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Sammanfattning
Titel: Hållbarhetsredovisning - En studie om kvalitet i Svenska byggföretags
hållbarhetsredovisningar.
Problem: Ämnet hållbarhet och hållbar utveckling har under de senaste åren fått allt större
uppmärksamhet. I takt med det har företagen får större krav på sig att ta ansvar och visa på att
det bidrar till ett hållbart samhälle genom att upprätta en hållbarhetsrapport. En bransch som
visat sig vara ett stort problem och som fått allt större krav på sig i hållbarhetsfrågan är
byggbranschen. Tidigare forskning har dock visat att hållbarhetsrapporter har haft stora brister
i kvaliteten.
Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva och öka förståelsen för begreppet kvalitet och
kvalitet i hållbarhetsredovisningar. Studien syftar till att undersöka och fastställa kvaliteten i
svenska företags hållbarhetsredovisningar mellan år 2014 och 2016 och undersöka om en
utveckling har skett avseende rapporternas kvalitet.
Metod: Utifrån studiens syfte används en komparativ tvärsnittsdesign och en kombination av
kvantitativ och kvalitativ forskningsstrategi används. En innehållsanalys görs av företagens
hållbarhetsredovisningar och dess kvalitet bedöms utifrån ett förutbestämt kodningsschema.
Resultat och slutsats: Resultatet visar att kvaliteten i företagens hållbarhetsrapporter har ökat
mellan åren 2014 och 2016 men att det fortfarande finns utrymme för förbättring.
Hållbarhetsredovisningens relevans översteg dess trovärdighet.
Nyckelord: Hållbarhetsrapport, hållbar utveckling, kvalitet, relevans, trovärdighet.

Abstract
Title: Sustainability report - A study of quality in Swedish construction companies'
sustainability reports.
Problem: Sustainability and sustainable development has gained more attention in recent
years. As a result, companies are more committed to taking responsibility and demonstrating
that it contributes to a sustainable society by publishing a sustainability report. An industry
that has proved to be a major problem, and which has become increasingly demanding in the
sustainability issue, is the construction industry. However, previous research has shown that
sustainability reports have shortcomings in its quality.
Purpose: The purpose of this paper is to describe and enhance understanding of the concept
of quality and quality in sustainability reports. The study aims at investigating and
determining the quality of Swedish companies' sustainability reports between 2014 and 2016
and investigating whether there has been a development regarding the quality of the reports.
Methodology: Based on the purpose of the study, a comparative cross-sectional design is
used and a combination of quantitative and qualitative research strategy. A content analysis is
done by companies' sustainability reports and its quality is assessed based on a predetermined
coding scheme.
Results and conclusions: The results show that the quality of corporate sustainability reports
has increased between 2014 and 2016, but there is still room for improvement. The relevance
of sustainability reporting exceeded its credibility.
Keywords: Sustainabilty report, sustainability, quality, relevance, credibility.

Begreppsdefinitioner
CSR: Corporate Social Responsibility
EU: Europeiska Unionen
FN: Förenta nationerna
GRI: Global Reporting Initiative
IASB: International Accounting Standards
TBL: Triple Bottom Line
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1. Inledning
I detta avsnitt redogörs bakgrunden till det problem studien avser att undersöka.
Hållbarhetsredovisningens innebörd presenteras och följs upp av den problemdiskussion
ämnet medför. Fortsatt mynnas resonemangen ut till studiens forskningsfråga, syfte och
avgränsningar.

1.1 Bakgrund
Hållbar utveckling utgör en allt viktigare och växande fråga i dagens samhälle och kraven på
företagens bidrag till hållbar utveckling ökar. Begreppet hållbar utveckling spreds
internationellt år 1987 i Brundtlandskommissionens rapport Vår gemensamma framtid som
skrevs av FN:s Världskommission för miljö och utveckling (Nationalkommittén, 2003). Och
begreppet definierades enligt följande;
”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (FN.se).
Begreppet Corporate Social Responsibility CSR syftar till företagens sociala ansvar och
definieras av EU-kommissionen ”som företagens ansvar för deras inverkan på samhället”
(Europeiska kommissionen, 2018). Dock omfattas området CSR av allt mer än EUkommissionens korta definition och är en tolkning mellan kombinationerna; hållbar
utveckling, hur företaget sköts och företagens ansvar (Löhman & Steinholtz 2005, s. 15).
Begreppen CSR och hållbar utveckling brukas ofta synonymt och skillnaden mellan dem är
ytterst liten. Man kan säga att Corporate Social Responsibility är förenat med företagets
verksamhet och det sociala och samhälleliga ansvar verksamheten innebär, medan hållbar
utveckling syftar till frågor om jordens resurser och framtida generationers levnad på en
global nivå (Westermark, 2013, s. 26). De företag som valt att arbeta med CSR och hållbar
utveckling redovisar ofta resultatet av arbetet genom att upprätta en hållbarhetsredovisning
(Löhman & Steinholtz, 2005, s. 25). Men att återspegla företagens bidrag till hållbar
utveckling kan också te sig under en rad andra namn som exempelvis; hållbarhetsrapport,
Sustainaibily Report eller CSR-rapport (Habek & Wolniak, 2016). I detta dokument kommer
därför dessa olika beteckningar att accepteras som likvärdiga och utbytbara. Grundat på
Arvidssons (2017) forskning, som funnit att benämningen CSR och CSR- rapporter lyser med
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sin frånvaro kommer denna uppsats genomgående att använda sig av hållbarhetsrapport och
hållbarhetsredovisning.
Sedan 1990-talets början har hållbar utveckling allt mer börjat ses som bestående av tre
grundläggande delar; miljö, ekonomi och samhälle. Miljöområdet klassas exempelvis av:
klimatförändringar, avfall, transport och markanvändning. Ekonomiområdet: intäkter,
kostnader, resultat, skulder, bidrag och skatter. Samhällsområdet: hälsa, hygien, sjukdomar,
fattigdom, utbildning och mänskliga rättigheter. Att se hållbar utveckling som tre
beståndsdelar förespråkas också av John Elkington som introducerade termen Tripple Bottom
Line på 1990-talet (Frostenson et al. 2013, s. 10). I och med att Sverige varken lider av
ekonomiska tillväxtproblem eller större sociala klyftor i samhället har miljöfrågorna fått stort
fokus, vilket också förklarar varför svenskar vanligen drar ett likhetstecken mellan
hållbarhetsfrågan och miljöfrågan (Löhman & Steinholtz, 2004, s.22).
Hållbarhetsredovisningens form och innehåll varierar. Den kan bestå av ett fristående
dokument, vara en angränsad del av företagets tryckta redovisning eller integrerad i
årsredovisningen (Westermark, 2013, s. 175).
Det finns olika sätt att uttrycka vad hållbarhetsredovisning egentligen är, ett av dem är att
hållbarhetsredovisningen beskrivas som en ram för att redovisa ekonomiska, sociala och
miljömässiga aspekter av företagets verksamhet (Frostenson et al. 2015, s. 8). Ett annat sätt
att beskriva hållbarhetsredovisning är som ett sätt att ”mäta, presentera och ta ansvar
gentemot intressenter, både inom och utanför organisationen, för vad organisationen uppnått i
sitt arbete mot en hållbar utveckling” (Frostenson et al. 2015, s. 9).
Det finns flera sätt att skildra hållbarhetsinformation på. Vanligtvis sker redovisningen utifrån
ett ramverk. Global Reporting Initiative, GRI, grundades 1997 och är ett internationellt
standardiseringsorgan som tillhandahåller ett ramverk av riktlinjer för upprättande av
hållbarhetsredovisning (Westermark, 2013, s. 32). GRI är både den första och mest använda
globala redovisningsstandarden för de som väljer att hållbarhetsredovisa (2000-2006, GRI).
Deras syfte är att hjälpa företag runt om i världen att förstå och kommunicera sin påverkan på
klimatförändringar, socialt välbefinnande, mänskliga rättigheter och andra kritiska
hållbarhetsfrågor (GRI 2000-2006).
Standarden är också den vanligaste i Sverige, 2015 tillämpade 66 % av de 100 största
företagen i Sverige GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning (KPMG). Under det senaste
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årtiondet har olika standarder presenterats för hur hållbarhetsinformation bör redovisas.
Utöver GRI:s riktlinjer finns det också ytterligare standarder som exempelvis: FN:s Global
Compact, ISO 26000, FN:s Guiding Principles Reporting Framework och integrerad
rapportering (FAR).
Dock kvarstår behovet av en allmänt accepterad internationell ram för hållbarhetsrapportering
(Bonsón & Bednárova, 2015).
Det finns en tilltagande förväntan hos intressenter på ökad insyn i företagens affärsbeslut och
dess påverkan på samhället och miljön (Habek, 2017), vilket är en av orsakerna till att vi idag
kan se ett växande antal företag som förbereder hållbarhetsrapporter (Habek & Wolniak,
2016). Men rapporterna går inte fria från kritik, bland annat riktar Gray (2010) kritik mot
begreppet hållbarhet och menar att begreppet är mycket komplext och att det krävs en
nyanserad förståelse av vad hållbarhet faktiskt är. Rapporten i sig kritiserar han för att faktiskt
inte påverka hållbar utveckling (Gray, 2010).
Andra forskare (Michelon et al. 2015; Habek & Wolniak, 2016; Habek, 2017) betonar att
kvaliteten på rapporterna varierar mycket och att det i sin tur intensifierar problem med
exempelvis; jämförelse och utvärdering av de resultat som uppnåtts inom området hållbar
utveckling.

1.2 Problemdiskussion
Historiskt sett har hållbarhetsredovisning varit en frivillig upplysning (Frostenson, 2015, s.
114). Men hösten 2016 fastslogs en ny lag gällande upprättande av obligatorisk
hållbarhetsrapport för stora företag i Sverige. Från och med räkenskapsåret 2017 måste
börsbolag som uppfyller vissa kriterier redovisa hållbarhetsinformation relaterat till särskilda
områden (Arvidsson, 2010; ÅRL 2016:947 ). I och med ökningen av de hittills frivilliga
hållbarhetsrapporterna har också problem identifierats avseende den varierande kvaliteten.
Rapporterna har på senaste tiden främst kritiserats på grund av dess brist på trovärdighet och
relevans (Michelon et al. 2015; Habek & Wolniak, 2016; Habek, 2017; Lock & Seele, 2015;
Leitoniene & Sapkauskiene, 2015). Bebbington & Larrinaga (2014) menar på att saknaden av
allmänt accepterade och tydliga riktlinjer för hållbarhetsredovisning är ett bidrag till denna
problematik.
2015 visade en undersökning av KPMG att hållbarhetsrapportering av Svenska företag är
bland de bästa i världen på att hållbarhetsredovisa KPMG (2015) och Arvidsson (2017)
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understryker att Svenska hållbarhetsrapporters kvalitet utmärker sig internationellt. Habek &
Wolniaks (2016) undersökning av Sverige och andra utvalda EU-länder visar dock att
kvalitetsnivån i allmänhet är låg i de studerade ländernas hållbarhetsredovisningar.
Bedömning av hållbarhetsrapporter kan ske på olika sätt. Vissa forskare använder
kvalitetsrapporteringsprinciper som rekommenderas av GRI eller andra organisationer som
bedömningskriterier för hållbarhetsrapporters kvalitet. Andra utvärderar kvaliteten på
rapporterna utifrån egna ramar eller med hjälp av en innehållsanalys (Habek & Wolniak,
2016). Generellt sett kan tidigare genomförda studier av informationskvalitet delas upp i två
huvudgrupper. Studier utförda genom kvantitetsanalys, som baseras på mängden information
inom ett visst intresseområde. Eller studier utförda genom kvalitetsanalys för att avgöra nivån
av innehållets kvalitet. Problemet med de metoder som endast är baserade på kvantitativ
information är att de inte tar hänsyn till kvaliteten på upplysningarna då rapporten kan
innehålla irrelevant och ofullständig information. Vilket i sin tur bidrar till en vilseledande
eller dålig kvalitetsnivå (Habek, 2017). Vanligen väljer dock företag att fokuserar på volym
snarare än kvalitet (Leitoniene & Sapkauskiene, 2015).
IFRS anger att kvaliteten på offentliggörandet av finansiell information måste ha följande två
grundläggande egenskaper; relevans och pålitlig representation. Följt finns det förstärkande
egenskaper;

jämförbarhet,

verifierbarhet,

tidslinje

och

förståbarhet

(Leitoniene

&

Sapkauskiene, 2015). GRI har utvecklat en modell som till stora delar påminner om IASB:s
föreställningsram men istället för IFRS:s kvalitativa egenskaper använder GRI istället sig av
principer och skiljer innehållsliga och kvalitativa principer åt (Frostenson, 2015, s. 115).
Habek & Wolniak (2016) och Habek (2017) bedömer kvaliteten på hållbarhersredovisningar
utifrån två egenskaper; rapportens trovärdighet och relevans. De använder sig av ett
kvalitetsbedömningsschema som innehåller 17 kriterier, varav 6 kriterier inom relevans och
11 kriterier inom trovärdighet. De kommer bland annat fram till att relevansen överstiger
rapporternas

trovärdighet.

Lock

&

Seele

(2015)

analyserade

i

sin

tur

hållbarhetsredovisningars trovärdighet utifrån genom att använda fyra av sina egna mått;
förståelse, sanning, uppriktighet och lämplighet. Och deras resultat visar att europeiska
hållbarhetsrapporter har låg trovärdighet.
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Leitoniene & Sapkauskienes (2015) studie visar att kvaliteten av hållbarhetsredovisningen är
som högst i aktiebolagens redovisningar och inom sektorer som har en betydande
miljöpåverkan. De betonar att kvalitet som objekt är komplext, både känsligt, subjektivt och
svårbedömt.
Ju mer omdebatterad en bransch är desto mer tenderar företag inom den att publicera
hållbarhetsredovisningar (Westermark, 2013, s. 181). En bransch som pekats ut som en stor
bidragande del av klimatproblemet är byggbranschen som står för upp till hälften av den
globala klimatbelastningen, vilket Bennewitz (2012) menar också innebär att byggbranschen
kan vara halva lösningen på klimatproblemet.
Energianvändningen är en av de frågorna som är direkt kopplade till utsläpp av växthusgaser
(Bennewitz, 2012). Utsläppen uppgår till närmare 10 miljoner ton koldioxidekvivalenter och
den klimatpåverkan Sveriges byggande bidrar till är storleksmässigt den samma som
personbilstrafikens utsläpp (Iva & Sveriges Byggindustrier, 2014).
Byggbranschen har ett sort ansvar för branschens inverkan på hållbarhetsfrågan men också att
visa ansvar för branschens långsiktiga trovärdighet.
Ett annat uppmärksammat problem är arbetsmiljön.

Jämfört med andra branscher har

byggbranschen en mycket påfrestande arbetsmiljö där fler arbetsolyckor och sjukfrånvaro
anmäls mer än snittet för samtliga branscher (Arbetsmiljöverket, 2015).
Tidigare forskning inom området har främst gjorts av europeiska eller internationella
hållbarhetsredovisningar där jämförelser utförts mellan olika branscher eller
bakomliggande orsaker till upprättande av hållbarhetsredovisning. Sällan ses studier
med Sverige fokus och inom en och samma bransch. Denna forskning bidrar till detta
gap inom litteraturen.

1.3 Problemformulering
Följande forskningsfråga har skapats utifrån studiens bakgrund och problemdiskussion;
•

Hur har kvaliteten i svenska företags hållbarhetsredovisningar förändrats över tid
mellan åren 2014 och 2016?
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1.4 Syfte
Syftet med denna uppsats är att beskriva och öka förståelsen för begreppet kvalitet och
kvalitet i hållbarhetsredovisningar. Studien syftar till att undersöka och fastställa kvaliteten i
svenska företags hållbarhetsredovisningar mellan år 2014 och 2016 och undersöka om en
utveckling har skett avseende rapporternas kvalitet.

1.5 Avgränsningar
Studien fokuserar på hållbarhetsredovisningar publicerade som separata dokument eller
integrerat i årsredovisningen och har avgränsat sig till den informationen som publicerats
inom aspekterna för hållbarhet och hållbar utveckling och tar inte hänsyn till de finansiella
resultaten som presenteras i årsredovisningen eller dess påverkan på företagens
hållbarhetsrapportering. Information från företagens hemsidor har inte tagits med vid
bedömningen av rapporternas kvalitet.
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2. Referensram
I detta avsnitt presenteras först begreppet Corporate Social Responsibility och de tre olika
dimensionerna inom hållbar utveckling. Därefter följer motiv till att hållbarhetsredovisa,
hållbarhetsredovisningens olika form innehåll. Avsnittet mynnar ut i informationskvalitet och
kvalitet i hållbarhetsredovisningar.

2.1 Corporate Social Responsibility
EU kommissionen definierar Corporate Social Responsibility, CSR: ”som företagens ansvar
för deras inverkan på samhället” (Europeiska kommissionen, 2018). Området CSR är dock
allt mer omfattande än EU kommissions korta definition och är en tolkning mellan
kombinationerna; hållbar utveckling, hur företaget sköts och företagens ansvar (Löhman &
Steinholtz 2005, s. 15). Grankvist (2009) menar att CSR i grund och botten avser företagens
frivilliga samhällsansvar och detta ansvar kan delas upp i tre huvudområden; miljömässigt
ansvarstagande, socialt ansvarstagande och ekonomiskt ansvarstagande.
Det ökade intresset för företagens sociala ansvar har bidragit till ett bredare utbud av olika
typer av CSR- aktiviteter hos företagen (Michelon et al. 2015). Det finns flera drivande
krafter som bidragit till tillväxten av CSR. En av de mest väsentliga är den värdeförskjutning i
samhället, där värderingen gått från materiella till immateriella värderingar vilket lett till att
samhället har insett farorna med bland annat miljöförstöring och allt för stora sociala och
ekonomiska klyftor. Det krävs mer än bara en utmärkt produkt från företagen i dagens
samhälle. Konkurrensen präglas också av värderingar och ansvar och därmed mer CSRaktiviteter från företagen. (Löhman & Steinholtz 2005, s. 36).
Under de senaste åren har CSR-rapporter fått sig allt större vetenskapligt intresse och den
senare forskningen har lagt vikten på CSR-rapporteringen och dess inverkan på finansiella
siffror (Lock & Seele, 2016). CSR har också fått en stor spridning som internationellt
begrepp. Det råder dock tvivel kring order ”Social” i Corporate Social Responsibility, vilket
har bidragit till felaktiga slutsatser om att det endast handlar om socialt ansvarstagande och
inte miljömässiga eller ekonomiska. Detta är grunden till att många företag istället väljer att
benämna området som Corporate Responsibility, CR (Grankvist, 2009, s. 19).
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De företag som valt att arbeta med CSR använder sig ofta av hållbarhetsredovisningar där de
redovisar resultatet av arbetet (Löhman & Steinholtz, 2005, s. 25) men en CSR-rapport
behöver dock inte vara synonymt med hållbarhetsredovisning (Westermark, 2013, s. 33) och
skillnaden mellan begreppen CSR och hållbar utveckling är ytterst liten. Det som skiljer dem
åt är betoningen av hållbar utvecklings globala nivå, då CSR är förenat med företagens
verksamhet och dess samhällsansvar. Det företag anser som hållbar utveckling behöver
nödvändigtvis inte vara ett globalt perspektiv av hållbar utveckling (Westermark, 2013, s. 26).

2.1.1 De tre dimensionerna
Hållbar utveckling definierades i Brundtlandsrapporten som en sammansättning av tre
dimensioner; ekonomisk-, miljömässig- och social hållbarhet. I Figur 1 illustreras de tre
dimensionerna som omfattas i begreppet hållbar utveckling.
Ekonomisk hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet är ett komplext begrepp som är sammanflätat av alla nivåer av hållbar
utveckling från företagens nivå till ett globalt perspektiv.
Det handlar om att hushålla med resurser och använda dem på ett lämpligt sätt och med en så
lång livslängd som möjligt.
Organisationer och företag skapar med hjälp av att tillfredsställa kunderna på marknaden
ekonomisk hållbarhet. Det handlar om väl fungerande marknader med attraktiva produkter på
såväl nationellnivå som internationell (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 638).
Miljömässig hållbarhet
Miljömässig hållbarhet även kallat ekologisk hållbarhet handlar om att företag och människor
strävar efter ett samhälle med långsiktigt perspektiv på naturen, miljön och dess
naturtillgångar. Det handlar således om att utveckla produkter och produktionsprocesser som
inte tar skada på miljön varken under produktionen, användandet eller efter användandet,
d.v.s. under produktens hela livscykel. Det är viktigt att företagen arbetar för slutna kretslopp
där processerna mellan att bygga upp och bryta ner sker i balans och utan onödigt slöseri men
också för att minska påverkan på människans hälsa samt bevarande av vattnets, jordens och
ekosystemets produktionsförmåga (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 638).
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Social hållbarhet
Det finns idag ingen allmän definition på social hållbarhet, men det syftar till i grund och
botten till människor och alla människors lika värde. Att fördelning sker på ett rättvist sätt av
makt, resurser och inflytande så att människor känner trygghet och att dess grundläggande
behov uppfylls. Ett exempel är att människor på arbetsplatsen känner sig betydelsefulla och
delaktiga i en stimulerande arbetsmiljö. Ur ett globalt perspektiv handlar det om krig, svält
och andra stora mänskliga förtryck (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 639).

2.2 Motiv till hållbarhetsredovisning
I en hållbar utveckling hänger samhälle, ekonomi och miljö samman.

Förändringar i

samhället och behovet av att adressera dessa kan i stort ses som spridningen av begreppet
hållbar utveckling. Hållbarhetsredovisningen kan ses mot bakgrund av lokala och globala
förändringar och konsekvenser som inte kan hanteras av de juridiska ramverken. Det har
hittills inte varit möjligt att lösa problemen kring miljöförstöring, korruption och mänskliga
rättigheter genom vissa regler för hur vi ska agera. Företagens roll har blivit allt större och de
har fått ökade krav på sig på grund av dess möjlighet att påverka (Frostenson et al. 2013, s.
11).
Enligt en studie KPMG gjorde 2010 finns det en rad olika potentiella anledningar till att
företag väljer att redovisa sitt hållbarhetsarbete. Exempelvis för att följa regelverk,
marknadsföra resultatet av sitt hållbarhetsarbete för intressenterna och samtidigt samverka
med intressenternas förväntningar av företaget (EU-rapport, the state of play in sustainability
reporting). Westermark (2013) har bland annat i likhet med tidigare studier (Bebbington et.al,
2008; Werther & Chandler, 2005) listat flera rationella alternativa skäl till att upprätta
hållbarhetsredovisning; stärka företagets image, överleva marknaden, behaga intressenterna,
riskhantering, förbättra sitt rykte, ge en lösning till hållbarhetsproblemet och global
varumärkesförstärkning (Westermark, 2013, s. 77).
Tidigare forskning ger att företag både haft legitimitet- och intressentsyften, dessa syften kan
vara svåra att hålla isär men de som framhåller legitimitet framhåller hur omgivningen
uppfattar organisationer ur samhällets normer och värderingar (Frostenson, 2015, s. 71).
Enligt legitimitetsteorin uppnår ett företag legitimitet genom att engagera sig i de
samhällsförväntningar som finns där de verkar. Detta medför att företag ofta frivilligt väljer
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att upprätta hållbarhetsrapporter för att bevara, reparera eller få legitimitet med relevanta
intressenter (Arvidsson, 2010). Stora företag är både synligare och mer utsatta för allmän
granskning när det gäller legitimitetsteori (Arvidsson, 2010) och Werther & Chandler (2005)
menar att aktiviteter inom företaget som avböjer från förväntningarna av samhället både
skadar och förstör varumärket ur intressenternas perspektiv. Därför ses hållbarhetsredovisning
som en slags försäkran mot misstag.
Tidigare studier visar att hållbarhetsredovisningar har en tendens att innehålla ett överflöd av
positiva upplysningar och en rådande brist av negativ information, vilket anses vara ett
verktyg att förbättra företagets legitimitet och rykte. Genom att avslöja de negativa aspekterna
kan företagets rykte äventyras. Dock visar det sig att genom att inte uppge de negativa
aspekterna kan företag uppleva ökad misstro av tillförlitligheten i sin hållbarhetsredovisning
(Hahn & Lülfs, 2014).
De som framhåller intressentteorin framhåller att redovisningen har börjat ses mer och mer ur
ett användarperspektiv, som lett till att användarna av redovisningen, intressenterna, fått allt
större fokus. En intressent ses vanligen som någon som kan beröras av eller berör
organisationen.

I

den

traditionella

finansiella

redovisningen

talas

det

om

två

huvudintressenter; investerare och kreditgivare. I den mer moderna redovisningen inkluderar
det en större grupp som bland annat inkluderar kunder, leverantörer, anställda, myndigheter
och samhället i stort (Frostenson, 2015, ss. 69-70).
Hållbarhetsredovisningens framväxt har bidragit till den ökade uppmärksamheten så allt fler
användare brukar hållbarhetsinformation som bedömningsgrund av ekonomiska beslut
(Frostenson, 2015, s. 70). På grund av ett intressenttryck, förväntas företagen att minska
informationsasymmetrin mellan företagen och dess intressenter genom att ge ut
hållbarhetsinformation (Hahn, Lülfs, 2014).
Det finns många likheter mellan intressentteorin och legitimitetsteorin, Deegan & Unerman
(2011) menar att det vore fel att skilja på dem som två helt olika teorier. Då legitimitetsteorin
fokuserar i stort på samhällets förväntningar medan intressentteorin är mer förfinad genom att
referera till särskilda grupper inom samhället.
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2.3. Hållbarhetsredovisningens form och innehåll
En hållbarhetsredovisning kan se ut på olika sätt och har olika typ av innehåll och struktur.
Den kan bland annat presenteras som ett separat dokument eller vara integrerad i företagets
årsredovisning. Vanligtvis är hållbarhetsredovisningen publicerad på företagets egen hemsida
tillgänglig för nedladdning eller endast läsning. Det är inte ovanligt att det går att beställa
hållbarhetsredovisningen i tryckt version, men den kan också helt sakna fysisk form och
endast vara tillgänglig via internet (Westermark, 2013, s. 175).

2.3.1 Hållbarhetsredovisning enligt GRI
Global Reporting Initiative, GRI är en oberoende internationell organisation som grundades
1997. Deras publicerade ramverk med riktlinjer för hållbarhetsredovisning har fått en stor
internationell

spridning

och

är

den

mest

använda

globala

standarden

för

hållbarhetsrapportering (GRI). I Habek & Wolniaks (2016) studie visar det sig att i Sverige
framställs 91 % av rapporterna i enighet med GRI:s riktlinjer.
I GRI:s riktlinjer definieras hållbarhetsredovisning; ”som en enda konsoliderad rapport, som
ger en rimlig och balanserad presentation av resultatet under en bestämd tidsperiod” (GRI).
Riktlinjerna består av tre delar; redovisningsprinciper, redovisningsvägledning och
standardupplysningar. Alla delarna är lika betydande och till för att bestämma innehållet i
redovisningen och för att säkerhetsställa redovisningens kvalitet. Principerna handlar om
tillförlitlighet, tydlighet, precision, jämförbarhet, balans, samt tidpunkt för när redovisningen
ska

lämnas.

Riktlinjerna

består

således

av

tre

standardupplysningar

som

hållbarhetsredovisningen ska innehålla. Den första är strategi och profil, den andra
hållbarhetsstyrning och den tredje är upplysningen av resultatindikatorer (Westermark, 2013,
s.146).
Det framgår att hållbarhetsredovisningen inte har någon förutbestämd minimilängd, förutsatt
att de riktlinjer som valts använts på ett korrekt sätt. Det finns inte heller några angivelser om
en maximilängd för rapporten (Westermark, 2013. s. 135). Det framgår inte heller att GRI
ställer några tydliga krav på att redovisningen ska ge en bild av hållbar utveckling på ett
rättvist sätt.
Det återfinns många likheter med GRI:s riktlinjer och de finansiella redovisningsramarnas
kvalitativa egenskaper (Frostenson, 2015, s. 116).

Den starka betoningen av

hållbarhetssammanhang och den sociala och miljömässiga påverkan på omgivningen skiljer
dem dock åt (Frostenson, 2015, s. 116).
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2.3.2 Tripple Bottom Line
Tripple Bottom Line, TBL eller 3BL, introducerades år 1994 av brittiske John Elkinton,
grundare av organisationen SustainAbility. Begreppet myntades för att uppmärksamma att
företag borde redovisa hur de bidragit till att öka sitt sociala ansvarstagande och att minska
sin miljöpåverkan (Grankvist, 2009, s. 21). Hans idé innebar att företag skulle redovisa vad de
åstadkommit i tre olika rader, den ena, det traditionella finansiella resultatet från
resultaträkningen, och den andra skulle återge hur en socialt ansvarsfull verksamheten i
företaget varit. Den sista var företagets miljömässiga ansvar. De tre raderna, Tippple, Bottom
Line, kallas således för Profit, People och Planet.
Redovisningsmässigt innebär TBL en övergång mellan finansiell redovisning och
hållbarhetsredovisning. Det redovisade finansiella-, miljömässiga- och samhällsmässiga
resultatet bör därför redovisas i en och samma redovisning för att ge en så komplett bild som
möjligt av företagets verksamhet (Westermark, 2013, s. 39).

2.3.3 Externt bestyrkande
För att säkra kvaliteten i hållbarhetsredovisningar använder sig GRI av externt bestyrkande.
Det innebär att ett uttalande om redovisningens information och kvalitet lämnas av en
oberoende tredje part. Denne eller dessa som bestyrker redovisningen ska ha beprövad
kompetens inom ämnet, dock anger GRI ingen speciell rekommendation gällande part,
organisation, metod eller tillvägagångssätt för uppdraget. Emellertid sker det vanligen enligt
standarder utgivna av internationella Institute of Social and Ethical AccountAbility som är en
eller den svenska organisationen FAR (Westermark, 2013, ss. 233-236).
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2.4 Data- och informationskvalitet
Runt om i världen och inom alla branscher har medvetenheten om informationskvalitet och
frågor kring det ökat (Ackoff, 1999). Men för att förstå data- och informationskvalitet bör
först begreppen data och information definieras och fastställas.

2.4.1 Data och information som begrepp
Beynon-Davies (2013) förklarar data som byggstenar för att skapa information. Data
representerar något som jämföras med en symbol som när den sätts i sammanhang bildar
information.
Ackoff (1999) definierar data som ett resultat av observationer som genomförts och menar på
att data måste sättas i ett sammanhang och processas för att bli användbar. När den blir
användbar går data över till att bli information. Ackoff (1999) menar att graden av
användbarhet är det som skiljer begreppen data och information åt. Av den anledningen kan
det vara problematiskt att fastställa var definitionen av data upphör och var definitionen av
information börjar. I litteraturen rörande data- och informationskvalitet brukas begreppen data
och information vara synonymt med varandra.
All data som observeras eller på annat sätt samlats in innehar någon nivå av kvalitet, hög eller
låg (Wand & Wang, 1996). Vilka kvalitetsmått som bäst används för att fastställa hög dataoch informationskvalitet eller hur dessa kvalitetsmått ska definieras råder det dock inte
konsensus om (Wand & Wang, 1996).
Wand och Wang (1996) menar att data- och informationskvalitet beror på den faktiska
användningen av data. Vad som kan vara god data i ett specifikt fall kan vara otillräckligt för
ett annat. Kvaliteten på en vara beror på utformnings- och tillverkningsprocessen. På samma
sätt beror kvaliteten på data på de design- och produktionsprocesser som är inblandade i att
generera data (Wand & Wang, 1996). Adamczyk (2017) betonar vikten av kvalitet i
rapporterna då det kan vara en framgångsfaktor som ger företaget konkurrensfördelar.
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2.5 Kvalitet och hållbarhetsredovisningar - en fråga om
trovärdighet och relevans
IASB:s avsikt är att utveckla principbaserade redovisningsstandarder och inte regelbaserade.
Kvalitativa principer inkluderas i större utsträckning i de principbaserade standarderna än de
regelbaserade.
IASB:s föreställningsram för hur finansiella rapporter bör utformas presenterar också ett antal
kvalitativa egenskaper. De kvalitativa egenskaperna delas in i grundläggande egenskaper och
förstärkande. De grundläggande egenskaperna är: relevans och korrekt återgivande. De
förstärkande egenskaperna består av: jämförbarhet, verifierbarhet, tidsaspekt och förståelse
(Marton et al, 2016).
GRI använder sig av sex principer som ska användas vid säkerhetsställning av kvalitet:
balans, jämförbarhet, precision, tydlighet, tillförlitlighet och tidpunkten för när redovisningen
ska avges (Westermark, 2013, s. 234).
Principerna påminner mycket om de kvalitativa egenskaperna i IASB:s föreställningsram.
GRI

skiljer

mellan

innehållsliga

och

kvalitativa

principer

för

upprättande

av

hållbarhetsredovisning. De innehållsliga är en mall för vad det är som ska finnas med i
redovisningen av hållbarhet och de kvalitativa avser hur informationen ska framföras i
redovisningen (Frostenson, 2015, s. 115). GRI definierar tillförlitlighet enligt följande:
”Information och processer som används vid upprättandet av en redovisning ska samlas in,
dokumenteras, sammanställas, analyseras och presenteras på̊ ett sådant sätt att informationens
kvalitet och väsentlighet kan granskas av annan” (GRI). Det innebär att innehållet i
redovisningen ska vara trovärdigt (Westermark, 2013, s. 234).
Hållbarhetsrapporter har kritiserats på grund av dess brist på relevans och trovärdighet, men
också för att inte ha påverkat den hållbara utvecklingen (Michelon et al. 2015).
Michelon et al. (2015) använder sig i sin studie av ett bedömningsschema uppbyggt på
nyligen publicerade verk för att bedöma hållbarhetsredovisningars kvalitet. De menar att
kvaliteten: "beror på både den mängd information som lämnats och om den rikedom som
erbjuds av ytterligare information". Rikedom anser dem som den uträckning som
informationen sedan hjälper hållbarhetsredovisningarnas användare att uppskatta de sociala,
ekonomiska och miljömässiga konsekvenser av företagsaktiviteter. De beskriver att de mäter
kvaliteten efter vad och hur mycket som avslöjas och hur det avslöjas. Studien visar på att
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användningen av utformade rapporteringspraxis inte är associerat med högre kvalitet och trots
att det verkar som att fristående hållbarhetsrapporter innehåller mer information så visar deras
studie på att kvaliteten på informationen som lämnas i fristående hållbarhetsrapporter inte
skiljer sig från kvaliteten på den information som lämnas integrerad i årsredovisningen.
Leitoniene & Sapkauskienes (2015) studie syftar till att analysera kvalitet som begrepp och
undersöka hållbarhetsrapporters kvalitet genom innehållsanalys, de betonar att kvalitet som
objekt är komplext, både känsligt, subjektivt och svårbedömt. De visar sig att kvaliteten av
hållbarhetsredovisningen är som högst i aktiebolagens redovisningar och inom sektorer som
har en betydande miljöpåverkan, det vill säga; energi och telekommunikation. Det
kvalitetsindex som användes i bedömningen värderade utifrån redovisningens relevans och
tillförlitlighet då analys av litteraturen visade två huvuddrag som definierar kvaliteten på såväl
hållbarhetsinformation som finansiell information är tillförlitlighet och relevans.
Kuzey & Uyar (2017) undersöker börsnoterade företags hållbarhetsrapporter i Turkiet. De
undersöker de faktorer som påverkar GRI-baserad hållbarhetsrapportering och försäkran av
rapporterna. De kommer bland annat fram till att hållbarhetsrapporteringen är värderelevant
och att kvaliteten på rapporterna har ökat. Dock är inte en externförsäkran något som omfattar
de undersökta företagen i någon större utsträckning.
Lock & Seele (2015) fokuserar på kritiken av bristande trovärdighet i hållbarhetsrapporter och
menar på att innehållskvaliteten i hållbarhetsrapporter endast sparsamt tillkallat forskares
uppmärksamhet. På grund av den bristande trovärdigheten påverkas också företagens
legitimitet i samhället negativt. De undersöker trovärdigheten i hållbarhetsrapporter i Europa
och resultatet visar en låg trovärdighet i länderna. De påstår att lagar behövs för att lyfta dessa
nivåer och att företag bör prioritera att fokusera på hur de uppfattas av sina intressenter.
Freundliebs et al. (2014) forskning syftar till att skapa en ram för kvalitetsbedömning av
webbaserade hållbarhetsrapporter. En kvalitetsram innehållande flera metoder för
kvalitetsbedömning utvecklas och utvärderas. Den föreslagna kvalitetsramen innefattar olika
intressentgrupper och forskningsmetoder i kvalitetsbedömningsprocessen, då befintliga
standarder och riktlinjer för hållbarhetsrapportering i regel endast fokuserar på rapporternas
innehåller och missar kriterier som enkel användning och visuella intryck. Dock noteras det
att det föreslagna ramverket ytterligare måste utvärderas av ett större antal användare.
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Freundlieb et al. (2014) kommer också fram till att hållbarhetsrapporter inte blivit tillräckligt
undersöka som informationssystem. Freundliebs et al. (2014) kvalitetsbedömningschema är
format utifrån olika regelverksriktlinjer, bland annat GRI. Definierar kvalitet i
hållbarhetsrapporter utifrån transparens, intressent dialoger, fullständighet, jämförbarhet,
balans, jämförelse över tid, pålitlighet, lämplighet relevans och trovärdighet.
Habek & Wolniak (2016) använder sig av dimensionerna relevans och trovärdighet i dess
bedömning av kvalitet. Studien visar att de studerade EU-länderna visar en allmänt låg nivå
av kvalitet i deras hållbarhetsredovisningar. Vidare identifieras också att relevansen överstiger
trovärdigheten och de menar på att det finns utrymme för förbättring i alla de studerade
länderna. Studiens resultat pekar på att rapporterna som upprättats obligatoriskt, på grund av
juridiska skyldigheter, visade en högre kvalitetsnivå än de frivilliga rapporterna.
Habek (2017) använder i din tur samma kvalitetsbedömningsschema som Habek & Wolniak
(2016) för att studera kvalitetsnivån i Visegrádgruppens (en organisation med
medlemsländerna; Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern) hållbarhetsredovisningar.
Resultatet visar ett positivt samband mellan att använda sig att GRI:s riktlinjer vid
upprättande av rapporter och kvalitetsnivån i rapporterna och nästan häften av de analyserade
rapporterna upprättades i enighet med dessa riktlinjer. Kvalitetsnivån är högre i de rapporter
som verifierats av en oberoende, extern enhet men att en oberoende verifikation inte sker i
stor utsträckning. Studien visar också att hållbarhetsrapporterna oftast publiceras som separata
dokument och att trovärdigheten är låg i de undersökta redovisningarna.
Kvalitetsbegreppet är illa definierat och det finns ingen enhetlig definition om vad kvalitet
inom hållbarhetsredovisningar är, men en samlad läsning av litteraturen gör att trovärdighet
och relevans är två centrala begrepp.
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2.5.1 Trovärdighet
Lock & Seele (2015) analyserade i sin tur hållbarhetsredovisningars trovärdighet utifrån
genom att använda fyra av sina egna mått; förståelse, sanning, uppriktighet och
sanningsenlighet. Och deras resultat visar att europeiska hållbarhetsrapporter har låg
trovärdighet.
Freundliebs et al. (2014) definierar trovärdighet i hållbarhetsrapporter utifrån att rapporten ska
presenteras på ett rättvist sätt och ge sanningsenligt information, korrekt information,
innehållsrik information och inte bara vilseledande för berörda parter.
Habek & Wolnaik (2016) bedömer rapporternas trovärdighet utefter kriterierna: läsbarhet,
grundläggande rapporteringsprinciper kvalitet på data, intressenters dialogresultat, feedback,
oberoende verifikation. I studien poängsattes högst den delindikatorn som hänför sig till
rapportens läsbarhet och lägst poängsattes delindikatorerna feedback och oberoende
verifikation.
Samma kriterier som Habek & Wolniaks (2016) studie utgår använder sig också Habeks
(2017) sig av. De delinikatorer som visar störts brister i studien är oberoende verifikation,
kvalitet på data och feedback.

2.5.2 Relevans
Leitoniene & Sapkauskienes (2015) bedömer hållbarhetsredovisningars relevans utifrån sju
kriterier, utvärdering av tillgängligheten, frekvensen, klarheten och attraktiviteten hos
informationen, presentation av huvudingredienserna. ett uttalande av den ansvariga personen,
säkerställande av feedback och dialog mellan intressenterna.
IASB:s föreställningsram har relevans som en av de två grundläggande kvalitativa
egenskaperna och förklarar det som att relevant information är information som påverkar
användarnas beslut, som minskar den osäkerhet som finns gällande framtida utfall. Men
information kan också vara relevant om den inte påverkar användarnas beslut och istället
bekräftar och ökar kunskapen om redan tagna beslut. Föreställningsramen bedömer också
relevansen utifrån kriteriet väsentlighet (Marton et al. 2016).
Habek & Wolniak (2016) bedömer relevansen utifrån rapportens innehavande av strategi för
socialt ansvar, viktiga intressenter, mål, trender, prestationsindikatorer, förbättringsåtgärder,
integration med affärsprocessen och sammanfattning. Inom kvalitetsdimensionen relevans var
de högst rankade delindikatorerna; hållbarhetsstrategi och resultatindikatorer. Inom dessa
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områden presenterades den mest detaljerade informationen. Den lägst rankade delindikatorn
var i både Habek & Wolniaks (2016) studie och Habeks (2017) studie sammanfattning där
flera av de studerade rapporterna saknade sammanfattning helt och hållet. Freundliebs et al.
(2014) i sin tur menar att relevans är att information är relevant när den hjälper till att
utvärdera bekräfta eller förbättra tidigare utvärderingar.
Det kvalitetsmått denna studie använder vid kvalitetsbedömning täcker det som uppsatsen valt
att fokusera på, trovärdighet och relevans. Och två av de främsta kvalitetsmåtten som visat sig
vara bristande i flera tidigare forskningar. Det finns olika nyanser av kriterier som motsvara
trovärdighet och relevans i hållbarhetsredovisningar men i denna studies fortsatta bedömning
kommer att utgå från kvalitetsschemat Habek & Wolniak (2016) och Habek (2017) använder
sig av. Schemat och kriterierna presenteras och definieras närmare i Tabell 2.
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3. Metod
I detta avsnitt redogörs den metod uppsatsen använt sig av för att genomföra studien och
uppnå dess syfte. Först presenteras studiens forskningsdesign och forskningsmetod som följs
av studiens datainsamling, tillvägagångssätt och studiens kvalitet.

3.1 Val av ämne
Idag är miljön ett av de mest aktuella ämnena och tillsammans med andra delar som format
begreppet hållbar utveckling har denna rapport motiverats på grund av brist på konsensus när
det kommer till hållbarhetsrapporter och dess kvalitet. Det råder ingen enighet gällande
verktyg för att mäta eller en allmänt accepterad ram för hur rapporten ska utformas (Bonsón
& Bednárova, 2015;Bebbington & Larrinaga, 2014). Freundlieb et al. (2014) kommer fram
till att hållbarhetsrapporter inte blivit tillräckligt undersökt som informationssystem.
Studiens aktualitet och relevans förstärks ytterligare i och med lanseringen av den nya
hållbarhetsredovisningslagen och i samverkan med författarens intresse och vikten av hållbart
företagande i samtiden, lade det tillsammans grund för studiens ämne.

3.2 Forskningsdesign
Utifrån studiens syfte används en jämförande eller komparativ tvärsnittsdesign.
Med utgångspunkt i den komparativa designen innebär det att nästintill identiska metoder
tillämpas vid granskning av olika fall. Denna design passar för de studier som genom
jämförelser avser att analysera och beskriva skillnader (Bryman & Bell, 2017, s. 90), då
granskning sker av dokument som är kopplade till en viss tidsperiod har också studien en
tvärsnittsdesign. Då hållbarhetsredovisningar som är kopplade till händelser som skett under
en redovisningsperiod ska jämföras både över tid och företagen emellan, anses denna
forskningsdesign som lämplig (Bryman & Bell, 2017, s. 96).
Bryman & Bell (2017) separerar tre olika ansatser vid valet av teoretisk angreppssätt;
induktiv, deduktiv och abduktiv ansats. En induktiv ansats innebär att teorin är resultatet av
forskningen och generaliserbara slutsatser dras. Motsatsen till en induktiv ansats är den
deduktiva där teorin styr insamlingen av information. Forskaren härleder eller deducerar
hypoteser som sedan prövas empiriskt. Abduktion är en kombination av både den indukitva
och deduktiva ansatsen. Ett abduktivt angreppsätt används i denna studie, induktiva delar då
inga hypoteser formas. Detta för att få ett så objektivt synsätt som möjligt vid tolkningen av
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text. Den innehåller också deduktiva delar då teorier och tidigare forskning har gett kunskap
innan insamling av empiri skett. Detta för att hållbarhetsrapporterna bedöms utifrån ett
förutbestämt kodningsschema.

3.3 Forskningsstrategi
Studien använder sig av en innovativ forskningsstrategi där en kombination av kvantitativ och
kvalitativ forskning utförs. Habek (2017) använder kvantitativa inslag i sin insamling av den
stora mängd data hållbarhetsredovisningar medför, där mängden hållbarhetsrapporter i de
undersökta länderna används för att redogöra den nuvarande nivån av upprättande av
hållbarhetsrapporter. Sedan avser undersökningen att fastställa kvaliteten på dessa rapporter
med hjälp av det kvalitetsbedömningsschema denna studie också använder sig av.
Då hållbarhetsredovisningarnas kvalitet ska tolkas och analysera används en kvalitativ
innehållsanalys.
Den kvalitativa innehållsanalysen är den vanligaste vid kvalitativ analys av dokument och
innefattar ett sökande efter teman i det analyserade materialet. Svårigheten kring
replikerbarhet inom kvalitativa studier på grund av dess brist på struktur (Bryman & Bell,
2017, s. 393) minskas med hjälp av de kvantitativa inslagen i studien.

3.4 Innehållsanalys
Innehållsanalys är en metod som används för att analysera och dra slutsatser av texter och
innehåll i dokument.

På ett metodiskt och replikerbart sätt avser innehållsanalysen att

kvantifiera innehåll utifrån förutbestämda kategorier (Bryman & Bell, 2017, s. 290).
Innehållsanalysen möjliggör att lätt och tydligt beskriva tillvägagångssättet gällande urval och
utformning av kodningsschema vilket ligger till grund för den replikerbarhet en
innehållsanalys ofta bidrar med. Transparensen och klarheten i denna metod har medfört att
denna typ av analys beskrivs som en mycket objektiv analysmetod (Bryman & Bell, 2017, s.
302).
Innehållsanalys behöver nödvändigtvis inte vara kvantitativ. Vid kvalitativ analys av
dokument är kvalitativ innehållsanalys ett av de vanligast förekommande tillvägagångssätten
vid kvalitativ forskning trots att den företagsekonomiska forskningen allt vanligare använder
sig av kvantitativ innehållsanalys (Bryman & Bell, 2017, s. 529). Flera tidigare studier har
använt sig av innehållsanalys för att bl.a. undersöka hållbarhetsredovisningars kvalitet (Lock
& Selee, 2015; Leitoniene & Sapkauskienes, 2015; Michelon et al. 2015).
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3.5 Datainsamling
Tidigare forskning visar att hållbarhetsrapporteringen har utvecklats och förbättrats avsevärt
under perioden 2008 till 2015 (Arvidsson, 2017). Denna studie har därmed valt att undersöka
sekundärdata i form av företags hållbarhetsrapporter under en treårsperiod för att ge företaget
en rättvisande bild över tid och för att undersökningar av eventuella förändringar ska vara
möjliga. På grund av att rapporternas innehåll och struktur kan skilja sig olika länder mellan
har studien valt att avgränsa sig geografiskt till svenska företag. Detta har gjorts gör att
förhindra att studiens resultat upplevs som skevt på grund av de nationella skillnaderna som
beror på bland annat ett lands traditioner, politiska system, mål och kulturarv. Men också
redan implementerade riktlinjer, lagstiftning och normer (Ramos et al. 2014).
Först kontrolleras det att någon form att upprättad av hållbarhetsrapport, antingen separat eller
integrerad fanns för alla tre åren 2014, 2015 och 2016. Sedan analyseras och poängsattes
rapporterna för varje företag utifrån ett förutbestämt kodningsschema som genomsyrar hela
forskningen.

3.5.1 Val av bransch och företag
Studien har undersökt fyra företag inom byggbranschen börsnoterade på NASDAQ OMX
Stockholm, Large Cap; Peab, Skanska, NCC och JM. Företagen var under åren 2014 – 2016
de största företagen inom byggbranschen sedda till dess omsättning (Sveriges Byggindustrier,
2016).
Företag inom byggbranschen ses som en av de viktigaste aktörerna i arbetet för hållbarhet.
Utsläpp uppgår till närmare 10 miljoner ton koldioxidekvivalenter (Iva & Sveriges
Byggindustrier, 2014) och jämfört med andra branscher har byggbranschen även en betydligt
påfrestande arbetsmiljö där fler arbetsolyckor och sjukfrånvaro anmäls mer än snittet för
samtliga branscher (Arbetsmiljöverket, 2015). Byggindustrin utmärker sig för sin stora mängd
av småföretag, knappt hälften av de verksamma 101 600 företagen år 2016 var aktiebolag, sett
till omsättning står dock aktiebolagen för dryga 90 % i branschen (Sveriges byggindustrier,
2016). 88 % av företagen hade högst fyra anställda.
Företagens storlek (antalet anställda och omsättning) är en viktigt för antagandet av
hållbarhetsrapportering (Habek, 2017). Tidigare forskning (Habek & Wolniak, 2016;
Freundlieb et al. 2014) tyder på att merparten av de förstag som upprättar
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hållbarhetsredovisning klassificeras som stora och att små och medelstora företag inte
rapporterar i samma uträckning som stora företag. Då branschen präglas av så pass många
små företag kan det ses att stora företag agera förebilder för dessa. De företag som valts ut i
studien anses relevanta på grund av sin storlek och påverkan på omvärlden.
Tabell 1.
2016

2015

2014

Företag

Omsättning, mkr i Entreprenadverksamhet
Sverige 2016

1

1

1

Peab

38 607

2

2

2

Skanska

33 826

3

3

3

NCC

29 177

4

4

4

JM

12 275

(Sveriges Byggindustrier, 2016).

3.6 Kodning av data
För att kunna bedöma hållbarhetsredovisningarnas kvalitet använder sig denna studie av
densamma metod som Habek & Wolniaks (2016) och Habek (2017) som uppmärksammat
problemet om brist på relevans och trovärdighet i hållbarhetsrapporter (bilaga 1).
Den kvalitet som bedöms motsvarar kvaliteten av informationen som tillhandahålls i
hållbarhetsrapporterna och bedöms utifrån 17 kriterier som delats upp i två kategorier för
kvalitet; relevans och trovärdighet, varav 11 kriterier faller under kategorin relevant
information och sex kriterier i kategorin trovärdighet. Då hållbarhetsredovisningarna som
undersökts varit på svenska har också kvalitetsbedömningsverktyget översatts av författaren
till svenska (bilaga 2).

Nedan följer det kodningsschema som används för att fastställa

kvaliteten.
R1 – R11 = Relevanskriterier
C1 – C6 = Trovärdighetskriterier
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Tabell 2. Kodningsschema
R1
R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

R11

C1

C2

C3

C4

C5

C6

Relevans
Strategi för hållbar utveckling
• Rapporten presenterar företagets affärsstrategi som relaterar till aspekterna av CSR
Viktiga intressenter
• Rapporten innehåller identifiering av organisationens intressenter, deras förväntningar och ett
sätt att engagera sig med enskilda grupper
Mål
• Rapporten presenterar mål för framtiden, mål som fastställts under föregående
rapporteringsperiod och nivån på deras prestationer
Trender över tiden
• Rapporten innehåller indikatorer som visas över flera rapporteringsperioder som visar på detta
sätt förändringsriktningen och säkerställer deras jämförbarhet
Prestationsindikatorer: marknadsplats
• Rapporten innehåller kvantitativ information om organisationens uppnådda prestationer inom
marknadsområdet
Prestationsindikatorer: arbetsplats
• Rapporten innehåller kvantitativ information om organisationens uppnådda prestationer inom
arbetsplatsområdet
Prestationsindikatorer: miljö
• Rapporten innehåller kvantitativ information om organisationens uppnådda prestationer inom
miljöområdet
Prestandaindikatorer: gemenskap
• Rapporten innehåller kvantitativ information om organisationens uppnådda prestationer inom
samhällsområdet
Förbättringsåtgärder
• Rapporten beskriver förbättringsaktiviteter som organisationen genomför inom ramen för CSR,
t.ex. program för att öka resurseffektiviteten, utsläppsreduktion etc.
Integration med affärsprocesser
• Rapporten innehåller information som bekräftar att aspekterna av CSR ingår i beslutsprocessen
och implementeras i grundprocesserna (inköp, försäljning, marknadsföring, produktion etc.)
Sammanfattning
• Rapporten ger en kortfattad och balanserad översikt över viktig information och indikatorer från
rapporteringsperioden
Trovärdighet
Läsbarhet
• Rapporten har en logisk struktur, använder sig av grafisk presentation av data, ritningar och
förklaringar där det behövs. Eller använder andra verktyg för att hjälpa till att navigera genom
dokumentet
Grundläggande rapporteringsprinciper
• Rapporteringsperioden, omfattningen och enheten definieras i rapporten samt begränsningar och
målgrupp
Kvalitet på data
• Rapporten beskriver processer, insamlingsprocedurer, aggregering och omvandling av data och
fastställer källan till data
Intressenters dialogresultat
• Rapporten innehåller en beskrivning av intressenternas dialog och resultaten av denna dialog i
förhållande till aspekter av CSR (undersökningar, samråd, fokusgrupper, rundabord, program,
engagemang etc.)
Feedback
• Rapporten innehåller en mekanism som möjliggör en återkopplingsprocess (kontaktpunkt för
förslag eller frågor, hotline, e-post, svarskort, frågeformulär, etc.)
Oberoende verifikation
• Rapporten innehåller ett uttalande av oberoende organ som intygar äktheten av de uppgifter som
presenteras i rapporten samt förslag till framtida förbättringar

(Habek & Wolniak, 2016; Habek 2017).
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Verktygets som används i denna och Habek & Wolniaks (2016) och Habek (2017) för att
utvärdera hållbarhetsrapportering har utvecklats av konsultföretaget Deloitte Touche
Tohmatsu. Verktygets författare betonar att det är viktigt att notera att med hjälp av detta
verktyg "kan vi bara bedöma hur organisationer rapporterar och vad de säger i sina
rapporter, men inte hur de utför en hållbar utveckling. Denna scorecard handlar om
kvaliteten på rapporterna, inte den rapporterande organisationens resultat" (Habek &
Wolniak, 2016).
Det som kallas för scorecard är det poängsystem som används för att poängsätta de 17 olika
kriterierna. Formuläret har konstruerats för att ge detaljerad information (förklaringar,
egenskaper, exempel) och vägledning för att utvärdera rapporterna och därför har problem
med felbedömning av bedömningskriterierna minimerats. En fempunktsskala av bedömning
användes från 0 till 4 poäng. Noll poäng gavs när en rapport inte innehöll uppgifter om
enskilda kriterier. En poäng när det fanns några, men lite omnämnande; två poäng när de
viktigaste aspekterna inkluderades; tre poäng när rapporten gav detaljerad information som
var bättre än genomsnittet; och fyra poäng gavs för bästa praxis och ett kreativt
tillvägagångssätt. Tabell 2 visar poängsystemet.
Tabell 3.
Poäng

Bedömningskrav

0

Inget omnämnande eller otillräcklig information om enskilda kriterier

1

Några / lite/ delvis omnämnande eller täckning

2

Viktigaste aspekterna, genomsnittliga

3

Bättre än genomsnittet presenterar rapporten detaljerad information

4

Bästa praxis och kreativa tillvägagångssätt, innovativa upplysningar och förklaringar

När relevansen och tillförlitligheten av rapporten bedöms, beräknas rapportens kvalitet som
summan av indikatorerna på tillförlitligheten och relevansen av den information som lämnats.
11 kriterier faller under kategorin relevant information, utifrån poängsystemet är då den hösta
möjliga poäng att uppnå när alla 11 kriterier bedöms med högsta poängen 4. Medför det att
inom kategorin relevans är den högsta möjliga poäng 11 x 4 = 44 poäng.
Kategorin trovärdighet har sex kriterier, den högsta möjliga poängen är 6 x 4 = 24 poäng.
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3.7 Metodkritik
Den metod kvalitetsdimension som valts för att mäta relevans och trovärdighet i
hållbarhetsredovisningar, innebär dock en bedömning utifrån en femgradig skala. Forskaren
själv bedömer utifrån de givna poängkraven, vilket medför att om studien skulle upprepas av
en annan forskare skulle denne troligen inte få exakt samma resultat på grund av hur
forskaren tolkar de olika kriterierna och poängskalan. Dock görs en likartad bedömning av
alla de rapporter som undersökts då det utförts av en och samma forskare och inte av flera.
Denna studies urval består av de fyra största svenska byggföretagen som är börsnoterade på
NASDAQ OMX Stockholm, Large Cap. Då urvalet är ett icke-sannolikhetsurval kan studiens
generaliserbarhet påverkas. Bryman & Bell (2017) menar att för att en studies resultat ska
kategoriseras som generaliserbart, krävs det att urvalet är representativt och resultatet går att
applicera på hela populationen. På grund av att tidigare studier visat att större företag i större
utsträckning hållbarhetsredovisar, ökar sannolikheten att de valda företagen har en allt mer
utformad redovisning och därför bättre underlag för studiens undersökning. Detta gäller ofta
kvalitativa studier, det är problematiskt att generalisera den data som samlats in, dock kan ett
konstaterande om vad som gäller för just den data som insamlats, göras.
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4. Empiri
I Detta avsnitt presenteras de fyra företagen närmare och data som samlats in ifrån de
företagens hållbarhetsredovisningar. Sedan följer en sammanställning av respektive företags
utveckling

mellan

2014

och

2016

avseende

rapporternas

kvalitet.

4.1 Peab
Peab AB är ett svenskt bygg- och anläggningsföretag som är börsnoterat på NASDAQ OMX,
Large Cap Stockholm. Verksamheten är uppdelat i fyra samarbetande affärsområden; bygg,
anläggning, industri och projektutveckling. Företaget har kontor i Sverige, Norge och Finland
och har sin primära verksamhet i Norden (Peab, 2018). Med ca 15 000 anställda och en
omsättning på 50 miljarder kronor är företaget det största i Sverige sett till dess omsättning
(Sveriges Byggindustrier, 2016).
Peabs strävar efter ett hållbarbart samhällsbyggande och definierar det enligt följande;
”Vår definition av hållbart samhällsbyggande är att allt som vi planerar och genomför ska
i sin helhet vara i linje med vår uppförandekod samt ansvarsfullt och långsiktigt utformat.
Vi ska därigenom tillgodose miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter” (Peab, 2018).
De arbetar för att hållbarhet ska ses ur ett helhetsperspektiv där hållbarhet ska finnas med i
alla delar av arbetet och att fokus ska läggas på miljömässiga frågor likväl som ekonomiska
och sociala. Peab har skapat en vision, bestående av tre målsättningar för att bli Nordens
samhällsbyggare. Med det menar dem att de stävar efter att ha nöjdast kunder i branschen,
vara den bästa arbetsplatsen där människan är viktigast och dess arbetsförhållande och till sist
att bli det mest lönsamma företaget. Med hjälp av att skapa nöjdast kunder och den bästa
arbetsplatsen menar dem att lönsamhet skapas (Peab, 2018).
Formen på hållbarhetsredovisningarna som Peab upprättat skiljer sig. År 2014 och 2015
publicerades

hållbarhetsredovisningarna

som

separata

rapporter

avskilt

från

årsredovisningarna. Men år 2016 upprättar Peab sin hållbarhetsredovisning integrerat i
årsredovisningen och kallar rapporten för års- och hållbarhetsredovisning.
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Samtliga av Peabs observerade hållbarhetsredovisningar år 2014 – 2016 är upprättade utifrån
GRI:s riktlinjer, dock har inte någon av rapporterna bestyrkts externt (Peab, 2014; Peab, 2015;
Peab, 2016).

4.1.1 Kvalitet i Peab:s hållbarhetsredovisning
Peab presenterar år 2014 och 2015 separata hållbarhetsredovisningar och år 2016 en
integrerad

i

årsredovisningen.

Tabell

4

redovisar

en

sammanställning

av

hållbarhetsrapporternas kvalitet mätt i relevans och trovärdighet. I bilaga 3 återfinns den
fullständiga bedömningen.
Tabell 4.
År 2014

År 2015

År 2016

Relevans

22 av 44

26 av 44

29 av 44

Trovärdighet

13 av 24

13 av 24

14 av 24

Relevans
År 2014 uppnådde relevansen i rapporten på 50 % av högsta möjliga poäng. 2015; 59 % och
2016; 66 %. Relevansen i Peabs hållbarhetsrapport har därför ökat mellan 2014 och 2015 med
16 %.
År 2014 var de lägst poängsatta indikatorerna (0-1 poäng) var R3 mål och R5
prestationsindikatorer marknadsplats. Inom dessa områden presenterades det minst
information. 2014 års hållbarhetsrapport saknade relevant information om mål för framtiden,
mål som fastställts under föregående rapporteringsperiod och nivån på de prestationer som
gjorts utefter målen. Rapporten saknade också relevant kvantitativ information om Peabs
uppnådda prestationer inom marknadsområdet.
År 2015 ökade relevansen i rapporterna från föregående period med 9 % högre kvalitet än
2014. Den lägst poängsatta indikatorn R5 prestationsindikatorer marknadsplats var fortsatt
från tidigare år och ingen förbättring har skett inom det området. Det som utmärkte sig 2015
var den högt poängsatta indikatorn (4 poäng) R2 viktiga intressenter och rapporten innehöll
mycket detaljerad information om identifiering av organisationens intressenter, deras
förväntningar och dialoger med dem.
År 2016 ökade rapportens relevans ytterligare med 7 %. Hållbarhetsrapporten publicerades
integrerat med årsredovisningen. Vilket medförde en sänkning i indikatorn R11
sammanfattning, rapporten saknade en sammanfattning över hållbarhetsredovisningen. Det
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gjordes inte heller någon kvalitetsutveckling av indikatorn R5 prestationsindikatorn
marknadsplats. Indikatorn R2 viktiga intressenter värderades fortfarande med högsta poäng
men en ökning gjordes från tidigare år i indikatorn R7 prestationsindikatorer miljö som också
värderades med högsta poäng då en ökning av detaljerad information skedde.

Trovärdighet
Trovärdigheten i hållbarhetsrapporterna uppfyllt 2014 och 2015 till 54 %. 2016 skedde en
ökning av kvalitetsdimensionen och rapportens trovärdighet uppgick till 58 %. En ökning av
rapporternas trovärdighet har gjorts över tid med 4 %.
År 2014, 2015 och 2016 var den lägst poängsatta indikatorn oberoende verifikation (0 poäng).
Ingen oberoende part har gjort ett externt bestyrkande och indikatorn värderas därför lågt.
Ingen indikator inom trovärdighetsdimensionen värderades med högsta poäng (4 poäng).
År 2014 var trovärdigheten högre än relevansen i rapporten, men 2015 och 2016 översteg
relevansen dess trovärdighet.

4.2 NCC
Svenska

NCC

AB

strävar

efter

att

vara

ett

av

de

ledande

bygg-

och

fastighetsutvecklingsföretagen i Norden och har idag 17 800 medarbetare och med en
omsättning på ca 55 miljarder kronor och är sätt till omsättning det andra största företaget i
Sverige (Sveriges Byggindustrier, 2016). NCC har sin huvudsakliga marknad i Norden, de
bygger både bostäder, kontor, offentliga byggnader och infrastruktur (Peab, 2018).
NCC säger sig arbeta med hållbarhet utifrån ett ramverk vars syfte är att tillfredsställa
aktieägare och kunder samtidigt som de minskar inverkan på dess omgivning och
samhället, ramverket innefattar ett hållbarhetsarbete på ett ekonomiskt, socialt såväl ett
miljömässigt plan. De menar att genom att bedriva sin verksamhet utifrån dessa tre
dimensionerna bidrar de till hållbar utveckling (NCC, 2018).
Ramverket förklarar ekonomisk hållbarhet utifrån en strävan om sunda affärer utan
korruption, kontroll och transparens av leverantörskedjor och hållbara inköp.
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Den miljömässiga hållbarheten förklaras utifrån klimat, energi, material och avfall. Där
fokus ligger på att minska energianvändningen, göra hållbara materialval och minimera
avfall.

Och den sociala hållbarheten förklaras utifrån hälsa, trygghet och social

inkludering (NCC, 2018).
NCC:s samtliga observerade hållbarhetsredovisningar år 2014 – 2016 är integrerade i
årsredovisningarna. NCC rapporterar årligen sitt hållbarhetsarbete och har sedan 2010
upprättat hållbarhetsredovisningarna enligt GRI:s riktlinjer men ingen av de
observerade hållbarhetsredovisningarna har granskats av tredje part och därmed inte
fått ett externt bestyrkande (NCC, 2014; NCC, 2015; NCC, 2016).

4.2.1 Kvalitet i NCC:s hållbarhetsredovisning
NCCs samtliga hållbarhetsrapporter 2014, 2015 och 2016 var integrerade i årsredovisningen
och upprättade utifrån GRI:s riktlinjer. Tabell 5 redovisar en sammanställning av
hållbarhetsrapporternas kvalitet mätt i relevans och trovärdighet. I bilaga 4 återfinns den
fullständiga bedömningen.
Tabell 5.
År 2014

År 2015

År 2016

Relevans

25 av 44

27 av 44

28 av 44

Trovärdighet

8 av 24

8 av 24

8 av 24

Relevans
Kvalitetsmåttet relevans uppnåddes till 57 % år 2014, 61 % år 2015 och 64 % år 2016. Vilket
betyder att det har skett en ökning av rapporternas relevans med 7 % mellan år 2014 och
2016.
År 2014 och 2015 poängsattes indikatorerna R8 Prestationsindikatorer gemenskap och R11
Sammanfattning med lägst poäng (0-1 poäng). Dessa år saknade rapporterna kvantitativ
information om organisationens uppnådda prestationer inom samhällsområdet och en
sammanfattning av hållbarhetsredovisningen. Ingen indikator värderades till högsta poäng (4
poäng) år 2014. År 2015 var de högsta poängsatta indikatorerna R3 Mål och R7
Prestationsindikatorer miljö. Under detta år presenterades mål för framtiden, mål som
fastställts under föregående rapporteringsperiod och nivån på deras prestationer på ett
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detaljerat sätt. Och rapporten innehöll mycket bra kvantitativ information om organisationens
uppnådda prestationer inom miljöområdet.
År 2016 var skedde ingen utveckling av indikatorn R11 Sammanfattning och fortsätta därför
vara lägst poängsatt. De högst poängsatta indikatorerna var oförändrat från 2015.

Trovärdighet
Rapporternas trovärdighet uppnåddes till 33 % samtliga år, ingen ökning eller har skedde.
Och samtliga år översteg rapporternas relevans dess trovärdighet.
Lägst

poängsattes

indikatorerna

år

2014

och

2015

var

C2

Grundläggande

rapporteringsprinciper, C3 Kvaliteten på data och C6 Oberoende verifikation. Rapporten
saknade information om rapporteringsperioden, omfattningen och enheten samt begränsningar
och

målgrupp.

Den

saknade

också

information

som

beskriver

processer,

insamlingsprocedurer, aggregering och omvandling av data och fastställer källan till data och
oberoende verifikation i form av exempelvis ett externt bestyrkande.
År 2016 var de fortsatt lägst poängsatta indikatorerna samma som tidigare år. Inget av åren
uppfyllde en indikator inom dimensionen trovärdighet den högsta poängen (4 poäng).

4.3 Om Skanska
Skanska AB är Sveriges tredje största byggföretag sett till omsättning (Sveriges
Byggindustrier, 2016) och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Large Cap. Skanska
grundades år 1887 men då under namnet Skånska Cementgjuteriet. Skanska är uppdelat i fyra
olika affärsområden; Bostadsutveckling, Byggverksamhet, Infrastrukturutveckling och
Kommersiell utveckling. Skanska finns i tio länder i Europa men finns också i USA.
Marknadsandelar i Sveriges byggverksamhet är 8 % (Skanska, 2018).
Skanska strävar efter en mer hållbar framtid och arbetar mot denna utveckling tillsammans
med sina leverantörer, kunder och samarbetsparters. De arbetar för att bygga ett bättre
samhälle för alla och betonar vikten av att skapa en säker och skadefri arbetsplats. De menar
att de arbetar för att bidra med lösningar och minska sitt eget bidrag till negativ miljöpåverkan
men att de också satsar på social hållbarhet och jämställdhet inom branschen.
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Skanska har ett ledningssystem som samordnar miljö, arbetsmiljö och kvalitet och de
presenterar att de arbetar med miljöledningssystem som miljöcertifierar deras arbete och
byggnader (Skanska, 2018).
Skanskas

samtliga

hållbarhetsredovisningar

år

2014

–

2016

är

integrerade

i

årsredovisningarna. De upprättat inte hållbarhetsredovisning enligt GRI: s riktlinjer och
hållbarhetsrapporterna har inte granskats av tredje part (Skanska, 2014; Skanska, 2015;
Skanska, 2016).

4.3.1 Kvalitet i Skanskas hållbarhetsredovisning
Skanska har år 2014, 2015 och 2016 upprättat hållbarhetsredovisning integrerat i sin
årsredovisning. Tabell 6 redovisar en sammanställning av hållbarhetsrapporternas kvalitet
mätt i relevans och trovärdighet. I bilaga 5 återfinns den fullständiga bedömningen.
Tabell 6.
År 2014

År 2015

År 2016

Relevans

20 av 44

21 av 44

24 av 44

Trovärdighet

7 av 24

9 av 24

9 av 24

Relevans
Relevansen i hållbarhetsrapporterna uppgick till 45 % år 2014, 48 % år 2015 och 55 % år
2016. Det innebär att hållbarhetsrapporternas relevans har ökat med 10 % mellan år 2014 och
2016.
År 2014 och 2015 poängsattes indikatorerna R6 Prestationsindikatorer arbetsplats och R11
Sammanfattning lägst (0-1 poäng).

Rapporterna saknade kvantitativ information om

organisationens uppnådda prestationer inom arbetsplatsområdet och sammanfattning av
hållbarhetsredovisningen. År 2016 var indikatorn R11 Sammanfattning fortsatt den lägst
poängsatta.

Varken

år

2014,

2015

eller

2016

värderades

informationen

i

hållbarhetsredovisningarna med högsta poäng (4 poäng).

Trovärdighet
Kvalitetsmåttet trovärdighet uppnåddes till 29 % år 2014, 38 % år 2015 och 38 % år 2016.
Vilket innebär en ökning rapporternas trovärdighet med 9 % mellan år 2014 och 2016. Dock
observerades ingen ökning i trovärdighet mellan 2015 och 2016. Rapportens relevans
översteg samtliga rapporters trovärdighet.
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De indikatorerna som utmärkt sig med lägst kvalitet (0-1 poäng) var år 2014; C2
Grundläggande rapporteringsprinciper, C3, kvaliteten på data, C4, intressenters dialogresultat
C5 feedback och C6 oberoende verifikation. Rapporten visade stora brister i definition av
omfattningen, enheten, rapporterings period samt begränsningar och målgrupp. Rapporten
saknade också intressentdialoger, möjlighet till feedback och återkoppling och oberoende
verifikation. År 2015 och 2016 innehöll rapporterna mer detaljerad information kring
indikatorn C3 Kvaliteten på data. Ingen indikator värderades med högsta poäng (4 poäng).

4.4 Om JM
JM AB grundades 1945 utifrån John Mattsons Byggnads AB och de arbetar för att bli
Nordens främsta projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. JM fokuserar sin
verksamhet främst på nyproduktion av bostäder i Sverige, Finland och Norge (JM, 2018). Sett
till omsättning är JM det fjärde störta byggföretaget i Sverige (Sveriges Byggindustrier,
2016).
JM strävar efter ett hållbart samhällsbyggande och definierar själva dess arbete på enligt
följande; ”JMs arbete bidrar till att skapa väl fungerande samhällen för dagens och
morgondagens människor”(JM, 2018).
De syftar till att deras hållbarhetsarbete utgår från att ha ett ekonomiskt-, socialt-, och
miljömässigt ansvar. I deras ekonomiska hållbarhet menar dem att fokus ligger på
leverantörskedjorna, stärka effektivt nyttjande av resurser och affärsetik med minskad
korruption.

I deras miljömässiga hållbarhet fokuserar dem på energianvändning,

avfallshantering och utsläpp från maskiner och transporter. Och i deras sociala
hållbarhet inkluderar dem bland annat livsmiljön för de boende i och runt
bostadsområden som byggs och planeras och medarbetarnas arbetsmiljö (JM, 2018).
Samtliga av JM:s observerade hållbarhetsrapporter år 2014 – 2016 var integrerade i
årsredovisningen och samtliga var upprättade utifrån GRI:s riktlinjer. Ingen av
hållbarhetsrapporterna hade något externt bestyrkande eller oberoende verifikation (JM, 2014;
JM, 2015; JM, 2016).
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4.4.1 Kvalitet i JM:s hållbarhetsredovisning
JMs hållbarhetsredovisningar 2014, 2015 och 2016 är integrerade i årsredovisningen. Tabell 7
redovisar en sammanställning av hållbarhetsrapporternas kvalitet mätt i relevans och
trovärdighet. I bilaga 6 återfinns den fullständiga bedömningen.
Tabell 7.
År 2014

År 2015

År 2016

Relevans

28 av 44

33 av 44

33 av 44

Trovärdighet

10 av 24

11 av 24

12 av 24

Relevans
Hållbarhetsrapportens relevans uppgick till 64 % år 2014, 75 % år 2015 och 75 % år 2016.
Det innebär en ökning av rapporternas relevans med 11 % mellan år 2014 och 2016. År 2015
och 2016 har dock oförändrad nivå av relevans.
JM:s hållbarhetsredovisningar hade samtliga år R11 Sammanfattning som den lägst
poängsatta

indikatorn.

Rapporterna

gav

otillräckliga

sammanfattningar

av

hållbarhetsredovisningarna och hade ingen kortfattad eller balanserad översikt över viktig
information.
De indikatorerna som bedömts inneha högst kvalitet (4 poäng) i samtliga observerade års
hållbarhetsredovisningar var R2, Viktiga intressenter, R3 Mål och R9 förbättringsåtgärder.
Rapporterna innehåll mycket detaljerad information gällande organisationens intressenter,
deras

förväntningar,

rapporteringsperiod.

mål

för

Rapporterna

framtiden,

mål

innehåll

också

som

fastställts

mycket

god

under

föregående

information

kring

förbättringsåtgärder och innehöll beskrivande förbättringsaktiviteter som organisationen
genomfört inom ramen för hållbar utveckling, t.ex. program för att öka resurseffektiviteten
och utsläppsreduktion.

Trovärdighet
Kvalitetsmåttet trovärdighet uppnåddes till 42 % år 2014, 46 % år 2015 och 50 % år 2016.
Det innebär att hållbarhetsrapporternas trovärdighet har ökat med 8 % mellan år 2014 och
2016. I alla JM:s hållbarhetsrapporter överstiger relevansen dess trovärdighet.
Den indikator som bedömts inneha lägst kvalitet (0-1 poäng) var 2014, 2015 och 2016; C5
Feedback och C6 Oberoende verifikation. Otillräcklig information som möjliggör en
återkopplingsprocess exempelvis: kontaktpunkt för förslag eller frågor, e-post, eller
33

frågeformulär. Rapporterna saknar också ett uttalande av oberoende organ som intygar
äktheten av de uppgifter som presenteras i rapporten samt förslag till framtida förbättringar.
Den indikator som bedömts inneha högst kvalitet (4 poäng) var år 2016 C4 Intressenters
dialogresultat. Rapporten innehöll en mycket detaljerad beskrivning av intressenternas dialog
och resultaten av denna dialog i förhållande till aspekter av hållbar utveckling.

4.5 Sammanställning av empiri
Samtliga av de fyra observerade företagen framgår med att de arbetar med hållbarhet och
hållbarutveckling utifrån olika dimensioner. Peab framgår med att deras arbete för hållbarhet
ska ses ur ett helhetsperspektiv där hållbarhet ska finnas med i alla delar av arbetet och att
fokus ska läggas på miljömässiga frågor likväl som ekonomiska och sociala. NCC säger sig
arbeta med hållbarhet utifrån ett ramverk som innefattar ett hållbarhetsarbete på ett
ekonomiskt, socialt såväl ett miljömässigt plan. Skanska avgränsar inte lika tydligt
dimensionerna som de andra företagen gör men betonar att de strävar efter en mer hållbar
framtid och att de arbetar för att bygga ett bättre samhälle för alla. De vill skapa en säker och
skadefri arbetsplats, minska företagets eget bidrag till negativ miljöpåverkan men också satsa
på social hållbarhet och jämställdhet inom branschen. JM strävar dem också efter hållbarhet
och syftar till att deras hållbarhetsarbete utgår från att ha ett ekonomiskt-, socialt-, och
miljömässigt ansvar.
Hållbarhetsrapporternas form skiljer sig åt. Peab publicerar år 2014 och 2015 separata
hållbarhetsredovisningar och 2016 integrerar dem istället hållbarhetsredovisningen i
årsredovisningen. NCC, Skanska och JM upprättar dem alla hållbarhetsredovisningar
integrerat i årsredovisningarna samtliga år.
Peab, NCC och JM använder sig av GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning när de
upprättar sina rapporter och ingen av de fyra företagen innehar en extern försäkran.
Empirin

visar

att

kvaliteten

har

ökat

i

största

Svenska

byggföretagens

hållbarhetsredovisningar mellan åren 2014 och 2016.
Hållbarhetsrapporternas relevans ökade med tiden, NCC var det enda företaget som inte
ökade sina rapporters trovärdighet resterade hade en ökning mellan åren 2014 och 2016.
Peab var det enda företaget där trovärdigheten någon gång översteg relevansen 2014. Resten
av åren, översteg relevansen trovärdigheten i rapporterna. JM hade 2014, 2015 och 2016
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högst relevans i rapporterna medan Peab hade den högsta utvecklingen. Peab hade också den
högsta trovärdigheten 2014, 2015 och 2016, medan Skanska hade den största utvecklingen.
De två sämsta indikatorerna som värderades lägst och som företagen bedömdes ha lägst
kvalitet genom åren på var; Relevansens R11 sammanfattning och trovärdigheten C6
Oberoende verifikation.
År 2014 uppnåddes inte den högsta poängen i någon indikator i företagen. År 2015 och 2016
var de två högst poängsatta indikatorerna; Relevansens R3 Mål och R7 Prestationsindikatorn
miljö.
Tabell 8 visar en sammanställning av samtliga företags kvalitet i hållbarhetsredovisningarna
utifrån relevans och trovärdighet för de tre observerade åren.

Tabell 8.
Relevans

Trovärdighet

Företag

2014

2015

2016

Total förändring

2014

2015

2016

Total förändring

Peab

50 %

59 %

66 %

+ 16 %

54 %

54 %

58 %

+4%

NCC

57 %

61 %

64 %

+7%

33 %

33 %

33 %

+/- 0 %

Skanska

45 %

48 %

55 %

+ 10 %

29 %

38 %

38 %

+9%

JM

64 %

75 %

75 %

+ 11 %

42 %

46 %

50 %

+8%
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5. Diskussion
I följande avsnitt diskuteras de empiriska resultaten och kopplar dem till tidigare
forskning och utveckling över tid.

5.1 Hållbar utveckling
De tre dimensionerna ekonomisk-, miljömässig- och social hållbarhet återfanns i de
undersökta hållbarhetsredovisningarna. Det kvalitetsbedömningsschema studien har använt
sig av vid bedömning består av följande indikatorer; Samtliga indikatorer var inte möjliga att
kategorisera som antingen ekonomisk-, miljömässig- eller social hållbarhet då vissa av
indikatorerna refererade till hela begreppet hållbar utveckling som; Strategi för hållbar
utveckling, mål, trender över tiden, förbättringsåtgärder, integration med affärsprocessen.
Andra indikatorer refererade till utformningen av själva redovisningen och innehåll som;
Sammanfattning, Läsbarhet, Grundläggande rapporteringsprinciper, Kvalitet på data,
Feedback och Oberoende verifikation. Då empiriska resultaten visade sig bli platt med endast
dessa två analysredskap relevans och trovärdighet. Användes de tre dimensionerna för att få
ett ökat djup av vad de är för delar företagen rapporterar inom.
Indikatorerna Viktiga intressenter, Prestationsindikatorer: Marknadsplats och Intressenters
dialogresultat kan definieras som ekonomisk hållbarhet. Detta trots att ekonomisk hållbarhet
är ett komplext begrepp men kan förklaras utifrån att organisationer och företag skapar med
hjälp av att tillfredsställa kunderna, intressenterna på marknaden ekonomisk hållbarhet. Det
handlar om väl fungerande marknader med attraktiva produkter på såväl nationellnivå som
internationell nivå.
Indikatorn Prestationsindikatorer: Miljö hänför sig endast till det miljömässiga området. Och
Indikatorn Prestationsindikatorer: Arbetsplats och gemenskap till det sociala området som
exempelvis rör människor på arbetsplatsen känner sig betydelsefulla och delaktiga i en
stimulerande arbetsmiljö.
Om kvalitetsschemat kategoriseras efter denna uppdelning i Tabell 9 följer 2016 års resultat
nedan i Tabell 10.
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Tabell 9.
R1 Strategi för hållbar utveckling
R2 Viktiga intressenter
R3 Mål
R4 Trender över tiden
R5 Prestationsindikatorer: marknadsplats
R6 Prestationsindikatorer: arbetsplats
R7 Prestationsindikatorer: miljö
R8 Prestandaindikatorer: gemenskap
R9 Förbättringsåtgärder
R10 Integration med affärsprocesser
R11 Sammanfattning
C1 Läsbarhet
C2 Grundläggande rapporteringsprinciper
C3 Kvaliteten på data
C4 Intressenters dialogresultat
C5 Feedback
C6 Oberoende verifikation

Tabell 10.
Ekonomisk hållbarhet

Miljömässig hållbarhet

Social hållbarhet

Låg (50 % eller lägre)
Skanska

Hög (högre än 50 %)
Peab
NCC
JM
Peab
NCC
Skanska
JM
Peab
NCC
Skanska
JM

Litteraturen har visat att låg och hög kvalitet tidigare har använts som ett genomgående mått,
för att sätta kvaliteten i rapporterna i perspektiv har även denna studie valt att bedöma utifrån
om rapporterna har en låg eller hög kvalitet. Låg kvalitet uppvisar dem som endast uppfyller
50 % eller längre av högsta möjliga poäng och hög kvalitet bedöms dem som uppfyller högre
än 50 % av högsta möjliga poäng. Detta gäller vid bedömningen och utformningen av både
tabell 10 och tabell 11.
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År 2014, 2015 och 2016 visar dock Peab stora brister inom ekonomisk hållbarhet i indikatorn
R5 Prestationsindikatorer: marknadsplats.
Lika så visar Skanska brister samtliga år inom ekonomisk hållbarhet i indikatorn C4
Intressenters dialogresultat och inom social hållbarhet år 2014 och 2015 brister i indikatorn
R6 Prestationsindikatorer: arbetsplats. NCC visar år 2014 och 2015 brister inom den sociala
hållbarheten i indikatorn R8 Prestandaindikatorer: gemenskap. JM är det enda företagen som
över tid inte visar några brister inom några av områdena.

5.2 Hållbarhetsredovisningens form
Företagens roll har allt större då problem med kring miljöförstöring, korruption och
mänskliga rättigheter hittills inte gått att lösa. Detta kan vara en förklaring till att kvaliteten i
rapporterna har ökat genom åren.
Ett annat motiv till att hållbarhetsredovisa är förutom för att följa regelverket, också att
marknadsföra

resultatet

för

sina

intressenter.

Intressentteorin

kan

förklara

hållbarhetsredovisningens framväxt, att se redovisningen ur ett användarperspektiv kan
förklara att intressenterna fått större fokus. I denna studie visade JM och Peab på en
utveckling mellan år 2014 och 2016 på kvaliteten på information om intressenter, dess
förväntningar och dialoger med dem. År 2016 hade både företagen mycket hög kvalitet i både
relevansens indikator R2 Viktiga intressenter men också i trovärdighetens indikator C4
Intressenters dialogresultat. JM och Peab visade på den högsta trovärdigheten och högsta
relevansen inom intressentperspektivet av de fyra studerade företagen. Dock redovisade inte
Skanska några typer av intressentdialoger vilket har påverkat sifforna i Tabell 9 som indikerar
på att Skanska saknar information och detaljer om ekonomisk hållbarhet.
De stora företag som valts ut i denna studie är både mer utsatta och synligare för allmän
granskning än vad mindre företag är. Hållbarhetsredovisningen kan ses som en försäkran där
de visar att de arbetar för att förbättra sin verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv. Flera av de
granskade företagen visade tydligt med figurer och siffor hur de arbetar för att minska sina
koldioxidutsläpp, en fråga som uppmärksammats då byggföretagen utpekats som ett stort
miljöproblem. Genom att redovisa förbättringsåtgärder och hur de minskat utsläppen, kan
företagen uppnå fördelar.
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I Peab, NCC och JM: s rapporter framgår det att de utgått från GRI:s riktlinjer vid
framtagandet av rapporten, medan Skanska saknar en motsvarande information. Dock visar
det att Skanska är det enda företaget som i samtliga rapporter över tid innehar någon typ av
certifiering. En tredje part har verifierat byggnader utifrån miljösynpunkt som Skanska byggt.
Men varken Skanskas eller något av de andra företagen har någon oberoende verifiering av
själva hållbarhetsrapporten, denna studie kommer därför i likhet med Kuzey & Uyar (2017)
fram till en externförsäkran inte omfattat de undersökta företagen.
De undersökta hållbarhetsredovisningarna erhölls i olika form och struktur. Peab hade 2014
och 2015 rapporter som presenterades i separata dokument, medan för 2016 var rapporten
integrerad i årsredovisningen. NCC:s rapporter var samtliga integrerade i årsredovisningen,
precis som för Skanska och JM. De integrerade rapporterna ansågs i studien delvis vara
krångliga och gjorde granskningen och bedömningen av dessa dokument svårt, främst på
grund

av

integrerade

rapporters

otydlighet

i

avgränsningar

då

års-

och

hållbarhetsredovisningen var sammansmält
GRI är den mest använda standarden vid upprättande av hållbarhetsredovisning. Detta
överensstämmer med denna studie då tre av fyra företag upprättade samtliga av sina
hållbarhetsrapporter med GRI:s riktlinjer som utgångspunkt. Habek & Wolniak (2016) styrker
detta då deras studie visar att 91 % av de Svenska hållbarhetsredovisningarna var upprättade i
enighet med dessa riktlinjer.
De studier som fokuserar på volym lägger ingen vikt på innebörden eller kvaliteten utan bryr
sig som mängden information, vanligen genom att räkna antalet sidor, meningar, ord eller
fraser. Denna studie har därför inte valt att räkna antalet sidor eller meningar då den avsett att
granska kvaliteten.

5.3 Kvalitet i hållbarhetsredovisningar
Hållbarhetsrapporter har kritiserat på grund av dess brist på relevans och trovärdighet, i denna
studie har företagens kvalitet ökat från år 2014 till 2016 och år 2016 har samtliga
hållbarhetsredovisningar en relevans som bedömts över 50 %. Peab har både en hög relevans
och hög trovärdighet i rapporten. NCC, Skanska och JM har en hög relevans men låg
trovärdighet.
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Tabell 11.
Trovärdighet
Låg (50 % eller lägre) Hög (över 50 %)
Relevans Låg (50 % eller lägre)
Hög (över 50 %)

NCC

Peab

Skanska
JM
Michelon et al. (2015) kommer fram till att användningen av utformade rapporteringspraxis
inte är associerat med högre kvalitet. Skanska var det enda företaget som inte utgick från
GRI:s riktlinjer. De har dock år 2016 lägst relevans jämfört med de andra företagen men inte
lägst trovärdighet. Habek (2017) som använder samma kvalitetsbedömningsschema som
Habek & Wolniak (2016) och denna studie visar ett positivt samband mellan att använda sig
att GRI:s riktlinjer vid upprättande av rapport och kvalitetsnivån i rapporten.
Michelon et al. (2015) visar också att kvaliteten på informationen som lämnas i fristående
hållbarhetsrapporter inte skiljer sig från kvaliteten på den information som lämnas integrerad i
årsredovisningen. Peab var det enda förteget som lämnade en separat rapport år 2014 och
2015. Relevansen i dessa rapporter utmärker sig inte något speciellt mot de andra,
trovärdigheten i dessa rapporter är högre än de andra företagens integrerade rapporter. Dock
har Peabs rapport år 2016 fortfarande en högre trovärdighet än de andra företagens rapporter,
samt att den presenterades integrerad med årsredovisningen. Att Peab gick från separat
rapportering till integrerad visade sig tydligast i relevansens indikator R11 Sammanfattning.
Där de år 2014 och 2015 hade en hög kvalitet på sammanfattning men en mycket låg kvalitet
år 2016 då rapporten istället var integrerad.
Lock & Seele (2015) undersöker trovärdigheten i hållbarhetsrapporter i Europa och resultatet
visar en låg trovärdighet i länderna. Låg trovärdighet överensstämmer med denna studies
resultat av NCC, Skanska och JM. Peab är det enda företaget som visade på hög trovärdighet i
sin rapportering.
Habek & Wolniaks (2016) Studie visar att de studerade visar en allmänt låg nivå av kvalitet i
hållbarhetsredovisningar. Detta stämmer inte stämmer helt överens med denna studie då inget
av företagen år 2016 hade låg trovärdighet och låg relevans. Dock visade Skanska låg kvalitet
år 2014 och 2015 då de både hade låg trovärdighet och låg relevans i rapporterna.
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Habek (2017) menar på att trovärdigheten är låg i de undersökta redovisningarna vilket denna
studie håller med om.
Habek & Wolniak (2016) använder sig precis som denna studie av kvalitetsmåtten relevans
och trovärdighet. Deras studie visar att relevansen överstiger trovärdigheten, vilket resultatet i
denna studie också visar i samtliga hållbarhetsredovisningar utom Peab år 2014, deras rapport
sticker ut då trovärdigheten översteg redovisningens relevans.
Inom

kvalitetsdimensionen

relevans

var

de

högst

rankade

indikatorerna;

R1

hållbarhetsstrategi och R5-R8 Prestationsindikatorerna. Den mest detaljerade informationen i
denna studie presenterades år 2015 och 2016 i indikatorerna R3 Mål och R7
Prestationsindikatorer: miljö, likt Habek & Wolniaks (2016) höga resultat av samtliga
Prestationsindikatorer.

Inom

denna

studie

var

det

dock

den

miljömässiga

prestationsindikatorn som stod ut. År 2014 uppnådde ingen av indikatorerna högsta poäng i
någon av de observerade hållbarhetsredovisningarna. Relevansen i hållbarhetsrapporterna
ökade därför med tiden.
Precis som Habek & Wolniak (2016) och Habek (2017) resulterade denna studie också i att
den lägst rankade indikatorn inom relevansen var R11Sammanfattning genom åren. Att
implementera implementera TBL som motsvarande sammanfattning är ett sätt att höja
kvaliteten i rapporterna.
Inom kvalitetsdimensionen trovärdighet Habek & Wolnaik (2016) poängsattes högst den
delindikatorn som hänför sig till rapportens läsbarhet och lägst poängsattes delindikatorerna
feedback och oberoende verifikation.
Habeks (2017) identifierar C6 Oberoende verifikation, C3 Kvaliteten på data och C5
Feedback som de delinikatorer som visade störts brister i rapporternas trovärdighet. Denna
studie visar att den absolut lägst poängsatta indikatorn var genom åren C6 Oberoende
verifikation. Det enda året en trovärdighets indikator uppnådde högsta kvalitet var i JM:s
hållbarhetsrapport 2016 i indikatorn C4 Intressenters dialogresultat. Inom trovärdigheten
värderades resterande år och inom resterande företags hållbarhetsrapporter med låg eller hög
kvalitet och inte med högsta möjliga trovärdighet.
Freundliebs et al. (2014) forskning visar att befintliga standarder och riktlinjer ofta missar
kriteriet visuella intryck. Det schema denna studie utgår ifrån är kriteriet C1 Läsbarhet som
bedömer om rapporten har en logisk struktur, använder sig av grafisk presentation av data,
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ritningar och förklaringar där det behövs, eller använder andra verktyg för att hjälpa till att
navigera genom dokumentet. JM och Peab presenterar en detaljerad information som är bättre
än genomsnittet genom åren.
Kuzey & Uyar (2017) kommer fram till att kvaliteten på rapporterna har ökat vilket denna
studie också kommit fram till. Dock menar de att en externförsäkran inte omfattat de
undersökta företagen i någon större utsträckning. Relaterar till denna studie har inte någon av
rapporterna haft en oberoende extern försäkran av en tredje man.

5.4 Kritik
Det schema som denna studie och Habek (2017) och Habek & Wolniak (2016) använder
sig av för att bedöma kvaliteten på hållbarhetsredovisningar visade sig under arbetets
gång vara svårt att följa. Vid bedömningen av vilken poäng en indikator skulle förses
med visade det sig vara svårt att avgöra vad otillräcklig information var, vad delvis
nämnande, genomsnitt, bättre än genomsnitt och bästa praxis var. Därför har denna
studie påverkats mycket utav författarens egna bedömningar och värderingar och det
ses som en begränsning av studien är det subjektiva sättet att bedöma
hållbarhetsrapporterna baserat på forskarens kunskaper. För att balansera de subjktiva
åsikterna skulle det i detta fall vara lämpligt göra bedömningen av kvaliteten på
rapporterna av fler personer. Det hade varit lättare att diskutera och avgöra gränserna
mellan de olika poängen.
Vid bedömningen av kvalitet i hållbarhetsredovisningar erkänns det att det finns många
olika sätt att göra det, var och en med sina tillgångar och nackdelar. Med användning av
olika metoder kan leda till olika eller till och med motstridiga resultat. Det är därför
lämpligt att använda sig av ytterligare metoder för att konsolidera resultaten.
Denna studie nådde inte hela vägen fram i termer av varför och hur företagen valt att upprätta
hållbarhetsredovisning och vilka motiv dem haft. Med Habek & Wolniaks (2016) och Habeks
(2017) kvalitetsschema kommer forskningen så här långt. De verkar sunda i dess forskning
och utformning av schema men det skulle krävas ytterligare dimensioner och andra
tillvägagångsätt

i

forskningen

för

att

få

en

djupare

bild

av

kvaliteten

i

hållbarhetsredovisningar.
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6. Slutsats
Denna studie avsåg att undersöka utvecklingen av Svenska företags hållbarhetsredovisningar
under åren 2014 till 2016 avseende dess kvalitet. Resultatet visar att kvaliteten i
hållbarhetsredovisningarna har ökat men att det finns utrymme för förbättringar.
Relevansen översteg trovärdigheten i majoriteten av rapporterna och den indikator som
värderades lägst var; R11 Sammanfattning och C6 Oberoende verifikation. Den som
värderades högst var; R3 Mål och R7 Prestationsindikatorer miljö.

7. Förslag på vidare forskning
Naturligtvis lider forskningsansatsen i denna studie från vissa begränsningar som också
kan fungera som utgångspunkter för framtida forskning, Denna studie nådde inte hela
vägen fram i hur och varför företagens hållbarhetsrapporter ser ut på detta sätt, har denna
kvalitet, varför relevansen överstiger trovärdigheten. Med hjälp av fortsatt forskning andra
frågor och direkta frågor till företag kan gapet om motiv till hållbarhetsredovisning fyllas i
och om motivet har någon relation till redovisningens kvalitet. Denna studie kan redogöra för
mycket av det deskriptiva inom företagens kvalitet mätt i relevans och trovärdighet. Fortsatt
forskning med direkta frågor kan exempelvis redogöra för om Peab är legitimitetsorienterade
eller intressentorienterade i sin redovisning. För att förklara dess utfall av hög relevans och
hög trovärdighet.
Studiens kvalitetsbedömningsschema visade sig vara svårt att följa, ett annat förslag är att
genomföra studien med en annan typ av kvalitetsschema för att analysera kodningsindexens
skillnader och hur valet av indikationsindex påverkar hur kvaliteten bedöms. Men också att
kombinera olika scheman för att fortsätta forskning om kodning av kvalitet som inte går ut på
att räkna ord, rader eller meningar som merparten av innehållsanalyserna av
hållbarhetsredovisningar tidigare gjort.
Denna studie avsåg att undersöka hållbarhetsredovisningar som upprättats innan lagen för
upprättande av hållbarhetsrapport för stora Svenska företag, som trädde i kraft för
räkenskapsåret efter 31 december 2016. Därför är ett förslag på vidare forskning att
genomföra samma eller liknande studie efter lagändringen för att jämföra och analysera
lagändringens påverkan på hållbarhetsredovisningar. Då bland annat Habek & Wolniak
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(2016) visar att rapporterna som upprättats obligatoriskt visade en högre kvalitetsnivå än de
frivilliga rapporterna. Samtidigt som det skulle vara intressant med möjligheten att bedöma
om en oberoende extern försäkran skulle öka kvaliteten eller ej, då denna studies
hållbarhetsredovisningar saknade tredje parts oberoende granskning
Det skulle också vara intressant att inkludera alla övriga informationskällor gällande hållbar
utveckling som ofta finns presenterade på företagens hemsida och likande, för att få med
företagets totala kvalitet på hållbarhetsinformationen.
Denna studie undersöker endast de största byggföretagen i Sverige sett till omsättning vilket
resulterade i en totalundersökning av byggbranschen på NASDAQ OMX Stockholm, Large
Cap. Dessa resultat är således inte generaliserbara på mindre företag eller företag
börsnoterade på andra listor och en fortsatt forskning inom Mid Cap och Small Cap är av
intresse att genomföra.
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Bilagor
Bilaga 1. Kvalitetsbedömningsschema

(Habek & Wolniak, 2016; Habek, 2017).

Bilaga 2. Svensk översättning kvalitetsbedömningsschema
R1 - R11 = Relevansen för informationsindikatorn
C1 - C6 = Trovärdigheten för informationsindikatorn
Relevans
R1 Strategi för hållbar utveckling
• Rapporten presenterar företagets affärsstrategi som relaterar till aspekterna av CSR
R2 Viktiga intressenter
• Rapporten innehåller identifiering av organisationens intressenter, deras förväntningar
och ett sätt att engagera sig med enskilda grupper
R3 Mål
• Rapporten presenterar mål för framtiden, mål som fastställts under föregående
rapporteringsperiod och nivån på deras prestationer
R4 Trender över tiden
• Rapporten innehåller indikatorer som visas över flera rapporteringsperioder som visar
på detta sätt förändringsriktningen och säkerställer deras jämförbarhet
R5 Prestationsindikatorer: marknadsplats
• Rapporten innehåller kvantitativ information om organisationens uppnådda
prestationer inom marknadsområdet
R6 Prestationsindikatorer: arbetsplats
• Rapporten innehåller kvantitativ information om organisationens uppnådda
prestationer inom arbetsplatsområdet
R7 Prestationsindikatorer: miljö
• Rapporten innehåller kvantitativ information om organisationens uppnådda
prestationer inom miljöområdet
R8 Prestandaindikatorer: gemenskap
• Rapporten innehåller kvantitativ information om organisationens uppnådda
prestationer inom samhällsområdet
R9 Förbättringsåtgärder
• Rapporten beskriver förbättringsaktiviteter som organisationen genomför inom ramen
för CSR, t.ex. program för att öka resurseffektiviteten, utsläppsreduktion etc.
R10 Integration med affärsprocesser
• Rapporten innehåller information som bekräftar att aspekterna av CSR ingår i
beslutsprocessen och implementeras i grundprocesserna (inköp, försäljning,
marknadsföring, produktion etc.)
R11 Sammanfattning
• Rapporten ger en kortfattad och balanserad översikt över viktig information och
indikatorer från rapporteringsperioden

Trovärdighet
C1 Läsbarhet
• Rapporten har en logisk struktur, använder sig av grafisk presentation av data,
ritningar och förklaringar där det behövs. Eller använder andra verktyg för att hjälpa
till att navigera genom dokumentet
C2 Grundläggande rapporteringsprinciper
• Rapporteringsperioden, omfattningen och enheten definieras i rapporten samt
begränsningar och målgrupp
C3 Kvaliteten på data
• Rapporten beskriver processer, insamlingsprocedurer, aggregering och omvandling av
data och fastställer källan till data
C4 Intressenters dialogresultat
• Rapporten innehåller en beskrivning av intressenternas dialog och resultaten av denna
dialog i förhållande till aspekter av CSR (undersökningar, samråd, fokusgrupper,
rundabord, program, engagemang etc.)
C5 Feedback
• Rapporten innehåller en mekanism som möjliggör en återkopplingsprocess
(kontaktpunkt för förslag eller frågor, hotline, e-post, svarskort, frågeformulär, etc.)
C6 Oberoende verifikation
• Rapporten innehåller ett uttalande av oberoende organ som intygar äktheten av de
uppgifter som presenteras i rapporten samt förslag till framtida förbättringar
Poängsystem
Poäng
0
1
2
3
4
förklaringar

Bedömningskrav

Inget omnämnande eller otillräcklig information om enskilda kriterier
Några / lite / delvis omnämnande eller täckning
Viktigaste aspekterna, genomsnittliga
Bättre än genomsnittet presenterar rapporten detaljerad information
Bästa praxis och kreativa tillvägagångssätt, innovativa upplysningar och

(Författarens egen översättning).

Bilaga 3. PEAB
Indikatorer

År 2014

År 2015

År 2016

R1 Strategi för hållbar utveckling

2

2

2

R2 Viktiga intressenter

3

4

4

R3 Mål

1

2

3

R4 Trender över tiden

2

2

2

R5 Prestationsindikatorer: marknadsplats

0

1

1

R6 Prestationsindikatorer: arbetsplats

2

2

3

R7 Prestationsindikatorer: miljö

2

3

4

R8 Prestandaindikatorer: gemenskap

2

2

3

R9 Förbättringsåtgärder

3

3

3

R10 Integration med affärsprocesser

2

2

3

R11 Sammanfattning

3

3

1

C1 Läsbarhet

3

3

3

C2 Grundläggande rapporteringsprinciper

2

2

3

C3 Kvaliteten på data

2

2

2

C4 Intressenters dialogresultat

3

3

3

C5 Feedback

3

3

3

C6 Oberoende verifikation

0

0

0

Indikatorer

År 2014

År 2015

År 2016

R1 Strategi för hållbar utveckling

2

2

2

R2 Viktiga intressenter

2

2

2

R3 Mål

3

4

4

R4 Trender över tiden

3

3

3

R5 Prestationsindikatorer: marknadsplats

3

3

3

R6 Prestationsindikatorer: arbetsplats

3

3

3

R7 Prestationsindikatorer: miljö

3

4

4

R8 Prestandaindikatorer: gemenskap

1

1

2

R9 Förbättringsåtgärder

2

2

2

R10 Integration med affärsprocesser

2

2

2

R11 Sammanfattning

1

1

1

C1 Läsbarhet

2

2

2

C2 Grundläggande rapporteringsprinciper

1

1

1

C3 Kvaliteten på data

1

1

1

C4 Intressenters dialogresultat

2

2

2

C5 Feedback

2

2

2

C6 Oberoende verifikation

0

0

0

Bilaga 4. NCC

Bilaga 5. Skanska
Indikatorer

År 2014

År 2015

År 2016

R1 Strategi för hållbar utveckling

2

2

3

R2 Viktiga intressenter

2

2

2

R3 Mål

2

2

2

R4 Trender över tiden

2

2

2

R5 Prestationsindikatorer: marknadsplats

2

3

3

R6 Prestationsindikatorer: arbetsplats

1

1

2

R7 Prestationsindikatorer: miljö

2

2

3

R8 Prestandaindikatorer: gemenskap

3

3

3

R9 Förbättringsåtgärder

2

2

2

R10 Integration med affärsprocesser

2

2

2

R11 Sammanfattning

0

0

0

C1 Läsbarhet

2

2

2

C2 Grundläggande rapporteringsprinciper

1

1

1

C3 Kvaliteten på data

1

3

3

C4 Intressenters dialogresultat

1

1

1

C5 Feedback

1

1

1

C6 Oberoende verifikation

1

1

1

Indikatorer

År 2014

År 2015

År 2016

R1 Strategi för hållbar utveckling

2

2

2

R2 Viktiga intressenter

3

4

4

R3 Mål

3

4

4

R4 Trender över tiden

3

3

3

R5 Prestationsindikatorer: marknadsplats

3

3

3

R6 Prestationsindikatorer: arbetsplats

3

3

3

R7 Prestationsindikatorer: miljö

2

3

3

R8 Prestandaindikatorer: gemenskap

3

3

3

R9 Förbättringsåtgärder

3

4

4

R10 Integration med affärsprocesser

2

3

3

R11 Sammanfattning

1

1

1

C1 Läsbarhet

3

3

3

C2 Grundläggande rapporteringsprinciper

2

2

2

C3 Kvaliteten på data

3

3

3

C4 Intressenters dialogresultat

2

3

4

C5 Feedback

0

0

0

C6 Oberoende verifikation

0

0

0

Bilaga 6. JM

Bilaga 7. Exempel vid poängbedömning
Exempel 0 -1 poäng:
0 poäng har getts om det inte är något omnämnande eller otillräcklig information om endast
enskilda kriterier inom indikatorn. 1 poäng har getts som några / lite / delvis omnämnande
eller täckning av indikatorn återfinns. Det är inte tillräckligt med information uppfyllt sett till
indikatorns krav. Nedan följer korta förklaringar och utdrag som varit avgörande i
bedömningen.
R5 Prestationsindikatorer: marknadsplats
Rapporten innehåller endast information om vilka marknader de är aktiva på och inget om
prestationer utförda inom området.
R11 Sammanfattning
En sammanfattning över miljöcertifiering men inte över hållbarhetsrapporten.
C5 feedback
Det finns återkoppling för att få kompletterande upplysningar om informationen men inte om
återkoppling för själva rapporten.
R8 Prestandaindikatorer: gemenskap
Rapporten innehåller kvantitativ information om organisationens uppnådda prestationer inom
samhällsområdet, Mycket tunt, inga siffror.
C6 Oberoende verifikation
Rapporten innehåller ett uttalande av oberoende organ som intygar äktheten av de uppgifter
som presenteras i rapporten samt förslag till framtida förbättringar – Nej ingen oberoende har
verifierat informationen.
Exempel 2 poäng:
2 poäng har getts om då de viktigaste aspekterna, genomsnittliga har uppfyllts. Alltså om det
som indikatorn kräver är uppfyllt med det viktigaste. Nedan följer olika korta utdrag från
avgörandet i redovisningar där 2 poäng har gett inom indikatorerna.
R1 Strategi för hållbar utveckling
”Att vara en branschledande inom hållbar utveckling, särskilt inom arbetshälsa och säkerhet,
miljön och etik. Företaget kommer att vara en branschledare när det gäller arbetshälsa och
säkerhet, riskhantering, personalutveckling, grön konstruktion och etik.”
R5 Prestationsindikatorer: marknadsplats
”I både USA och Storbritannien har vi vuxit snabbare än byggmarknaden som helhet och har
ökat vår marknadsandel. Vi kan rapportera mycket starka orderingångar i USA, med Interstate
4 som kronprestationen. Utvecklingen i Sverige fortsätter också i positiv riktning, även om
den politiska situationen tillfälligt försenade infrastrukturprojekt som Stockholm Bypass, en
ny väg för Europas motorväg över den svenska huvudstaden.”
R7 Prestationsindikatorer: miljö
Rapporten innehåller flera olika former av diagram om utsläppt och miljöpåverkan.

”Under 2014 fattades beslut om att implementera ett externt whistleblowersystem 2015.
Förbättrad resurseffektivitet är nödvändig i vår energi, material och transport intensiv
bransch”
R2 Viktiga intressenter
Rapporten innehåller identifiering av organisationens intressenter, deras förväntningar och ett
sätt att engagera sig med enskilda grupper. De spaltar upp alla intressenter och förklarar vad
som är värdeskapande för dem men inga dialoger presenteras.
R10 Integration med affärsprocesser
Rapporten innehåller information som bekräftar att aspekterna av hållbar utveckling ingår i
beslutsprocessen och implementeras i grundprocesserna (inköp, försäljning, marknadsföring,
produktion etc.) Inget om försäljning eller marknadsföring, inte rätt bransch men viktigaste
uppgavs
”Inköp, Ansvar i leverantörskedjan är ett allt viktigare fokusområde där mycket mer kan
göras. Peabs uppförandekod som bygger på FN Global Compact är en viktig hörnpe lare i
inköpsprocessen. I Peabs inköpsprocess nns rutiner med stödjande mallar för bedömning av
leverantörer innan köp och utvärdering efter köp. Bedömningarna som ska genomföras innan
en leverantör anlitas är ett led i säkringen av projektets krav inom bland annat kvalitet, miljö,
arbetsmiljö och totalkostnad.
Vi ser att produktions nära åtgärder minskar belastningen på miljön samtidigt som
kopplingarna till eko nomiska besparingar och affärsmöjligheter är uppenbara. För att kunna
erbjuda sunda och hälsosamma miljöer är Peab en aktiv part i era branschgemensamma
initiativ som syftar till utfasning av miljö- och hälsofarliga ämnen.”
C2 Grundläggande rapporteringsprinciper
Rapporteringsperioden, omfattningen och enheten definieras i rapporten samt begränsningar
och målgrupp. Period, omfattning och enhet definieras. Inget om målgrupp
C5 Feedback
Rapporten innehåller en mekanism som möjliggör en återkopplingsprocess (kontaktpunkt för
förslag eller frågor, hotline, e-post, svarskort, frågeformulär, etc.)
Ja i början framgår mail och hänvisning till hemsida.
Exempel 3 poäng:
3 poäng har getts till det som bedömts som bättre än vad genomsnittet presenterar i rapporten.
Detaljerad information utifrån indikatorns krav framgår vid dessa bedömningar. Nedan följer
utdrag och exempel där informationen poängsatts utefter detta. Endast det avgörande för
poängen presenteras.
R1 Strategi för hållbar utveckling
Tydlig och detaljerad information presenteras i strategin och inom:
”•Arbetsmiljö
•Etik
•Grönt byggande
•Samhällsinvesteringar
•Mångfald och inkludering”

R1 Strategi för hållbar utveckling
Rapporten presenterar företagets affärsstrategi som relaterar till aspekterna av hållbar
utveckling.
”NCC ska vara den ledande samhällsbyggaren av hållbara miljöer. Under strategifliken
kommer NCC:S HÅLLBARHETSMÅL som inkluderar klimat, energi, kemikalier, hållbara
materialval, resurseffektivisering, ptervinning, avfallsminimering, arbetsmiljö.
Vi ska förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna”
R3 Mål
Mycket tydliga finansiella mål med presentationer. Hållbarhetsmålen gällande uppfyllande av
mål inom klimatet och mål inom energi med tillhörande diagram 2012-2014. Samma med
kemikalier och hållbara materialval, resurseffektivisering, återvinning och avfallsminimering
och arbetsmiljö.
R9 Förbättringsåtgärder
”Under 2014 har vi bland annat:
•
•
•
•
•

Infört en hållbarhets policy
Infört en uppförande kod för JMs medarbetare
Incidentrapporteringen har utvecklats under året och möjliggör nu för leverantörer och
andra intressenter att rapportera via JMs webbplats
Utvecklat organisationen och styrningen av hållbarhetsfrågorna
Genomfört en utvecklad väsentlighetsanalys och identifierat verksamhetens väsentliga
och prioriterade hållbarhetsaspekter. ”

R2 Viktiga intressenter
Rapporten innehåller identifiering av organisationens intressenter, deras förväntningar och ett
sätt att engagera sig med enskilda grupper.
3 sidor fulla med tillvägagångsätt, sammanställning av intervjuer, vad de tagit upp och
intressenternas högst prioriterade områden. Detaljerat med figurer och tabeller.
R6 Prestationsindikatorer: Arbetsplats
Tabell över olyckor, könsfördelning, intervjuer och miljö.
”Alla medarbetare i JM ska känna sig trygga på jobbet och vi arbetar för att man ska kunna
vara verksam hela sitt yrkesliv utan att drabbas av yrkessjukdomar. Vi har en nollvision när
det gäller olycksfall på arbetet och vårt mål är att halvera antalet olyckor med frånvaro från
2012 till 2016. De vanli gaste olyckorna på våra arbetsplatser är fall på samma nivå, fall till
lägre nivå och förlorad kontroll över material. Under året har inga dödsolyckor inträffat bland
JMs medarbetare eller medarbetare anställda av underentreprenörer.
Arbetsmiljöorganisationen har förstärkts ytterligare. Det förebyggande skyddsarbetet, bland
annat med den så kallade ”Ordning och Reda-revision” på JMs byggarbetsplatser visar att
förbättringar skett. Totalt sett har förbättringar gjorts inom våra fokusområden; skyddsräcken,
formhantering och tillträdesleder.”
Exempel 4 poäng:
4 poäng har getts till bästa praxis och kreativa tillvägagångssätt, innovativa upplysningar och
förklaringar. Här är informationen mycket detaljerad och ofta förekommer figurer och
diagram i samband med den detaljerade löpande informationen av indikatorernas krav.
Nedan framförs ett utdrag för information som varit avgörande vid poängsättningen 4 poäng.

R3 Mål
- Mycket tydliga finansiella mål med presentationer. Hållbarhetsmålen gällande uppfyllande
av mål inom klimatet och mål inom energi med tillhörande diagram 2012-2014. Samma med
kemikalier och hållbara materialval, resurseffektivisering, återvinning och avfallsminimering
och arbetsmiljö. Rapporten presenterar mål för framtiden, mål som fastställts under
föregående rapporteringsperiod och nivån på deras prestationer. Denna rapport innehåller
ytterligare detaljer och information om en helt ny strategi skapas
R7 Prestationsindikatorer: Miljö
Rapporten innehåller kvantitativ information om organisationens uppnådda prestationer inom
miljöområdet. Mycket detaljerad information inom miljöområdet, tidigare år presenteras i
diagram för tydlig jämförelse.
” Material G4-DMA
Hållbarhetsstyrning.
Energi G4-DMA
Hållbarhetsstyrning.
G4-EN2 Andel använt material som består av återvunnet material.
Uppgifter redovisas för delar av verksamheten.
Uppgifter redovisas för delar av verksamheten.
G4-EN3 Energiförbrukning i organisationen.
G4-EN6 Minskning av energiförbrukning.
Utsläpp G4-DMA
Hållbarhetsstyrning.
15.
G4-EN15 Totala direkta utsläpp av växthusgaser, scope 1.
16.
G4-EN16 Totala indirekta utsläpp av växthusgaser, scope 2.
17.
G4-EN17 Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser, scope 3.
G4-EN19 Minskning av växthusgasutsläpp.
Avloppsvatten och G4-DMA avfall
Hållbarhetsstyrning.
Produkter och G4-DMA tjänster
Hållbarhetsstyrning.
G4-EN23 Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod ”
R9 Förbättringsåtgärder
•
•
•
•
•
•

•
•

”Inrättat ett hållbarhetsråd
Inrättat ett strategiskt avfallsråd
Upprättat en ny målstruktur för hållbarhetsarbetet
Påbörjat implementering av JMs uppförandekod
Påbörjat en stor satsning på e-utbildningar
Genomfört en översyn av miljökrav i norska verksamheten för att överensstämma med
verksamheten i Sverige. Bland annat har ett system för miljövärdering av
byggmaterial och byggvaror införts
Implementerat JMs process för hållbara leverantörskedjor i norska verksamheten
Upprättat en rutin för att hantera resurseffektivitet, materialspill och emballage inför
avtalstecknande med ramavtalsleverantörer

•
•

Beslutat om att 10 procent av alla parkeringsplatser i JMs projekt ska vara utrustade
med uttag för laddning
Förbättrat styrning av deponier för förorenade massor. ”

R9 Förbättringsåtgärder
Rapporten beskriver förbättringsaktiviteter som organisationen genomför inom ramen för
CSR, t.ex. program för att öka resurseffektiviteten, utsläppsreduktion etc. Många bra diagram
om olyckor, sjukfrånvaro, antal medarbetare, land, kön, inhyrda arbetare, anställningsformer,
koldioxidutsläpp, avfall och transport.
”Uppföljning och förbättringsarbete
•

•

•

Rapportering av olyckor och tillbud sker löpande och bildar underlag till åtgärder för
att undvika att det inträffade sker igen. Inga dödsolyckor inträffade på Peabs
arbetsplatser under 2015. Registreringen av olyckor och tillbud sker i Sverige och
Norge genom ett webbaserat system och i Finland sker rapporteringen direkt till
arbetsmiljöchefen.
När utvecklingsprojektet ovan är genomfört, kommer verktyg, arbetssätt och
utredningsmetodik vara samma i alla tre länderna, vilket stärker kunskapsöverföringen.
Återkommande arbetsplatsrevisioner genomförs i Sverige, Norge och Finland varje år.
Resultaten analyseras löpande och gör det möjligt att tillsammans med resultat från
medarbetarstatistik, med- arbetarundersökningar, mål- och utveck- lingssamtal samt
företagshälsovård, upp- täcka orsaker och samband. Detta utgör grunden för beslut om
prioriteringar, mål och åtgärder. ”

R2 Viktiga intressenter
Rapporten innehåller identifiering av organisationens intressenter, deras förväntningar och ett
sätt att engagera sig med enskilda grupper. Mycket bra och tydlig detaljerad information,
ännu mer utvecklat än förra året. Intressentdialoger och väsentlighetsanalys, jämförelse och
återkoppling till tidigare års intressentdialoger.

G425
G426
G427

Lista de intressentgrupper som organisationen har kontakt med.

6-7, 1214

Princip för identi ering och urval av intressenter.

12-14

Metod för intressentdialoger uppdelat på typ av dialog, intressentgrupp och
frekvens.

12-14

Redogör för nyckelområden som intressenterna har lyft fram.

”Under 2015 har inga nya hållbarhetsfokuserade intressentdialoger genomförts då resultatet
från de tidigare tre åren givit en samstämmig bild av vad Peab bör foku sera på framöver.
Eftersom verksamheten är av långsiktig natur har Peab valt att genomföra intressentdialoger
med något längre intervaller framöver. Fokus kommer istället läggas på att omsätta
synpunkterna till förbättringsåtgärder i det dagliga arbetet däremellan. Nästa intressentdialog
är planerad till 2016”

R2 Viktiga intressenter
Samma information som tidigare år som värderats till 3 poängår plus exempel på identifierade
aspekter för intressenter och en noggrannare och mer detaljerad tabell för väsentlighet för
interna intressenter.

