrks av Bryman och Bell (2017, s.93) som menar att den komparativa designen är
användbar vid beskrivning och analys av skillnader genom jämförelser. Även tidigare
forskning har visat att studier vars syfte är att jämföra hållbarhetsredovisningar utifrån olika
aspekter i större utsträckning använt sig av den komparativa designen (Landrum & Ohsowski,
2018; Tong & Aiguio, 2010; Branco, Delgado & Marques, 2018). Den komparativa designen
har varit fördelaktig i denna studie eftersom att vi utifrån identiska begrepp, ramverk och
teorier jämfört hållbarhetsrapporterna. Den komparativa designen har även bidragit till att vi
fått en bredare inblick och förståelse för likheter och skillnader i hållbarhetsrapporter och vad
dessa kan bero på. Den kvalitativa innehållsanalysen har trots att forskningsperioden varit kort
möjliggjort en djupgående analys av hållbarhetsrapporterna.
3.3.2 Nackdelar
En möjlig nackdel med metoden för denna studie utgjorde den kvalitativa innehållsanalysens
ytlighet. En kombination av kvalitativ innehållsanalys och djupgående intervjuer hade
möjligtvis kunnat styrka argumenten ytterligare och ge en nyanserad bild av orsakerna till de
skillnader och likheter som funnits i denna studie. Orsaken till att djupgående intervjuer inte
genomfördes i denna studie var osäkerheten kring om tiden under vilken denna studie
genomfördes skulle räcka till.
3.3.3 Tillförlitlighet
Bryman och Bell (2017) delar upp en studies tillförlitlighet och kvalitet på extern reliabilitet,
intern reliabilitet, intern validitet och extern validitet. Den externa reliabiliteten för denna
studie anser vi vara hög. Bryman & Bell (2017) menar att den externa reliabiliteten ofta utgör
ett problem i kvalitativ forskning eftersom att en social miljö är svår att låsa. Eftersom att vi
har utfört analyser på dokument skulle en replikering vara fullt möjlig om replikerad
forskning skulle ske på samma företag, med samma indikatorer och för samma räkenskapsår.
Den externa reliabiliteten skulle dock kunna påverkas negativt om framtida forskare skulle
utföra studier i andra länder eller ha andra definitioner av social- ekonomisk- och miljömässig
hållbarhet. Detta skulle orsaka en annorlunda teoretisk referensram och därmed även ett
annorlunda resultat.
Även den interna reliabiliteten för denna studie är hög. Denna studie har genomförts på
samma arbetssätt och i samförstånd med övriga medförfattare. Analysen av samtliga
hållbarhetsrapporter har till en början gjorts enskilt, där varje författare antecknat och
markerat områden som kunnat vara av vikt för denna studie. Vidare har samtliga
hållbarhetsrapporter analyserats två gånger av samtliga författare tillsammans. Orsaken till
detta var att vi i högsta möjliga mån ville reducera risken för missförstånd, oenighet och
därmed även paradoxala slutsatser. Detta styrks av Bryman & Bell (2017) som menar att den
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interna reliabiliteten utgörs av att forskarna har en överenskommelse gällande tolkning av
information och synsätt.
Det faktum att denna studie lyckades besvara de forskningsfrågor som formulerats kan vara
en indikation på att den interna validiteten är uppfylld. LeCompte och Goetz (1982) menar att
den interna validiteten utgörs av en överenskommelse mellan det som mäts och de teorier som
utvecklas. Ytterligare stöd för den interna validiteten i denna studie utgörs av att vi utgick från
tidigare forskning och de indikatorer som GRI innehåller.
Det kriteriet som utgör det främsta hotet i tillförlitligheten av denna studie är den externa
validiteten. Enligt Bryman & Bell (2017) handlar den externa validiteten om i vilken
utsträckning studiens resultat är generaliserbart. Eftersom att vi utgått från tre stora och
relativt utmärkande företag i respektive bransch skulle studiens resultat inte kunna
generaliseras till exempelvis branscher överlag eller företag av annan storlek. Dock skulle vi
vilja påstå att delar av resultatet och slutsatserna i denna studie går att generalisera för en
mångfald av stora företag, i samma branscher och som använder sig av liknande ramverk för
hållbarhetsrapportering.
3.3.4 Etiska överväganden
Bryman & Bell (2017) menar på att omfattande etiska ställningstaganden främst behöver tas i
beaktande vid studier som inkluderar människor. Bryman & Bell (2017) redogör för fyra
väsentliga, etiska områden: (1) skada för studiens deltagare, (2) brister i samtycket från
deltagare, (3) inkräktande på deltagarnas privatliv och (4) falska förespeglingar eller
hemlighållande av information. Syftet med vår studie är att studera företags
hållbarhetsrapporter, därmed saknas deltagare i denna studie. Av den anledningen är de etiska
principerna som Bryman & Bell (2017) redogör för irrelevanta i denna studie.
Hållbarhetsrapporterna som granskas och de artiklar, rapporter samt litteratur som används i
empirin är samtliga offentliga och tillgängliga för allmänheten, därmed finns inte heller
anledning att hantera frågor gällande hantering av data eller upphovsrätt.
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4 Empiri
I det fjärde kapitlet presenteras företagen vi valt att studera för respektive bransch.
Företagen som studerats i byggbranschen är Riksbyggen, Serneke och PEAB. Företagen som
studerats i finansbranschen är SEB, Handelsbanken och Swedbank. De tre företagen som
studerats i revisionsbranschen är PwC, KPMG och Grant Thornton. För att erhålla en
helhetsbild över likheter och skillnader inom branschen och mellan företagen redovisas
väsentliga punkter ur hållbarhetsrapporterna. Dessa punkter redovisas utifrån ekonomiska,
sociala och miljömässiga aspekter i tabeller för respektive företag. Utöver det har vi
redogjort för en ytterligare aspekt benämnd övriga aspekter. Djupgående information
gällande begreppen och hur de behandlas av de olika företagen har redovisats i löpande text i
samma ordning för samtliga aspekter. En sammanställning av resultatet från jämförelserna
går att finna i bilagorna 2-4.

4.1 Byggbranschen
4.1.1 Miljömässiga aspekter
Företag

Begrepp

Riksbyggen

Resursförbrukning, Farliga utsläpp, Avfall, Transport.

Serneke

Resursförbrukning, Avfall, Transport, Cirkulärt flöde.

PEAB

Farliga utsläpp, Avfall, Transport, Cirkulärt flöde.

Tabell 2. Miljömässiga begrepp för respektive företag i byggbranschen.
De gemensamma begreppen för samtliga bolag inom miljöaspekten utgörs av avfall och
transport. Samtliga bolag redogör även för avfallsreducering som en lämplig åtgärd för att
minska sin miljöpåverkan (Riksbyggen, 2017; Serneke, 2017; PEAB, 2017). Metoderna för
avfallsreduceringen skiljer sig dock åt mellan företagen. PEAB (2017) använder sig av ett
cirkulärt flöde i samband med gips där verksamheten återanvänder gipset för tillverkning av
nya gipsskivor. Företaget har också som målsättning att restprodukter ska klassas som
resurser (PEAB, 2017). Serneke (2017) tillämpar modellen avfallshierarki, det innebär att
verksamheten förebygger avfall i första hand, återanvänder i andra hand och återvinner i
tredje hand. Avfallshierarkin redovisas som nyckeltal i ett diagram (Serneke, 2017).
Riksbyggen (2017) genomför analyser utifrån hållbarhetsprinciper för en vara eller tjänst.
Dessa syftar till att säkerställa så att leverantörer arbetar utefter liknande principer som
Riksbyggen (2017) själva.
Både Riksbyggen (2017) och Serneke (2017) beskriver hållbarhetsrapporterna att en minskad
energiförbrukning anses vara en prioritering. Serneke (2017) vidareutvecklar att
verksamheten försöker effektivisera energiförbrukning vid pågående byggprojekt jämfört med
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äldre byggprojekt. Riksbyggen (2017) ger rådgivning om hur energiförbrukningen kan
reduceras och motiverar att detta leder till sänkt effekt på miljön samtidigt som
driftskostnaderna minskar. PEAB anser att verksamheten kan bli mer miljövänlig vid
uppvärmning av arbetsplatser och deras entreprenadmaskiner, men även inom verksamhetens
produktproducerande (PEAB, 2017). Ytterligare ett gemensamt begrepp för både Riksbyggen
(2017) och Serneke (2017) är reducering av utsläpp i form av växthusgaser. Riksbyggen
(2017) och PEAB (2017) inriktar sig på att minska koldioxidutsläppen som verksamheterna
orsakar. PEAB (2017) beskriver i sin hållbarhetsrapport två åtgärder för att reducera
koldioxidutsläpp. Dels att ersätta fossila bränslen med förnybara bränslen och dels att
utveckla nya produkter som anses var mera miljövänliga. Riksbyggen (2017) anser istället att
reducering av koldioxidutsläpp ska åtgärdas genom att uppmana till att ersätta bilen med
cykel. Dessutom använder sig verksamheten av betong, vilket har bidragit till att
koldioxidutsläppen har minskat med 30% (Riksbyggen 2017).
Samtliga företag arbetar med att reducera transporter eftersom att dessa står för den största
delen av byggbranschens negativa miljöpåverkan (Riksbyggen, 2017; Serneke, 2017; PEAB,
2017). Riksbyggen (2017) redogör för transport som en del av ansvaret i leverantörsrelationer.
Transport, precis som återvinning analyseras utifrån hållbarhetsprinciper för att på så sätt
försäkra sig om leverantörernas ansvarstagande gällande transporter (Riksbyggen 2017).
Serneke (2017) redovisar sin energiförbrukning från transporter och redogör för en
energikartläggning som ska både minska och effektivisera transporterna. PEAB (2017)
använder intressentdialoger för att minska och förbättra antalet transporter. Andra åtgärder
som PEAB (2017) strävar efter utgörs av initiativ som Fair Transport och utgör branschens
metod för att främja hållbara transporter.
4.1.2 Sociala aspekter
Företag

Begrepp

Riksbyggen Mänskliga rättigheter, Personalengagemang, Attraktiv arbetsgivare,
Jämställdhet & Mångfald, Digitalisering.
Serneke

Mänskliga rättigheter, Personalengagemang,
Attraktiv arbetsgivare, Jämställdhet & Mångfald, Sponsring, Olyckor och
dödsfall.

PEAB

Mänskliga rättigheter, Personalengagemang,
Attraktiv arbetsgivare, Jämställdhet & Mångfald, Sponsring.

Tabell 3. Sociala begrepp för respektive företag i byggbranschen.
De sociala begrepp som går att återfinna i respektive hållbarhetsrapport utgörs av mänskliga
rättigheter, personalengagemang, jämställdhet & mångfald samt attraktiv arbetsgivare.
Samtliga företag behandlar personalengagemang i form av interna utbildningar. Samtliga
företag erbjuder även kompetensutveckling inom hållbarhet. Detta omfattar bland annat
miljökrav, arbetsmiljö, klimatpåverkan, diskriminering samt andra etiska principer. Serneke
erbjuder därtill vidareutbildning inom dessa områden (Riksbyggen, 2017; Serneke, 2017;
PEAB, 2017).
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Alla företag inom byggbranschen behandlar mänskliga rättigheter i sina hållbarhetsrapporter.
Dock skiljer sig tillämpade riktlinjer och konventioner åt (Riksbyggen, 2017; Serneke, 2017;
PEAB, 2017). Riksbyggen (2017) nämner att mänskliga rättigheter är en del av
verksamhetens uppförandekod som även leverantörerna ska följa och respektera. Däremot
redogör inte företaget för hur de mänskliga rättigheterna tillämpas i den egna verksamheten
(Riksbyggen, 2017). Serneke (2017) tillämpar tre olika direktiv för mänskliga rättigheter,
vilka är Global Compact, ILO:s åtta grundläggande kärnkonventioner samt den allmänna
förklaringen för mänskliga rättigheter (Serneke, 2017). PEAB (2017) behandlar mänskliga
rättigheter i sin uppförandekod och uppfyller kraven för mänskliga rättigheter som finns i
Svenska arbetsmiljöverkets författning AFS 2001:1.
Serneke (2017) och PEAB (2017) har en nollvision gällande olyckor på arbetsplatsen. PEAB
(2017) har som mål att utveckla sin säkerhetskultur i förhoppning att färre olyckor ska
inträffa. Verksamhetens åtgärder för att reducera olyckor utgörs av bland annat tidiga
riskobservationer samt genom en utvecklad uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete
(PEAB, 2017). Serneke (2017) definierar olycksfrekvensen som antal olyckor i förhållande
till antal arbetade timmar. De vanligaste olyckor som förekommer inom Serneke är sårskador.
För Serneke prioriteras säkra arbetsplatser väldigt högt, vilket är resultatet av att krisövningar
infördes år 2017 för krisledningsgruppen. Övningen förbereder gruppen inför exempelvis
arbetsplatsolyckor och dödsfall (Serneke, 2017). Jämställdhet och mångfald är något som är
viktigt för Serneke (2017). Verksamheten rapporterar att sedan 2015 har det gjorts en ökning
med cirka 60% kvinnliga anställda. År 2017 bestod andelen kvinnliga ansällda däremot av
17%. Målet för Serneke (2017) är att uppnå en könsfördelning på 40% kvinnliga anställda och
60% manliga anställda.
Serneke (2017) och PEAB (2017) anser att alla ska ha samma chans till utveckling inom
företagen samt inför rekrytering oberoende av könsidentitet, ålder, sexuell läggning och
religion. PEAB (2017) tillämpar Global Compact och bolagets kärnvärden samt
uppförandekod. Företaget arbetar med jämställdhet och mångfald genom att medarbetare
utbildas inom likabehandlingsfrågor. Initiativ som PEAB (2017) har åtagit för år 2017
gällande jämställdhet och mångfald är en ökning med 200 nya kvinnliga anställda samt en
tillväxt med anställning av 27 nyanlända personer (PEAB, 2017). PEAB (2017) och Serneke
(2017) arbetar båda två med sponsring. Företagen har samma sponsringspolicy, nämligen att
sponsrade verksamheter i gengäld ska göra något bra för samhället. Verksamheter som
sponsras omfattas exempelvis av föreningar, evenemang, idrottsföreningar samt studenter
(Serneke, 2017; PEAB, 2017).
4.1.3 Ekonomiska aspekter
Företag

Begrepp

Riksbyggen Antikorruption, Investeringar, Skatteredovisning, Utdelningar, Löner och
ersättningar, Efterfrågan & marknad.
Serneke

Antikorruption

PEAB

Antikorruption

Tabell 4. Ekonomiska begrepp för respektive företag i byggbranschen.
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I samtliga företag ser redovisningen av den ekonomiska aspekten olika ut. Riksbyggen (2017)
beskriver de ekonomiska med hjälp av både kvantitativ och kvalitativ data. Serneke (2017)
och PEAB (2017) redovisar sina ekonomiska aspekter i form av löpande text. Inom
ekonomiska aspekter är antikorruption en faktor som samtliga företag behandlar i sina
hållbarhetsrapporter (Riksbyggen, 2017; Serneke, 2017; PEAB, 2017). Riksbyggen (2017)
hävdar att antikorruption ingår i företagets uppförandekod och företaget förväntar sig att
leverantörerna ska följa uppförandekoden. Serneke (2017) tillämpar Global Compact för att
motverka förekomsten av korruption. Bolaget har även utbildningar för medarbetarna i syfte
att lättare upptäcka korruption. PEAB (2017) har infört ett visselblåsarsystem som en åtgärd
för att upptäcka eventuell korruption. För att kunna motverka korruption i högre grad sker det
också kompetenshöjning om antikorruption i företaget på alla nivåer (PEAB, 2017)
Riksbyggen (2017) redogör för utdelningar per aktie och per andelsägare, dock framgår inga
djupare fakta gällande dessa utdelningar utan de redovisas i sin helhet i en tabell. Likaså
redogör företaget för löner och ersättningar till anställda. Riksbyggen (2017) påpekar att
verksamheten gör investeringar i områden som känns otrygga, för att de boende ska känna
trygghet inom sitt område. Bolaget investerar också i förbättrade grönområden, nya förskolor,
studenter som vill forska och i tv reklam för att förstärka varumärket. Det som företaget bland
annat investerar i internt och som anges i exakta belopp är verktyg, inventarier, installationer,
nya affärssystemen, byggnader, mark samt pågående nyanläggningar (Riksbyggen, 2017).
Skatt behandlas inom Riksbyggens (2017) uppförandekod. För att verksamheten ska inleda ett
samarbete med leverantörer är kraven att dessa innehar F-skatt och är mervärdesskatt
registrerade. Företagets hållbarhetsrapportering presenterar även de belopp som har hanterats
år 2017 för skatt på årets resultat, uppskjuten skattefordran, aktuella skattefordringar och
avsättning för uppskjuten skatt (Riksbyggen, 2017).
4.1.4 Övriga aspekter
Hållbarhetsrapporterna i denna bransch skiljer sig inledningsvis åt på så sätt att Riksbyggen
(2017) publicerar en hållbarhetsrapport separat från årsredovisningen. Hållbarhetsrapporten
består av 70 sidor och är i princip utformad som en tidningsartikel, hållbarhetsrapporten
saknar därmed en innehållsförteckning och har ingen specifik struktur. Hållbarhetsrapporten
lyfter bland annat ett GRI-index kopplat till social- ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
Riksbyggen (2017) hänvisar dessutom upprepade gånger vidare till sin hemsida för ytterligare
information kring hållbarhet.
PEAB (2017) redovisar en hållbarhetsrapport som en del av årsredovisningen, rapporten
består av 15 sidor uppdelade på människa, miljö och affär. PEAB (2017) saknar dock ett GRIindex i sin hållbarhetsredovisning och hänvisar vidare till sin hemsida. Även Serneke (2017)
redovisar en hållbarhetsrapport som en del av årsredovisningen, hållbarhetsrapporten består
av totalt nio sidor och innehåller sex avsnitt som bygger på de fokusområden och
övergripande mål som företaget har. Serneke (2017) saknar ett GRI-index, detta beror på att
Serneke inte tillämpar GRI. PEAB (2017) och Riksbyggen (2017) förhåller sig till GRIs
riktlinjer vid upprättande av hållbarhetsrapporterna. Serneke (2017) däremot använder sig av
ISO 14001 och ISO 9001 i sin hållbarhetsrapportering. Utöver GRI används Global Compact
av samtliga tre företag i byggbranschen (Riksbyggen, 2017; Serneke, 2017; PEAB, 2017).
Både Riksbyggen (2017) och PEAB (2017) beskriver att genomförda intressentdialoger
hjälper företagen styra hållbarhetsrapporteringen i rätt riktning. Riksbyggen (2017) redogör
för sina primära intressenter som ägare, bostadskunder, förvaltningskunder, kommuner,
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politiker, myndigheter, medarbetare och leverantörer samt entreprenörer. Primära intressenter
för PEAB (2017) utgörs av allmänheten, media, politiker, kunder, medarbetare, aktieägare
samt leverantörer. Både PEAB (2017) och Serneke (2017) har upprättat väsentlighetsanalyser
utifrån de intressentdialoger som genomförts, de väsentliga frågor som identifierats har inslag
av samtliga tre dimensioner av hållbarhet. Serneke (2017) redogör dock inte för sina
intressenter i hållbarhetsrapporten, denna information går att finna i andra delar av
årsredovisningen. Riksbyggen (2017) däremot redogör för sina intressenter men hänvisar
vidare till sin hemsida för väsentlighetsanalys.

4.2 Finansbranschen
4.2.1 Miljömässiga aspekter
Företag

Begrepp

SEB

Resursförbrukning, Farliga utsläpp, Transport.

Handelsbanken

Resursförbrukning, Farliga utsläpp, Transport.

Swedbank

Resursförbrukning, Farliga utsläpp, Transport, Avfall, Cirkulärt flöde.

Tabell 5. Miljömässiga begrepp för respektive företag i finansbranschen.
Under tiden för granskning av hållbarhetsrapporterna framkom att samtliga tre banker
behandlar områdena resursförbrukning, farliga utsläpp samt transport. Sättet och omfattningen
som dessa områden rapporterats om skiljer sig i viss mån åt (SEB, 2017; Swedbank, 2017;
Handelsbanken, 2017). Samtliga banker presenterar energiförbrukning och pappersförbrukning som en del av verksamhetens direkta miljöpåverkan. Swedbank (2017) går steget
längre och redovisar även verksamhetens vattenförbrukning som ett nyckeltal. SEB (2017)
lyfter vilka åtgärder som vidtagits för att minska resursanvändningen under årets gång och
redogör för målsättningen att minska elförbrukningen med 20% fram till år 2020.
Handelsbanken (2017) och Swedbank (2017) däremot lyfter vikten av att finansiera
investeringar i förnybar el. Både Handelsbanken (2017) och Swedbank (2017) erbjuder idag
något som kallas energilån eller gröna lån och som innebär att man som kund erbjuds ett lån
om man har i syfte att genomföra åtgärder som tar hänsyn till klimat och miljö.
SEB (2017), Handelsbanken (2017) och Swedbank (2017) redogör för sitt utsläpp av
växthusgaser som en del av verksamhetens direkta miljöpåverkan, främsta orsakerna till
utsläppen menar samtliga banker är affärsresor och resursförbrukning. SEB (2017) redovisar
de totala koldioxidutsläppen och koldioxidutsläpp per anställd i form av nyckeltal. Swedbank
(2017) och Handelsbanken (2017) har på ett mer utförligt sätt redogjort för
koldioxidutsläppen. Swedbank (2017) redovisar totala andelen utsläpp, utsläpp per anställd,
utsläpp från tjänsteresor och från energianvändning samt andelen utsläpp per land. Dessutom
redogör Swedbank (2017) även för utsläppen av metan och kväveoxid. Swedbank (2017) har
målet att minska verksamhetens växthusutsläpp med 60% Handelsbanken (2017) har gått
steget längre och redovisar totala andelen utsläpp, utsläpp per anställd, utsläpp per
kontorslokal, tjänsteresor i respektive land och verksamhetens totala utsläpp från
energianvändning och tjänsteresor. Handelsbanken (2017) redogör för åtgärder som vidtagits
för att minska koldioxidutsläppen, en av dessa är en ökad användning av förnybar el. Den
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främsta skillnaden inom miljöaspekten utgörs av att Swedbank (2017) till skillnad från övriga
banker i viss utsträckning på det cirkulära flödet. I form av nyckeltal har banken redovisat
avfall till återvinning, deponi och förbränning.
4.2.2 Sociala aspekter
Företag

Begrepp

SEB

Mänskliga rättigheter, Medarbetarengagemang, Jämställdhet & mångfald,
System för att förhindra olika typer av brottslighet, IT-säkerhet.

Handelsbanken Mänskliga rättigheter, Medarbetarengagemang, Jämställdhet & mångfald,
Attraktiv arbetsgivare, Samhällsengagemang, System för att förhindra olika
typer av brottslighet, IT-säkerhet.
Swedbank

Mänskliga rättigheter, Medarbetarengagemang, Jämställdhet & mångfald,
Attraktiv arbetsgivare, Samhällsengagemang, System för att förhindra olika
typer av brottslighet, IT-säkerhet.

Tabell 6. Sociala begrepp för respektive företag i finansbranschen.
I tabellen ovan kan det utläsas att samtliga banker belyser områdena mänskliga rättigheter,
mångfald & jämställdhet och medarbetarengagemang. För samtliga tre banker utgör
mänskliga rättigheter en punkt i väsentlighetsanalysen (SEB, 2017; Swedbank, 2017;
Handelsbanken, 2017). Bankerna presenterar olika sätt att förhålla sig till de mänskliga
rättigheterna, bland annat i form av motverkande av slavhandel och barnarbete. SEB (2017)
och Swedbank (2017) har rutiner och uppförandekoder för att välja kunder och leverantörer
utifrån olika aspekter, däribland mänskliga rättigheter samt korruption.
De mänskliga rättigheterna nämns i samtliga hållbarhetsrapporter i samband med mångfald
och jämställdhet. Swedbank (2017) redogör för att jämställdhet och mångfald utgör en
avgörande faktor för bankens affärer och bidrar till en bättre arbetsmiljö samt service. Likaså
har Swedbank (2017) redogjort för att mångfald, jämställdhet och inkluderande kultur är en
av bankens grundläggande värderingar. SEB (2017) har en mångfaldspolicy och banken
presenterar andelen kvinnor och män med olika befattningar i verksamheten. Handelsbanken
(2017) och Swedbank (2017) går steget längre och presenterar i form av tabeller exakta
löneskillnader mellan kvinnor och män i respektive land. I samband med IT-säkerhet har
samtliga banker olika system för att förhindra olika typer av brottslighet, exempelvis mutor
och terrorism. SEB (2017) och Swedbank (2017) beskriver en visselblåsarprocess där
anställda under anonymitet kan rapportera om oegentligheter i verksamheten.
Medarbetarengagemang är ett återkommande begrepp i samtliga hållbarhetsrapporter och
redovisas av samtliga banker på olika sätt. SEB (2017) lägger sitt fokus på hälsa och
arbetsmiljö medan Swedbank (2017) fokuserar på interna utbildningar, medarbetarundersökningar samt individuella utvecklingsplaner för de anställda. Handelsbanken (2017)
lägger fokus på intern ledarskapsutveckling, jämställda arbetslöner och arbetsmiljö.
Handelsbanken (2017) och Swedbank (2017) har dessutom fokus på att vara attraktiva
arbetsgivare. Handelsbanken arbetar aktivt med studentprogram och aktiviteter för nyanlända
medan Swedbank (2017) fokuserar främst på olika samarbeten med högskolor och interna
utbildningar. Gemensamt för Handelsbanken (2017) och Swedbank (2017) är att bankerna
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redogör för samhällsengagemanget. Både Handelsbanken (2017) och Swedbank (2017)
använder sig av FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI). Bankerna utgår från
policys gällande ansvarsfulla investeringar för att på så sätt integrera frågor som miljö,
affärsetik, anti-korruption samt mänskliga rättigheter i sina investeringsprocesser.
4.2.3 Ekonomiska aspekter
Företag

Begrepp

SEB

Anti-korruption

Handelsbanken Lönsamhet, Finansiell stabilitet, Anti-korruption, Löner & ersättningar till
anställda, Skatteredovisning, Investeringar, Utdelning, Marknad & efterfrågan
Swedbank

Lönsamhet, Finansiell stabilitet, Anti-korruption, Löner & ersättningar till
anställda, Skatteredovisning, Investeringar, Utdelning, Sponsring, Marknad &
efterfrågan,

Tabell 7. Ekonomiska begrepp för respektive företag i finansbranschen.
Rapportering av de ekonomiska aspekterna skiljer sig i större utsträckning åt än
rapporteringen gällande de sociala- och miljömässiga aspekterna. Den största skillnaden
ligger i att SEB (2017) endast redogör för en ekonomisk aspekt i hållbarhetsrapporten. SEB
(2017) har, precis som de övriga två bankerna framställt anti-korruption som en väsentlig del
av hållbarhetsarbetet. Swedbank (2017) har genom att svanmärka delar av sina fonder
exkluderat företag som avstår från att ta ställning till konventioner och normer gällande
korruption och grova miljöbrott. Ytterligare åtgärder mot korruption är utbildningar på alla
nivåer i företaget samt riskbedömningar gällande leverantörer, investeringar och krediter
(Swedbank, 2017; Handelsbanken, 2017)
Hållbarhetsrapporterna för Handelsbanken (2017) och Swedbank (2017) har i princip samma
omfattning där båda bankerna lämnat upplysningar gällande finansiell stabilitet, löner &
ersättningar till anställda, investeringar samt skatteredovisning. Handelsbanken (2017)
redovisar den finansiella stabiliteten som en väsentlig del av hållbarhetsrapporten. Swedbank
(2017) redovisar den finansiella stabiliteten som en viktig del av verksamheten. Åtgärder för
att främja den finansiella stabiliteten utgörs av sponsring av entreprenörskap. Både Swedbank
(2017) och Handelsbanken (2017) redovisar lönsamhet och finansiell stabilitet genom
nyckeltal som avkastning på eget kapital, räntabilitet på eget kapital samt soliditet. Både
Swedbank och Handelsbanken har tydligt redogjort för skatteredovisningen både i form av
årets skatt men även i form av mervärdesskatt (Handelsbanken, 2017; Swedbank, 2017).
Handelsbanken (2017) och Swedbank (2017) redovisar även utdelning per aktie och utdelning
till aktieägare, dock framgår inga djupare fakta gällande dessa utdelningar utan de redovisas i
sin helhet i tabeller. Swedbank (2017) och Handelsbanken (2017) redogör för diverse
investeringar och sponsringar utifrån FN:s principer för hållbara investeringar (PRI).
Handelsbanken (2017) redogör främst för investeringarna som ansvarsfulla investeringar
inom finans, till exempel fonder och gröna lån, Swedbank (2017) fokuserar även på
ansvarsfulla investeringar men lyfter även sponsring och samarbeten med organisationer som
organiserar samhällsaktiviteter.
Ett centralt område i hållbarhetsrapporterna för Swedbank (2017) och Handelsbanken (2017)
utgör medarbetare och därmed även löner och ersättningar till anställda. Båda bankerna
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arbetar mot diskriminering i form av löneskillnader och redogör för åtgärder som vidtagits för
fortsatt arbete mot löneskillnader på alla nivåer inom företaget. Swedbank (2017) redogör för
löneskillnaderna på respektive nivå och land inom företaget och informationen går att utläsa
främst i tabeller. Handelsbanken (2017), som lägger fokus på löner har redovisat löner och
andra ersättningar i minsta detalj och betraktat dessa som en väsentlig del av
hållbarhetsarbetet.
4.2.4 Övriga aspekter
Hållbarhetsrapporterna skiljer sig till en början på så sätt att SEB (2017) presenterar en
hållbarhetsrapport som en del av årsredovisningen. Hållbarhetsrapporten består av totalt fem
sidor och innehåller totalt fyra avsnitt som SEB (2017) bedömer som väsentliga i sin
verksamhet. SEB (2017) hänvisar till Årsredovisningslagen som orsaken till att just områdena
mänskliga rättigheter, arbetsrätt, sociala relationer, antikorruption och miljö behandlas i
rapporten. Eftersom att SEB (2017) har upprättat en hållbarhetsredovisning som en del av
årsredovisningen har ett separat dokument kallat hållbarhetsöversikt publicerats. Swedbank
(2017) presenterar en hållbarhetsrapport som en del av årsredovisningen. Hållbarhetsrapporten består av totalt 22 sidor och innehåller totalt fyra kapitel som utgörs av bland annat
en väsentlighetsanalys, hållbarhetsstyrning och GRI-index. Handelsbanken (2017) presenterar
en hållbarhetsrapport på totalt 64 sidor. Rapporten delas upp i allmän hållbarhetsinformation
och fördjupad hållbarhetsinformation och innehåller väsentliga hållbarhetsfrågor som delats
upp i sex intressentområden. Hållbarhetsrapporten innehåller bland annat en
väsentlighetsanalys, hållbarhetsrisker samt GRI-index (Handelsbanken, 2017).
SEB (2017) betonar vikten av att bibehålla förtroendet hos bankens intressenter,
hållbarhetsrapporten saknar emellertid information gällande intressentdialoger, väsentlighetsanalys samt identifiering av primära intressenter. SEB (2017) påpekar dock att banken har
intressentdialoger med kunder och medarbetare i syfte att förbättra verksamheten. Swedbank
(2017) identifierar fyra primära intressenter, dessa är samhälle, investerare/ägare, medarbetare
och kunder. Utifrån dessa har Swedbank (2017) tagit fram en väsentlighetsanalys med 15
hållbarhetsfrågor. Även Handelsbanken (2017) identifierar fyra primära intressentgrupper,
dessa är samhälle, investerare/ägare, medarbetare och kunder. Handelsbanken (2017) redogör
för den sedvanliga intressentdialogens process och redogör för att denna resulterat i en
väsentlighetsanalys med sociala-, ekonomiska-, och miljömässiga hållbarhetsfrågor som
delats upp i sex områden.
SEB (2017) rapporterar i enlighet med GRI. I hållbarhetsrapporten framgår inte information
gällande ramverk för rapportering utan banken hänvisar i sin hållbarhetsrapport till
hållbarhetsöversikten (SEB, 2017). Swedbank (2017) lyfter att hållbarhetsredovisningen utgår
från GRI och att banken är ansluten till Global Compact (Swedbank, 2017). I slutet på
hållbarhetsrapporten kan man dessutom finna ett GRI-index där Swedbank redogör för GRIs
upplysningar, sidhänvisningar till dessa samt hur de kan kopplas till Global Compact:s
principer. Utöver indexet redovisar Swedbank även GRI:s ämnesspecifika upplysningar där
banken kopplat sin redovisning till sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekterna tagna
från GRI och Triple Bottom Line (Swedbank, 2017). Utöver det har Swedbank även refererat
till lagkravet gällande hållbarhetsredovisning och i en tabell tydligt redovisat de delar som det
enligt lag finns krav på (SFS 2016:947, 6 kap. 12 §).
Handelsbanken (2017) hållbarhetsredovisar i enlighet med GRI och utgår dessutom som de
två övriga bankerna FN:s Global Compact. Likaså har Handelsbanken tagit fram ett GRIindex där Handelsbanken redogör för GRIs upplysningar och sidhänvisningar till dessa i både
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hållbarhetsredovisningen och årsredovisningen. Handelsbanken (2017) har kopplat sin
redovisning till sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter tagna från GRI och Triple
Bottom Line (Handelsbanken, 2017).

4.3 Revisionsbranschen
4.3.1 Miljömässiga aspekter
Företag

Begrepp

PwC:

Resursförbrukning, Transport, Farliga utsläpp, Cirkulärt flöde,
Avfallshantering.

KPMG:

Resursförbrukning, Transport, Farliga utsläpp, Cirkulärt flöde.

Grant
Thornton:

Resursförbrukning, Transport, Farliga utsläpp, Cirkulärt flöde.

Tabell 8. Miljömässiga begrepp för respektive företag i revisionsbranschen.
Samtliga revisionsbyråer redogör för sin miljömässiga påverkan med hjälp av begreppen
resursförbrukning, transport och farliga utsläpp (PWC, 2017; KPMG, 2017; Grant Thornton,
2017). PwC (2017) nämner att de två stora miljöbovarna som deras verksamhet ger upphov
till är energianvändningen i lokalerna samt från transporten av tjänsteresorna. PwC (2017)
redogör för koldioxidutsläppen i diagram för de senaste tre åren. De arbetar målmedvetet för
att minimera resursförbrukningen samt utsläppen som påverkar miljö- och klimatförhållanden
negativt. Detta genom att energieffektivisering av lokaler och användning av grön el (PwC,
2017). KPMG (2017) redogör för sitt koldioxidutsläpp genom diagram. KPMG (2017) vill
genom digitalisering bli mer resurseffektiva samt minska koldioxidutsläppen. Grant Thornton
(2017) använder sig av tabeller för att redovisa koldioxidutsläppen uppdelade på
energianvändning, material samt transporter.
Revisionsbyråernas yrke bygger på att ha möten med kunden och på grund av det kräver det
att man reser mycket i tjänsten (PWC, 2017; KPMG, 2017; Grant Thornton, 2017). PwC
(2017) uppmanar sina medarbetare att vid kortare sträckor välja tåg framför flyg och att
undvika resor för interna möten som kan hållas via digitala plattformar. Även KPMG (2017)
och Grant Thornton (2017) som i takt med bättre och mer utvecklad teknik jobbar mot fler
resfria möten. När väl resor blir oundvikliga uppmanar bolagen sina anställda att välja tåg
framför flyg för att minimera sin påverkan på miljön (KPMG, 2017; Grant Thornton, 2017).
KPMG (2017) har infört en tjänstebilspolicy, vilket Grant Thornton (2017) på sätt och vis
också har gjort genom att möjliggöra att elbilar kan hyras på fler orter.
Ytterligare något som både KPMG (2017) och Grant Thornton (2017) nämner i sina
hållbarhetsrapporter är att de arbetar för att minska pappersförbrukningen. Grant Thornton
(2017) vill satsa på en stor reducering av pappersförbrukningen genom att digitalisera stora
delar av sin verksamhet. Även KPMG (2017) har en vision om att bli en papperslös
verksamhet med hjälp av digitala flöden. Företaget har dessutom återvunnit dubbelt så mycket
papper som de har köpt in (KPMG, 2017). PwC (2017) jobbar en del med avfallshantering
och cirkulära flöden. De har infört källsortering av basfraktioner i alla sina kontor (PwC,
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2017). KPMG (2017) och Grant Thornton (2017) har infört kontroller på återvinningen i
verksamheterna för att minska andelen brännbart avfall och därmed även koldioxidutsläppen.
4.3.2 Sociala aspekter

Företag

Begrepp

PwC

Jämställdhet & mångfald, Personalengagemang, Attraktiv arbetsgivare,
Mänskliga rättigheter, Samhällsengagemang, IT-säkerhet.

KPMG

Jämställdhet & mångfald, Personalengagemang, Attraktiv arbetsgivare,
Mänskliga rättigheter, Samhällsengagemang, IT-säkerhet.

Grant
Thornton

Jämställdhet & mångfald, Personalengagemang, Attraktiv arbetsgivare,
Mänskliga rättigheter, Samhällsengagemang.

Tabell 9. Sociala begrepp för respektive företag i finansbranschen.
De gemensamma sociala begreppen är jämställdhet & mångfald, personalengagemang,
attraktiva arbetsgivare, mänskliga rättigheter samt samhällsengagemang (PwC, 2017; KPMG,
2017; Grant Thornton, 2017). Företagen visar med hjälp av olika diagram och figurer
könsfördelningen av delägare (PwC, 2017; KPMG, 2017; Grant Thornton, 2017). Något PwC
(2017) och KPMG (2017) har gjort är att även visa könsfördelningen för alla nivåer och
professioner i företaget. Däremot strävar KPMG (2017) och Grant Thornton (2017) mot
samma mål, nämligen att öka andelen kvinnor som partners för att få en jämnare
könsfördelning.
Angående personalengagemang finns det tre förekommande faktorer som tas upp i samtliga
hållbarhetsrapporter och det är kompetensutveckling, medarbetarutvärderingar samt
sjukfrånvaro. Kompetensutveckling är något företagen erbjuder alla sina anställda. Detta
eftersom verksamheten är i ständig förändring och personalen därmed ständigt behöver
utveckla sin kompetens (PwC, 2017; KPMG, 2017; Grant Thornton, 2017). Den andra
gemensamma faktorn omfattar medarbetarutvärderingar. Varje år görs medarbetarundersökningar hos samtliga bolag där medarbetarna har möjlighet att uttrycka sina åsikter
(PwC, 2017; KPMG, 2017; Grant Thornton, 2017). KPMG (2017) erbjuder dessutom
medarbetarna individuella utvecklingssamtal. Den tredje faktorn som går att återfinna upp i
samtliga hållbarhetsrapporter är sjukfrånvaron. Var och en strävar efter att förebygga ohälsa
genom event som gruppträningar och kostföreläsningar (PwC, 2017; KPMG, 2017; Grant
Thornton, 2017). Medarbetarna erbjuds i samband med detta dessutom förmåner för att främja
hållbara arbetsförhållanden (PwC, 2017; KPMG, 2017; Grant Thornton, 2017).
Vidare eftersträvar samtliga revisionsbyråer att vara attraktiva arbetsgivare på
arbetsmarknaden (PwC, 2017; KPMG, 2017; Grant Thornton, 2017). Rekryteringen skiljer
dock företagen åt. Grant Thornton (2017) sysselsätter ungefär 1200 personer och utbildar 100
nyanställda i Sverige varje år. Medan PwC (2017) anlitar omkring 500 konsulter varje år och
under året har KPMG (2017) rekryterat 324 nya medarbetare. Utöver det redogör byråerna i
hållbarhetsrapporten om sitt samhällsengagemang, som innebär att man bidrar till någon form
av samhällsnytta utan att erhålla någon ersättning (PwC, 2017; KPMG, 2017; Grant Thornton,
2017). I detta avseende skiljer sig engagemangen i viss mån åt mellan företagen. KPMGs
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(2017) samhällsengagemang består utav ekonomiska bidrag, frivilliginsatser och
kunskapsdelning i olika former. PwCs (2017) medarbetare delar erfarenhet och kunskap samt
stödjer socialt entreprenörskap för företag och individer. Grant Thornton (2017) sponsrar
studentaktiviteter och megakonferensen. Dessutom arbetar de med att bidra till ett välmående
näringsliv genom att vara rådgivare, samtalspartner till civilsamhällets olika företag,
trossamfund, ideella organisationer och stiftelser (Grant Thornton, 2017).
2017 fastställdes en global policy för mänskliga rättigheter och därmed har PwC integrerat
mänskliga rättigheter i sitt dagliga arbete genom olika aktiviteter som Human Capital, Inköp,
Compliance samt Hållbarhet. Utöver att de själva måste leva upp till villkoren ställer de även
samma krav på sina leverantörer som innebär att de ska värna om miljön, arbetsförhållanden,
mänskliga rättigheter samt motverka korruption (PwC, 2017). Mänskliga rättigheter är inte
integrerat hos Grant Thornton och KPMG på samma sätt som hos PwC. Däremot ställer både
KPMG och Grant Thornton precis som PwC krav på sina leverantörer att de mänskliga
rättigheterna efterföljs (KPMG, 2017; Grant Thornton, 2017). Både KPMG (2017) och PwC
(2017) redovisar IT-säkerheten som ett fenomen som blivit viktigare i takt med
digitaliseringen. Båda företagen nämner att digitaliseringen har skapat nya möjligheter för
bedragare att komma åt känsliga tillgångar via IT-attacker, på grund av det har det blivit
viktigt att skydda sina tillgångar genom att inkludera IT-säkerhet (PwC, 2017; KPMG, 2017).
Grant Thornton däremot saknar information om IT-säkerhet i deras hållbarhetsrapport (Grant
Thornton, 2017).
4.3.3 Ekonomiska aspekter
Företag

Begrepp

Pwc

Skatteredovisning, Investeringar, Anti-korruption, Marknad & efterfrågan.

KPMG

Skatteredovisning, Investeringar, Anti-korruption, Marknad & efterfrågan, Löner
och ersättningar till anställda.

Grant
Thornton

Skatteredovisning, Investeringar, Anti-korruption, Löner och ersättningar till
anställda.

Tabell 10. Ekonomiska begrepp för respektive företag i revisionsbranschen.
PwC (2017) och KPMG (2017) redogör för verksamheternas marknad och efterfrågan.
Företagen tar bland annat upp att de verkar i en dynamisk miljö. De påverkas av lagar och
regelverk, globalisering samt digitalisering. Som ett resultat av det uppger bolagen att det är
därför viktigt med att vara innovativa och hitta nya lösningar till utmaningar (PwC, 2017;
KPMG, 2017). Antikorruption är något alla byråerna tar på stort allvar och jobbar med
dagligen. Företagen har policys och riktlinjer i syfte att förebygga mutor och korruption samt
hantering av gåvor och aktiviteter (PwC, 2017; KPMG, 2017; Grant Thornton, 2017). Både
PwC (2017) och KPMG (2017) anordnar dessutom obligatoriska utbildningar om
antikorruption som varje anställd måste genomgå.
Det är endast Grant Thornton (2017) som använder sig av tabeller med finansiella nyckeltal i
sin hållbarhetsrapport. KPMG (2017) och Grant Thornton (2017) redogör för löner och
ersättningar till anställda. Informationen redovisas kort för de två senaste åren och består i sin
helhet av nyckeltal. Investeringar är ett fenomen som skiljer rapporterna åt. KPMG (2017)
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redogör i sin hållbarhetsrapport att de gjort samhällsinvesteringar. Dessa innefattar bland
annat sponsring och donationer till bland annat UNHCRs flyktingarbete. Grant Thornton
(2017) nämner endast samhällsinvesteringar som ett nyckeltal i sin rapport. PwC (2017) har
gjort investeringar i form av kompetensutveckling. Skatteredovisning förekommer i samtliga
företags hållbarhetsrapporter, dock är den olika redovisad mellan dem samt skiljer sig åt i
vilken typ av skatt som betalats. Grant Thornton (2017) har exempelvis endast redovisat
inkomstskatt. Medan KPMG (2017) redovisat skatt i form av bolagsskatt, sociala avgifter,
löneskatt och moms. Även PwC (2017) har redovisat olika skatter vilka är vinstskatt,
anställdas skatter, fastighetsskatt samt mervärdesskatt.
4.3.4 Övriga aspekter
Utformningen av hållbarhetsrapporterna varierar mellan revisionsbyråerna. PwC (2017)
publicerar en hållbarhetsrapport som en del av årsredovisningen. Rapporten består av totalt 12
sidor och delas in i åtta olika områden (PwC, 2017). KPMG redovisar en hållbarhetsrapport
som är skild från årsredovisningen och består av totalt 30 sidor. Den är indelad i 11 sektioner
och handlar endast om hållbarhet. Rapporten behandlar bland annat väsentlighetsanalys,
medarbetare, ekonomiskt värdeskapande och miljö (KPMG, 2017). Grant Thornton redovisar
en hållbarhetsrapport som en del av årsredovisningen. Den är på totalt nio sidor och delas upp
i sex sektioner som bland annat innefattar väsentlighetsanalys och hållbarhetsmål (Grant
Thornton, 2017). Hållbarhetsrapporten 2017 för Grant Thornton (2017) är den första
publicerade, det är en av orsakerna till varför Grant Thornton har saknat jämförelsedata från
tidigare år.
PwC (2017) har upprättat sin hållbarhetsrapport i enlighet med GRI. Vid upprättandet av
hållbarhetsrapporten har företaget utgått från GRI:s riktlinjer och redovisningsprinciper.
Principerna utgörs av väsentlighet, kommunikation med intressenterna, hållbarhetssammanhang och fullständighet. Det område i hållbarhetsrapporten som behandlar miljöarbetet
har till stora delar utformats i linje med standarden ISO 14001. Utöver det finns ett GRI-index
i slutet av rapporten som anger var respektive hållbarhetsupplysning återfinns (PwC, 2017).
Uppförandekoden för PwC (2017) kopplas till Global Compact och företaget ställer krav på
att leverantörerna ska rätta sig efter samma principer. Precis som PwC (2017) har även
KPMG (2017) en uppförandekod i enlighet med Global Compact principer. KPMG upprättar
sin hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI. Den sektionen som omfattar miljöarbetet har
också utformats i linje med ISO 14000. Längst ner i rapporten hittar man GRI-indexet som
visar var alla hållbarhetsupplysning finns (KPMG, 2017). Även Grant Thornton (2017) har
upprättat sin hållbarhetsrapport enligt GRI. Till skillnad från de andra företagen så har Grant
Thornton utgått ifrån Global Compacts tio principer vid miljöarbetet. Utöver det kompletteras
hållbarhetsinformationen med väsentlighetsanalys, intressentdialog och hållbarhetsmål. Ett
GRI-index förekommer i slutet av rapporten med sidhänvisning till respektive hållbarhets
upplysning (Grant Thornton, 2017).
Strukturen av väsentlighetsanalysen och intressentdialogen skiljer sig mellan samtliga företag.
PwC (2017) tar upp all information i löpande text med undantag för några få diagram. KPMG
(2017) och Grant Thornton (2017) använder sig utav tabeller och diagram i större
utsträckning. Vad gäller innehållet lyfter alla företag fram mer eller mindre samma begrepp.
Exempelvis nämner både PwC (2017) och KPMG (2017) att de påverkar och påverkas av sina
intressenter. Grant Thornton (2017) skiljer sig i detta avseende genom att de utförligare
beskriver identifieringen av sina intressenter, Samtliga företag nämner hur många och vilka
intressenter de har. Grants Thorntons (2017) primära intressenter utgörs av kunder,
medarbetare, potentiella medarbetare och ägare. PwC (2017) redogör för sina primära
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intressenter som kunder, medarbetare och delägare. KPMG (2017) redogör för sina primära
intressenter som kunder, medarbetare, potentiella medarbetare samt delägare.

5 Analys & diskussion
I uppsatsens femte kapitel presenteras en analys med diskuterande inslag, denna grundar sig
på studiens teoretiska referensram och empiri. Lagkrav, ramverk och intressentteorin
tillämpades för att förklara likheter och olikheter mellan hållbarhetsredovisningarna..

5.1 Miljömässiga aspekter
Den miljömässiga aspekten i denna studie karaktäriseras av flest likheter mellan begreppen
som företagen har rapporterat kring i sina hållbarhetsrapporter. Vid analys av de
fokusområden som företagen redogjort för i sina hållbarhetsrapporter framgår dock väsentliga
skillnader (se bilaga 2). Företagen som är verksamma inom byggbranschen är de företag som
har flest miljömässiga aspekter inkluderade i sina väsentliga frågor. Finans- och
revisionsbranschens fokusområden utgörs av en eller två väsentliga frågor gällande miljö. En
relevant orsak går att utläsa i studien som gjorts av Gamerschlag, Möller och Verbeeten
(2011). De menar på att företag som verkar inom branscher med hög föroreningsgrad i högre
utsträckning redovisar begrepp ur ett miljöperspektiv (Gamerschlag, Möller & Verbeeten,
2011). Detta eftersom intressenterna inom dessa branscher har högre krav när det kommer till
miljöfrågor jämfört med företag i andra branscher. Med utgångspunkt i argumenten som förts
av Gamerschlag, Möller och Verbeeten (2011) bör ett motsatt påstående appliceras på finansoch revisionsbranschen. Om företag med högre miljöpåverkan ger ut mest information ur ett
miljömässigt perspektiv borde företag som antas ha lägre miljöpåverkan redovisa mindre
information ur ett miljömässigt perspektiv. Påståendet finner även stöd i en studie gjord av
Clarke och Gibson‐Sweet (1999). De menar på att en lägre miljöredovisning bland
tjänsteföretag i allmänhet kan bero på en generell uppfattning om att dessa har en minimal
inverkan på miljön (Clarke & Gibson‐Sweet, 1999).
Trots att företagens fokusområden varierar finns likheter i de begrepp som analyserats
genomgående i hållbarhetsredovisningarna. Orsakerna till detta kan dels vara som Roca &
Searcy (2012) påstår, att företag utöver sina fokusområden även kan rapportera kring andra
frågor som företag själva har identifierat som väsentliga. Ytterligare en möjlig förklaring kan
vara att väsentlighetsfrågorna är definierade på olika sätt (se bilaga 2). Exempelvis benämner
SEB (2017) en av sina väsentliga frågor som direkt- och indirekt miljömässig påverkan. Med
utgångspunkt i att olika företag utifrån sina verksamheter definierar miljömässig hållbarhet på
olika sätt kan också den direkta- och indirekta miljömässiga påverkan SEB har inkludera
flertalet miljömässiga begrepp. I kontrast till väsentlighetsanalysen för SEB står
väsentlighetsanalysen för Riksbyggen (2017). Den innehåller specifika begrepp som
materialanvändning, energianvändning och utsläpp som med ett samlingsbegrepp egentligen
hade kunnat beskrivas som direkt- och indirekt miljömässig påverkan.
Gemensamt för alla nio företag är att man rapporterat kring transport och en önskad
nedskärning på transport och tjänsteresor. Åtta av nio företag har dessutom rapporterat kring
resursförbrukning och farliga utsläpp. Likheterna som upptäcks mellan företagen i samma
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bransch, precis som Gray, Kouhy och Lavers (1995) påstår, beror på att företag inom samma
bransch vanligtvis har samma typ av intressenter med liknande förväntningar på företagens
miljöredovisning. På så sätt kan motsatsen konstateras för skillnaderna mellan branscherna.
Alltså att skillnaderna i vilka väsentlighetsfrågor som är aktuella för företagen i de olika
branscherna kan bero på att olika branscher har olika intressenter med olika förväntningar.
Studien gjord av Roca och Searcy (2012) visade dock att en viss typ av intressenter kan vara
gemensam för olika företag i olika branscher men ha olika förväntningar på företagets
verksamhet. Detta kan enligt Roca och Searcy (2012) då förklaras med att intressenter
anpassar sig till den miljö ett företag är verksam i. Resultaten i vår studie har en stark
koppling till dessa resonemang. Samtliga tre banker har identifierat samhälle,
investerare/ägare, medarbetare och kunder som primära intressenter och väsentlighetsanalysen
bygger för samtliga banker på direkt- och indirekt miljöpåverkan samt att motverka
klimatförändringar. I motsats till detta har samtliga företag i byggbranschen identifierat
intressenter lika de som identifierats i finansbranschen. Trots detta skiljer sig
väsentlighetsanalysen gällande miljömässiga frågor åt jämfört med finansbranschens. Detta
eftersom att byggbranschen redogör för specifika väsentliga frågor som resurseffektivitet och
utsläpp.
Att samtliga företag som varit föremål för denna studie på något sätt rapporterar kring
miljöfrågor förklaras numera med hjälp av lagkravet som reglerar miljöfrågor i
hållbarhetsrapporten (SFS 2016:947, 6 kap. 12 §). Att indikatorerna som identifierats
genomgående i de olika hållbarhetsrapporterna är lika finner stöd i argumenten om GRI som
Levy, Brown, och Jong (2010) (2008) framför. De menar att GRI innehåller flera av dessa
miljöindikatorer och dessutom att företag inom samma bransch har en tendens att efterlikna
varandra som en konsekvens av användandet av liknande ramverk.

5.2 Sociala aspekter
För att förstå de skillnader och likheter som finns gällande den sociala aspekten i denna studie
krävs att vi även här skiljer på de begrepp som företagen har med i sin hållbarhetsrapport.
Likaså krävs åtskillighet i de sociala frågor som företaget har som en del av
väsentlighetsanalysen. Utifrån väsentlighetsanalysen för respektive företag kan vi se att
rapportering av sociala frågor är den mest omfattande aspekten i denna studie. Som
Frostenson, Helin och Sandström (2015) observerade har företag tidigare rapporterat mindre
kring sociala frågor eftersom att dessa inte har varit mätbara i samma utsträckning som
ekonomiska- och miljömässiga frågor. Argumentet som Frostenson, Helin och Sandström
(2015) för ihop med att sociala frågor gällande jämställdhet, mångfald och mänskliga
rättigheter har blivit allt mer omdiskuterade i samhället kan möjligtvis förklara den ökade
rapporteringen av sociala frågor. Kritik av hållbarhetsrapporteringen och samhällsdebatter i
allmänhet har i studien gjord av Gamerschlag, Möller och Verbeeten (2011) visat sig påverka
vad och hur företag väljer att hållbarhetsrapportera.
Väsentlighetsanalyserna för denna aspekt innehåller fler likheter än skillnader. I
väsentlighetsanalyserna går det att utläsa att återkommande väsentliga frågor för majoriteten
av företagen utgörs av arbetsmiljö, personalengagemang, samhällsengagemang, jämställdhet
och mångfald. Detta stämmer överens med vad Skouloudis och Evangelinos (2012) samt
Roca och Searcy (2012) hävdar. De hävdar att de återkommande frågorna som företag
rapporterar information kring är medarbetare, säkerhet och hälsa. Specifikt för revisions- och
finansbranschen är att en eller flera av de väsentliga frågorna utgörs av branschspecifika
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frågor. Inom revisionsbranschen utgör oberoende och förtroendeskapande en väsentlig del
såväl av hållbarhetsrapporteringen som av de väsentliga frågorna. Likaledes utgörs ITsäkerhet, sekretess och motverkande av brott av väsentliga frågor för bankerna. Detta kan
bero på att både finans- och revisionsbranschen har tjänster med tillgångar av konfidentiell
information som de ska kunna skydda och måste därmed erbjuda sina kunder den säkerheten
(SEB, 2017; Swedbank, 2017; Handelsbanken, 2017; PWC, 2017; KPMG, 2017; Grant
Thornton, 2017). Specifikt för byggbranschens väsentliga frågor var olyckor och dödsfall
(Serneke, 2017). Detta beror troligtvis på att de är verksamma i sådan miljö där risken för
olyckor är högre än övriga två branscher. Att vissa av företagen väljer att rapportera kring
branschspecifika frågor är inte ovanligt då GRI utöver generella- och ämnesspecifika
standarder även erbjuder branschspecifika standarder (GRI, 2015).
För den sociala aspekten hänger väsentlighetsanalysen i större utsträckning ihop med vad
hållbarhetsrapporten faktiskt innehåller jämfört med övriga två aspekter. De väsentliga frågor
som företagen har identifierat är de begrepp som företagen rapporterat om genomgående i
hållbarhetsrapporten. Det tyder på att företagen i större utsträckning har anammat det som
KPMG (2013) rapporterar kring, nämligen GRIs senaste version G4. G4 uppmanar företag att
fokusera och utgå från väsentlighetsfrågorna i sin hållbarhetsrapport (GRI, 2015). Av
väsentlighetsanalyserna och hållbarhetsredovisningarna att döma är företagen i
finansbranschen och revisionsbranschen de företag som har redovisat flest sociala begrepp.
De har också haft flest sociala frågor som del av väsentlighetsanalysen. Resultatet gällande
sociala frågor stämmer överens med det Roca & Searcy (2012) hävdar då de menar på att
tjänsteföretag och banker i högre utsträckning redovisar sociala aspekter av hållbarhet.
De begrepp som förekommer genomgående i samtliga hållbarhetsrapporter är
personalengagemang, jämställdhet och mångfald. En logisk förklaring är att intressenter i
form av kunder, leverantörer och anställda påverkas av dessa områden. Intressenterna vill veta
mer om hur fördelning av kön, ålder och etnicitet ser ut i företagen och hur väl de värnar om
sina anställda. Kaur och Lodhia (2018) förklaring till detta är att informationen företagen
väljer att ge ut i sina rapporter är det som intressenterna efterfrågar. Detta understryker även
idén om att intressenterna påverkar hållbarhetsredovisningens utformning, något som
företagen själva uppger i sina hållbarhetsrapporter genom intressentdialoger och
väsentlighetsanalyser (Kaur och Lodhia, 2018). I majoriteten av hållbarhetsrapporterna
förekommer begreppen mänskliga rättigheter och attraktiva arbetsgivare. En relevant
förklaring till detta är att intressenterna enligt Skouloudis och Evangelinos (2012) anpassar
sig till miljön. Vi bevittnar på olika sätt ständigt sociala orättvisor, flyktingkriser, krig och
diskriminering. Det kan påverka våra förväntningar och krav på vår omgivning, däribland
företag vi påverkar eller påverkas av. Att begrepp som exempelvis mänskliga rättigheter,
sociala förhållanden och personal förekommer i hållbarhetsrapporterna förklaras av lagkravet
(SFS 2016:947, 6 kap. 12 §). Det är däremot viktigt att ta i beaktande att lagen är relativt ny. I
enlighet med lägesrapporten gällande brister i hållbarhetsrapporter av PwC (2018) finner även
vi brister i hållbarhetsrapporterna. En sådan utgörs av att Riksbyggen (2017) inte rapporterar
kring mänskliga rättigheter mer än att de nämner att de har en uppförandekod som ställer krav
på leverantörers agerande kring mänskliga rättigheter. Riksbyggen (2017) redogör inte heller
för orsaken till att mänskliga rättigheter inte är en del av hållbarhetsrapporten.
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5.3 Ekonomiska aspekter
Utifrån analysen av hållbarhetsrapporterna har vi observerat att de innehåller minst
information kring ekonomisk hållbarhet. En enkel förklaring till detta skulle kunna vara det
som Mahoney, Thorne, Cecil och Lagore (2012) samt Wilmshurst och Frost (2000) hävdar,
att den icke-finansiella informationen antingen kan uttryckas i en hållbarhetsrapport eller som
en integrerad del av årsredovisningen. Att ekonomiska nyckeltal och redogörelser går att
återfinna i årsredovisningen förklarar avsaknaden av dessa i hållbarhetsrapporten. Ur ett
intressentperspektiv är det sannolikt att intressenterna inte finner det nödvändigt att finansiell
information ska upprepas. Det stämmer överens med vad Gray (2006) påpekar, att
intressenterna inte förväntar sig att företagen ska hållbarhetsredovisa ekonomiska nyckeltal
och begrepp med anledning av att de redan existerar i årsredovisningen.
Vid jämförelse av väsentlighetsanalyserna observerades att företagen inom finansbranschen
hade överlägset fler väsentliga frågor kopplade till den ekonomiska aspekten. Handelsbanken
(2017) och Swedbank (2017) hade mellan sex och sju väsentliga frågor kopplade till bland
annat finansiell stabilitet och lönsamhet, löner och ersättningar samt motverkande av
korruption. SEB (2017) identifierade dock bara två väsentlighetsfrågor rörande ekonomi,
detta kan bero på att SEB (2017) överlag hade en kort hållbarhetsredovisning och i princip
saknade en väsentlighetsanalys. Att bankerna hade flest begrepp och väsentlighetsfrågor
kopplade till den ekonomiska aspekten av hållbarhet är i linje med vad Roca & Searcy (2012)
observerat i sin studie.
Vi observerade att företagen i byggbranschen redovisade minst antal väsentlighetsfrågor
kopplade till den ekonomiska aspekten. Orsaken till detta kan, som nämnts ovan, vara att
byggbranschen i sig är en miljömässigt utsatt bransch och som Gamerschlag, Möller och
Verbeeten (2011) hävdar är företag i dessa branscher framför allt är benägna att rapportera om
miljö. Företagen i revisionsbranschen hamnar mittemellan företagen i bygg- och
finansbranschen vad gäller inkludering av ekonomiska frågor i väsentlighetsanalysen. Det kan
bero på intressenternas generella uppfattning kring ett företags miljöpåverkan. Detta stöds av
vad Clarke och Gibson‐Sweet (1999) hävdar, att det finns en generell uppfattning om att
tjänsteföretag har en minimal inverkan på miljön. Detta kan antas påverka intressenternas
förväntningar. Eftersom att företag rättar sig efter intressenternas efterfrågan kan det vara en
av orsakerna till att färre ekonomiska aspekter förekommer i berörda hållbarhetsrapporter.
Resonemanget ovan finner stöd i det empiriska materialet där vi funnit att alla företag
redogjort för intressenternas betydelse, intressentdialoger samt väsentlighetsanalyser som en
grund till rapporternas innehåll.
För sex av de nio företagen utgör anti-korruption en väsentlig fråga, antikorruption regleras av
lagkravet (SFS 2016:947, 6 kap. 12 §). Antalet ekonomiska frågor som finns inkluderade i
respektive företags väsentlighetsanalys skiljer sig åt i antalet. Chen och Bouvain (2009)
hävdar att vissa företag beslutar att redovisa en reducerad mängd information medan en del
företag väljer att redovisa en större mängd information kring sitt hållbarhetsarbete. Vi har
funnit samma resultat i väsentlighetsanalyserna där en del företag, exempelvis Grant Thornton
(2017) och Swedbank (2017) redovisar 15 väsentlighetsfrågor totalt. Medan SEB (2017) i
löpande text redogör för fyra fokusområden i hållbarhetsrapporten. Vid analys av
genomgående ekonomiska begrepp i hållbarhetsrapporten framkom att fördelningen är
densamma som vid analysen av väsentlighetsanalyserna. Företagen i finansbranschen, med
undantag för SEB (2017), har flest ekonomiska begrepp genomgående i hållbarhetsrapporten.
Företagen i revisionsbranschen kommer på en andra plats med relativt många återkommande
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begrepp och företagen i byggbranschen redovisar lägst antal ekonomiska begrepp. Vanligt
återkommande ekonomiska begrepp i hållbarhetsredovisningarna utgörs av bland annat
skatteredovisning, marknad & efterfrågan samt finansiell stabilitet och lönsamhet. Samtliga
av dessa begrepp går att återfinna i de specifika standarder som är kopplade till ekonomisk
hållbarhet och som etablerats av GRI (2015). Eftersom att åtta av nio företag i denna studie
använder sig av GRI som ramverk är det rimligt att företagen i vissa avseenden inspirerats av
GRI och därmed redovisar liknande begrepp. Mängden information och utformningen på
denna skiljer sig dock åt. Detta kan förklaras med att GRI utgör rekommendationer kring
vilka indikatorer som ska redovisas, specifikt hur de ska redovisas framgår inte (GRI, 2016).

5.4 Övriga aspekter
Hållbarhetsrapporternas innehåll och utformning rymmer en stor variation. Vi observerade att
den längsta hållbarhetsrapporten bestod av 64 sidor och den kortaste hållbarhetsrapporten
bestod av fyra sidor. Vi observerade även att de hållbarhetsrapporter som var av större storlek
också innehöll fler begrepp och därmed mer information kring hållbarhetsarbetet. Detta
stämmer överens med studien som Hooks och van Staden (2011) genomfört och som
resulterade i en korrelation mellan kvalitet och storlek på rapporterna. Vi observerade även att
de företag som hade hållbarhetsredovisningar som en del av årsredovisningen i de flesta fall
även hänvisade till mer utförliga hållbarhetsnoteringar på sin hemsida eller i andra dokument.
Detta styrker argumentet som Sweeney och Coughlan (2008) för gällande vidarehänvisningar
till separata dokument och att dessa innehåller liknande information på ett djupare plan.
En möjlig förklaring till variationen är det faktum att hållbarhetsredovisningens innehåll och
utformning inte är helt lagstadgad. Hur och i vilken utsträckning företag använder sig av
ramverk kan ha en påverkan på företagens utformning och innehåll av hållbarhetsrapporten
(GRI, 2015). Vi fann även en variation i uppbyggnaden av hållbarhetsredovisningarna,
speciellt i de hållbarhetsredovisningar som var en del av årsredovisningen. Vi uppfattade att
det blev svårt för läsaren att exempelvis urskilja ekonomiska aspekter i hållbarhetsredovisningen eftersom att dessa var utspridda i både hållbarhetsrapporten och
årsredovisningen. Även Sweeney & Coughlan (2008) kom underfund med att företag var
oeniga kring längd, struktur, layout och innehåll i hållbarhetsrapporterna. Ytterligare en
skillnad vi observerat i hållbarhetsrapporterna utgörs av det faktum att en del av företagen
väljer att utgå från GRIs ämnesspecifika standarder och genomgående i hållbarhetsrapporten
rapportera utifrån triple bottom lines tre dimensioner. En del av företagen har motsättningsvis
rapporterat kring samtliga tre dimensioner men inte redovisat dessa i samband med GRI.
Majoriteten av hållbarhetsrapporterna som granskats i denna studie består i olika grad av
löpande text, tabeller, diagram, figurer och bilder. En del av rapporterna var intresseväckande
och lättlästa medan andra hållbarhetsrapporter kan uppfattas som mer seriösa och svårlästa.
Utformningen i hållbarhetsrapporterna kan grunda sig i vilka intressenter företagen har Gray,
Kouhy och Lavers (1995) Samtliga företag i denna studie har redogjort för flera typer av
intressenter, bland annat kunder, aktieägare, medarbetare och samhälle. Kaur och Lodhia
(2018) fann i sin studie att ett företags primära intressenter har störst påverkan på
utformningen av en hållbarhetsrapport, något som även vi i somliga fall har uppmärksammat.
Som Kaur och Lodhia (2018) hävdar, kan en hållbarhetsrapport som riktar sig främst till
kunder uppfattas som lättläst, lockande och intressant medan en hållbarhetsrapport som främst
riktar sig till aktieägare kan uppfattas som trist med mycket detaljerad information och få
bilder. Ett exempel utgör Serneke (2017) som som publicerat en väldigt färgglad
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hållbarhetsrapport som kan liknas vid en tidningsartikel med många bilder, tabeller och
diagram. Trots att det inte direkt framgår i hållbarhetsrapporten kan man i stort sett anta att
hållbarhetsrapporten är utformad med hänsyn till Sernekes kunder. I kontrast till Riksbyggen
(2017) har SEB (2017) publicerat en väldigt kort hållbarhetsrapport som endast består av text
och saknar bilder, färg och figurer. Även PwC (2017) har publicerat en färglös
hållbarhetsrapport med mycket text och få bilder, figurer och diagram.
Samtliga företag betonar vikten av ett samarbete med intressenterna för att identifiera frågor
som intressenterna tycker är väsentliga. Majoriteten av företagen har redogjort för en
intressentdialog och en väsentlighetsanalys som legat till grund för innehållet i
hållbarhetsrapporten. Detta ger en indikation på det ömsesidiga beroende som Gray, Kouhy
och Lavers (1995) observerar i sin studie och som sätter intressentdialogerna i en kontext som
ger företagen vägledning i rätt riktning. Likheterna mellan företagen i samma bransch kan
förklaras genom att de mest sannolikt har samma typ av intressenter som begär samma typ av
information. Skillnaderna mellan företagen i samma bransch kan förklaras genom de
intressenter som inte är gemensamma för samtliga företag i branschen. Exempelvis är PEAB
(2017) och Serneke (2017) börsnoterade medan Riksbyggen (2017) är privatägt, det gör att
företagens intressentfokus kan skiljas åt. Intressenter som anställda, staten, kunder, aktieägare
och investerare kan ha varierande intressen såväl inom en viss bransch som mellan
branscherna. Olika intressen hos intressenter kan i sin tur påverka både omfattningen och
innehållet i hållbarhetsredovisningarna. Denna företeelse är i vår studie väldigt tydlig och
stämmer överens med vad Chen och Bouvain (2009) hävdar, att intressenter har olika stor
påverkan på hållbarhetsredovisningarna och att det kan vara orsaken till att en del företag
väljer att fokusera främst på ekonomiska aspekter medan andra företag fokuserar främst på
miljömässiga aspekter.
Global Reportive Iniatives, ihop med andra ramverk och standarder, finns till för att öka
jämförbarheten mellan företag (GRI, 2015). Trots att samtliga bolag använder sig av
ramverket GRI har vi observerat skillnader i såväl hållbarhetsrapporterna som
väsentlighetsanalyserna och användandet av indikatorer. Detta kan bero på att GRI inte är ett
tvingande ramverk, det finns inte heller några rekommendationer gällande i vilken
utsträckning GRI ska tillämpas. Vi har under studiens gång reflekterat kring hur positivt
framställd informationen i hållbarhetsrapporterna är. Av den anledningen har studien av
Fuchs, Kalfagianni, Clapp och Busch (2011) gällande GRI varit värd att reflektera över.
Företagen i denna studie tillämpar GRI på olika sätt trots att de är verksamma inom samma
bransch eller inom samma geografiska område. Det har gjort att vi reflekterat kring huruvida
företag istället för att följa ramverket fullt ut väljer ut de indikatorer som ger intressenterna
bästa möjliga bild av företaget. Vår reflektion mynnade ut i att det är möjligt att företag
förskönar sina hållbarhetsrapporter. En bakomliggande faktor till det är att alla företag
beskriver åtgärder som vidtagits, de lägger även extra fokus på att redogöra för de områden
där utvecklingen varit positiv. Dock framgår inte i någon hållbarhetsrapport att företaget på
något sätt inte lyckats uppnå vissa hållbarhetsmål. Det framgår heller inte någon information
om de områden där företagen inte varit lika framgångsrika genom åren.
I vår studie har vi delvis funnit stöd för det som Levy, Brown och Jong (2010) hävdar,
nämligen att GRI har en tendens att skapa en viss jämförbarhet i hållbarhetsrapporterna. Efter
att ha analyserat hållbarhetsrapporterna har vi observerat att grundläggande innehåll som
GRI-index, väsentlighetsanalyser och identifiering av intressenter saknas i enstaka
hållbarhetsrapporter, något som har gjort jämförelserna i denna studie komplexa.
Motsättningsvis har vi funnit att samtliga företag på ett eller annat sätt använder sig av
återkommande indikatorer ur GRIs ramverk. Det har inneburit att vi funnit liknande teman i
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hållbarhetsrapporterna vilket stödjer Michelons, Pilonatos och Ricceris (2015) studie som
visar att övergripande jämförelse är möjlig. Rapporteringen av indikatorerna har dock inte
varit jämförbar på detaljnivå eftersom att rapporteringen skiljt sig åt gällande utformning,
grundlighet och omfattning. Vi har under studiens gång funnit ett liknande resultat gällande
lagkravets påverkan på hållbarhetsrapporterna. Eftersom att miljö, mänskliga rättigheter,
korruption, sociala förhållanden och personal behandlas i lagen (SFS 2016:947, 6 kap. 12 §)
har dessa frågor varit återkommande i majoriteten av hållbarhetsrapporterna, på så sätt har en
överskådlig jämförelse kunnat göras. Precis som i fallet med GRI skiljer sig dock
apporteringen i utformning, grundlighet och omfattning.
Av de företag vi valde att studera kan man se att alla företag i vår studie använde sig utav mer
än ett ramverk eller en standardisering i sina rapporter. Det PEAB (2017), PwC (2017) och
KPMG (2017) exempelvis har gjort är att i huvudsak utgå från GRI och sedan tillämpa ISO
14001 när det berörde miljö aspekten. Detta beror på att det inte finns något krav på att
riktlinjerna för respektive ramverk måste användas fullt ut, utan det går att välja vilka
upplysningar och mätvärden från ramverken man vill uppvisa (Roca & Searcy, 2012;
Dagilienė & Nedzinskienė, 2018). Möjligheten att själva välja vilka mätvärden som man
anser är relevanta resulterar bevisligen i en stor variation i innehållet och utformningen av
hållbarhetsrapporterna.
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6 Slutsats
Syftet med denna studie var att undersöka hur hållbarhetsrapporter i nio företag i Sverige
skiljer sig åt i utformning och innehåll. Vidare fanns intentionen att utifrån lagkrav, Global
Reporting Initiatives (GRI) och intressentteorin identifiera möjliga orsaker till observerade
skillnader och likheter. För att kunna besvara studiens forskningsfrågor och syfte har nio olika
företags hållbarhetsrapporter inom tre olika branscher djupgående studerats.
Jämförelsen av hållbarhetsrapporterna och väsentlighetsanalyserna i denna studie har visat att
det förekommer såväl likheter som skillnader mellan rapporterna. Skillnaderna som
observerats i denna studie påträffades inledningsvis i rapporteringen av de socialaekonomiska och miljömässiga aspekterna. Företagen inom byggbranschen har fokuserat på
miljömässig hållbarhet. Företagen inom revisionsbranschen har främst haft fokus på social
hållbarhet och företagen inom finansbranschen har främst fokuserat på ekonomisk hållbarhet.
Orsakerna till dessa skillnader kan förklaras med hjälp av intressentteorin och
branschtillhörigheten. Företagen inom de olika branscherna har olika typer av verksamheter
och är verksamma i olika typer av miljöer, det i sin tur gör att intressenterna ställer olika typer
av krav kopplade till olika hållbarhetsaspekter. Samtliga företag redogör för intressenternas
påverkan
på
hållbarhetsrapporternas
innehåll
genom
intressentdialoger
och
väsentlighetsanalyser.
Vid en jämförelse av de begrepp som används för att redogöra för respektive företags socialaekonomiska och miljömässiga hållbarhet har överraskande många likheter observerats. De
likheter som observerats skulle dels kunna bero på att företagen tillämpar standardiserade
ramverk som GRI och dels på att delar av hållbarhetsrapportens innehåll numera är
lagstadgad. Lagkravet gällande hållbarhetsredovisning reglerar bland annat begrepp som
personal, mänskliga rättigheter och antikorruption, dessa är också begrepp som är frekvent
återkommande i hållbarhetsrapporterna. Åtta av nio företag som varit föremål för denna studie
tillämpar GRI eller andra liknande ramverk som ISO och Global Compact. Vid analysen av
hållbarhetsrapporterna har det framkommit att majoriteten av de begrepp som är
gemensamma för en del eller samtliga företag också är begrepp som utgör en del av GRIs
indikatorer. Att företag dock tillämpar olika frivilliga ramverk eller delar av dessa har visat
sig göra jämförbarheten ännu mer komplex eftersom att det skapar en variation i såväl
hållbarhetrapportens innehåll som utformning.
Analysen av hållbarhetsrapporterna pekade även på sambandet mellan hållbarhetsrapportens
storlek, utformning och fullständighet. Majoriteten av företagen i denna studie har publicerat
en hållbarhetsrapport som en del av årsredovisningen, dessa hållbarhetsrapporter var i
genomsnitt kortare och innehöll generellt mindre information om främst de ekonomiska
aspekterna av hållbarhet. Utformningen av hållbarhetsrapporterna har skiljt sig åt dels i
sidantal och dels i struktur, det har gjort att jämförelserna mellan en del av företagen i vissa
fall varit väldigt svår eftersom att de utgått från olika väsentliga frågor och delat upp
hållbarhetsrapporten i kapitel innehållande olika information.
Jämförbarheten i hållbarhetsrapporter är ett komplext ämne och orsakerna till att
hållbarhetsrapporterna är svåra att jämföra är många, därför är det också svårt att illustrera
exakta åtgärder som skulle leda till en ökad jämförbarhet. Tanken med jämförbarheten av
hållbarhetsredovisningar är god och ska ge intressenter ett underlag för att fatta beslut, därav
är vi av åsikten att företag är i behov av tydligare lagkrav alternativt ramverk som i större
utsträckning reglerar hållbarhetsrapporternas innehåll. Detta dels för att vägleda företag i sin
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hållbarhetsrapportering och dels för att hållbarhet i sig är ett ständigt utvecklande område som
åtminstone till viss del behöver regleras. Med detta som bakgrund drar vi, likt Michelons,
Pilonatos och Ricceris (2015) avlutningsvis slutsatsen att hållbarhetsrapporter till viss del är
jämförbara företag emellan och över tid. Denna studie har visat att en övergripande jämförelse
av rapporterade begrepp och väsentlighetsanalyser går att göra, dock är skillnaderna på en
detaljnivå oerhört stora.

6.1 Kommentar till studien
Under en period på två månader har vi skrivit en uppsats om skillnaderna och likheterna i
hållbarhetsrapporter och huruvida dessa är jämförbara. Vidare söktes förklaringar till funna
likheter och skillnader utifrån utifrån lagkrav, användandet av standardiserade ramverk samt
intressentteorin. Vi bedömer att vi har lyckats att besvara frågeställningarna genomgående
och att det existerar en tydlig röd tråd genom hela arbetet. Dessutom anser vi att denna studie
bidrar till såväl intressenters som allmänhetens möjlighet att erhålla kunskap om
hållbarhetsrapportering, likheter och skillnader mellan rapporterna samt de bakomliggande
orsakerna till detta.

6.2 Förslag till vidare forskning
Hållbarhetsrapportering är idag ett viktigt verktyg för att belysa det hållbarhetsengagemang
ett företag har. Finansiell redovisning regleras idag på många sätt i syfte att utgöra underlag
för beslutsfattande. För att även hållbarhetsrapporterna ska fullgöra sitt syfte krävs att dessa är
trovärdiga, jämförbara och fullständiga. I dagsläget lämnar hållbarhetsrapporterna stora
utrymmen för tolkning. För att tids nog åstadkomma kvalitet och jämförbarhet i
hållbarhetsrapporterna krävs mer och omfattande forskning. Det skulle vara av intresse att
undersöka i vilken utsträckning det dagliga hållbarhetsarbetet avspeglar hållbarhetsrapporteringen. På så sätt skulle en studie om jämförbarhet i praktiken och teorin vara
intressant för att undersöka om företags hållbarhetsarbete skiljer sig i samma utsträckning
som företags hållbarhetsrapporter. En sådan studie skulle dessutom vara intressant att göra
med hjälp av del en kvalitativ innehållsanalys och dels djupgående intervjuer. På så sätt skulle
framtida forskare kunna redogöra för en nyanserad och övergripande helhetsbild av företagens
hållbarhetsengagemang.
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8 Appendix
8.1 Bilaga 1 – Kodningsschema
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8.2 Bilaga 2. Väsentliga frågor i respektive företag.
Företag
Riksbyggen

Ekonomiska frågor

Sociala frågor

Miljömässiga frågor

Ekonomiskt resultat.

Serneke

Anti-korruption och
finansiell uthållighet.

Materialförbrukning,
resursförbrukning, utsläpp
av farliga ämnen samt
miljö- och kvalitetssäkrade.
Hållbar värdekedja.

PEAB

Anti-korruption.

Trygga anställningsvillkor,
hälsa och säkerhet i arbetet,
mångfald och jämställdhet
samt mänskliga rättigheter.
Säker arbetsmiljö,
utvecklande arbetsplats och
samhällsengagemang.
Hälsa och arbetsmiljö,
kompetensförsörjning,
Jämställdhet, & mångfald,
attraktiva arbetsgivare,
ansvar i kund- och
leverantörskedjan samt
hållbar sponsring.

SEB

Finansiering och
investeringar.

Samhällsengagemang,
medarbetarengagemang, ITsäkerhet och motverkande
av brott.
Integritet och sekretess,
ansvarsfull arbetsgivare,
arbetsvillkor och fackliga
rättigheter,
medarbetarengagemang,
hälsa och arbetsmiljö samt
jämställdhet och mångfald.

Direkt- och indirekt
miljömässig påverkan.

Transparent rapportering,
samhällsengagemang, ITsäkerhet,
jämställdhet och mångfald,
ansvarsfull ägare samt
attraktiv arbetsgivare.

Hållbara produkter och
tjänster & inköp samt
motverka
klimatförändringar.

Skapa förtroende genom
affärsetik, samhällelig
påverkan från våra tjänster,
hållbara arbetsförhållanden,
jämställdhet & mångfald
samt samhällsförändring
Affärsetik, oberoende,
innovation & utveckling,
medarbetarengagemang,
hälsa, ledarskap,
samhällsengagemang samt
utvärdering av leverantörer.
Ansvarsfull rådgivning,
hållbar arbetsplats,
jämställdhet och mångfald,
individuell utveckling,
hållbara kunder, ansvarsfull
leverantörskedja,
samhällsutveckling och
samhällsengagemang.

Bekämpa
klimatförändringarna.

Handelsbanken Finansiell stabilitet och

Swedbank

lönsamhet, banken som
skattebetalare, löner och
ersättningar, antikorruption
och mutor, motverka
penningtvätt och
finansiering av terrorism
samt skapa aktieägarvärde.
Finansiell stabilitet, antikorruption och
penningtvätt, god
lönsamhet, avkastning till
investerare samt sund
kultur för lön och
ersättning.

PwC

Anti-korruption.

KPMG

Finansiell stabilitet &
tillväxt.

Grant Thornton

Anti-korruption.
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Klimatpåverkan,
resurseffektivitet och
utsläpp av farliga ämnen.

Direkt miljöpåverkan.

Klimatpåverkan,
ansvarsfulla transporter &
resor och
resursförbrukning.

Materialförbrukning,
ansvarsfulla transporter &
resor samt
resursförbrukning.

8.3 Bilaga 3 – Skillnader mellan företagen i byggbranschen.
Riksbyggen

Serneke

PEAB

Integrerad

Nej

Ja

Ja

GRI-index

Ja

Nej

Nej

Ramverk/riktlinjer och
certifieringar

GRI.

ISO 9001, ISO 14001, ILO
samt Global Compact.

GRI, ISO 14001 samt Global
Compact.

Sidantal (procent av
total mängd)
Intressenter

70

9

15

Ägare, bostadskunder,
förvaltningskunder, kommuner,
politiker, myndigheter,
medarbetare och leverantörer
samt entreprenörer.

Kunder, samhälle, ägare,
leverantörer samt
medarbetare.

Allmänheten, media, politiker,
kunder, medarbetare och
aktieägare samt leverantörer.

Väsentlighetsanalys

Nej

Ja

Ja

Sidantal (procent av
total mängd)

24 av 70 (34%)

2 av 9 (22%)

5 av 15 (33%)

Vad lämnas mest
utrymme?
Hur delas miljöområdet
upp?

Koldioxidutsläpp och
resursförbrukning.
Inslag av miljömässig
hållbarhet finns fördelad i hela
rapporten.

Resursförbrukning & avfall.

Koldioxidutsläpp och
klimatpåverkan.
Endast ett kapitel om miljö.

Exempel på
samarbeten?

Positive Footprint Housing och
Volvo.

BREEAM, LEED, Svanen
och Miljöbyggnad.

Naturvårdsverkets
innovationstävling.

Fokus enligt rapport?

Resursförbrukning och farliga
utsläpp.

En hållbar värdekedja,

Klimatpåverkan,
resurseffektivitet och farliga
utsläpp.

Sidantal (procent av
total mängd)

19 av 70 (27%)

2,5 av 9 (28%)

3 av 15 (20%)

Vad lämnas mest
utrymme?

Attraktiv arbetsgivare och
samhällsengagemang.

Hur delas det sociala
upp?

Inslag av social hållbarhet finns
fördelad i hela rapporten.

Exempel på
samarbeten?

Svensk Kooperation,
Arbetsförmedlingen och
Teskedsorden.

Övrigt

Miljö

Utbildningar i miljöfrågor,
resurseffektivitet, avfall samt
energianvändning.

Socialt ansvar

Fokus enligt rapport?

Kontroll och uppföljning av
leverantörer samt säkerhet.
Samhällsengagemang,
jämställdhet och mångfald,
kompetensutveckling samt
säkerhet.

Endast ett kapitel om
människa.

Håll Nollan.

En säker arbetsmiljö,
utvecklande arbetsplats,
samhällsengagemang

Hälsa och arbetsmiljö,
kompentensförsörjning,
jämställdhet & mångfald,
ungas utbildning, mentorskap
etc.

0,5 av 9 (17%)

0,5 av 15 (3%)

Ekonomiskt ansvar
Sidantal (procent av
total mängd)

6 av 70 (9%)
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Vad lämnas mest
utrymme?

Ekonomiskt resultat och
indirekt ekonomisk påverkan.

Etik och antikorruption.

Anti-korruption.

Hur delas det
ekonomiska upp?

Inslag av ekonomisk hållbarhet
finns fördelad i delar av
rapporten.

Endast en rubrik gällande
ekonomisk hållbarhet.

Endast få meningar om antikorruption.

Överenskommelse mot mutor
och korruption (ÖMK).

Överenskommelse mot mutor
och korruption (ÖMK).

Etik och antikorruption samt
finansiell uthållighet.

Etik och antikorruption och
ansvar i leverantörskedjan.

Exempel på
samarbeten?
Fokus enligt rapport?

Hållbar och lönsam ekonomisk
tillväxt.
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8.4 Bilaga 4 - Skillnader mellan företagen i finansbranschen.
SEB

Handelsbanken

Swedbank

Integrerad

Ja

Nej

Ja

GRI-index

Nej

Ja

Ja

Ramverk/riktlinjer och
certifieringar
Sidantal (procent av
total mängd)
Intressenter

GRI, Global Compact

GRI, ISO 27001, Global
Compact
60

GRI, ISO14001, Global
Compact
21

Kunder, medarbetare och
leverantörer.

Kunder, medarbetare,
aktieägare och
obligationsinvesterare samt
samhället i övrigt.

Kunder, ägare/investerare,
medarbetare och
samhällsaktörer.

Väsentlighetsanalys

Nej

Ja

Ja

Sidantal (procent av
total mängd)

1 av 5 (20%)

9 av 60 (15%)

3 av 21 (14%)

Vad lämnas mest
utrymme?

Miljömässigt hållbar
finansiering och kreditgivning.

Utsläpp, resursförbrukning
samt utvärdering av
leverantörer.

Hur delas
miljöområdet upp?

Direkt- och indirekt
miljöpåverkan.

Exempel på
samarbeten?

Hermes EOS, Institutional
Investors Group on Climate
Change (IIGCC) och Carbon
Disclosure Project (CDP).

Utsläpp, resursförbrukning,
tjänstresor samt miljöhänsyn
vid investeringar,
kreditgivningar etc.
Minska bankens
miljöpåverkan samt i
finansiella nyckeltal.
FN:s principer för hållbara
investeringar och FN:s
miljöprogram (UN
Environment Programme).

Fokus enligt rapport?

Direkt- och indirekt
miljöpåverkan.

Miljömässiga
väsentlighetsfrågor samt
bankens indirekta- och direkta
miljöpåverkan.

Bankens miljöpåverkan.

Sidantal (procent av
total mängd)

1,5 av 5 (30%)

18 av 60 (30%)

6 av 21 (28%)

Vad lämnas mest
utrymme?

Arbetsrätt och sociala
relationer

Medarbetarengagemang.

Hur delas det sociala
upp?

Direkt- och indirekt påverkan
utifrån mänskliga rättigheter
och arbetsrätt och sociala
relationer.

Samhällsengagemang,
mänskliga rättigheter samt
medarbetare.
Rubriker för respektive
fokusområde; banken och
kunderna, banken och
samhället, banken som
arbetsgivare.

Exempel på
samarbeten?

ILO Core, FN:s
Allmänna förklaring om
mänskliga rättigheter,

FN:s riktlinjer för företag och
mänskliga rättigheter, ECPAT
Sverige och Studentprogram.

Fokus enligt rapport?

Arbetsrätt och sociala
relationer

Sociala väsentlighetsfrågor
samt bankens indirekta- och
direkta sociala påverkan.

FN:s riktlinjer för företag och
mänskliga rättigheter och
Finanskoalitionen mot
barnsexhandel.
IT-säkerhet,
medarbetarengagemang samt
samhällsengagemang.

1 av 5 (20%)

23 av 60 (38%)

9 av 21 (43%)

Övrigt

5

Miljö

Direkt- och indirekt
miljöpåverkan.
FN:s miljöprogram för den
finansiella sektorn och
Montreal Carbon Pledge.

Socialt ansvar

I rubriker för respektive
område: Medarbetare,
mänskliga rättigheter samt
samhällsengagemang.

Ekonomiskt ansvar
Sidantal (procent av
total mängd)
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Vad lämnas mest
utrymme?

Anti-korruption

Bankens affärskultur
innehållande
löner/ersättningar och antikorruption/mutor.

Ekonomisk hållbarhet
gällande betalning, sparande
och långivning.

Hur delas det
ekonomiska upp?

Direkt- och indirekt påverkan
gällande Anti-korruption

I rubriker för respektive
fokusområde; bankens
indirekta ekonomiska
påverkan, bankens
affärskultur etc.

I rubriker för respektive
område: Spara/placera,
låna/finansiera, upphandla,
antikorruption samt skatt.

Exempel på
samarbeten?

FN:s principer för ansvarsfulla
investeringar och
Ekvatorprinciperna.

2° Investing Initiative,
Principles for Responsible
Investment (PRI), och
Ekvatorprinciperna.

Global Investment
Performance Standards och
FN:s principer för hållbara
investeringar.

Fokus enligt rapport?

Anti-korruption

Ekonomisk utveckling samt
ekonomiskt värdeskapande.

Ekonomiskt stabil bank samt
antikorruption.
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8.5 Bilaga 5 – Skillnader mellan företagen i revisionsbranschen.
PwC

KPMG

Grant Thornton

Integrerad

Ja

Nej

Ja

GRI-index

Ja

Ja

Ja

Ramverk/riktlinjer och
certifieringar

GRI, ISO 14001, Global
Compact, Agenda 2030 samt
International Integrated
Reporting Committee (IIRC).

GRI, ISO 14001, Global
Compact,

GRI, Global Compact samt
International Integrated
Reporting Framework (IIRC).

Sidantal

12

30

9

Intressenter

Junder, medarbetare samt
delägare.

Väsentlighetsanalys

Ja

Kunder, medarbetare,
potentiella medarbetare samt
delägare
Ja

Kunder, medarbetare,
potentiella medarbetare och
ägare.
Ja

1 av 12 (8%)

2 av 30 (7%)

1 av 9 (11%)

Utsläpp av växthusgaser,
resursförbrukning samt
cirkulärt flöde.
Utsläpp av växthusgaser,
resursförbrukning samt
cirkulärt flöde.

Resursanvädning och
resurseffektivitet.

Klimatpåverkan.

Resurseffektivitet,
resursanvädning, affärsresor
och koldioxidutsläpp.

Tjänsteresor,
resursförbrukning samt avfall.

FN:s klimatpanel och COP21.

BREEAM, Global Climate
Respons (GCR) och LEED.
Klimatpåverkan.

Klimatpåverkan.

Övrigt

Miljö
Sidantal (procent av
total mängd)
Vad lämnas mest
utrymme?
Hur delas miljöområdet
upp?
Exempel på
samarbeten?
Fokus enligt rapport?

Minska utsläpp av
växthusgaser, minska
resursförbrukning samt
återanvända och återvinna.

Socialt ansvar
Sidantal (procent av
total mängd)
Vad lämnas mest
utrymme?

5 av 12 (42%)

10 av 30 (33%)

4 av 9 (44%)

Arbetsmiljö, mångfald &
jämställdhet.

Medarbetare och
samhällsengagemang.

Samhällsengagemang,
medarbetare, jämställdhet &
mångfald.

Hur delas det sociala
upp?

Hållbara medarbetare och
samhällsengagemang.

Medarbetare,
samhällsengagemang.

Medarbetare, hälsa,
inkluderande kultur samt
jämställdhet & mångfald.

Exempel på
samarbeten?

Mentorprogrammet Include,
Mitt Livs Chans, Walk & Run
for Charity och Business
Challenge

Women Corporate Directors
(WCD), Ung Företagsamhet
och praktikprogrammet
"äntligen jobb".

Hand in hand, DI Gasell,
YEoS (Young Entrepreneurs
of Sweden) samt VA Kvinna
Entreprenör.

Fokus enligt rapport?

Hållbara arbetsförhållanden,
mångfald och likabehandling,
ansvarsfull leverantörskedja
samt samhällelig påverkan.

Jämställdhet & mångfald,
medarbetare, hälsa, ledarskap
och samhällsengagemang.

Öka hållbar tillväxt i
samhället, hållbart arbetsliv
och ansvarsfull rådgivning.

1 av 12 (8%)

4 av 30 (13%)

1 av 9 (11%)

Anti-korruption och
skatteredovisning.
Anti-korruption och
skatteredovisning.

Ekonomiskt värdeskapande.

Antikorruption samt diverse
ekonomiska nyckeltal.
Endast antikorruption.

Ekonomiskt ansvar
Sidantal (procent av
total mängd)
Vad lämnas mest
utrymme?
Hur delas det
ekonomiska upp?

Endast ekonomiskt
värdeskapande.
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Exempel på
samarbeten?

WBCSD (World Business
Council on Sustainable
Development).

Fokus enligt rapport?

Skapa förtroende genom
affärsetik, antikorruptionsarbete och oberoeede.

Finansiell stabilitet och
tillväxt.

Endast antikorruption.
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