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Sammanfattning  

Författare: Mariam Dagher och Ellenor Gerdin Hossain  

Handledare: Bengt Lindström och Jurek Millak 

Titel: Hållbarhetsredovisning i finansbranschen- En studie om informationskvalitet avseende 

relevans och trovärdighet 

 

Bakgrund och problem: Diskussioner kring hållbarhet och hur det pågående 

hållbarhetsarbetet ska förbättras är i dagens värld utbrett. Genom att upprätta en 

hållbarhetsrapport redovisar företagen för omvärlden deras ansvar gällande 

hållbarhetsarbetet. Ökningen av mängd hållbarhetsrapporter som publiceras, vilket har 

uppmärksammats av tidigare forskning, medför brister gällande informationskvaliteten i 

rapporterna i olika branscher såsom finansbranschen.  

 

Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva och förstå begreppet informationskvalitet i 

hållbarhetsredovisningar. Studiens avsikt är därför att definiera informationskvalitet på 

hållbarhetsrapporter i företag med verksamhet i Sverige och sedan undersöka om 

förändringen i informationskvalitet har skett genom tiden.  

 

Metod: Studiens forskningsdesign är komparativ, vilket består av tvärsnittsdesign och 

innehållsanalys som tillsammans utgjorde en kvantitativ forskningsstrategi med kvalitativa 

inslag där förutbestämda bedömningskriterier användes i syfte att studera 

informationskvaliteten på hållbarhetsrapporter mellan år 2015- 2017 i tio olika företag i 

finansbranschen.   

 

Resultat och slutsats: Studiens resultat visade att en förbättring av hållbarhetsrapporternas 

informationskvalitet har skett över tid gällande relevansen och trovärdigheten. 

Informationskvaliteten på hållbarhetsrapporterna i finansbranschen har ökat i samma 

utsträckning avseende relevans och trovärdighet men det finns utrymme för förbättring. 

   

Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, Global Reporting Initiative, informationskvalitet, 

trovärdighet, relevans.   

 

 



 

 

 

Abstract 

Authors: Mariam Dagher and Ellenor Gerdin Hossain 

Supervisors: Bengt Lindström and Jurek Millak 

Title: Sustainability report in the finance industry- A study of information quality regarding 

relevance and credibility 

 

Background and research problems: In today's society there are several discussions 

regarding sustainability and how to improve the ongoing sustainability efforts. By creating a 

sustainability report the companies demonstrate their responsibility for sustainability work. 

Earlier research have brought to light the increasing amount of sustainability reports that is 

being published comes with shortcomings in the information quality of the reports in various 

industries such as the financial industry. 

 

Purpose: The paper's purpose is to describe and understand the concept of information 

quality in sustainability reports. The aim of the study is therefore to define the information 

quality on the sustainability reports in companies with business in Sweden and then examine 

whether the change in information quality has occurred over the years. 

 

Method: The research design of the study is comparative, which consists of cross-sectional 

design and content analysis that together formed a research strategy with quantitative and 

qualitative elements, using a predetermined assessment criteria to study the information 

quality of sustainability reports years 2015-2017 in ten different companies in the financial 

industry. 

 

Results and conclusion: The study's results showed an improvement in the information 

quality of the sustainability reports has occurred over the years regarding the relevance and 

credibility. The information quality of the sustainability reports in the financial industry has 

increased to the same extent regarding relevance and credibility but there is room for 

improvement. 

 

Keywords: Sustainability accounting, Global Reporting Initiative, information quality, 

relevance, credibility. 

 



 

 

 

Begreppsdefinitioner 

 

2014/95/EU- EU direktiv om hållbarhet 

CSR- Corporate Social Responsibility 

GRI- Global Reporting Initiative  

IFRS- International Financial Reporting Standards 

OECD- Organization for Economic Cooperation and Development  

TBL- Triple Bottom Line 

UNEP- The United Nations Environment Programme 

UNGC- The United Nations Global Compact 

ÅRL- Årsredovisningslagen 
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Inledning  

I det inledande kapitlet kommer ämnets bakgrund, problemdiskussion och 

problemformulering att presenteras i syfte att förstå bakomliggande problemet i denna 

uppsats. Kapitlet leder vidare till syftet och forskningsfrågan.

 

1.1. Bakgrund och problemdiskussion  

I dagens samhälle finns flertalet diskussioner om hållbarhet och hur det pågående 

hållbarhetsarbetet skall förbättras och bli bestående (Deegan, 2014).  Diskussioner förs även 

om företagens roll och ansvar för ett hållbart samhälle, vilket har utvecklats genom tiden. 

Detta ansvar för hållbarhet blev påtagligt mer intressant när FN:s rapport Our Common 

Future, mer känd som “Brundtlandrapporten”, publicerades på slutet av 1980-talet (Deegan, 

2014, s.415). Rapporten hade globala mål om en hållbar framtid och beskrev att en hållbar 

utveckling var att “tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Westermark, 2013, s. 13).  

 

Det ökade intresset hos företag om deras hållbarhetsansvar och hållbar utveckling har globalt 

lett till att rapportering om hållbarhet blev en betydande del i företagen som arbetar enligt 

CSR, Corporate Social Responsibility, påpekar Hahn och Kühnen (2013). CSR definieras av 

Deegan (2014) som företagets sociala, miljömässiga och ekonomiska ansvar och dess 

påverkan på samhället. Rapporter som innehåller information om företags hållbarhetsarbete 

har publicerats under olika namn såsom hållbarhetsrapporter, Corporate Social Responsibility 

rapport och Corporate Responsibility (CR) (KPMG, 2013). Medan en annan forskare 

benämner rapporten som hållbarhetsredovisning (Westermark, 2013). I och med att vanliga 

benämningar av denna typ av rapport är hållbarhetsrapport och hållbarhetsredovisning, enligt 

tidigare forskning, kommer uppsatsen synonymt använda sig av dessa benämningar (KPMG, 

2013). 

 

Enligt Deegan (2014) har hållbarhetsrapporten allt mer från 1990-talets början bestått av att 

redogöra om tre olika områden, ekonomi, miljö och social, vilket också förespråkas av Johan 

Elkington i termen The Triple Bottom Line. Näringslivet tog till sig att redogöra om dessa tre 
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områden såsom företaget Shell. Frostenson, Helin och Sandström (2015) ger exempel på 

områdena, där ekonomiområdet inkluderar bland annat bistånd, resultat, kostnader samt 

intäkter, medan miljöområdet omfattar klimatomvandling, biologisk mångfald, försurning, 

markbruk, transport, biprodukt och energianvändning. Det sociala området, som också kallas 

för samhället, inkluderar hälsa, ohälsa, humana rättigheter, bildning, jämlikhet, rättvisa, 

armod och svält. Definitionen av hållbarhetsredovisning uppfattas olika, och enligt forskare 

är syftet med hållbarhetsredovisning att företag skapar starka förbindelser med sina 

intressenter (Westermark, 2013). En annan definition av hållbarhetsredovisning är att 

företagen uppvisar ansvar för sina intressenter genom att visa hållbarhetsarbetet som sker i 

och utanför företaget (Frostenson, Helin & Sandström, 2015). 

 

Olika metoder om hållbarhetsredovisningens struktur och innehåll har utvecklats över tid, 

eftersom det fanns brist på internationella ramverk för hållbarhetsredovisning innan 1990-

talet (GRI, 2018). Bristen skapade skillnader i rapportens struktur mellan länder (Frostenson, 

Helin & Sandström, 2015). De internationella skillnaderna medförde ökat intresse att etablera 

ett internationellt ramverk för hållbarhetsredovisning, som ledde till skapandet av 

organisationen Global Reporting Initiative (GRI) år 1997 (GRI, 2018). GRI har utvecklat 

ramverket för att illustrera för företag hur de kan bedriva en affärsverksamhet med 

kontinuerligt förbättrad hållbarhet med tyngdpunkt på socialt ansvarstagande, transparens 

samt öka jämförbarheten i sitt hållbarhetsarbete (Brown, de Jong & Levy, 2009). FN:s Global 

Compact (UNGC) och andra globala standarder är också vanligt att använda vid 

presentationen av hållbarhetsredovisning (GRI, 2015). Men enligt en studie följer cirka 90 % 

av företagen i Sverige, bland de 41 länder som undersöktes, GRI:s riktlinjer vid upprättandet 

av hållbarhetsredovisningen (KPMG, 2013).  

 

Hållbarhetsredovisning, utifrån ett historiskt perspektiv, var först frivilligt bland svenska icke 

statligt ägda företag men har senare blivit obligatoriskt för ett antal privatägda företag i och 

med 2014/95/EU (Europaparlamentets och Europeiska Rådets direktiv 2014/95/EU av den 22 

oktober 2014 om ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller vissa stora företags och 

koncerners tillhandahållande av icke-finansiell information och upplysningar om 

mångfaldspolicy) som ledde till införandet av lagkrav år 2016 i Sverige kapitel 6 paragraf 10 

i Årsredovisningslagen (ÅRL). Flera företag har blivit tvungna från och med räkenskapsåret 

2017 att redovisa om hållbarhetsområdena samt ge information om vissa upplysningar, vilket 

ökade mängden hållbarhetsrapporter (ÅRL). Denna ökning orsakade ett problem rörande 
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informationskvalitet på det som redovisas i rapporterna (Habek & Wolniak, 2016). Detta 

problem medförde att företagen inte redovisade all information och att jämförbarheten mellan 

rapporterna blev lidande (Habek & Wolniak, 2016; Boiral & Henri, 2017). Boiral och Henri 

(2017) menar att flexibiliteten som råder i GRI:s riktlinjer, som flest företag i Sverige följer, 

bidrar även till denna problematik. Vidare har forskare också kritiserat flexibiliteten som 

finns i GRI:s riktlinjer, eftersom företagen inte ger en heltäckande bild av hållbarhetsarbetet 

som redovisas i hållbarhetsrapporten i form av information (Levy, Brown & de Jong, 2010). 

 

GRI har utvecklat kvalitativa principer i syfte att säkerställa informationskvaliteten i 

hållbarhetsrapporten, vilka har stor liknelse med IFRS föreställningsram, gällande 

bedömningen av informationskvalitet i finansiella rapporten (Marton, Pettersson & 

Lundqvist, 2018). De består av grundläggande och förstärkande egenskaper där de 

grundläggande utgörs av relevans och korrekt återgivande, det vill säga pålitlig information. 

Medan de förstärkande egenskaperna i föreställningsramen är ”jämförbarhet”, 

”verifierbarhet”, ”tidsaspekt” och ”förståelse” (s. 41).  

 

Vissa forskare, exempelvis Habek och Wolniak (2016), bedömer informationskvaliteten i 

hållbarhetsrapporten genom att genomföra innehållsanalys och utgå från en egen modell 

medan andra forskare och organisationer använder sig av de kvalitativa principerna 

utvecklade av GRI. I allmänhet vid utvärdering av informationskvalitet på rapporterna har 

studier genomförts som utgår antingen från volymen av information i specifika 

intressentområde med hjälp av kvantitetsanalys, eller har studierna utförts med hjälp av 

kvalitetsanalys som utgår från att fastställa nivån på innehållet i rapporten. Problematiken 

som uppstår i studier som endast är baserade på kvantitativ innehållsanalys är att de inte 

beaktar informationskvaliteten på upplysningarna i och med att oftast kan 

hållbarhetsrapporten omfatta oväsentlig och otillräcklig information. Konsekvenserna blir en 

missledande eller låg informationskvalitetsnivå (Habek, 2017).  

 

Habek och Wolniak (2016) undersökte i sin studie bland annat informationskvalitet i 

hållbarhetsrapporter från Sverige och andra EU-länder med hjälp av ett förutbestämt 

kodningsschema som bestod av 17 kriterier om rapportens trovärdighet och relevans. Deras 

resultat visade en generell låg nivå på informationskvalitet i hållbarhetsredovisningarna där 

relevansen var högre än trovärdigheten.  
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En annan forskare undersökte informationskvalitet i samband med flexibilitet i GRI:s 

riktlinjer (Daub, 2007). Daub använde sig också av egenformulerade kriterier med inspiration 

av GRI:s riktlinjer. Han observerade att tolkningsutrymmet i GRI:s riktlinjer ledde till att 

företag fritt kunde välja vad hållbarhetsredovisningen ska innehålla för information, vilket 

enligt forskaren tydde på att det fanns både styrkor och svagheter hos dessa riktlinjer. Med 

styrka menas att GRI är uppbyggd till att passa olika företag, samtidigt ansåg forskaren att en 

svaghet ligger i GRI:s tolkningsutrymme som medför svårighet för företag att följa GRI:s 

riktlinjer. Andra forskare som utgår från GRI:s riktlinjer är Kumar, Pande och Afreen (2018). 

De undersökte ett antal bankers hållbarhetsredovisningar i syfte att granska bland annat 

informationskvaliteten i hållbarhetsrapporten. Deras värdering av bankerna var baserad på en 

analytisk ram där forskarna delade upp sin studie i fem kategorier varav de tre första 

behandlades utifrån GRI:s tre aspekter, social, ekonomi och miljö. Resultatet i deras studie 

visade att företagen inte redovisade all information gällande de tre aspekterna. I och med att 

företagen följer GRI:s riktlinjer i hållbarhetsrapporten, anses rapporterna ha låg trovärdighet 

med tanke på tolkningsutrymmet som råder i GRI. En studie visade även låg trovärdighet på 

hållbarhetsrapporterna som har lett till varierande informationskvalitet på dessa rapporter 

vilken genomfördes av Lock och Seele (2016). Lock (2015) i en tidigare studie menar att 

informationskvalitet leder till att rapporten blir trovärdig. I sin studie har forskaren även 

kommit fram till att innehållet i rapporten är betydelsefullt för rapportens trovärdighet. 

 

Finansbranschen, speciellt bankerna, enligt Westermark (2013), utmärks av att företagen är 

mer benägna att hållbarhetsredovisa än andra branscher såsom industri. Men bankerna har 

kritiserats för att de inte håller sina löften angående ett förbättrat hållbarhetsarbete. Flera 

svenska banker har investerat mångmiljonbelopp i vapenexportföretag, vilket går emot 

företagens egna riktlinjer, det vill säga GRI:s riktlinjer (Fair Finance Guide Sverige, 2015, 

2016). KPMG:s undersökning (2016) av bland annat svenska banker visade att bankerna hade 

en brist på analys och kontroll över hållbarhetsrisker i och med att bankerna fortfarande inte 

har mätbara mål eller avancerade verktyg. Endast 22 % av de undersökta bankerna hade 

mätbara mål och bara 11 % hade mer avancerade verktyg att hantera hållbarhetsrisker.  

 

Med tanke på existensen av variationer i informationskvaliteten i hållbarhetsrapporter, bidrar 

denna uppsats till att fastställa informationskvalitet på hållbarhetsrapporten för företag i 

samma bransch för att sedan undersöka förändringen i informationskvalitet över tid.  
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1.2 Forskningsfråga  

Utifrån uppsatsens problemdiskussion kommer följande frågeställning besvaras: 

  

-På vilket sätt har informationskvaliteten utvecklats mellan 2015-2017 i 

hållbarhetsrapporterna för företag som följer GRI:s riktlinjer? 

 

1.3 Syfte 

Uppsatsens syfte är att beskriva och förstå begreppet informationskvalitet i 

hållbarhetsredovisningar. Studiens avsikt är därför att definiera informationskvalitet på 

hållbarhetsrapporterna i företag med verksamhet i Sverige för att sedan undersöka om 

förändringen i informationskvalitet har skett genom tiden.  

 

1.4 Avgränsning  

Studien avgränsar sig till att undersöka hållbarhetsredovisningar som är i ett separat eller 

integrerat dokument i årsredovisningen, dock tas inte hänsyn till finansiell information som 

påverkar hållbarhetsrapporterna i den integrerade formen. Informationskvalitetsuppfattning i 

denna studie avgränsas till att endast undersöka mängd information som redovisas i 

hållbarhetsrapporterna och inte om företagens hållbarhetsarbete.  
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2. Teoretisk referensram 

 

I detta kapitel presenteras Triple Bottom Line, intressentteori, legitimitetsteori och 

institutionell teori i syfte att beskriva grundtanke bakom hållbarhetsredovisning. Sedan 

presenteras GRI:s ramverk och hållbarhetsredovisningens form och innehåll samt 

granskning av tredje part. Kapitlet avslutas med tidigare forskning om informationskvalitet i 

hållbarhetsredovisning.  

 

2.1 Grundtanke bakom hållbarhetsredovisning  

Historiskt sätt är idén bakom hållbarhetsredovisning, enligt CSR, att företag visar sitt 

samhällsansvar genom att redogöra för hur verksamheten påverkar samhället ur ett 

ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv (Westermark, 2013; Deegan, 2014). Det 

finns flera anledningar till att företag arbetar med hållbarhet (Deegan, 2014). En anledning är 

exempelvis för vinstmaximering. En ytterligare anledning är att företag visar ansvar gentemot 

samhället verksamheten bedrivs i. Den första anledningen är en mer gammal association 

medan den senare är en nutida (Bazillier & Vauday, 2014). 

 

Begreppet Triple Bottom Line (TBL) presenterades år 1994 av John Elkington som skapade 

organisationen SustainAbility (Westermark, 2013). TBL skapades för att lyfta fram att 

företag borde redovisa verksamhetens påverkan gällande det sociala samt ekonomiska arbetet 

och hur företaget har bidragit till att reducera sin miljöpåverkan. Idén bakom TBL var att 

företag inte bara redovisar i sin årsredovisning den “traditionella resultatsiffran” utan även 

inkluderar hur företaget tar ansvar för den sociala samt miljömässiga påverkan (Westermark, 

2013, s.39). Dessa tre områden enligt TBL kallas för “profit”, “people” och “planet”.  

 

Varför företag hållbarhetsredovisar kan ha olika anledningar, såsom etiska och ekonomiska 

överväganden samt för företagets rykte (Van Wensen, Broer, Klein & Knopf, 2011). Den 

förstnämnda innefattar att företaget visar sitt ansvar för mänskliga rättigheter samt hållbar 

utveckling och den andra innebär att företag redogör för hållbarhetsresultatet till omvärlden 

för att få ett fördelaktigt rykte, som kan leda till ett bättre ekonomiskt resultat. En ytterligare 

anledning är de existerande reglerna (gällande hållbarhetsrapportering) beaktas av företag 

(Van Wensen et al., 2011). Företag väljer även att rapportera för att "Engage with 

stakeholders about sustainability performance or to meet their expectations" (s.19).    
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Andra forskare skriver vidare att intressenterna har olika grad av påtryckningar på företag 

(Fernandez-Feijoo, Romero & Ruiz, 2014). Denna påverkan manifesteras även i 

informationen som redovisas i hållbarhetsredovisningen, att företagen redovisar mer eller 

mindre om aspekterna i hållbarhetsinformationen i syfte att uppfylla intressenternas 

förväntningar. I hållbarhetsredovisningens arbete ska företaget kunna identifiera sina 

intressenter och angripa specifika frågor gällande intressenterna. Dessa intressenter består av 

anställda, kunder, leverantörer och investerare (Fernandez-Feijoo, Romero & Ruiz, 2014; 

Frostenson, Helin, & Sandström, 2015). Företagen hållbarhetsredovisar för att intressenterna 

förväntar sig ha tillgång till denna information (Deegan, 2014). Intressenternas förväntningar 

på informationen i företagens hållbarhetsrapporter är olika beroende på bransch, såsom hög i 

branschen finansiella tjänster (Fernandez-Feijoo, Romero & Ruiz, 2014). Förväntningarna är 

höga för att företagen i denna bransch är välkända i och med att deras produkter/tjänster 

används av många konsumenter i samhället. Transparensen blir därmed hög och består i detta 

sammanhang av att företagen rapporterar i riklig mängd om deras hållbarhetsarbete, vilket de 

gör för att uppfylla intressenternas förväntningar. Intressenternas förväntningar på företagets 

hållbarhetsredovisning har med det ‘sociala kontraktet’ att göra, det vill säga att företaget får 

legitimitet genom att uppfylla det outtalade kontraktet (Deegan, 2014). Företaget är beroende 

av intressenterna för att de ger men även kan frånta företagets legitimitet som behövs för 

företagets fortsatta överlevnad, vilket leder till att företaget måste hållbarhetsrapportera om 

det som intressenterna förväntar sig enligt legitimitetsteorin. Informationen utgörs av hur 

företagets hållbarhetsarbete följer eller avviker gällande aktuella normer och värderingar om 

hållbar utveckling. Några forskare sätter företag i samband med legitimitet samt 

informationskvalitet och menar att företag som inte tillhandahåller en djup bild av företagets 

olika hållbarhetsaspekter, det vill säga dålig informationskvalitet, väljer att gömma skadlig 

hållbarhetsinformation för att bibehålla företagets legitimitet (Hummel & Schlick, 2016).  

 

På grund av institutionella påtryckningar från omvärlden tenderar vissa företag att 

hållbarhetsredovisa (Deegan, 2014). Nyinstitutionell teori förklarar samhällets inverkan på 

företagen, där företagen anpassar sig efter omgivningens villkor för att få sin legitimitet vilket 

på ett sätt leder till homogenisering bland företagen (Dufour, Teller & Luu, 2014). Begreppet 

isomorfism förklarar varför företag i samma bransch tenderar att bli lika varandra, där 

isomorfism delas upp till tre mekanismer som har inverkan på att företagen i samma bransch 

blir likartade (Deegan, 2014). Dessa mekanismer är tvingande, imiterande och normativ 
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isomorfism. Den tvingande innebär att vissa företag i Sverige (minst två år i rad uppfyller 

minst två av följande kriterier: har mer än 250 anställda, har en balansomslutning som 

överstiger 175 miljoner kronor eller en nettoomsättning på över 350 miljoner kronor) tvingas 

på grund av lagstiftning att upprätta hållbarhetsredovisning för att kunna fortsätta bedriva sin 

verksamhet (ÅRL). Däremot framkommer att den imiterande isomorfism är ett resultat av 

osäkerhet där företag påverkas av olika faktorer i samhället (Deegan, 2014). Företagen väljer 

att härma de ledande företagen för att bli lika framgångsrik och inte riskera förlora sin 

legitimitet (Unerman & Bennett, 2004).  

 

Att företaget hållbarhetsredovisar kan vara en konsekvens av mekanismer i den tvingande 

och imiterande isomorfism. Att GRI har rekommenderats av globala framgångsrika 

organisationer, organ och initiativ såsom OECD, UNEP och UNGC har lett till att GRI:s 

riktlinjer följs av flera företag i många branscher och har med tiden institutionaliserats (GRI, 

2015; Frostenson, Helin & Sandström, 2015).  

2.2 Global Reporting Initiative (GRI) 

Ett sätt för företag att hållbarhetsredovisa är genom att använda Global Reporting Initiative 

(GRI):s riktlinjer (Kumar, Pande & Afreen, 2018). GRI är globalt använt och erkänt för 

hållbarhetsredovisning. En studie av KPMG (2013) år 2013 visade att över 90 % av företagen 

i Sverige upprättar sin hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer.  

 

Ramverken är till hjälp för företagens hållbarhetsarbete med målsättningar, hur de kan 

analysera deras verksamhet i syfte att få till en affärsverksamhet med kontinuerligt förbättrad 

hållbarhet (GRI, 2015). Ramverken anvisar för företag hur de kan på ett omfattande sätt visa 

för deras intressenter hur de arbetar med hållbarhet i deras verksamhet i form av en 

hållbarhetsrapport, det vill säga öka transparensen av deras verksamhet för sina intressenter 

(Brown, de Jong & Levy, 2009). 

 

Enligt GRI:s riktlinjer delas hållbarhetsredovisningen upp i tre kategorier i syfte att skapa 

struktur och förtydliga innehållet samt säkerställer informationskvalitet i rapporterna. 

Kategorierna är de generella, specifika standardupplysningar och sektorspecifika riktlinjer. 

De specifika standardupplysningarna tar upp den ekonomiska, miljömässiga och sociala 

påverkan som företaget har gentemot sin omgivning. De första sektorspecifika riktlinjerna 

kom ut år 2008 och är framtagna för företag i vissa branscher (GRI, 2018). De generella 
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delarna består av principerna jämförbarhet, tydlighet, balans, precision, tillförlitlighet och när 

redovisningen ska avges, vilka används för att säkerställa informationskvalitet i rapporterna. 

Principen tillförlitlighet, menas enligt GRI, möjligheten för företagens hållbarhetsredovisning 

att bli granskad av en oberoende annan part vilket säkrar informationskvalitet i rapporterna 

(Westermark, 2013). Denna informationskvalitetssäkring bekräftas av resultaten i Habeks 

studie (2017) genom att informationskvaliteten på hållbarhetsrapporterna var högre bland de 

företag som hade använt sig av extern granskare än övriga undersökta företag. Användningen 

av GRI:s riktlinjer hos de flesta undersökta företag har vid hållbarhetsrapportering, enligt 

Habek, visat ha ett positivt samband gällande utvecklingen och informationskvalitetsnivån på 

hållbarhetsrapporterna.  

 

Vidare ansåg Nastanski och Tschopp (2014) i sin studie, tvärtemot andra forskare, att GRI:s 

ramverk bidrog till att ge värdefull information till intressenterna vid studerandet av olika 

standarder för hållbarhetsredovisning. Riktlinjerna i ramverket GRI är tänkta att kunna 

användas av olika typer av företag och verksamheter samt är anpassat för att kunna 

kombineras med andra internationellt använda ramverk för hållbarhetsredovisning såsom 

UNGC (GRI, 2015).   

2.3 Hållbarhetsredovisningens form och innehåll  

Hållbarhetsredovisningen har olika innehåll och form. Formen för redovisningen kan vara ett 

separat dokument i vissa företag, eller har andra företag rapporten integrerad i 

årsredovisningen. Redovisningens form kan ha betydelse för intressenternas uppfattning av 

företagens hållbarhetsrapporter. Forskningsresultat har visat att företagets intressenter är 

positivt inställda till att ett företag upprättar en hållbarhetsrapport som är integrerad i 

årsredovisningen (Pedersen, Neergaard, Pedersen & Gwozdz, 2013). Den positiva 

inställningen innebär att innehållet i hållbarhetsrapporterna blir lättläst genom att företaget 

redovisar hållbarhetsarbetet integrerat i årsredovisningen.  

 

Olikheter i hållbarhetsredovisningens form kan även gälla om den finns i fysisk form eller 

inte. En del hållbarhetsredovisningar saknar fysisk form och finns endast tillgängliga på 

internet. Vissa företag har sin hållbarhetsredovisning publicerad på deras hemsida och kan 

nedladdas eller läsas direkt på webbsidan. Andra företag erbjuder läsaren att, via deras 

hemsida, kunna efterfråga en tryckt hållbarhetsredovisning (Westermark, 2013). 
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Vid upprättande av hållbarhetsrapporter gällande både form och innehåll kan företag 

inspireras av andra företags hållbarhetsrapporter och av olika standarder, såsom GRI samt 

UNGC, vilket är konsekvenserna bakom påverkan av den imiterande isomorfismens effekt på 

företagen (Pedersen et al., 2013). Dessa effekter som tidigare nämnts handlar om att 

företagen tenderar att efterlikna varandra i syfte att bli lika framgångsrika som de ledande 

företagen.  

 

2.4 Hållbarhetsrapportens granskning av tredje part  

Likt GRI:s rekommendation att företag ska låta deras hållbarhetsrapport granskas av en 

extern part finns även forskning där företagens intressenter har påtalat vikten av denna 

granskning (Diouf & Boiral, 2017). Intressenterna framförde att hållbarhetsrapportens 

tillförlitlighet och reliabilitet höjs med extern granskning. Den externa granskningen har, 

generellt bland företag, ökat över tid (EY, 2016). Granskningen är vanligare bland 

exempelvis företag i finansbranschen än i andra branscher och sker övervägande, mer än 60 

%, av de stora redovisningsfirmorna. 

 

2.5 Begreppet informationskvalitet  

Informationskvalitet har sedan länge varit en avgörande del för flera organisationer. Enligt 

tidigare forskning används begreppet data som synonym till begreppet information, eftersom 

skillnaden mellan begreppet data och information är graden av användbarhet (Nord & Xu, 

2005). All data som samlas och bearbetas i företaget har en kvalitetsnivå. Forskarna menar att 

informationskvalitet beror på hur företaget i verkligheten bearbetar denna data och hur 

mycket information som redovisas. Det som anses vara tillräckliga data i ett fall, kan bli inte 

tillräcklig för ett annat fall. Oavsett storleken på företaget påverkas deras 

informationskvalitet. Informationens kvalitet beror även på hur företaget presenterar denna 

data gällande utformning och design.   

 

Vidare menar vissa forskare att designen på information påverkar informationens kvalitet, om 

kvaliteten på informationen är bra eller dålig, vilket förstås genom vad begreppet kvalitet 

betyder och hur det mäts (Wand och Wang, 1996). Informationens användning, det vill säga i 

vilket sammanhang den används, bestämmer hur dess kvalitet ska definieras. 
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2.6 Tidigare forskning om informationskvalitet i hållbarhetsredovisning  

Det finns flera studier om informationskvalitet i hållbarhetsrapporter, upprättade enligt GRI:s 

ramverk med fokus på vad företagen kommunicerar till sina intressenter. Denna uppsats 

fokuserar främst på forskning gällande trovärdighet och relevans i samband med 

informationskvalitet. 

 

En studie av Van Wensen et al. (2011) innefattade analys av ett antal hållbarhetsrapporter 

från olika länder i världen i syfte att visa verkligheten bakom företagens hållbarhetsarbete 

men studien undersökte även företagens informationskvalitet. Forskningen visade att 

företagen hade flera problem med hållbarhetsredovisningen såsom dess utformning gällande 

hur mycket hållbarhetsinformation de skulle inkludera i rapporten samt rapportens logiska 

struktur. 

 

Två forskare analyserade jämförbarheten i hållbarhetsrapporter mellan 12 

gruvindustriföretag, upprättade enligt GRI (Boiral  & Henri, 2017). Forskarna använde 

kvalitativ innehållsanalys och analyserade resultaten med hjälp av GRI:s riktlinjer. Resultatet 

i studien visade att informationskvalitet varierar bland annat på grund av externa faktorer 

såsom förändringar och utvecklingar av regler. Studien framför att GRI:s riktlinjer har en 

flexibilitet som medför informationsskillnader även mellan företag i samma bransch. Dessa 

skillnader har exempelvis med hur strikt företagen följer ramverket eller om företagen 

redovisar mindre detaljerad information. Vidare drog forskarna slutsatsen att trots att de 

undersökta företagen upprättar hållbarhetsredovisningar enligt GRI:s ramverk fanns en brist 

på angivelse av mängd data som redovisas.  

 

En forskare analyserade rapporternas informationskvalitet med hjälp av GRI:s riktlinjer och 

formulerade egna kriterier med poängsystem för att mäta hur väl hållbarhetsrapporterna i de 

utvalda schweiziska företagen uppfyllde de olika kriterierna (Daub, 2007). Ett av forskarens 

kriterier för att mäta informationskvalitet i hållbarhetsrapporterna innefattade transparens, 

trovärdighet och relevans, vilket innebar hur företaget hade gett en översiktsbild av 

verksamhetens hållbarhetsarbete. Resultat från Daubs studie visade att de undersökta 

hållbarhetsrapporterna inte hade hög informationskvalitet då deras intressenter förväntade sig 

utförligare hållbarhetsinformation. Resultatet visade även att företagen redovisade mindre 

information gällande verifierbar data i hållbarhetsredovisningen. Duab drog slutsatsen med 
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hjälp av genomförda intervjuer att företagen hade medvetet utnyttjat tolkningsutrymmet i 

GRI:s riktlinjer vid hållbarhetsrapporteringen för att belysa verksamhetens positiva sidor 

genom att inte redovisa hållbarhetsinformation som skulle kunna skada företagets rykte.  

 

En annan forskare framför att de undersökta rapporterna i Europa har en nivå av trovärdighet 

som kan höjas (Lock, 2015). Locks studie visade även att företag som tillämpar i sin 

rapportering frivilliga standarder, såsom GRI:s riktlinjer, har ökad trovärdighet i 

hållbarhetsrapporten.  

 

Vidare genomförde Habek och Wolniak (2016) en studie på hållbarhetsrapporter i utvalda 

EU-länder i syfte att bland annat undersöka skillnaderna i informationskvalitet på dessa 

rapporter. Studiens metod byggde på begreppen trovärdighet och relevans. Relevansen 

bedömdes enligt forskarna av indikatorerna, hållbarhetsstrategi, intressenter, mål, trender 

över tid, resultatindikatorer, förbättringsåtgärder, integration med företagsprocesser och 

sammanfattning. Indikatorerna som har med trovärdigheten innefattar, enligt forskarna, 

läsbarhet, grundläggande rapporteringsprinciper, kvalitet på data, utfallet av 

intressentdialog, återkoppling och oberoende granskning. Resultatet av studien visade en låg 

nivå av informationskvalitet på hållbarhetsrapporterna i de utvalda länder där nivån på 

relevansen var högre än trovärdigheten. Indikatorerna i trovärdigheten som har visat högst 

poäng var läsbarhet medan de lägsta indikatorerna var återkoppling och oberoende 

granskning. Medan i relevans kategorin var indikatorerna hållbarhetsstrategi samt 

resultatindikatorer miljö och social högst i poängsättningen och den lägsta indikatorn var 

sammanfattningen. Informationskvaliteten var högre i länder som hade juridiska skäl att 

hållbarhetsredovisa än i länder som frivilligt rapporterar om hållbarhet enligt resultatet av 

studien. De juridiska skälen innefattade till exempel 2014/95/EU Artikel 19a, där stora 

företag som har i snitt mer än 500 anställda och är av “allmänt intresse”.       

2.6.1 Relevans och trovärdighet  

Informationskvalitet är enligt litteraturen ett svårdefinierat begrepp och det saknas en tydlig 

och enhetlig definition om vad informationskvalitet på hållbarhetsrapporterna är, dock anses 

enligt tidigare forskning att relevans och trovärdighet är två huvudsakliga begrepp som 

enklare definierar informationskvalitet.  
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Vad som är relevant information i hållbarhetsrapporter framförs i IASB:s föreställningsram 

där relevans är en av sammanlagt två grundläggande kvalitativa egenskaper (Marton, 

Lundqvist & Petterson, 2018). Information i en hållbarhetsrapport anses vara relevant när den 

hjälper läsaren att uppnå sina mål samt inverkar på dess beslut. Dock behöver inte 

informationen ha inflytande på beslutet för att vara relevant i och med att den kan leda till 

förståelse av beslut som läsaren tidigare har tagit. 

 

GRI:s kvalitativa principer som tidigare har nämnts tar upp sex principer som säkerställer 

informationskvalitet vid upprättandet av hållbarhetsredovisningen. Dessa principer liknar 

mycket de kvalitativa egenskaper som framförs i IASB:s föreställningsram, principerna är: 

balans, tillförlitlighet, jämförbarhet, precision, tydlighet samt när redovisningen ska avges 

(Frostenson, Helin & Sandström, 2015).  

 

Principerna användes i syfte att inkludera vad som ska redovisas. Principerna är också menat 

att illustrera sättet hållbarhetredovisningens information skall presenteras. En av dessa 

principer, tillförlitlighet, är enligt GRI att när en hållbarhetsredovisning skapas nyttjas data 

samt förfaringssätt (Frostenson, Helin & Sandström, 2015). Både data och förfaringssättet bör 

inhämtas, sättas på pränt, samt sammanföras men även kritiskt granskas samt framföras att 

andra läsare har möjlighet att inspektera dess informationskvalitet och väsentlighet. Det som 

beskrivs i principen tillförlitlighet förklarar vad som ska framföras i begreppet trovärdighet 

som innebär att trovärdig måste den redovisade informationen vara.  

 

Lock (2015) undersökte trovärdigheten i hållbarhetsrapporten genom sina egna mått som är: 

verklighetsöverenstämmelse, förståelse, ärlighet samt sannfärdig. Hon framförde att 

förståelsen av informationen i hållbarhetsrapporten var viktigast för dess trovärdighet. 

Resultatet av undersökningen visade låg trovärdighet på hållbarhetsrapporterna. Lock menar, 

för att rapporten skall anses ha hög trovärdighet ska den framförallt ha innehållsrik 

information och att den ska vara läsbar och ger korrekt förståelse till läsaren.  
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3. Metod

 

I detta kapitel presenteras val av forskningsstrategi och tillvägagångssätt. Därefter kommer 

en beskrivning av innehållsanalys samt en kartläggning av urval och bedömningskriterier. 

Kapitlet avslutas med en diskussion av metodval.  

 

3.1 Forskningsdesign  

Studiens forskningsdesign är komparativ design, vilket innebär att tillämpa i studien likartade 

metoder i syfte att granska och jämföra olika fall, vilket också denna studiens syfte bygger 

på, genom att analysera hållbarhetsrapporter genom tiden (Bryman & Bell, 2014). 

Tvärsnittsdesign används även i studien för att se skillnader mellan företag. Designen 

används i denna studie eftersom undersökningen sker av flera olika rapporter under ett visst 

antal år. Tvärsnittsdesign kan användas tillsammans med innehållsanalys precis som denna 

studie gör (Bryman & Bell, 2014).  

 

3.2 Forskningsstrategi  

Studien bygger på en kvantitativ forskningsstrategi med kvalitativa inslag, där strategin är 

tagen från tidigare forskning om informationskvalitet i hållbarhetsrapporter (Habek & 

Wolniak, 2016; Habek, 2017). Habek och Wolniak använde kvantitativ strategi för att samla 

in information som finns i hållbarhetsredovisningar i syfte att ta reda på antalet 

hållbarhetsrapporter som redovisas i de undersökta länderna samt skillnader på 

informationskvalitet i dessa rapporter. Syftet i forskarnas studier skiljer sig från vår studie 

som inte innebar att ta reda på antalet hållbarhetsrapporter i vårt undersökta land, Sverige. 

Denna studie fokuserar på att fastställa informationskvaliteten i hållbarhetsrapporter samt hur 

hållbarhetsrapporterna förändrades över tid gällande innehållet och struktur, vilket görs med 

en kvalitativ innehållsanalys då texten tolkas och analyseras. Vidare bedömde forskarna 

informationskvaliteten i hållbarhetsrapporterna med användning av förutbestämda 

bedömningskriterier. Samma kriterier används också i denna studie (se tabell 2).   
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3.3 Innehållsanalys  

Innehållsanalys är en metod som passar för studiens ämne, eftersom metoden används i syfte 

att analysera information och innehåll i dokument. Innehållsanalysen är ett sätt att 

“kvantifiera innehållet utifrån kategorier som utformats i förväg” (Bryman och Bell 2014, s. 

299). Karaktären i innehållsanalysen kan vara både kvalitativ och kvantitativ, där kvantitativa 

karaktären oftast består av att studien fokuserar på vissa ord eller specifika uttryck som 

existerar i texten. Detta leder till att identifiera framträdande egenskaper i texterna (May, 

2013).  

 

Tidigare forskning menar att innehållsanalysen kan med fördel användas i studier där syftet 

bygger på att kategorisera en större mängd data utifrån förutbestämda kategorier, vilket också 

denna studie bygger på (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2012). Kvalitativ 

innehållsanalys har använts av tidigare forskning inom hållbarhetsredovisning för att ta reda 

på all information som kan vara svårt att få fram genom en intervju, men även för att 

undersöka informationskvalitet i hållbarhetsredovisningar (Daub, 2007; Kumar, Pande & 

Afreen, 2018).  

 

Innehållsanalysen är inte fri från svagheter och det är viktigt att dessa svagheter beaktas 

genom att planera vid genomförandet av studien. Svagheten ligger i den personliga 

tolkningen och värderingen som förekommer vid kategoriseringen av bedömningskriterierna, 

vilket leder till vikten av att skapa operationalisering av variablerna (Nilsson, 2010). Denna 

svaghet motverkades genom att använda bedömningskriterier som redan används av tidigare 

forskning och att hållbarhetsrapporterna granskades av två forskare, vilket reducerade den 

personliga tolkningen (Habek, 2017).  

3.4 Tillvägagångssätt  

Vid studiens början skedde en undersökning av aktuell forskning inom 

hållbarhetsredovisning för att få en förståelse av ämnet, dess historia och nutid. Sedan 

inhämtades hållbarhetsrapporterna/ årsredovisningarna för de utvalda företagen via GRI:s 

databas eller via företagens hemsidor. Dokumenten var antingen hållbarhetsrapporter eller 

integrerade årsredovisningar beroende på om företagen valde att inkludera 

hållbarhetsredovisning i årsredovisningen eller ha den som ett separat dokument. Därefter 

studerades dessa dokument i form av innehållsanalys. I och med att hållbarhetsrapporten har 

GRI-index, det vill en sammanställning av generella och specifika standardupplysningar, 
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användes indexet som underlag för att undersöka mängden information som företagen 

tillhandahåller.  

 

De förutbestämda bedömningskriterierna som användes av tidigare forskning testades först på 

några hållbarhetsrapporter för att klargöra för författarna innebörden av kriterierna innan 

samtliga hållbarhetsrapporter analyserades (Habek & Wolniak, 2016; Habek, 2017). Denna 

testning gjordes även för att se till att författarna bedömde hållbarhetsrapporterna lika utifrån 

kriterierna. 

 

Studiens teoretiska referensram utformades innan insamlingen av data i syfte att vägleda 

författarna hur informationen ska tolkas i hållbarhetsredovisningen. Den teoretiska 

referensramen har varit stöd för att analysera det samlade resultatet i analysdelen, eftersom 

referensramen ökar förståelsen varför företag hållbarhetsredovisar. Resultatet har analyserats 

med hjälp av tidigare forskning som genomförde studier inom uppsatsens område i syfte att 

vidareutveckla den tidigare forskningens resultat. Resultatet har sammanfattats i form av 

poäng och presenteras i tabeller (se bilagor) och sedan analyserades kriterierna (indikatorer) 

som resulterade i att rapporterna fick hög eller låg poäng genom åren.  

3.5 Studiens val av företag  

Studiens urval grundades på att välja tio företag från en bransch, finansbranschen, med främst 

bankverksamhet. Företag inom finansbranschen, särskilt banker, visade under 2015 en 

utveckling av sina riktlinjer gällande hållbarhetsfrågor, det vill säga en förbättring i 

hållbarhetsredovisningen (Fair Finance Guide Sverige, 2015). Företagen visade även en 

förbättring år 2015 jämfört med året innan med procentvärde 33 % angående ekonomiska 

aspekten. Den sociala aspekten hos företagen fick även högst betyg med ett snitt på 63 %.  

Bankerna redovisade i hållbarhetsrapporten ett lägre procentvärde gällande miljömässiga 

aspekten med ett värde på 23 %. Därför har intresset väckts att studera finansbranschen med 

fokus på år 2015, 2016, och 2017 då studiens syfte bygger på att jämföra 

informationskvaliteten i hållbarhetsredovisning. 

 

Studien bygger på målstyrt urval vilket enligt Bryman och Bell (2014) är en typ av  

icke-sannolikhetsurval, där författarna utgick från vissa kriterier vid valet av företag för att 

anpassa urvalet till studiens syfte. Dessa kriterier var att studera företag som följer GRI:s 

riktlinjer vid upprättandet av hållbarhetsredovisning under år 2015 - 2017 i samma bransch. 
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Dessa företag följer i de undersökta åren antingen GRI G4 eller GRI Standards. Val av antal 

företag grundar sig på att dessa företag följer GRI:s riktlinjer under de tre åren och att 

rapporterna fanns tillgängliga i databasen. Detta överensstämmer med studiens 

urvalskriterier. Författarna använde därför GRI databasen som informationsredskap till 

urvalet.    

 

Nedan anger tabell 1 vilka företag som studien valts genom GRI:s databas: 

Tabell 1. Lista över undersökta företag  

Bransch: Financial Services  

Företag: 

Avanza 

Handelsbanken 

Länsförsäkringsgruppen 

Nordea bank 

Nordnet 

SBAB 

SEB 

Skandia 

SVEDAB 

Swedbank 

3.6 Bedömningskriterier  

Det förutbestämda bedömningsschemat för att bedöma informationskvaliteten i 

hållbarhetsrapporterna består av totalt 17 kriterier enligt de två tidigare studierna av Habek 

(Habek & Wolniak, 2016; Habek, 2017). Kriterierna grupperas i två olika huvudkategorier 

där 11 kriterier behandlar relevansen av information i rapporten och resterande kriterier 

behandlar trovärdighet (se tabell 2). Forskarna betonar vikten att dessa bedömningskriterier 

är baserade att endast undersöka informationskvalitet i hållbarhetsrapporterna inte 

hållbarhetsarbetet i företagen (Habek & Wolniak, 2016), vilket även är vår studies syfte.   
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För bedömningsändamål användes en skala med fem olika poäng (från 0 till 4) samma som 

tidigare forskningsbedömning (Habek & Wolniak, 2016, s.405), se följande beskrivning: 

 

0= Finns inte någon upplysning alternativt bristande information gällande specifika kriterier 

1= Få/ofullständig upplysning (-ar) eller täckning 

2= När de viktigaste aspekterna inkluderas   

3= När rapporten gav detaljerad information som var bättre än genomsnittet  

4= Exceptionell praxis samt uppfinningsrik metod, nyskapande information samt klargörande 

 

Med hjälp av poängskalan kommer varje undersökt företag i varje kriterium få högst 4 poäng 

som är högsta möjliga poäng, det vill säga att i kategori relevans kan företaget få totalt 44 

(4x11=44) poäng medan i kategorin trovärdighet blir den totala poängen 24 (6x4=24). 

 

 

Enligt en studie av Habek och Wolniak (2016) har informationskvaliteten på 

hållbarhetsrapporter värderats ha antingen låg eller hög informationskvalitet, vilket även 

denna studie utgår ifrån. Denna studie har i det empiriska resultatet värderat 

informationskvaliteten på hållbarhetsredovisning i undersökta företagen utifrån de två 

kategorierna, relevans och trovärdighet. Informationskvaliteten i kategorin relevans 

värderas vara hög om poängen överstiger 22 poäng, det vill säga hälften av totala poängen 

44. Medan informationskvaliteten i kategorin trovärdighet värderas vara hög då poängen 

överstiger summan 12 av totala poängen 24. Rapporten som får hälften av den högsta möjliga 

poängen eller under värderas då ha låg informationskvalitet i respektive kategori.  

 

Nedanstående beskrivs kriterierna (Habek & Wolniak, 2016, s.406):  

Tabell 2. Bedömningskriterier  

Relevans kategorin Förklaring  

R1 Hållbarhetsstrategi Företaget förmedlar verksamhetsstrategier i rapporten vilket avser 

aspekterna av hållbar utveckling 

R2 Viktiga intressenter I rapporten finns urskiljning av verksamhetens intressenter, deras 

förhoppningar och en väg att föra dialog med individuella grupper 

R3 Mål Rapporten visar mål för framtiden, vilket har fastställt den tidigare 

dokumentering tid och nivån på utförandet 

R4 Trender över tiden Indikatorer finns och visar flera rapporteringsperioder vilket därmed 

illustrerar riktningen på förändringen och att de kan jämföras.  
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R5 Prestationsindikatorer: 

marknad 

Kvantitativ information finns gällande verksamhetens utförande 

åstadkommen i marknaden.  

R6 Prestationsindikatorer: 

Arbetsplats  

Kvantitativ information finns gällande verksamhetens utförande 

åstadkommen på jobbplatsen. 

R7 Prestandaindikatorer: 

Miljö  

Kvantitativ information finns gällande verksamhetens utförande 

åstadkommen rörande miljö 

R8 Prestandaindikatorer:  

samhälle  

Kvantitativ information finns gällande verksamhetens utförande 

åstadkommen i samhället  

R9 Förbättringsåtgärder  Rapporten förklarar förbättringsaktiviteter, vilka har genomförts av 

organisationen för att uppnå målen för en hållbar utveckling, såsom plan 

i syfte att höja resurseffektiviteten, utsläppsminskning etc. 

R10 Integration med 

affärsprocesser  

Rapporten konfirmerar att aspekterna av hållbar utveckling inkluderas i 

bestämmandeåtgärd samt utförs i basprocesserna (inköp, försäljning, 

marknadsföring, produktion etc.) 

R11 Sammanfattning En koncis samt avvägd redogörelse överblickande av nyckelinformation 

samt indikatorer från dokumentering tid 

Trovärdighet kategorin   

C1 Läsbarhet Rapporten genomsyras av en logisk uppbyggnad, med en grafisk 

illustration av data, ritningar samt vid behov förtydligande eller nyttjar 

alternativa redskap i syfte att vägleda genom dokumentet 

C2 Grundläggande 

rapporteringsprinciper 

Dokumenteringstid, omfattning och entitet förklaras i rapporten så väl 

som avgränsningar samt målgrupp 

C3 Kvaliteten på data Definition av processer, rutiner för införskaffning, aggregering så väl 

som transformation av data och bestämmer datans ursprung 

C4 Utfallet av intressentdialog En förklaring av intressentsamtal så väl som utfallet av samtalen i 

förhållande till aspekter av hållbar utveckling (undersökningar, 

konsultering, fokusgrupper, rundabord, program, engagemang etc)  

C5 Återkoppling En mekanism som underlättar feedback process (kontaktpunkt för tips 

eller frågor,direktförbindelse, e-post, svarskort, frågeformulär etc.) 

C6 Oberoende granskning Oberoende part har gjort en redogörelse som vidimerar datans autencitet 

i rapporten så väl som råd till framtida förbättringar 
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3.7 Exempel vid poängsättningen  

 

Nedan presenteras några exempel på hur författarna i studien har bedömt innehållet i 

hållbarhetsredovisning utifrån valda modellen och den poängskalan som presenterades i 

tidigare punkt. Exempel på alla kriterier har inte tagits med eftersom samma poäng har 

upprepats i de flesta kriterierna. 

 

R= Relevans  

C= Trovärdighet  

 

Tabell 3. Exempel på poängsättning 

Kriterier  Exempel på poängsättning 

R1 Hållbarhetsstrategi 

- Hållbarhetsstyrning   

Poäng 3 = “Vi ska över de kommande åren 

genomföra en stor strategisk tjänste-, 

kunderbjudande- och varumärkesmässig 

förflyttning mot boendet. Såväl SBAB:s 

kärnprodukt, bolånet, som våra 

tilläggsprodukter och övriga tjänster ska 

alla på ett nytänkande sätt hjälpa våra 

kunder till ett bättre boende och en bättre 

boendeekonomi. Vi tror att vi uppnår detta 

genom att vara ännu mer digitala, 

innovativa och hållbara, såväl i våra interna 

processer som i vårt erbjudande till våra 

kunder”  

Utöver det har företaget i sin 

hållbarhetsredovisning redovisat ytterligare 

detaljerad information. 
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R2 viktiga intressenter  

- Intressentgrupper 

- Intressentengagemang 

- Urval av intressenterna 

Poäng 3= “Genom en öppen dialog där vi 

är lyhörda för våra intressenters krav, 

behov och önskemål kan vi fortsatt utveckla 

verksamheten i önskad riktning och 

därigenom skapa långsiktiga värden, 

samhällsnytta och i slutändan bidra till en 

hållbar utveckling. Under 2013 utförde vi en 

intressent- och väsentlighetsanalys där vi i 

kvalitativa telefonintervjuer med 

representanter från viktiga 

intressentgrupper såsom kunder, ägare, 

medarbetare, investerare och andra 

intresseorganisationer ställde frågor kring 

vilka områden de ansåg var de viktigaste för 

oss att fokusera på”  

Informationen presenterades bättre än 

genomsnitt i hela hållbarhetsrapporten. 

Poäng 2= “Nordnets positiva ekonomiska 

påverkan på olika intressentgrupper är 

relativt jämnt fördelad mellan leverantörer, 

anställda och finansiärer “ 

Endast den viktigaste aspekterna nämndes 

men fanns ingen information gällande 

intressenterna. 
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R3 Mål 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poäng 3= “SBAB:s mål utgår ifrån våra tre 

fokusområden inom hållbart företagande; 

Sunda finanser, Ansvar och transparens och 

Hållbart boende. Utöver dessa mål finns ett 

stort antal interna verksamhetsmål för 

respektive affärsområde samt på 

avdelnings- och funktionsnivå, som 

regelbundet följs upp och utvärderas”  

Företaget har ytterligare redovisat detaljerad 

information. 

 

Poäng 1= “Vi har satt två olika mål för vår 

tillväxt. Vi vill öka vår bas av aktiva kunder 

med minst 10 procent varje år, och vi vill att 

nettosparandet på årsbasis uppgår till minst 

10 procent av sparkapitalet vid årets 

början” Ingen mer redovisad information 

om mål som rör alla hållbarhetsaspekterna.   

 

Poäng 4= “Our target is to launch two new 

modules a year. In 2015, we updated 13 out 

of 20 modules in the programme and 

launched a new module on data governance 

in December 2015.”“• Engage with high-

risk suppliers • Continue work to cover 

supplier base by our segmentation and 

engagement model Conduct three to six on-

spot reviews, supported by third-party 

auditor • Incorporate sustainable awareness 

training into general supply chain 

management training • Analyse best 

practice in sustainable supply chain 

management Analyse business data to better 

assess impact of procurement decisions • 

Complete data records in supplier 

database”.   

Företaget redovisade informationen på ett 

kreativt sätt med exempelvis figurer, 

diagram samt med mer detaljerad 

information.  
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R4 trender över tiden  

- Väsentliga förändringar under 

redovisningsperioden 

- Förverkligar ungdomars drömmar 

Poäng 2= ”Vi vill vara med och bidra till en 

bättre social boendemiljö i utsatta områden. 

Under 2015 hade vi som mål att ingå 

samarbeten som bidrar till det. Därför 

inledde vi ett samarbete med fotbollsklubben 

FC Rosengård. Klubben driver, med fotboll 

samt fysisk- och mental hälsa som 

utgångspunkt, ett arbetsmarknadsprojekt i 

Malmöregionen med syftet att hjälpa 

arbetslösa ungdomar att få ett arbete eller 

påbörja studier”  Ingen mer redovisad 

information utan endast en benämning om 

de tre hållbarhetsaspekterna.  

Poäng 3= “Mega trends • Demographic and 

social changes • Climate change and 

resource scarcity • Technological 

breakthroughs New Sustainable 

Development Goals Trends in financial 

services • Regulatory changes • Behavioural 

changes • Financial environment • Social 

inclusiveness”.  

Med mer detaljerad information och 

presenteras bättre än genomsnittet. 

R7 Prestandaindikatorer: Miljö  

 

Poäng 2= “En relevant fråga för SBAB är 

hur samhällsplanering och stadsbyggnation 

påverkas av den pågående 

energiomställningen, men också hur 

energiomställningen i förlängningen 

påverkar fastighetspriser, 

bostadsrättsföreningar och privatekonom” 

C5 Återkoppling  

 

Poäng 2= “Kontakt hållbart företagande 

Christine Brosewitz Ansvarig Hållbart 

Företagande Telefon: +46 8 614 43 75 

christine.brosewitz@sbab.se” 

Poäng 3= “Dina åsikter och synpunkter är 

viktiga för oss Från januari 2016 nns via 

Svedabs hemsida http://svedab.se/kontakt/# 

synpunkter möjlighet att vända sig till oss 

med synpunkter som rör Svedab respektive 

drift och skötsel av anläggningen” “Svedab 

uppmanar alla med frågor och synpunkter 

att ta kontakt via webbplatsen och resultatet 

kommer att presenteras i 2016 års  

hållbarhetsredovisning. “ 

mailto:christine.brosewitz@sbab.se
http://svedab.se/kontakt/
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C6 Extern granskare  Poäng 2=“extern granskning” dock ingen 

presentation om framtida förbättringar  

“Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala 

en slutsats om hållbarhetsredovisningen 

grundad på vår översiktliga granskning”  

Poäng 0-1= “ingen oberoende granskare 

har granskat informationen i rapporten”. 

Det är inte tillräckligt med information som 

uppfyller indikatorns krav.  

 

3.8 Metodkritik  

Författarna i denna studie valde en kvantitativ forskningsmetod med kvalitativa inslag då 

författarna kvantifierade insamlad information därefter tolkades denna information och 

analyserades. Denna metod ansågs vara lämplig för studiens syfte då författarna undersökte 

informationskvalitet på hållbarhetsrapporter och dess utveckling. Men vid bearbetning av det 

insamlade resultatet visade metoden precis som andra metoder ha vissa brister. Om andra 

metoder hade valts, till exempel intervjuer, skulle studiens syfte inte ha blivit uppfyllt, 

eftersom utvecklingen av informationskvalitet på hållbarhetsrapporterna är studiens 

huvudsyfte.    

 

Metoden som används i denna studie är innehållsanalys. Denna metod har kritiserats för att 

vara en metod som är lätt att använda (Neuendorf, 2017), men metoden kräver likväl som 

andra metoder en omfattande planering innan den genomförs i de utvalda 

undersökningsobjekten. Planeringen behövs för att se till att forskarna tar fram ett objektivt 

kodningsschema som möjliggör en likartad bedömning av de olika objekten, i liknelse med 

hållbarhetsrapporter i vår studie. Textbedömningen innefattar att forskarna gör varierande 

grad av tolkning av texter (Bryman & Bell, 2014). Bedömningen innebär även att författarna 

måste ha viss förkunskap samt komma överens om hur de skall tolka materialet de skall 

analysera. Även vid en gemensam tolkning av materialet så kan uppstå att bedömningen inte 

blir hundraprocentigt (Bryman & Bell, 2014).    

 

Slutligen finns det begrepp som används för att utvärdera studiens slutsatser (Bryman & Bell, 

2014). Två typer av validitet är begreppsvaliditet och extern validitet. Begreppsvaliditet 

innebär att frågan ställs om författarna i studien mäter det författarna avser att mäta. 

Kontexten i vår studie har lagt vikt på begreppsvaliditet, där bedömningskriterierna 
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(indikatorer) mäter informationskvalitet. Om kriterierna misslyckas med att mäta 

informationskvalitet förlorar resultaten av studien sin trovärdighet. Författarna anser att 

kriterierna inte har misslyckats för att bedömningskriterierna har i tidigare forskning av 

Habek (2017) visats mäta informationskvalitet, vilket leder till att denna studie har 

begreppsvaliditet. Extern validitet berör hur generaliserbara resultaten i studien är, det vill 

säga om resultaten kan användas i andra kontexter än denna studies sammanhang 

(Neuendorf, 2017). Författarna anser att denna studies resultat inte har extern validitet i och 

med att de undersökta företagen enbart är verksamma i en bransch i Sverige. Hade studien 

undersökt företag i olika branscher i Sverige hade resultatet varit generaliserbart. Men detta 

hade inte varit lämpligt för studiens syfte eftersom syftet har utgått från målstyrt urval som 

kan enligt Bryman och Bell (2014) medföra svårigheter att generalisera resultatet och även 

uppnå begreppet extern validitet.    
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4. Empiri/ Resultat 

 

I detta kapitel presenteras inledningsvis en sammanställning av resultatet som varje 

undersökt företag i sin hållbarhetsredovisning hade fått avseende informationskvalitet mellan 

2015-2017 samt över hållbarhetsrapporternas utformning. Sedan följer en beskrivning om 

företagens hållbarhetsredovisningars form och innehåll samt data gällande de två 

begreppen, hållbarhetsredovisning i de tre hållbarhetsområdena samt förklaring till 

förändringen i informationskvalitet. 

 

Den nedanstående tabellen visar företagens empiriska resultat där poängen delas upp i 

kategorierna relevans och trovärdighet för de valda undersökta åren. För kategorin relevans är 

44 den högsta möjliga poängen, medan i kategorin trovärdighet är den maximala poängen 24.  

                                                                     

Tabell 4. Utfallet av det empiriska resultatet 

                                     Relevans                                   Trovärdighet 

Företag  2015 2016 2017 2015 2016 2017                          

Avanza 19 19 19 10 10 11 

Handelsbanken 22 20 20 10 9 10 

Länsförsäkrings- 

gruppen 

24 23 25 9 9 9 

Nordea Bank 37 38 41 16 19 21 

Nordnet 22 25 27 9 9 12 

SBAB 28 30 35 15 15 15 

SEB 22 22 19 11 11 10 

Skandia 37 38 39 17 17 19 

SVEDAB 27 31 32 17 19 19 

Swedbank 26 27 29 12 12 13 
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Tabellen nedan visar vad de tio företagen har valt att ha för form på deras 

hållbarhetsrapporter markerat med X, antigen integrerad i årsredovisningen eller ett separat 

dokument. 

 

Tabell. 5. Sammanställning över hållbarhetsrapporternas utformning    

Företag Integrerad Separat 

Avanza  X   

Handelsbanken    X 

Länsförsäkringsgruppen  X   

Nordea bank    X 

Nordnet    X 

SBAB  X   

SEB    X 

Skandia    X 

SVEDAB    X 

Swedbank  X   

 

 

4.1 Avanza  

Avanza är en digital aktiemäklare, grundad 1999, och har blivit en av de ledande digitala 

aktiemäklarna för sparande och investeringar i Sverige (Avanza, 2018).  

 

Hållbarhetsredovisning i företaget Avanza har varit i form av en integrerad rapport i 

årsredovisningen för år 2015, 2016 och 2017. Företagets hållbarhetsrapport är upprättad 

enligt GRI G4 åren 2015 och 2016 samt enligt GRI Standards för år 2017. 

Hållbarhetsrapporten är enbart externt granskad för år 2017, det vill säga inte år 2015 eller 

2016.   
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4.1.1 Informationskvalitet i hållbarhetsredovisning 

Indikatorerna i kategorin relevans uppvisar samma poäng, 19 av totalpoäng 44, för 2015, 

2016 samt 2017 för Avanzas hållbarhetsrapport i och med att mängden information är 

densamma i rapporten dessa tre år. De lägsta poängen 1 av 4 återfinns i indikatorerna, 

Hållbarhetsstrategi, Viktiga intressenter samt Integration med affärsprocesser vilket har med 

att företaget har givit liten information relaterat till dessa tre indikatorer. Resterande 

indikatorer har observerat ha samma mängd information, det vill säga lite detaljerad 

information, under alla tre åren utan någon förändring vilket innebär att poängen låg på 2 av 

högsta möjliga poängen 4.  

 

I kategorin trovärdighet har skett en ökning, från 10 till 11 av maximalt 24 för företagets 

hållbarhetsrapport. Denna ökning har skett år 2017 för att indikatorn Oberoende granskning i 

kategorin trovärdighet har fått högre poäng detta år än de andra två åren, från 0 poäng till 1 

poäng av totalt möjliga 4 år 2015 och 2016. Denna höjning har skett tack vare att företaget 

har låtit en extern granskare gå igenom hållbarhetsredovisningen vilket inte har gjorts de 

andra åren. 

 

 

4.2 Handelsbanken  

Handelsbanken, ett företag från 1871, riktar sig både till privat- och företagskunder samt har 

verksamhet i fler än 20 länder (Handelsbanken, 2017).  

 

Hållbarhetsredovisning i Handelsbanken har under alla tre undersökta åren skett i form av ett 

separat dokument. Handelsbankens hållbarhetsrapporter är upprättade enligt GRI G4 2015 

samt 2016 och enligt GRI Standards 2017 samt är externt granskade alla tre undersökta åren.  

 

4.2.1 Informationskvalitet i hållbarhetsredovisning 

I kategorin relevans för Handelsbankens hållbarhetsrapport har skett en försämring under de 

tre undersökta åren vilket har med två indikatorers minskning. Indikatorn hållbarhetsstrategi 

har fått 2 av 4 år 2015 och indikatorn Viktiga intressenter 3 poäng. År 2016 respektive 2017 

har indikatorerna har fått lägre poäng, hållbarhetsstrategi 1 och Viktiga intressenter 2 på 

grundval av mindre utförlig information. Indikatorn som har fått högst poäng i kategorin 

relevans under alla tre undersökta åren är trender över tid där poängen låg på 3 av 4, detta 

innebär att företagen inte har enbart nämnt om dessa trender utan även förklarat på ett 
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utförligt sätt. Indikatorn förbättringsåtgärder har fått alla tre åren 1 av 4 poäng, vilket innebär 

att företaget har nämnt lite information om indikatorn.  

 

En förändring har skett i kategorin trovärdighet av poängen mellan 10 och 9 poäng av 

maximalt 44 i form av försämring. 2015 och 2017 hade kategorin 10 medan 2016 hade 

kategorin 9 poäng. Dessa förändringar har med att indikatorn Utfallet av intressentdialog fick 

3 år 2015 och 2 poäng år 2016 samt år 2017 av 4, vilket har med att år 2015 fanns mer 

information än de senare åren. Poängen i indikatorn Återkoppling har ökat från 1 poäng 2015 

och 2016 till 2 av 4 poäng för indikatorn år 2017. Indikatorns högre poäng år 2017 har med 

att mer detaljerad information har givits detta år. Lägsta poängen i kategorin är 1 poäng i 

indikatorerna läsbarhet och oberoende granskning för alla tre undersökta åren.  

 

4.3 Länsförsäkringsgruppen 

Länsförsäkringar AB är moderföretaget i koncernen Länsförsäkringsgruppen. Koncernen 

innefattar bank, fastighet, försäkring och pensionsverksamhet (Länsförsäkringsgruppen, 

2017). 

 

Formen av hållbarhetsredovisning i Länsförsäkringsgruppen är densamma under alla tre 

undersökta åren, där hållbarhetsrapporten är integrerad i årsredovisningen. År 2015, 2016 och 

2017 har företaget upprättat sin hållbarhetsrapport enligt GRI G4. Hållbarhetsrapporterna för 

dessa år är inte externt granskade av tredje part.  

 

4.3.1 Informationskvalitet i hållbarhetsredovisning 

Kategorin relevans har generellt ökat för hållbarhetsrapporterna för företaget 

Länsförsäkringsgruppen från 23 till 25 av maximalt 44. Indikatorer Viktiga intressenter har 

ökat 1 poäng år 2015 till 2 poäng åren 2016 och 2017 av maximala 4 poäng för indikatorn. 

Denna indikator har en högre poäng år 2016 och 2017 med grundval av att rikligare 

information har givits om intressenter dessa två år än tidigare. Två indikatorer har däremot 

minskat samma år Prestationsindikatorer: marknad samt Prestandaindikatorer: samhälle 

från 2 poäng år 2015 av totalt 4 för varje indikator till 1 poäng de efterföljande åren. Dessa 

två indikatorer har fått lägre poäng 2016 och 2017 än år 2015 för att den kvantitativa 

informationen har delvis minskat. Däremot har en ökning skett i indikatorn 

Förbättringsåtgärder, en förbättring från 2 av 4 poäng år 2015 och 2016 till 3 poäng år 2017. 

Denna förbättring har skett i och med att mer information har givits dessa år.  
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Indikatorerna i kategorin trovärdighet har varit densamma alla tre undersökta åren för 

företagets hållbarhetsrapporter, 9 av 24 i kategorin. Exempelvis har indikatorn Utfallet av 

intressentdialog fått 2 poäng av 4 alla år då företaget har givit lika mycket information de 

undersökta åren. På grund av en avsaknad av en oberoende granskning av en extern part av 

företagets hållbarhetsrapport de undersökta åren har indikatorn oberoende granskning fått 0 

av 4 möjliga alla de tre åren, eftersom företaget redovisade ingen information om att varför 

hållbarhetsrapporten saknar en oberoende granskare. 

 

4.4 Nordea bank 

Nordea bank är verksam i 20 olika länder, med hemmamarknader i Danmark, Finland, Norge 

och Sverige. Banken har i genomsnitt 10 miljoner privatkunder, samt har över trettiotusen 

medarbetare (Nordea bank, 2018).  

 

Rapporteringen av företagets hållbarhetsarbete har under de tre undersökta åren skett i form 

av ett separat dokument. Hållbarhetsredovisningarna är upprättade enligt GRI G4 för alla de 

tre undersökta åren samt är externt granskade av oberoende part.           

 

4.4.1 Informationskvalitet i hållbarhetsredovisning 

I kategorin relevans har resultatet i hållbarhetsredovisningen år 2015 visat 37 poäng av 

totalpoängen 44. Indikatorerna hållbarhetsstrategi, mål, förbättringsåtgärder, 

prestationsindikatorer miljö och arbetsplats samt integration med affärsprocesser har fått 

högsta möjliga poäng, det vill säga 4 av 4. Företaget har i sin hållbarhetsredovisning inte bara 

redovisat detaljerad information i respektive hållbarhetsområde utan även förklarat på ett 

kreativt sätt med figurer och diagram. Samma resultat visades i nämnda indikatorer året efter, 

2016, dock har en ökning skett i indikatorn sammanfattning med en poäng, det vill säga från 

2 till 3 poäng, eftersom informationen har redovisats mer detaljerat. År 2017 visade resultaten 

en ökning i indikatorerna trender över tiden, sammanfattning och förbättringsåtgärder från 3 

till 4 poäng, vilket innebär den högsta möjliga poäng i respektive indikator. År 2017 har på så 

sätt fått högst poäng i kategorin relevans, vilket innebär en förbättring i 

hållbarhetsredovisning gällande relevansen.  

 

Kategorin trovärdighet har visat i de undersökta åren en förbättring gällande poängen i 

respektive indikator. Indikatorerna läsbarhet och kvaliteten på data har den högsta möjliga 
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poängen, det vill säga 4 av 4. Medan indikatorn utfallet av intressentdialog har år 2016 och 

2017 förbättrats i poängen, det vill säga från 2 poäng år 2015 till 4 poäng av 4 åren efter. 

Lägsta poängen visades i indikatorn återkoppling och oberoende granskning både för åren 

2015 och 2016, dock skedde en ökning för samma nämnda indikatorer år 2017 vilket gav en 

förbättring i kategorin trovärdighet år 2017. 

 

4.5 Nordnet    

Nordnet är en digital bank, verksam i Sverige, Norge, Danmark och Finland, samt ansågs 

vara den första digitala banken i Norden år 1996 (Nordnet, 2018). Banken erbjuder privata 

individer finansiella tjänster samt produkter för sparande och investeringar.  

 

Hållbarhetsarbetet i företaget Nordnet har rapporterats i form av ett separat dokument för år 

2015, 2016 och 2017. Företaget har upprättat sin hållbarhetsrapport enligt GRI G4 för åren 

2015 samt 2016 och enligt GRI Standards 2017. Hållbarhetsrapporterna under alla de tre åren 

har blivit granskade av extern part.  

 

4.5.1 Informationskvalitet i hållbarhetsredovisning 

Kategorin relevans har visat att hållbarhetsredovisningen i företaget Nordnet haft en liten 

ökning genom åren där år 2017 har haft högst poäng, det vill säga 27 av 44. Indikatorerna 

som har fått lägst poäng genom åren är viktiga intressenter, mål, sammanfattning, 

förbättringsåtgärder och trender över tiden. Medan indikatorerna prestationsindikatorer 

miljö, arbetsplats och marknad har fått högst poäng för respektive 2015, 2016 och 2017 samt 

poängen låg mellan 3 och 4 av totalt 4 poäng. De höga poängen i indikatorerna beror på att 

företaget i sin hållbarhetsredovisning har redovisat på ett detaljerat och kreativt sätt hur de 

arbetar med hållbarhetsutveckling. År 2017 har fått totalt 27 av 44 poäng i kategorin relevans 

till skillnad mot två poäng lägre i kategorin år 2016 där den totala poängen var 25. Resultatet 

beror på att indikatorerna hållbarhetsstrategi och integration med affärsprocesser har ökat i 

mängd information som redovisades.  

 

Kategorin trovärdighet har visats under år 2015 och 2016 vara stabil i totalpoäng som 

samlades med hjälp av indikatorerna, dock har kategorin ökat från 9 poäng till 12 av totalt 24 

år 2017. Indikatorerna som har ökat i poäng var utfallet av intressentdialog där företaget 

redovisat detaljerad information och återkoppling där företaget har nämnt lite i sin 

hållbarhetsredovisning om återkopplingsprocessen.  
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 4.6 SBAB 

SBAB är en helt statligt ägd bank med verksamhet i Sverige sedan 1985 (SBAB, 2018). 

Deras affärsidé riktas åt privata individer som är i lånebehov, men även bostadsföreningar 

och fastighetsbolag vilka arbetar med kontinuerliga investeringar.  

 

Företagets hållbarhetsarbete har redovisats i form av en integrerad rapport, det vill säga är en 

del av årsredovisningen för år 2015, 2016 och 2017. SBAB har tillämpat ramverket GRI G4 

vid upprättandet av hållbarhetsredovisning för år 2015 och 2016. År 2017 har företaget 

övergått till den nya GRI Standards. Enligt innehållsanalysen har hållbarhetsrapporterna för 

alla de tre undersökta åren blivit granskade av extern part. 

 

 4.6.1 Informationskvalitet i hållbarhetsredovisning 

Relevansen i hållbarhetsredovisningen har ökat genom de undersökta tre åren i företaget 

SBAB. År 2015 visar tabell 4 att kategorin relevans har fått 28 av totalt 44 poäng där 

indikatorerna hållbarhetsstrategi, viktiga intressenter, mål, prestationsindikatorer marknad 

och arbetsplats har fått 3 poäng av 4, vilket innebär att företaget har nämnt informationen 

som behövs under varje indikator samt har gett detaljerad information där läsaren fick 

djupare förståelse om företagets hållbarhetsarbete. Kategorin har 2016 i genomsnitt fått 

samma poäng i indikatorerna, dock har indikatorn sammanfattning fått bättre poäng, det vill 

säga 2 poäng, vilket innebär att företaget har med hjälp av kortfattad information 

sammanfattat rapporteringsperioden men inte detaljerat. År 2017 har visat bäst praxis och 

tillvägagångssätt, det vill säga företaget har fått 4 av 4 poäng i indikatorerna 

hållbarhetsstrategi, viktiga intressenter och prestationsindikatorer arbetsplats. Indikatorn 

sammanfattning har fått lägsta poäng alla de tre undersökta åren.  

 

I kategorin trovärdighet har antalet poäng varit på samma nivå under de tre undersökta åren, 

det vill säga 15 av 24. SBAB fått högst poäng i indikatorerna läsbarhet och återkoppling för 

respektive 2015, 2016 och 2017. Lägsta poäng har varit i indikatorerna oberoende granskning 

och utfallet av intressentdialog där företaget har nämnt lite information.   

 

4.7 SEB  

SEB, Skandinaviska Enskilda Banken, grundades 1856, och har verksamhet inriktad på 

tjänster av finansiellt slag (SEB, 2018).  
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Hållbarhetsredovisningen för banken SEB har varit i form av ett separat dokument för år 

2015, 2016 och 2017. SEB:s hållbarhetsrapporter är upprättad enligt GRI G4 2015 samt 2016 

och enligt GRI Standards 2017. Rapporterna är externt granskade alla tre undersökta åren. 

 

4.7.1 Informationskvalitet i hållbarhetsredovisning 

En försämring har skett av kategorin relevans för SEB:s hållbarhetsrapport.  År 2015 och 

2016 har kategorin fått 22 av 44 poäng. Samtliga prestationsindikatorer, Samhälle, miljö, 

arbetsplats och marknad har fått 2 poäng vardera båda åren. Däremot har indikatorn 

Integration med affärsprocesser båda åren fått 1 av 4 vilket även indikatorn Sammanfattning 

fått. År 2017 har kategorin minskat till 19 av 44 vilket har med att en försämring skett i 

samtliga prestationsindikatorer. Dessa indikatorer har fått 1 poäng vardera av 4. 

Indikatorernas minskade poäng har med att företaget har givit mindre information år 2017 än 

de tidigare åren. Tvärtemot prestationsindikatorernas minskade poäng har en ökning skett i 

indikatorn Integration med affärsprocesser, från 1 till 2 av 4, för att företaget har redovisat 

mer detaljerad information i denna indikator.  

 

Även minskning har skett av kategorin trovärdighet för företagets hållbarhetsrapport.  

Indikatorerna, Kvaliteten på data, Utfallet av intressentdialog samt Oberoende granskning, 

har fått samma poäng för år 2015, 2016 och 2017. Åren 2015 och 2016 fick rapporten 11 av 

44 i kategorin. År 2017 har kategorin fått mindre poäng i jämförelse med de två övriga åren, 

10, vilket har med försämringen av poängen i indikatorn, läsbarhet. Indikatorn läsbarhet har 

minskat från 1 till 2 av 4 år 2017, eftersom den logiska strukturen i informationen inte är lika 

tydlig.   

 

4.8 Skandia  

Skandia är ett pensionsföretag med verksamhet i Sverige (Skandia, 2018). Skandia erbjuder 

tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring, men ger även en möjlighet för 

privatpersoner att ta bolån och en plats för sparande.   

 

Hållbarhetsredovisningarna för år 2015, 2016 och 2017 har skett i form av ett separat 

dokument. Företagets hållbarhetsrapport är upprättad enligt GRI G4 år 2015 och 2016 samt 

GRI Standards 2017. Hållbarhetsredovisningarna för år 2015 och 2016 har inte varit 

granskade av ett oberoende part, däremot blev Skandias hållbarhetsrapport år 2017 externt 

granskad.    
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4.8.1 Informationskvalitet i hållbarhetsredovisning 

Tabell 4 visar en liten ökning i kategorin relevans för Skandias hållbarhetsredovisning där 

den högsta totala poängen är 39 av 44 år 2017. Indikatorer som visade högst poäng var 

hållbarhetsstrategi, mål, prestationsindikatorer miljö och samhälle där poängen för 

respektive indikator var 4 av 4, vilket innebär den högsta möjliga poängen som kan fås. 

Företaget, gällande dessa indikatorer, har med sin hållbarhetsredovisning redovisat bästa 

praxis med detaljerad information och på ett kreativt sätt. Lägsta poäng som Skandias 

hållbarhetsredovisning har fått gällande kategorin relevans låg på 3 av 4 poäng, vilket beror 

på mängden detaljerad information som företaget redovisade. År 2017 har indikator 

sammanfattning fått högre poäng än de två tidigare åren. Samma har skett gällande indikatorn 

viktiga intressenter som dock har ökat för år 2015 och 2016.  

 

I kategorin trovärdighet har indikatorerna läsbarhet, kvaliteten på data och utfallet av 

intressentdialog fått högsta möjliga poäng, det vill säga 4 av 4 för alla undersökta åren, 2015, 

2016 och 2017. Lägst poäng i kategorin trovärdighet var gällande indikatorn oberoende 

granskning, där poängen låg på 1 av 4 för år 2016 och 2017, medan samma indikator har år 

2015 fått 0 poäng, vilket beror på avsaknad extern granskare. Anledningen till denna låga 

poäng (1 poäng) beror på att företaget i sin hållbarhetsredovisning endast gett lite information 

i indikatorn. Indikatorn grundläggande rapporteringsprinciper har förbättrats i poäng för år 

2016 och 2017 i jämförelse med år 2015.  

 

4.9 SVEDAB  

SVEDAB, förkortning av svensk danska broförbindelsen AB, är statligt ägd med verksamhet 

i Sverige och Danmark (SVEDAB, 2018). Deras dagliga uppgift är att arbeta med 

ekonomiska koncern- och bolagsförvaltning samt drift och underhåll av de svenska 

landanslutningarna till Öresundsbron.  

 

Hållbarhetsredovisningen som SVEDAB upprättar har under de alla tre undersökta åren varit 

i form av ett separat dokument. Företaget upprättar sin hållbarhetsredovisning i enlighet med 

GRI:s riktlinjer, fjärde generationen (G4), för år 2015, 2016 och 2017. 

Hållbarhetsrapporterna för alla de tre åren är extern granskade.   
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4.9.1 Informationskvalitet i hållbarhetsredovisning 

Hållbarhetsredovisningen år 2015 i företaget SVEDAB har i kategorin relevans fått lägst 

poäng, 27 av 44 jämfört med åren 2016 och 2017. Indikatorerna mål, hållbarhetsstrategi, 

prestationsindikatorer miljö, viktiga intressenter och sammanfattning i relevans år 2015 har 

fått högst poäng. Samma indikatorer har även fått högst poäng år 2016 men med flera 

poängökningar i indikatorerna prestationsindikatorer marknad och samhälle, 

förbättringsåtgärder samt trender över tid. Ökningen ligger till grund i att företaget 

redovisade mer detaljerad information med förklaringar. Den indikator som har fått högst 

poäng, 4 av 4 i kategorin relevans för alla undersökta åren, är mål, där företaget på ett kreativt 

och detaljerat sätt har förklarat målen för föregående och de framtida åren gällande 

utvecklingen i hållbarhetsaspekterna. Indikatorerna återkoppling samt prestationsindikatorer 

samhälle och arbetsplats har fått lägst poäng alla åren, dock en poäng högre år 2016.  

 

Med hänsyn till indikatorerna i kategorin trovärdighet har hållbarhetsredovisningen visat en 

stabil förändring för åren 2016 och 2017 där totalpoängen var 19 av 24. År 2015 har 

indikatorerna grundläggande rapporteringsprinciper och kvaliteten på data visat en låg 

poäng, 2 av 4, vilket innebär att företaget i sin hållbarhetsredovisning har nämnt lite om 

rapporteringsperioder och insamling av data men inte detaljerat och omfattande, dock har 

poängen i samma indikatorer åren efter blivit högre med en poäng. Indikatorn trender över 

tid har fått högst poäng under alla de tre undersökta åren, vilket beror på att företaget har 

redovisat hållbarhetsinformationen på ett kreativt sätt och med omfattande förklaring i sin 

hållbarhetsredovisning.  

 

4.10 Swedbank  

Swedbank är ett företag med verksamhet som riktar sig mot privat-, företags- och 

organisationskunder. Banken har över sju miljoner privatkunder (Swedbank, 2018).  

 

Rapporteringen av Swedbank hållbarhetsarbete har under de tre undersökta åren skett i form 

av ett integrerat dokument i årsredovisningen. Swedbanks hållbarhetsrapporter är upprättade 

enligt GRI G4 för år 2015 och 2016 samt GRI Standards 2017. Rapporterna är granskade av 

extern part för 2015, 2016 och 2017. 
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4.10.1 Informationskvalitet i hållbarhetsredovisning 

Kategorin relevans i hållbarhetsredovisningen har ökat under de undersökta åren för 

företaget Swedbank. År 2015 har kategorin fått 26 av totalt möjliga 44 poäng. Indikatorn 

hållbarhetsstrategi har 2015 fått 3 poäng av totalt möjliga 4. År 2016 har kategorin ökat med 

1 poäng från året innan till 27 av 44 poäng där indikatorn hållbarhetsstrategi har fått 

maximala 4 poäng. Denna ökning har skett för att företaget har beskrivit informationen på ett 

kreativt sätt. År 2017 har kategorin fått 29 av 44 poäng, där återigen indikatorn 

hållbarhetsstrategi fått maximala 4 poäng. Även indikatorn Mål har fått 4 av 4 poäng, vilket 

motiveras av att företaget haft i rapporten en överskådlig bild med tydlig information om mål. 

 

I kategorin trovärdighet är poängen oförändrad 2015 och 2016, det vill säga 12 av totalt 24 

men stiger år 2017 till 13 av 24. Åren 2015 och 2016 har två indikatorer oförändrade poäng. 

Indikatorn Återkoppling har fått den låga poängen 1 av 4 vilket skiljer från indikatorn 

läsbarhet som har fått 3 av 4 poäng. År 2017 har poängen stigit med 2 poäng från året innan i 

indikatorn Återkoppling till 3 av 4. Denna indikators ökning motiveras av att företaget har 

redovisat mer kontaktinformation. En lägre siffra än året innan har indikatorn läsbarhet fått 2 

poäng av 4, vilket motiveras av att hållbarhetsrapporten har mindre logisk struktur.  

 

4.11 Hållbarhetsredovisning i de tre områdena  

Enligt studiens resultat i förhållande till bedömningsschema framgår indikatorer som relateras 

till de ekonomiska, miljömässiga och sociala områdena som i sin tur ingår i de två begreppen 

trovärdighet och relevans. Indikatorer som relateras till det ekonomiska området är; viktiga 

intressenter och prestationsindikatorer marknad som behandlar relevansen (R), medan 

indikatorn utfallet av intressentdialog behandlar trovärdighet (C). I det miljömässiga området 

är indikatorn prestationsindikatorer miljö som i sin tur relateras till relevansen (R). I det 

sociala området är det indikatorerna prestationsindikatorer arbetsplats och samhälle vilka 

också relateras till relevansen (R). Tabellen på nästa sida (tabell 6) visar företagens poäng i 

de nämnda indikatorerna under år 2015, 2016 och 2017. I det ekonomiska området räknas 

poängen med hänsyn till två indikatorer i relevans och en indikator i trovärdighet, vilket 

innebär att företaget kan få högst 24 poäng (4x2x3) i R och 12 poäng i C (4x3). I det 

miljömässiga räknas poängen utifrån en indikator under alla tre åren, det vill säga högsta 

poängen är 12 (4x3). Medan det sociala området räknas poängen med hänsyn till två 

indikatorer, företaget kan få högst 24 (4x2x3).  
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Tabell 6. Skillnader mellan trovärdighet och relevans i relation till de tre områdena  

Företag: Ekonomiska 

 R             C 

Miljömässig 

 R 

Social 

 R 

Avanza  9  9  6  12 

Handelsbanken  13  7  6  12 

Länsförsäkringsgruppen  9  6  6  10 

Nordea bank  18  11  12  21 

Nordnet  15  5  11  19 

SBAB  20  6  8  19 

SEB  14  3  5  10 

Skandia  20  12  12  21 

SVEDAB  17  12  9  11 

Swedbank  15  9  9  9 

 

Tabellen ovan (tabell 6) visar att Avanza och Länsförsäkringsgruppen i kategorin relevans i 

det ekonomiska området har fått lägst poäng. SBAB och Skandia har fått högst poäng i 

samma kategori under de alla tre undersökta åren. I kategorin trovärdighet i samma 

hållbarhetsområde visar tabellen att SVEDAB och Skandia har fått högst poäng medan SEB 

och Nordnet har fått lägst poäng. I det miljömässiga området i kategorin relevans har 

företagen Nordea bank och Skandia fått högst poäng, medan SEB har fått lägst poäng i 

kategorin. Företagen som har fått högst poäng i det sociala området i kategorin relevans är 

Nordea bank och Skandia. Swedbank har fått lägst poäng i samma område.  

 

4.12 Sammanfattning av informationskvalitetsförändring  

Tabellerna 7 och 8 visar hur många poäng varje företag har fått av den totala möjliga poängen 

44 i relevans och 24 poäng i trovärdighet kategorin samt förändringen. Startpoäng för 

resultatets av vår undersökning är den poängen som vi har erhållit under år 2015. Valet av 
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denna ekvation bygger på att ta reda på försämring respektive förbättring i 

informationskvalitet på hållbarhetsrapporten genom åren. Om författarna hade använt sig av 

medelvärde som endast visar den genomsnittliga poängen genom de tre åren, hade då 

resultatet inte varit till grund för en diskussion mellan författarna gällande förändringen. 

Resultatet som har räknats fram under kolumn “Förändringen” har räknats fram enligt 

formeln nedan:  

"𝐹ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛"=(𝑃𝑜ä𝑛𝑔 (2016)) − (𝑃𝑜ä𝑛𝑔 (2015)) + (𝑃𝑜ä𝑛𝑔 (2017)) −

(𝑃𝑜ä𝑛𝑔 (2015)) 

 

 

 Tabell 7. Förändringen av informationskvalitet 2015-2017 i kategorin relevans                                                             

Företag 2015  2016 2017 Förändringen   

Avanza 19 19 19  0 

Handelsbanken 22 20 20 - 4 

Länsförsäkringsgruppen 24 23 25  0 

Nordea bank 37 38 41 + 5 

Nordnet 22 25 27 + 8 

SBAB 28 30 35 + 9 

SEB 22 22 19 - 3 

Skandia 37 38 39 + 3 

SVEDAB 27 31 32 + 9 

Swedbank 26 27 29 + 4 

 

Tabell 8. Förändringen av informationskvalitet 2015-2017 i kategorin trovärdighet 

Företag 2015 2016 2017 Förändringen 

Avanza 10 10 11 +1 

Handelsbanken 10 9 10 - 1 

Länsförsäkringsgruppen 9 9 9 0 

Nordea bank 16 19 21 + 8 

Nordnet 9 9 12 + 3 
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SBAB 15 15 15  0 

SEB 11 11 10 - 1 

Skandia 18 18 19 + 1 

SVEDAB 17 19 19 + 4 

Swedbank 12 12 13 + 1 
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5. Analys/ Resultatdiskussion 

 

I detta kapitel presenteras analysen samt diskussion av det empiriska resultatet. Inledningsvis 

presenteras analysen av hållbarhetsredovisningens innehåll sedan utformning. Avslutningsvis 

diskuteras/analyseras informationskvaliteten i hållbarhetsredovisning med hjälp av den 

teoretiska referensramen. 

 

5.1 Hållbarhetsredovisningens innehåll 

Resultatet av studien visade, med hjälp av bedömningskriterierna, att alla företag redovisar i 

sin hållbarhetsredovisning om de följande tre områdena: ekonomisk, miljömässig och social 

hållbarhet. Dock finns skillnader angående hur omfattande informationen redovisas som i sin 

tur påverkade informationskvaliteten på hållbarhetsrapporterna.    

 

Kriterierna (indikatorer) som användes i denna studie vid bedömningen visades vara svåra att 

klassificera till att endast behandla det ekonomiska, miljömässiga eller sociala området, 

eftersom en del av indikatorerna kopplades till den generella förändringen över tid gällande 

begreppet hållbarhetsutveckling för respektive företag. Dessa indikatorer är: 

hållbarhetsstrategi, mål, trender över tid, förbättringsåtgärder och integration med 

affärsprocesser. Hållbarhetsredovisningens innehåll innefattar, enligt studiens 

bedömningskriterier, vissa indikatorer som dock kan ha en koppling till det ekonomiska 

hållbarhetsområdet exempelvis viktiga intressenter, prestationsindikatorer marknad och 

utfallet av intressentdialog. Denna koppling återfanns för att företag skapar ekonomisk 

hållbarhet på marknaden genom att uppfylla kundernas och intressenternas behov. 

Prestationsindikatorer miljö kan endast refereras till det miljömässiga området, vilket handlar 

om huruvida företaget minskar sin miljöpåverkan genom att öka sitt hållbarhetsarbete inom 

miljö. Indikatorerna som kan behandla det sociala området i hållbarhetsredovisningen är 

prestationsindikatorer arbetsplats och samhälle då det handlar om huruvida företaget 

möjliggör en stimulerande arbetsplats för deras anställda vilket gör att de kan känna sig 

delaktiga i verksamheten.  
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Följande tabell 9 visar informationskvalitetsnivå på hållbarhetsredovisningarna för 

indikatorer som uppdelades enligt de tre olika hållbarhetsområdena. Hög 

informationskvalitet på dessa områden betraktas om indikatorer som behandlar ekonomiska 

området ligger över 18 av 36 poäng (4x3x4=36) för alla tre undersökta åren. Indikatorer i 

miljömässiga området bör ligga över 6 av 12 poäng (3x4=12), medan det sociala området 

bör ligga över 12 av 24 poäng (4x2x3=24).  

 

Tabell 9. Informationskvalitetsnivå på hållbarhetsredovisningar i tre områden 

 Hög informationskvalitet 

(över hälften) 

Låg informationskvalitet  

(hälften eller under) 

Ekonomiska området  Handelsbanken 

Nordea bank 

Nordnet 

SBAB 

Skandia  

SVEDAB 

Swedbank 

 

Avanza 

Länsförsäkringsgruppen 

SEB 

Miljömässiga 

området 

Nordea bank 

Nordnet 

SBAB 

Skandia 

SVEDAB 

Swedbank 

Avanza 

Handelsbanken  

Länsförsäkringsgruppen  

SEB 

Sociala området  Nordea bank 

Nordnet 

SBAB 

Skandia 

 

Avanza 

Handelsbanken 

Länsförsäkringsgruppen 

SEB 

SVEDAB 

Swedbank 

 

 

Förändringen av informationskvalitet visade enligt tabellen ovan (tabell 9) att de flesta 

företag som undersöktes är ekonomiskt orienterade företag. Detta har med att dessa företag 

valde att redovisa mer om det ekonomiska området jämfört med de andra 

hållbarhetsområdena. Sex av tio företag visades vara mer miljömässigt orienterade företag, 

medan de socialt orienterade företagen var endast fyra av tio företag. Detta innebär att även 

om de undersökta företagen är verksamma inom samma bransch, finns det fortfarande 
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skillnad i hållbarhetsredovisning gällande mängd information som redovisas inom varje 

dimension.  

 

Utifrån kategoriseringen enligt tabell 6 (se sidan 37) kan samtliga undersökta företag tolkas 

mer eller mindre ekonomiskt, miljömässigt eller socialt orienterade företag genom 

hållbarhetsredovisningen. Denna orientering hos företagen kan utläsas genom studiens 

poängskala, som också kan visa skillnader mellan trovärdighet och relevans. Antalet 

indikatorerna som behandlar relevansen i förhållande till de tre hållbarhetsområdena är fler än 

trovärdighet medför större skillnader mellan de två begreppen. Detta leder till att begreppet 

relevans blir viktigare än trovärdighet i relation till de tre hållbarhetsområdena, eftersom den 

inkluderar flera indikatorer som är direkt kopplade till dessa områden. I och med att det finns 

endast en indikator som relateras till trovärdighet i ett av de tre områdena, det ekonomiska 

området, blir det svårt att relatera detta begrepp till sociala och miljömässiga områdena.  

 

Resultatet visade att Handelsbanken, Nordea bank, Nordnet, SBAB, Skandia och SVEDAB 

har från år 2015 till 2017 förbättrat sin redovisning av information i de indikatorer som 

behandlar det ekonomiska hållbarhetsområdet. Däremot har empirin visat stora brister i 

indikatorn utfallet av intressentdialog för alla tre undersökta åren för Länsförsäkringsgruppen 

och SBAB. Medan för Nordnet och SEB har samma indikator visat låg poäng år 2015 och 

2016 men har förbättrats år 2017. I Prestationsindikatorer marknad har Avanza, 

Handelsbanken, Länsförsäkringsgruppen och SEB för år 2015, 2016 samt 2017 visat 

omfattande brister i informationen.  

 

Indikatorn som behandlar det miljömässiga hållbarhetsområdet har låg poäng för samtliga 

åren i Avanza, Handelsbanken, Länsförsäkringsgruppen och SEB. Medan har informationen i 

samma indikator visat brister år 2015 men har förbättrats år 2016 och 2017 för SBAB.  

Prestationsindikatorer arbetsplats som behandlar det sociala hållbarhetsområdet har visat 

brister i information samtliga år för Avanza, Handelsbanken, Länsförsäkringsgruppen, SEB, 

SVEDAB och Swedbank. Brister i information har likaså framkommit i indikatorn 

prestationsindikatorer samhälle genom att samma företag för år 2015, 2016 och 2017 har låg 

poäng enligt resultatet.  

 

Vad och hur detaljerad information hållbarhetsredovisningen innehåller hänger samman med 

motiven hos företagen. I och med att resultatet visade en förbättring i informationskvalitet på 
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hållbarhetsrapporterna genom åren innebär det att företagen redovisar mer om sitt 

hållbarhetsansvar. Både indikatorn viktiga intressenter i kategorin relevans och indikatorn 

utfallet av intressentdialog i kategorin trovärdighet visade i mer än hälften av de undersökta 

företagen hög poäng år 2015, 2016 och 2017. Detta innebär, enligt intressentteorin ur 

användarperspektivet, att företag lägger större fokus på intressenterna, vilket förklarar 

hållbarhetsredovisningens framväxt avseende informationskvalitet.  

5.2 Hållbarhetsredovisningens utformning  

Enligt tabell 7 och 8 har empiriska resultatet visat att mer än hälften av de tio undersökta 

företagens rapporter har förbättrats i informationskvalitet både i kategorin relevans och 

trovärdighet. Med hjälp av bedömningskriterier som denna studie använde sig av har vissa 

indikatorer behandlat hållbarhetsredovisningens form och struktur. Dessa indikatorer är 

sammanfattning, läsbarhet, grundläggande rapporteringsprinciper, kvaliteten på data, 

återkoppling och oberoende granskning.  

 

Hållbarhetsredovisningar enligt resultatet har haft olika form (se tabell 5 sidan 27). Avanza, 

Länsförsäkringsgruppen, SBAB, och Swedbank, har redovisat sin hållbarhetsrapport 

integrerad i årsredovisningen för år 2015 till 2017 medan Handelsbanken, Nordea bank, 

Nordnet, SEB, Skandia och SVEDAB har redovisat rapporten i separat dokument under 

samtliga åren. Det empiriska resultatet visade att företag som har sin hållbarhetsrapport 

integrerad i årsredovisning har ökad eller oförändrad poäng i indikatorer rörande 

hållbarhetsredovisningens form och struktur. Medan mer än hälften av företagen som 

redovisade i ett separat dokument har ökat i poäng i dessa indikatorer. Därför stämmer inte 

det resultatet som denna studie har fått med tidigare forskning som påstår att företagens 

hållbarhetsredovisning uppfattas vara mer läsbar om den är integrerad i årsredovisningen 

(Pedersen et al. ,2013).   

 

I och med att denna studie endast undersökte företag som följer GRI:s riktlinjer har 

hållbarhetsrapporterna enligt det empiriska resultatet inspirerats gällande formen dels av GRI, 

men också av andra företagens hållbarhetsrapporter, då resultatet visade att vissa rapporter 

hade fått samma poäng i en del indikatorer. Resultatet innebär att företagen redovisade lika 

detaljerad information, vilket gav samma poäng. Detta kan i sin tur kopplas till 

konsekvenserna bakom den imiterande isomorfismens effekt enligt Pedersen et al. (2013) där 



 

 

 

44 
 

de mindre ledande företag härmar de mer framstående företagen i syfte att bli lika 

framgångsrika.  

Det empiriska resultatet har visat att oberoende granskning av tredje part har ett positivt 

samband gällande informationskvalitet på hållbarhetsrapporten, vilket även kopplas till form 

och struktur. Avanza och Skandia hade år 2015 och 2016 ingen extern granskare vilket gav 

en negativ konsekvens på informationskvaliteten i hållbarhetsrapporten, medan år 2017 har 

informationskvaliteten på rapporterna ökat tack vare tillgängligheten av extern granskare. 

Länsförsäkringsgruppen hade ingen extern granskare under samtliga åren vilket gav en låg 

nivå på informationskvaliteten. Resterande företag hade extern granskare under alla tre 

undersökta åren vilket överensstämmer med vad tidigare forskning visade, att företag i 

finansbranschen är mer benägna att ha extern granskare än företag i andra branscher (EY, 

2016). Företag som hade en extern granskare i denna undersökning har enligt resultatet visat 

bättre nivå på informationskvaliteten, vilket stämmer överens med resultatet av Habeks studie 

(2017).  

5.3 Hållbarhetsredovisningens informationskvalitet 

Tabellen nedan (tabell 10) visar den slutgiltiga bedömningen av informationskvalitet på 

hållbarhetsrapporterna där samtliga indikatorer inkluderades i bedömningen. 

Hållbarhetsredovisningen som ansågs ha hög informationskvalitet, låg poängen i kategorin 

relevans över hälften av den högsta möjliga poängen, det vill säga över 22 poäng av 44. 

Medan i kategorin trovärdighet låg poängen över 12 poäng av 44. Låg informationskvalitet 

på rapporterna betraktades om rapporten fick hälften av poängen eller under i respektive 

kategori. 

Tabell 10. Sammanställning av informationskvalitet uppdelat i två kategorier  

              Relevans                                                        Trovärdighet 

Hög informations- 
kvalitet  

(över hälften) 

Låg  

informationskvalitet 

(Hälften och under) 

Hög informations- 
kvalitet  

(över hälften)  

Låg 

informationskvalitet 

(Hälften och under) 

Nordea bank 

Nordnet  

SBAB 

Skandia 

SVEDAB 

Swedbank 

Avanza  

Handelsbanken 

Länsförsäkringsgruppen  

SEB 

Avanza  

Nordea bank 

Nordnet  

Skandia  

SVEDAB 

Swedbank  

 

 

Handelsbanken  

Länsförsäkringsgrupp

en 

SBAB 

SEB  
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Enligt tidigare forskning har hållbarhetsredovisningen fått kritik för att ha brist på 

information som redovisas, vilket påverkade informationskvalitet på rapporterna gällande 

trovärdighet och relevans. Enligt studiens bedömning av vad som anses vara hög eller låg 

informationskvalitet på rapporten visade empiriska resultaten att Nordea bank, Nordnet, 

SBAB, Skandia, SVEDAB och Swedbank har fått över hälften av den totala möjliga poängen 

i informationskvalitet under de alla tre undersökta åren, 2015, 2016 och 2017 gällande 

kategorin relevans.  

 

Företagen som har fått sämre informationskvalitet på hållbarhetsredovisning i relevans 

kategorin var Handelsbanken och SEB för alla tre åren. Företag som har oförändrad 

informationskvalitet på rapporten som även har kategoriserats som sämre 

informationskvalitet enligt denna studie var Avanza och Länsförsäkringsgruppen.  

 

Medan i kategorin trovärdighet har Avanza, Nordea bank, Skandia, SVEDAB och 

Swedbank fått högre än hälften i poängen vid informationskvalitetsbedömningen, vilket 

innebär hög trovärdighet i hållbarhetsrapporterna. De företag som har fått hälften eller under i 

poäng i kategorin trovärdighet, det vill säga låg trovärdighet, är Handelsbanken och 

Länsförsäkringsgruppen, SBAB och SEB (se tabell 6).  

 

Alla de tio undersökta företagen har i indikator R2 i kategorin relevans och C4 i kategorin 

trovärdighet redovisat i sin hållbarhetsredovisning antingen mindre eller mer detaljerad 

information om viktiga intressenter och utfallet av intressentdialoger vilket läsaren bland 

annat kan ta del av. Grundtanken bakom hållbarhetsredovisning enligt intressentteorin kan 

bland annat vara att uppfylla intressenternas förväntningar, vilket kopplas till identifiering av 

viktiga intressenter och utfallet av intressentdialoger som företagen har genomfört under de 

undersökta tre åren enligt studiens resultat (Fernandez-Feijoo, Romero & Ruiz, 2014). 

SBAB, Skandia och SVEDAB har redovisat mest ökning gällande informationskvalitet med 

fokus på indikatorerna viktiga intressenter och utfallet av intressentdialoger åren 2015-2017.  

 

Resultatet som denna studie har visat stämmer inte med resultaten i studien av Habek och 

Wolniak (2016) angående informationskvalitet i hållbarhetsrapporterna där relevansen 

visade högre resultat än trovärdigheten, då denna studiens resultat visade en jämn ökning i 

informationskvalitet avseende relevansen och trovärdighet. Dock visade resultatet likheter 

med den tidigare forskningen. Indikatorerna som har fått högst poäng i denna studie var 
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hållbarhetsstrategi (R1) samt prestationsindikatorer: miljö och social (R6) (R7) likt 

resultaten i studien av Habek och Wolniak (2016) i kategorin relevans. Men företagen har i 

denna studie även fått högst poäng i indikatorn mål (R3), vilket illustrerar en ytterligare 

förbättring av informationskvaliteten gällande relevansen i hållbarhetsredovisningarna. 

Indikatorn som har fått lägst poäng i relevansen var enligt Habek och Wolniak (2016) 

sammanfattningen, vilket inte stämmer med vad denna studie har kommit fram till. Indikatorn 

som har fått lägst poäng i denna studie var hållbarhetsstrategi (R1) vilket innebär att 

företagen har redovisat mer detaljerad information i deras hållbarhetsredovisning.  

 

I kategorin trovärdighet har studien av Habek och Wolniak (2016) visat högst poäng i 

indikatorn läsbarhet (C1), vilket denna studie också har fått i resultatet år 2017 för företag 

som hade hög nivå av trovärdighet i rapporten. Dock återfanns ytterligare höga poäng i 

indikatorn utfallet av intressentdialog (C4) och kvaliteten på data (C3) vilket förklaras med 

att företagen redovisat mer detaljerad information med mer fokus på dessa nämnda 

indikatorer. Samma indikatorer har år 2015 och 2016 visat lägre poäng. Indikatorn som har 

fått lägst poäng, enligt Habek och Wolniak forskning, var återkoppling (C5) och oberoende 

granskning (C6), vilket delvis överensstämmer med denna studiens resultat. Resultatet i 

denna studie visade att företag som hade låg nivå av trovärdighet för alla tre undersökta åren 

hade även fått lägst poäng i indikatorn oberoende granskning (C6). Men resultatet har också 

visat lägst poäng i indikatorn läsbarhet (C1) vilket i sin tur kopplas till vad rapporten av Van 

Wensen et al. (2011) hade fått i resultatet av forskningen om hållbarhetsrapportens 

informationskvalitet.  

 

Nivån på kategorin trovärdighet har visats under samtliga åren 2015, 2016 och 2017 vara i 

samma nivå med kategorin relevans i ett antal undersökta företag. Detta innebär att 

hållbarhetsredovisningar fortfarande kan öka nivån på informationskvalitet genom att 

redovisa mer detaljerad information för att öka informationskvaliteten avseende trovärdighet 

och relevans. Locks (Lock, 2015; Lock & Seele, 2016) forskningsresultat angående 

informationskvalitet illustrerade att europeiska företags hållbarhetsrapport har låg 

trovärdighet och borde kunna höjas. Denna studiens resultat visade att båda trovärdigheten 

och relevans har utrymme för förbättring.  

 

Daubs (2007) forskning om informationskvalitet på hållbarhetsrapporterna baseras på 

kriterier rörande transparens, relevans och trovärdighet där resultatet visade mindre detaljerad 
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information gällande verifierbar data och prestationsindikatorerna: miljö, social, marknad och 

arbetsplats. SEB har enligt denna studiens resultat visats ha lägst poäng i indikatorn 

kvaliteten på data (C3) gällande trovärdighet och även lägst poäng i prestationsindikatorer 

(R5-R8) i kategorin relevans, vilket tyder på redovisning av mindre detaljerad information i 

dessa indikatorer på så sätt överensstämmer med Daubs resultat.  

 

Författarna har genom studien undersökt informationskvalitet i hållbarhetsredovisning i 

finansbranschen och observerat att det finns informationsskillnader under de undersökta tre 

åren då företag väljer att redovisa mer eller mindre information som i sin tur även medförde 

skillnader i informationskvaliteten. Dessa skillnader gällande hur detaljerad information 

företagen redovisar framför även forskarna Boiral och Henri (2017) i sin studie då de 

undersökte jämförbarheten mellan hållbarhetsrapporter av företag i samma bransch.  

 

Van Wensen et al. (2011) påstår även att informationskvalitet på hållbarhetsrapporterna 

påverkades av rapportens struktur, vilket också visats enligt denna studiens resultat där 

företag hade fått låg poäng under år 2015, 2016 och 2017 i indikatorn läsbarhet (C1). 

Exempelvis har företagen Handelsbanken, Länsförsäkringsgruppen och Nordnet fått låg 

poäng i denna indikator.  Detta har påverkat trovärdigheten på hållbarhetsredovisningen 

som även ledde till försämring på informationskvalitet i den kategorin. 

 

Tidigare kvantitativa studier fokuserade på mängd sidor, fraser och ord som redovisas i 

hållbarhetsredovisningen i fråga om informationskvalitet, som ledde till utlämningen av 

informationens innebörd. Denna studie koncentrerade därför på att inte räkna antal sidor och 

antal meningar, utan på att granska informationskvalitet utifrån relevans och trovärdighet, 

vilket de två begreppen betraktas ha kvalitativa inslag. 
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6. Slutsatsdiskussion 

6.1 Slutsatser 

Studien har genomfört en undersökning för att besvara följande forskningsfråga: På vilket 

sätt har informationskvaliteten utvecklats mellan år 2015 till 2017 i hållbarhetsrapporterna 

för företag som följer GRI:s riktlinjer? Resultatet har visat både förbättring och försämring 

av informationskvalitet på hållbarhetsrapporterna beroende på företag. Generellt för de tre 

åren så har kategorin relevans visat att sex av tio företag hade fått högre informationskvalitet 

på sin hållbarhetsrapport. Även i kategorin trovärdighet har sex antal företag fått högre 

informationskvalitet, dock fick inte samma företag högre informationskvalitet i kategorin 

relevans. År 2015 har resultatet i kategorin relevans visat att mer än hälften av samtliga 

företag visat låg informationskvalitet medan kvaliteten har år 2016 och 2017 förbättrats då 

sju av tio företag visat hög informationskvalitet. I kategorin trovärdighet har resultatet år 

2015 och 2016 visat att fyra av de tio undersökta företagen hade fått hög informationskvalitet 

på rapporten, medan år 2017 har fem av tio företag fått hög informationskvalitet.     

 

Indikatorer som förbättrade informationskvaliteten på kategorin relevans var 

hållbarhetsstrategi (R1), mål (R3) och prestationsindikatorer miljö (R6) och social (R7) på 

de genomgångna hållbarhetsrapporterna. Likaledes har indikatorerna för trovärdighet 

läsbarhet (C1) och utfallet av intressentdialoger (C4) samt kvaliteten på data (C3) 

förbättrats. Medan indikatorer som har försämrats var hållbarhetsstrategi (R1), läsbarhet 

(C1), återkoppling (C5) och oberoende granskning (C6).     

 

Resultatet som denna studie har kommit fram till består av skillnader och likheter i jämförelse 

med tidigare forskning som också studerade informationskvalitet i hållbarhetsrapporten.  En 

forskning som skiljde sig från denna studies resultat var utförd av Lock (2015). Locks resultat 

visade att europeiska företags hållbarhetsrapport har låg trovärdighet och borde kunna höjas, 

medan denna studiens resultat visade att både trovärdighet och relevans har utrymme för 

förbättring. Däremot har Daubs studie (2007) likheter med vår studie. Daubs resultat har visat 

i vissa indikatorer i kategorin relevans (R) en liknelse som överensstämmer med vårt resultat, 

där samma indikatorer har visat mindre detaljerad information. En annan forskning av Borial 

och Henri (2017) har i deras resultat visat att det finns skillnader mellan hur detaljerad 

information företagen redovisar vilket resultatet av vår studie också har visat. Denna skillnad 

existerar även för företag i samma bransch. 
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Informationskvalitet på hållbarhetsrapporterna avseende relevans och trovärdighet kan 

förbättras genom att företagen redovisar ytterligare detaljerad information. 

Informationskvalitet avseende trovärdighet kan exempelvis förbättras genom att låta extern 

granskare granska hållbarhetsrapporten.    

6.2 Kritik 

Vid bearbetningen av resultatet med hjälp av studiens förutbestämda bedömningskriterier 

visades svårigheter gällande poängsättningen, då det var svårt för författarna att bedöma vad 

som var tillräckligt och otillräckligt med information i hållbarhetsrapporter. Detta har haft en 

stor påverkan på studiens resultat, eftersom bedömningen av poängen har baserats på 

författarnas kunskap och värderingar. Därför har denna studie avgränsats till att endast 

undersöka informationskvalitet på hållbarhetsrapporter utifrån författarnas kunskap om 

ämnet. Vid bedömning av poäng möjliggjordes rum för subjektiv tolkning av kriterierna. 

Något som har balanserat den subjektiva tolkningen är att bedömningen av poängen har skett 

av två författare och diskussioner har förts mellan författarna, vilket har underlättat att avgöra 

gränserna mellan de olika poängen vid bedömningen av informationskvalitet på 

hållbarhetsrapporterna.   

 

Under arbetes gång visades resultatet vara platt, då metoden som användes i denna studie inte 

har varit till hjälp att ta reda på motiven bakom förändringen som uppstått vid bedömningen 

av informationskvalitet på hållbarhetsrapporterna. Men så här långt kommer forskningen av 

Habek & Wolniak (2016) och dess bedömningskriterier. För att inkludera ytterligare 

dimensioner i resultatet är det lämpligt att kombinera denna metod med andra passande 

metoder, till exempel att använda kvalitativa principer som presenteras i GRI:s ramverk för 

att ytterligare få en bredare bild av begreppet relevans i större sammanhang. Trovärdighet och 

relevans är inte bara vad Habek och Wolniak tar upp, utan är mer omfattande och 

svårförklarade begrepp. Dock har begreppen en koppling till hur informationskvalitet 

värderas, men kan även kombineras med andra metoder för få en bredare innebörd av 

informationskvalitet.  

 

Författarna har i denna studie valt att studera både företag med hållbarhetsrapporten 

integrerad i årsredovisning och företag som har hållbarhetsrapport i ett separat dokument. 

Under studiens arbetsgång visades dock att det var svårare att granska och bedöma de 
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rapporter som var integrerad i årsredovisningen än de rapporter som var i ett separat form på 

grund av otydlighet i rapportens struktur.   

 

 

7. Förslag på vidare forskning 

 

Denna studie har haft likt andra studier vissa begränsningar som också kan leda till 

funderingar till framtida forskning. Denna studie kom inte fram till vilka motiv som ligger 

bakom anledningen till varför informationskvaliteten, avseende relevans och trovärdighet, har 

förbättrats eller försämrats. Vidare forskning kan ställa direkta frågor till företaget i syfte att 

ta reda på och redogöra för motiven bakom utvecklingen av informationskvalitet samt om 

motiven har ett samband med rapportens informationskvalitet.  

 

Annat förslag på forskning är att kombinera studiens kodningskriterier med annat 

kodningsschema för att säkerställa informationskvaliteten ur flera vinklar som sedan kan leda 

till ytterligare dimensioner. Dessutom kan framtida forskning även studera och jämföra 

informationskvalitet på hållbarhetsrapporterna i olika branscher för att bidra till ett 

generaliserbart resultat samt under en längre tidsperiod för att upptäcka långsiktiga trender. 

Det vore även intressant att undersöka företag som inte finns skrivna i GRI databas men är 

verksamma i samma bransch, då denna studie endast fokuserade på företag som fanns 

tillgängliga i databasen.  
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Bilagor 
Bilaga 1. Poäng för Avanza och Handelsbanken                                   

Indikatorer 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Relevans  19  19  19  22  20  20 

R1  1  1  1  2  1  1 

R2  1  1  1  3  2  2 

R3  2  2  2  1  1  1 

R4  2  2  2  3  3  3 

R5  2  2  2  2  2  2 

R6  2  2  2  2  2  2 

R7  2  2  2  2  2  2 

R8  2  2  2  2  2  2 

R9  2  2  2  1  1  1 

R10  1 1  1  2  2  2 

R11  2  2  2  2  2  2 

Trovärdighet  10  10  11  10  9  10 

C1  2  2  2  1  1  1 

C2  2  2  2  2  2  2 

C3  1  1  1  2  2  2 

C4  3  3  3  3  2  2 

C5  2  2  2  1  1  2 

C6  0  0  1  1  1  1 

 



 

 

 

 
 

Bilaga 2. Poäng för Länsförsäkringsgruppen och Nordea Bank 

Indikatorer 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Relevans 24  23  25  37  38  41 

R1  3  3  3  4  4  4 

R2  1  2  2  3  3  3 

R3  2  2  2  4  4  4 

R4  3  3  3  3  3  4 

R5  2  1  1  3  3  3 

R6  2  2  2  4  4  4 

R7  2  2  2  4  4  4 

R8  2  1  1  3  3  3 

R9  2  2  3  4  3  4 

R10  3  3  3  3  4  4 

R11  2  2  3  2  3  4 

Trovärdighet  9  9  9  16  19  21 

C1  2  2  2  4  4  4 

C2  2  2  2  2  3  3 

C3  2  2  2  4  4  4 

C4  2  2  2  2  4  4 

C5  1  1  1  2  2  3 

C6  0  0  0  2  2  3 

  

 
              

 

 



 

 

 

 
 

Bilaga 3. Poäng för Nordnet och SBAB                     

Indikatorer 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Relevans  22  25  27  28  30 35 

R1  2  2  3  3  3  4 

R2  2  2  2  3   3  4 

R3  1  1  2  3  3  3 

R4  2  2  2  2  2  3 

R5  3  3  3  3  3  4 

R6  3  4  4  3  3  4 

R7  3  4  4  2  3  3 

R8  2  3  3 3  3  3 

R9  2  2  2  2  2  2 

R10  2  2  3  3  3  3 

R11  0  0  0  1  2  2 

Trovärdighet  9  9  12  15  15 15 

C1  2  2  2  3  3  3 

C2  2  2  2  3  2  2 

C3  3  3  3  2  3  3 

C4  1  1  3  2  2  2 

C5  0  0  1  3  3  3 

C6  1  1  1  2  2  2 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Bilaga 4. Poäng för SEB och Skandia 

                  

Indikatorer 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Relevans  22  22  19  37  38  39 

R1  2  2  2  4  4  4 

R2  3  3  3  3  4  4 

R3  3  3  3  4  4  4 

R4  2  2  2  3  3  3 

R5  2  2  1  3  3  3 

R6  2  2  1  3  3  3 

R7  2  2  1  4  4  4 

R8  2  2  1  4  4  4 

R9  2  2  2  3  3  3 

R10  1  1  2  3  3  3 

R11  1  1  1  3  3  4 

Trovärdighet  11  11  10  17  17  19 

C1  3  3  2  4  4  4 

C2  2  2  2  2  2  3 

C3  1  1  1  4  4  4 

C4  1  1  1  4  4  4 

C5  3  3  3  3  3  3 

C6  1  1  1  0  0  1 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Bilaga 5. Poäng för SVEDAB och Swedbank 

 

Indikatorer 2015 2016 2017  2015 2016 2017 

Relevans  27  31  32  26  27  29 

R1  3  3  4  3  4  4 

R2  3  3  3  2  2  2 

R3  4  4  4  2  2  4 

R4  2  3  3  2  2  2 

R5  2  3  3  3  3  3 

R6  2  2  2  2  2  2 

R7  3  3  3  3  3  3 

R8  1  2  2  2  2  2 

R9  2  3  3  2  2  2 

R10  2  2  2  2  2  3 

R11  3  3  3  3  3  2 

Trovärdighet  17  19  19  12  12  13 

C1  3  3  3  3  3  2 

C2  2  3  3  2  2  2 

C3  2  3  3  2  2  2 

C4  4  4  4  3  3  3 

C5  3  3  3  1  1  3 

C6  3  3  3  1  1  1 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

Bilaga 6. Bedömningskriterier, originalversionen 

 

(Habek & Wolniak 2016, s. 406)  

 

  
 

 

 

Poängsättningssystem, originalversionen  

 

 

“For assessment processing purposes, a five-point scale was applied (from 0 to 4). Zero 

points was given when a report contained no mention of information concerning individual 

criteria; one point when there was some, but little mention; two points when the most 

important aspects were included; three points when the report gave detailed information that 

was better than average; and four points were given for best practices and a creative 

approach” (Habek & Wolniak 2016, s. 405) 


