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hållbarhetsrapportering av The Big 4 i Sverige och Storbritannien under fyra löpande år (2016–2019). 

Denna studie genomfördes eftersom hålbarhetsrapportering blir allt mer väsentlig och revisionsföretagen 
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Abstract   
The purpose of the study was to analyze and compare the development and harmonization of the 

sustainability reporting of The Big 4 in Sweden and the UK over four consecutive years (2016–2019). This 
study was done because of sustainability reporting is becoming increasingly important and auditing 

companies have the knowledge required on the subject. Therefore, it becomes relevant to analyze The 
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national accounting laws. Using content analysis of annual reports, separate sustainability reports and 

information published on The Big 4s websites, the empirical data for the study has been developed. 

 

To be able to interpret the empirical data collected, institutional theory, stakeholder theory, legitimacy 
theory and conceptualization of non-financial reporting harmonization have been used. With this we have 

come to three different results. The first result is that The Big 4 uses different presentation form in each 

country. The second result is that the contents of The Big 4:s sustainability reports differ between the two 

countries. The third and final result is that all companies belonging to The Big 4 in Sweden and the UK 

are part of the FNGC collaboration.  

Keywords  
SDG, Sustainability reporting, Harmonization, Voluntary standards, FNGC 
 

 

 

 

 

 

 



	

 

 
Förord 
 
Vi vill rikta ett stort tack till alla personer som har varit delaktiga och möjliggjort denna uppsats. 

Caroline Pontoppidans återkoppling har varit till stor hjälp för denna uppsats. Därför vill vi tacka 

henne för all rådgivning, stöttning och konstruktiv kritik under hela uppsatsens gång. Med hennes 

hjälp har vi tagit oss igenom uppsatsens tuffaste och mest stressfulla perioder. Vi vill även tacka 

uppsatsens examinator Heléne Tjärnemo och alla opponenter och respondenter för konstruktiv 

kritik och värdefull återkoppling. Vidare vill vi tacka varandra för ett bra samarbete med löpande 

kommunikation som ledde till att vi skrev denna uppsats som vi är stolta över.  

 

Kristianstad, den 29 maj 2020. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

_________________________    _________________________ 

 

Viktor Samardzhiev      Filip Svensson 

 

 
 



	

 

Innehållsförteckning 

	

1. Inledning .................................................................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund ............................................................................................................................. 1 

1.2 Problematisering ................................................................................................................. 3 

1.3 Syfte ..................................................................................................................................... 6 

1.4 Frågeställning ..................................................................................................................... 6 

2. Direktiv och standarder ......................................................................................................... 7 

2.1 Agenda 2030 och SDG-mål ................................................................................................ 7 

2.2 Standarder ........................................................................................................................... 8 

2.2.1 GRI ............................................................................................................................... 9 

2.2.2 FN Global Compact ..................................................................................................... 9 

2.2.3 OECD ......................................................................................................................... 10 

2.2.4 The triple bottom line ................................................................................................. 10 

2.2.5 Multi-level governance .............................................................................................. 11 

2.3 Regionalt direktiv (EU) ..................................................................................................... 11 

2.4 Nationell lagstiftning ........................................................................................................ 12 

2.4.1 Sverige ....................................................................................................................... 12 

2.4.2 Storbritannien ............................................................................................................. 12 

2.5 Uppsummering .................................................................................................................. 13 

3. Teoretisk referensram .......................................................................................................... 14 

3.1 Institutionell teori .............................................................................................................. 14 

3.2 Intressentteorin ................................................................................................................. 15 

3.3 Legitimitetsteorin .............................................................................................................. 17 

3.4 Harmonisering av hållbarhetsredovisning ....................................................................... 18 

3.5 Summering ........................................................................................................................ 19 

4. Metod ..................................................................................................................................... 21 

4.1 Forskningsfilosofi ............................................................................................................. 21 



	

 

4.2 Ansats ................................................................................................................................ 21 

4.3 Forskningsmetod ............................................................................................................... 22 

4.4 Strategi .............................................................................................................................. 23 

4.5 Urval ................................................................................................................................. 24 

4.6 Innehållsanalys ................................................................................................................. 25 

4.7 Operationalisering ............................................................................................................ 27 

4.8 Kodning ............................................................................................................................. 28 

4.9 Reliabilitet och validitet .................................................................................................... 30 

4.10 Begränsningar ................................................................................................................. 32 

5. Empiri .................................................................................................................................... 33 

5.1 Typ av presentationsform bland The Big 4 i Sverige respektive Storbritannien .............. 33 

5.2 The Big 4 i Sverige ............................................................................................................ 35 

5.2.1 PwC Sverige ............................................................................................................... 35 

5.2.2. EY Sverige ................................................................................................................ 37 

5.2.3 Deloitte Sverige ......................................................................................................... 39 

5.2.4 KPMG Sverige ........................................................................................................... 41 

5.3 The Big 4 i Storbritannien ................................................................................................. 43 

5.3.1 PwC Storbritannien .................................................................................................... 44 

5.3.2 EY Storbritannien ...................................................................................................... 46 

5.3.3 KPMG Storbritannien ................................................................................................ 48 

5.4 The Big 4 i Sverige – sammanfattning .............................................................................. 49 

5.4.1 PwC Sverige ............................................................................................................... 49 

5.4.2 EY Sverige ................................................................................................................. 50 

5.4.3 Deloitte Sverige ......................................................................................................... 50 

5.4.4 KPMG Sverige ........................................................................................................... 51 

5.5 The Big 4 i Storbritannien – sammanfattning ................................................................... 51 

5.5.1 PwC Storbritannien .................................................................................................... 51 

5.5.2 EY Storbritannien ...................................................................................................... 52 

5.5.3 KPMG Storbritannien ................................................................................................ 52 

5.6 Sammanfattande resultat .................................................................................................. 52 



	

 

6. Analys och diskussion ........................................................................................................... 54 

6.1 Analys av studiens tre resultat .......................................................................................... 54 

6.2 Analys av The Big 4:s hållbarhetsrapportering ................................................................ 57 

6.3 Diskussion ......................................................................................................................... 59 

7. Studiens slutsats, bidrag och förslag på vidare forskning ................................................. 61 

7.1 Koppling mellan studiens resultat och studiens slutsats ................................................... 61 

7.2 Studiens bidrag ................................................................................................................. 62 

7.3 Förslag på vidare forskning och studiens begränsningar ................................................ 64 

Litteraturförteckning ............................................................................................................... 66 

Bilaga 1. Exempel på kodningsmall ........................................................................................ 75 

Bilaga 2. Presentationsform Sverige ....................................................................................... 76 

Bilaga 3. Presentationsform Storbritannien ........................................................................... 77 

 

Figur- och tabellförteckning 

Figur 1  De 17 globala hållbarhetsmålen (UnitedNations, u.d.) ................................................... 8 

Figur 2 Forskningsfrågans koppling till den teoretiska referensramen ...................................... 20 

Figur 3 Koppling mellan studies frågeställning, teoretisk referensram och empirisk data ........ 28 

 

Tabell 1 Olika presentationsformer av hållbarhetsarbete bland The Big 4 i Sverige ................. 34	

Tabell 2 Olika presentationsformer av hållbarhetsarbete bland The Big 4 i Storbritannien ...... 34	

Tabell 3 PwC Sverige – Sammanställning av förändring över tid avseende rapporteringsform 

och SDG-mål .............................................................................................................................. 37	

Tabell 4 EY Sverige – Sammanställning av förändring över tid avseende rapporteringsform och 

SDG-mål ..................................................................................................................................... 39	

Tabell 5 Deloitte Sverige – Sammanställning av förändring över tid avseende 

rapporteringsform och SDG-mål ................................................................................................ 41	

Tabell 6 KPMG Sverige – Sammanställning av förändring över tid avseende rapporteringsform 

och SDG-mål .............................................................................................................................. 43	

Tabell 7 PwC Storbritannien – Sammanställning av förändring över tid avseende 

rapporteringsform och SDG-mål ................................................................................................ 45	



	

 

Tabell 8 PwC Storbritannien översikt över fokus på SDG-mål (PwCUK, u.d.) ........................ 46	

Tabell 9 EY Storbritannien – Sammanställning av förändring över tid avseende 

rapporteringsform och SDG-mål ................................................................................................ 47	

Tabell 10 KPMG Storbritannien – Sammanställning av förändring över tid avseende 

rapporteringsform och SDG-mål ................................................................................................ 49	

Tabell 11 Exempel kodningsmall ............................................................................................... 75	

Tabell 12 Översikt över presentationsform för The Big 4 i Sverige ........................................... 76	

Tabell 13 Översikt över presentationsform för The Big 4 i Storbritannien ................................ 77	

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



	

 

 

 

Förkortningar 

FNGC – FN:s Global Compact 

GHG – Greenhouse Gas Protocol 

GRI -  Global Reporting Initiative 

IASB – International Accounting Standards Board 

IFRS – International Financial Reporting Standards  

KPI – Key Performance Indicators 

MDG – Millennium Development Goals 

OECD – Economic Co-operation and Development 

SDG – Sustainable Development Goals. 

TBL – The Triple Bottom Line 

ÅRL - Årsredovisninslagen 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



	

 
 

1 

1. Inledning  
I kapitel ett presenteras bakgrunden till ämnet som har valts, vad en hållbarhetsrapport är 

och vilka regleringar som styr denna rapportering. Vidare kommer detta kapitel 

introducera den bransch som vi fokuserar uppsatsens analys omkring, nämligen 

revisionsbranschen och mer specifikt ”The Big 4”1. Därefter kommer en problematisering 

att presenteras där det förklaras och argumenteras för varför ämnet är relevant. Kapitel 

ett avslutas med en presentation av uppsatsens syfte samt frågeställning. 

 

1.1 Bakgrund  
Hållbarhetsrapportering är ”en rapport med hållbarhetsinformation som behövs för 

förståelsen av företagets utveckling, ställning och resultat samt konsekvenserna av 

verksamheten” (FAR, 2016, s. 3). En hållbarhetsrapport innehåller ofta information 

rörande miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och 

motverkande av korruption. De senaste åren har användningen av begreppet icke-

finansiell information ökat, eftersom detta är det begrepp EU använder i sina regulativa 

tilltag som handlar om hållbarhetsrapportering, det vill säga EU-direktivet 2014/95 

(EUR-Lex, 2014). Icke-finansiell information har beskrivits som skapade för att 

organisationer ska kunna redovisa deras vision, strategi och aktiviteter som är relaterade 

till den hållbara utvecklingen (Westermark, 2013). Europaparlamentet har infört direktiv 

2014/95/EU med riktlinjer för att bygga upp likartade hållbarhetsrapporter bland större 

företag i alla EU:s medlemsländer2. I EU-direktivet presenteras vad som ska 

åstadkommas, men inte tillvägagångssättet och vilka standarder företag bör tillämpa 

(Wester Lindgren, 2019). Direktiv implementeras i EU-länders redovisningslagar. I 

Sverige är direktivet implementerat i ÅRL (SFS1995:1554) (FAR, 2016). Direktivet är 

implementerat även i Storbritanniens lag om icke-finansiell informations redovisning 

(Legislation, 2016). Utöver EU-direktivet som handlar om icke-finansiell information 
finns det en mängd av regelverk och standarder som företag frivilligt kan använda för att 

 
1 The Big 4 är en gemensam benämning för de fyra största revisionsbyråerna PwC, EY, KPMG och Deloitte, mer 
information om detta finns längre ner i kapitlet. 
2 Det första direktivet vidrörande icke-finansiell rapportering kom 2013 (2013/34/EU). Redan hösten 2014 
uppdaterade Europaparlamentet sitt direktiv 2014/95/EU vilket resulterade i att större företag med fler än 500 
anställda var tvungna att utföra en hållbarhetsrapportering (EU2014/95, 2014). 
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utforma sin hållbarhetsrapport (se kapitel 2.2). EU-direktivet uppmuntrar företag att 

tillämpa erkända standarder (FAR, 2016; PwC, 2016).  Detta skapar ett stort och komplext 

landskap av frivilliga standarder som formar hållbarhetsrapportering (Tschopp & 

Huefner, 2014; Arvidsson, 2010). 

 

Några exempel på frivilliga standarder är FN:s Global Compact (FNGC), Economic Co-

operation and Development (OECD), samt Global Reporting Initiative (GRI)3. De 

standarderna får frivilligt tillämpas och är godkända enligt EU-direktivet för att upprätta 

en hållbarhetsrapport (SvensktNäringsliv, 2016).  Med hjälp av de frivilliga ramverken 

kan företagen själva välja hur det ska presenteras i hållbarhetsrapporten  (Tillväxtanalys, 

2018). 

 

Sedan millennieskiftet (2000) har hållbarhetstänket ökat i den privata sektorn runt om i 

världen. FN:s Global Compact uppmanar den privata sektorn att fokusera på hållbarhet 

bland både stora och små företag, så att hållbarhetsmålen kan uppfyllas (Scheyvens, 

Banks, & Hughes, 2016). Med Agenda 20304 kom Substainable Development Goals 

(SDG) som är en samling globala mål, ursprungligen fastställda av FN, vilka idag 

accepterats av regeringar världen över. De fokuserar på att bland annat minska 

ojämlikhet, förbättra levnadsstandard, skydda liv och skydda planeten (Worldfavor, u.d.). 

SDG-målen har också börjat prägla företags hållbarhetsrapportering och deras integrering 

i organisationens strategi som kan bidra till innovativa lösningar av de globala 

utmaningarna (Angeli, 2020).   

 

Många studier som undersöker olika dimensioner av organisationers 

hållbarhetsrapportering har avgränsat sig till en specifik industri eller bransch  (Russo-

Spena, et al., 2018). Denna studie är intresserad av revisionsbranschen. The Big 4 är en 

gemensam benämning för de fyra största revisionsföretagen i världen. The Big 4 består 

av PwC, EY, KPMG och Deloitte (AccountingVerse, 2020). Uppskattningsvis har The 

Big 4 över en miljon anställda (Statista, 2019). Det som skiljer The Big 4 från andra 

företag är bland annat att de är ägda av lokala partners och inget av dem är börsnoterade 

 
3 Dessa standarder beskrivs mer djupgående i kapitel 3. 
4 FN:s 17 globala hållbarhetsmål som behandlar tre dimensioner av global hållbarhetsutveckling: ekonomisk, social 
och miljömässig.  
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eller har associationsformen aktiebolag. Tre av The Big 4 har huvudkontor i 

Storbritannien förutom KPMG som har sitt huvudkontor i Nederländerna 

(AccountingCoach, u.d.). 

1.2 Problematisering  
Internationell harmonisering av redovisningsprinciper och rapportering är ett fenomen 

som har varit aktuellt i över tio år (Ray, 2016)5. Harmoniseringen av finansiell 

rapportering har pågått under länge tid jämfört med hållbarhetsrapportering (Tschopp & 

Huefner, 2014). Under de kommande åren kommer hållbarhetsrapportering att utvecklas 

mycket och nyttan av den typen av rapportering kommer att vara mer betydelsefull 

(Searcy & Bizikova, 2015). Enligt Torre, Sabelfeld, Blomkvist, Tarquinio, & Dumay, 

(2018) är harmonisering en svag internationell kraft för närmande av nationella lagar och 

ramverk. 

 
Harmonisering av rapportering kan delas upp i två delbegrepp materiell och formell 

harmonisering (Van der Tas, 1988). Material harmonisering handlar om harmoniseringen 

av innehållet i företags rapportering. Den formella harmoniseringen handlar om 

harmonisering av användande av standarder eller regelverk som kan användas till själva 

rapporteringen (Van der Tas, 1988). Försök till harmonisering av hållbarhetsrapportering 

har enligt Searcy & Bizikova (2015) funnits i många år. Hållbarhetsrapportering finns 

idag antingen som en del av årsredovisningen eller som en separat hållbarhetsrapport 

(Bebbington, Larrinaga, & Moneva, 2008). 

 

Nyare studier fokuserar allt mer på harmonisering av hållbarhetsrapportering (Torre et 

al., (2018), samtidigt som andra studier framhäver att hållbarhetsrapportering fortfarande 

är i utvecklingsfasen (Tschopp & Huefner, 2014). Hållbarhetsrapportering karakteriseras 

i dag av användandet av en mängd olika standarder (Tschopp & Huefner, 2014). 

 

Tschopp & Huefner (2014) påstår att standardsättare inom hållbarhetsredovisningar har 

närmare samarbete jämfört med standardsättare inom finansiell rapportering. På grund av 

 
5 År 2005 implementerades, som exempel, av International Financial Reporting Standards (IFRS) inom EU genom 
direktiv 2014/95. IFRS utges av International Accounting Standards Board (IASB). Fördelarna med bestämmelsen 
om gemensamma redovisningsstandarder är framförallt högre transparens av information, lättare att jämföra företag, 
lägre kapitalkostnad, mindre informationsasymmetri o.s.v. (Ray, 2016). 
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det nära samarbetet mellan standardsättare kommer förhoppningsvis ny standard att 

skapas som kommer att implementeras av alla företag, vilket kommer leda till högre 

jämförbarhet och harmonisering. GRI:s (se avsnitt 2.2.1) standarder implementeras av två 

tredjedelar av alla företag som hållbarhetsredovisar och det ger en viss legitimitet till GRI. 

Eftersom företag finns inom olika sektorer och har olika intressenter finns det inte en 

standard som är allmänt accepterad och implementerad av alla företag, utan olika företag 

i sektorer använder sig av de frivilliga standarderna som passar deras verksamhet bäst 

(Tschopp & Huefner, 2014). 

 

Denna studie är intresserad av vilka standarder som revisionsbranschen använder sig av 

i sin hållbarhetsrapportering, hur den har utvecklats samt hur SDG-målen spelar in i denna 

rapportering. När SDG-målen skapades ökade också möjligheten för global 

harmonisering inom hållbarhetsrapportering. Enligt en rapport från KPMG, har 90% av 

de stora företagen6 redovisat deras hållbarhetsarbete (Searcy & Bizikova, 2015). 

Redovisningen av hållbarhetsarbete och mål från varje företag har varit olika mellan 

organisationer på grund av brist på gemensamma mål som företag har kunnat sträva mot 

(Searcy & Bizikova, 2015).  

 

Med hjälp av SDG-rapportering kan företag öka deras transparens samtidigt som de 

arbetar med hållbarhetsutveckling. SDG-målen har möjliggjort att fler företag kan bidra 

för att bekämpa världens viktigaste problem, genom att lättare identifiera vilka områden 

de kan påverka. FN:s Global Compact (FNGC) har tillsammans med Gobal Reporting 

Initiative nyligen skapat ett gemensamt initiativ ”Reporting on the SDGs” som syftar till 

att få organisationer att implementera SDG-rapporteringen i den redan existerande 

processen. Detta för att underlätta agerandet och förverkliga SDG-rapporteringen. Genom 

SDG-rapportering följs GRI standarderna och FNGC:s tio principer (UNGC, u.d.). 

 

Forskning som önskar att förstå hållbarhetsrapportering har använt sig av olika teoretiska 

referensramar, exempelvis institutionell teori, intressentteorin samt legitimitetsteorin 

(Khan, Lockhart, & Bathurst, 2018). Utifrån denna forskning har denna studie ett intresse 

 
6 Stora företag är företag som uppfyller minst två av följande krav två räkenskapsår i rad 

- Minst 50 anställda  
- Minst 40 miljoner kronor i balansomslutning per år 
- Minst 80 miljoner kronor i nettoomsättning per år  
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i att undersöka harmoniseringen av hållbarhetsredovisning. För att göra detta använder vi 

oss av bland annat koncepten materiell och formell harmonisering i revisionsbranschen, 

med ett efterföljande fokus på att analysera utvecklingen utifrån institutionell teorin, 

intressentteorin samt legitimitetsteorin. 

 

Europa är en kontinent som succesivt och framgångsrikt har lyckats harmonisera den 

finansiella redovisningen mellan de olika länderna. Olika länder har olika resurser och 

skiljer sig åt politiskt vilket medför större skillnader i nivån av implementering av IFRS-

standarderna. Det beror delvis på lokala lagar och bestämmelser som möjliggör 

fullständig implementering av IFRS (Ray, 2016).  

 

Nordiska länder är lika på många sätt men redovisningsprinciperna har inte alltid varit 

lika. Nordens redovisningssätt och principer har blivit inspirerade av Tyskland redan på 

under 1800- och 1900-talet7 (Fagerström & Lundh, 2009). Tidigare studier har därmed 

jämfört rapportering mellan nordiska länder. Denna uppsatsen fokuserar på ett av våra 

nordiska länder, Sverige, och söker att jämföra det med Storbritannien. Sverige är 

Nordens största land och genom lika lagsstiftning och rättsuppfattning strävar Norden 

efter att bli världens mest integrerade region (Norden, u.d.). 

 

Sverige och Storbritannien är två I-länder som arbetar aktivt med Agenda 2030 och de 17 

globala målen. Länderna har tidigare jämförts på olika plan och av olika skäl. 

Revisionsföretag reviderar de flesta stora företags hållbarhetsrapporter och dem bör 

känna till och ha god uppfattning av de lagar och regler som gäller på EU-nivå men även 

på nationell nivå för respektive land. Studien kommer att undersöka de fyra största 

revisionsföretagens egna hållbarhetsrapporteringar i Sverige och i Storbritannien. Den 

komparativa studien är särskilt relevant eftersom båda länder har möjlighet att aktivt 

arbeta för bättre morgondag samtidigt som the The Big 4 besitter den kunskap som krävs 

för revidering av hållbarhetsrapporter och bör därefter ha välutvecklade 

hållbarhetsrapporter. 

 
7 Harmoniseringen av redovisningsstandarderna och principerna har underlättats när alla nordiska länder har blivit 
EU-medlemmar. 
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1.3 Syfte 
Rapportens syfte är att undersöka och analysera hur de fyra största revisionsföretagens, 

The Big 4:s, hållbarhetsrapportering i Sverige respektive Storbritannien har förändrats 

över tid sedan SDG-målen infördes. Studiens syfte är också att analysera i vilken 

utsträckning The Big 4:s hållbarhetsrapportering är harmoniserad samt förklara hur 

harmoniseringen påverkas av företagens geografiska placering. Med utgångpunkt i 

problematiseringen och informationsgapet som finns om utvecklingen och 

harmoniseringen av The Big 4:s hållbarhetsrapportering i Sverige och Storbritannien har 

frågeställningen kunnat formuleras.  

1.4 Frågeställning  
Hur har The Big 4:s hållbarhetsrapportering utvecklats och harmoniserats med fokus på 

SDG-målen mellan åren 2016–2019 i Sverige och Storbritannien och hur kan denna 

utvecklingen förklaras? 
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2. Direktiv och standarder  
Syftet med denna studie är att undersöka och analysera hur The Big 4 

hållbarhetsrapportering har utvecklats och harmoniserats genom åren 2016–2019. 

Hållbarhetsapportering är viktigt för att få en förståelse samt att kunna jämföra 

hållbarhetsarbete, både mellan olika år från samma företag, men även mellan olika företag 

och olika branscher (PwC, 2017a). Detta kapitel behandlar Agenda 2030 men även de 

standarder, direktiv och ramverk som är relevanta för denna studie och är relaterade med 

hållbarhetsrapportering.  

  

Tre reglerings nivåer har identifierats. Globala standarder hjälper företag med 

hållbarhetsrapportering genom vägledning och rekommendationer inom olika områden 

av hållbarhetsredovisning (Ledarna, u.d.).  Därefter följer EU-direktiv vars syfte är 

harmonisering av medlemsländernas nationella lagar. EU-direktivet specificerar inte 

innehållet i den lokala lagen för varje land, utan endast presenterar vad som ska uppnås. 

Det är upp till varje medlemsland att avgöra om de aktuella lagarna kan uppfylla EU-

direktivets krav eller om nya lokala lagar behöver stiftas (Wester Lindgren, 2019). En 

nationell lag, inom hållbarhetsarbete som i denna studie, stiftas i syfte att följa EU-

direktivet och uppnå EU-direktivets krav på prestation (Jansmyr, 2018). 

2.1 Agenda 2030 och SDG-mål 
SDG-målen är en vidareutveckling av MDG, som är en förkortning för Millennium 

Development Goals, som löpte ut år 2015. Dessa mål var inriktade på mänskligt 

utvecklingsresultat, centrerad på fattigdomen, det vill säga att människor i de fattiga 

delarna av världen inte hamnar efter i utvecklingen. De nya målen, SDG-målen, tar sikte 

på den globala hållbarhetshelheten (Scheyvens, Banks, & Hughes, 2016). Agenda 2030, 

som anses vara ett av de mest energiska målen inom hållbarhet, går ut på att till år 2030 

minska extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa 

samt lösa klimatkrisen. För att lyckas uppnå agenda 2030 måste hela världen agera i 

riktning med SDG-målen. Världens samtliga länder måste agera tillsammans med ett 

gemensamt ansvar. SDG-målen består av 17 globala hållbarhetsmål som har total 169 

delmål. Dessa mål är uppbyggda så att inget mål kan nås på bekostnad av ett annat mål, 

utan snarare tvärt om. För varje delmål som uppnås, blir nästa delmål enklare att uppnå. 
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FN har dessutom tagit fram 230 indikatorer för att kunna mäta resultaten för de globala 

målen. Det är dock upp till respektive land att skapa nationella metoder för att mäta 

hållbarhetsarbetet (Globala-Målen, 2020). Som nämnt i problematiseringen har FNGC 

tillsammans med GRI skapat ”Reporting on the SDGs” som ska hjälpa och influera fler 

företag att arbeta och utveckla deras SDG-rapportering (UNGC, u.d.). Figur 1 visar en 

sammanställning över de 17 globala hållbarhetsmål som skapats av FN och som benämns 

som SDG-målen.  

 

Figur 1.  De 17 globala hållbarhetsmålen (UnitedNations, u.d.) 

2.2 Standarder 
Studiens syfte är att jämföra Sveriges och Storbritanniens fyra största revisionsföretags 

hållbarhetsrapportering och utvecklingen, samt harmoniseringen av den typ av 

rapportering. Eftersom redovisningspraxis kan variera mellan länderna och eftersom det 

finns bestämmelser på nationell nivå, kan hållbarhetsrapporteringarna skilja sig åt mellan 

de tidigare nämnda företagen och länderna. Standarderna, som nämns vidare i kapitlet är 

globala redovisningsstandarder. Dessa standarder tillämpas frivilligt av företagen och kan 

få ett kritiskt tvivel på legitimiteten, eftersom länderna har olika syn på samhällets 

förväntningar. För att en standard ska bli legitim behöver standardsättaren vara 

professionell samt aktiv inom branschen som omfattar standarden. Att geografiskt 

närliggande länder börjar tillämpa samma standarder påverkas av interna kopplingar och 

interaktion mellan länderna, som till exempel handel. Det institutionella avståndet mellan 
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länderna minskar i takt med att länder som är snarlika socialt och etniskt tillämpar nya 

standarder och idéer från varandra (Fagerström & Lundh, 2009). 

2.2.1 GRI 

GRI är en förkortning för Global Reporting Initiative. Det är en oberoende organisation 

som har funnits sedan 1997. Organisationens syfte är att hjälpa företag, kommuner och 

andra organisationer att lättare förstå och kommunicera deras påverkan på miljön, 

mänskliga rättigheter och antikorruption till sina intressenter. GRI:s uppdrag är också att 

göra det möjligt för organisationer att ta beslut som främjar ekonomiska, sociala- och 

miljöfördelar för alla. GRI har också en tydlig vision som går ut på att skapa en 

gemenskap som lyfter mänskligheten och utvecklar samt förbättrar resurserna som allas 

liv beror på (GRI, u.d.). 

 

GRI är en välkänd organisation bland företag och organisationer som redovisar sitt 

hållbarhetsarbete. Närmare 93% av världens 250 största företag hållbarhetsredovisar 

enligt GRI:s standarder. GRI:s arbete med stora företag leder även till bättre vardag, bättre 

jobb, tillgång till rent vatten, mindre barnarbete och högre jämställdhet (GRI, u.d.). 

Organisationen fokuserar på fyra huvudområden och de är: 

- Att skapa standarder och vägledning som främjar hållbar utveckling 

- Att göra GRI till mer accepterad redovisningsmetod för hållbarhet 

- Att utveckla och förbättra kvaliteten av hållbarhetsredovisning med hjälp av 

GRI:s standarder  

- Att använda information och feedback effektiv för att förbättra organisationen och 

dess syfte 

2.2.2 FN Global Compact 

FN Global Compact är ett initiativ som baseras på åtaganden som kommer implementeras 

för att uppfylla de globala målen (UnitedNations, u.d.). När en organisation blir medlem 

i FN Global Compact förbinder den sig att följa tio principer som omfattar engagemang 

på fyra olika plan. Första fokuset ligger på mänskliga rättigheter och 

medlemsorganisationen ska stödja och respektera mänskliga rättigheter samt försäkra att 

organisationen inte kränker de mänskliga rättigheterna på något sätt. Andra fokuset ligger 

på arbetsrätt där organisationen lovar att avskaffa barnarbete, tvångsarbete och 
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diskriminering av alla typer samtidigt som organisationen erkänner rätten till kollektiva 

förhandlingar. Tredje fokuset avser miljöarbete där organisationen utvecklar miljövänlig 

teknik, är miljömedveten och är försiktig avseende miljöriskerna. Den sista delen av de 

fyra olika fokusområden är antikorruption och det betyder att medlemsorganisationen 

arbetar aktivt mot alla typer av korruption (UnitedNations, u.d.). 

2.2.3 OECD 
 
OECD är en global organisation som arbetar med utveckling av olika standarder och 

policys för bättre liv. Organisationens målsättning med deras policys är att främja flera 

viktiga punkter som exempelvis jämställdhet och bra hälsa för alla. Tillsammans med 

olika regeringar, standarsättare och medborgare strävar förteget efter förbättrad 

ekonomisk tillväxt som skapar nya jobb samt aktivt arbete med olika 

hållbarhetsutmaningar. Organisationen har funnits i nästan 60 år och erbjuder utbyten av 

erfarenhet, kontaktnät och rådgivning för allmänheten men även för de internationella 

standardsättarna (OECD, u.d.). 

2.2.4 The triple bottom line  

The triple bottom line (TBL) är en teori som rekommenderar organisationer att lägga lika 

mycket fokus på hållbar utveckling och socialt engagemang som de lägger på vinster. 

Bland mindre företag är en tendens av en bottom line mer tydlig. Det innebär att vinster 

och intäkter ligger överst på prioriteringslistan. Syftet med TBL är att motverka det 

tankesättet och introducera två nya aspekter. De två aspekterna är människor och miljö. 

Enligt TBL, företag som endast har fokus på vinster och åsidosätter människorna och 

miljön tar inte hänsyn till alla kostnader för att driva ett företag (Kenton, 2020).   

 

Att våga lyfta blicken från vinsterna och se den stora bilden ur ett annat perspektiv är 

gynnsamt för företag. The tripple bottom line-teorin påstår att företag bör aktivt och 

samtidigt arbeta med alla tre lager för att vara framgångsrikt. TBL kan vara ett bra verktyg 

för organisationer att uppnå sina hållbarhetsmål (Kenton, 2020). TBL har också 

utmaningar och nackdelar. Vinster och intäkter är kvantifierbara och lättare att räkna på. 

Värderingen av den miljömässiga- och sociala påverkan kan inte alltid kvantifieras vilket 

innebär en utmaning ur en redovisningssynpunkt. En annan utmaning som lyfts fram är 

balansen och prioriteringen av de tre komponenterna. Det har visat sig vara svårt att 
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exempelvis offra vinst för att skapa bättre samhälle. Att uppfylla en av de tre tripple 

bottom line innebär ibland att det blir på bekostnad av en annan. Därför är det extra viktigt 

för företag att ha en bredd syn, se den stora bilden och tänka långsiktigt (Kenton, 2020).  

 

2.2.5 Multi-level governance  

Flernivåstyrning, som på engelska benämns som Multi-level governance, är en teori som 

möjliggör maktfördelning på olika nivåer (Trnski, 2005). Enligt denna teori måste varje 

beslutsfattande organ ta hänsyn till andra intressenter och hur det beslutet påverkar andra 

branscher, länder eller policys. Hänsyn är tagen till hur olika medlemsstater kommer att 

påverkas av de besluten och alla länder har rätt att ge sin åsikt avseende förslaget. Att 

beslut, normer, policys tillkommer på detta sätt innebär att det blir mer rättvist (Trnski, 

2005). 

 

2.3 Regionalt direktiv (EU) 
EU-direktiv har som mål att samtliga länder som är med i EU ska ha en 

överensstämmande lagstiftning, vilket kommer att öka harmoniseringen av 

hållbarhetsrapporteringen. Direktiv är en målsättning där medlemsländerna inte är 

tvungna att ändra i den inhemska lagen till exakthet. Varje medlemsland har ett visst 

tolkningsutrymme, men målet med EU-direktivet är detsamma för alla medlemsländer. 

Medlemslandet får själv avgöra om nya lagstiftningar krävs eller om det redan finns 

tillämpliga lagar som uppfyller EU-direktivets mål. Medlemsländerna har en viss tidsram 

som de måste anpassa sig till (Wester Lindgren, 2019). 

 

Medlemsländerna skulle ha infört de lagar och direktiv som krävs för att följa EU-

direktivet 2014/95 om hållbarhetsrapportering senast den 6 december 2016, för att sedan 

samtliga organisationer som ingår inom ramen för direktivet ska tillämpa dessa under 

räkenskapsåret 2017. Reformen av EU-direktivet berör börsnoterade företag som 

överstiger 500 anställda i genomsnitt under räkenskapsåret. Företagen ska ge en sådan 

noggrann hållbarhetsredovisning så att intressenter med en viss förkunskap kan förstå 

rapporten. EU:s minimikrav är att rapporten ska behandla och redogöra för frågor om 

miljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter, korruption samt mutor. 

Utöver detta ska hållbarhetsrapporten förmedla en kort beskrivning av företagets 
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affärsmodell, en beskrivning av policyn angående affärsmodellen samt resultat av denna 

policy. Organisationerna ska även förklara de väsentliga riskerna angående 

organisationens verksamhet. Dessa risker ska handla om affärsförbindelser, produkter 

och tjänster samt hur företagen kommer hantera dessa situationer om de uppstår.  

Medlemsländerna har själva ansvar för att de organisationerna och företag som hamnar 

inom ramen för tillämpningen av EU-direktiven följer dessa minimikrav. De 

auktoriserade revisorerna i respektive medlemsland kan granska organisationerna för att 

säkerställa att de har följt dessa direktiv. Slutligen kan de auktoriserade revisorerna ge ett 

uttalande i hållbarhetsrapporten om organisationen har följt EU-direktiven (EUR-Lex, 

2014). 

2.4 Nationell lagstiftning  
Medlemsländerna i EU får själva styra vilka nationella lagar som måste ändras för att 

uppnå EU-direktivets minimikrav.   

2.4.1 Sverige  

Sverige förstärkte EU-direktivet 1 december 2016 genom att riksdagen ändrade lagkraven 

i den nationella lagen (Årsredovisningslagen, u.d.). Svenska riksdagen skapade en lag 

som kräver att företag som har fler än 250 anställda måste utföra en hållbarhetsrapport. 

Det är hälften av det antalet anställda som EU-direktivet har som gräns. Krav att 

framställa en hållbarhetsrapportering gäller för samtliga bolag i Sverige och inte bara för 

börsnoterade företaget som EU-direktivet kräver. Detta gör att Sverige har större krav på 

nationell nivå jämfört med EU-direktivets minimikrav (Tillväxtanalys, 2018). 

2.4.2 Storbritannien  

I december 2016 ändrade Storbritannien de inhemska lagarna i enlighet med EU-

direktiven angående publicering av hållbarhetsrapportering. Storbritannien har valt att 

följa EU-direktivet och beslutat att vissa företag med över 500 anställda har lagkrav att 

upprätthålla en välplanerad hållbarhetsrapport. Företagen som faller inom denna lag är 

börsnoterade bolag, handelsbolag, bankföretag, auktoriserade försäkringsbolag samt 

företag som bedriver försäkringsmarknadsaktiviteter (FinancialReportingCouncil, u.å).  

De nya direktiven som Storbritannien tillämpar är en vidareutveckling på redan befintliga 

lagkrav. Företag som faller inom ramen för de vidareutvecklingen måste fortfarande 
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uppfylla de redan befintliga kraven. De nya bestämmelserna innebär att företagen behöver 

presentera i den noggrannheten så att intressenter får en tydlig förståelse i enlighet med 

EU-direktivets krav (FinancialReportingCouncil, u.å). De nya kraven om innehåll i 

hållbarhetsrapporteringen som omfattar endast vissa företag i Storbritannien kräver 

information om affärsmodeller, policy, Key Performance Indicators (KPI), tydligare 

information om belopp i de finansiella rapporterna, engagemang för bättre 

arbetsförhållanden, respekt för mänskliga rättigheter (FinancialReportingCouncil, u.å). 

De befintliga och generella kraven om innehåll i hållbarhetsrapporten kräver information 

om affärsöversikt, risker, KPI, strategi och könfördelningstal 

(FinancialReportingCouncil, u.å). 

2.5 Uppsummering  
Det finns olika globala standarder som kan följas för att uppnå harmonisering av 

hållbarhetsrapportering mellan företagen på nationell nivå och därefter på regional nivå. 

EU-direktivet påverkar både Sveriges nationella lag och Storbritanniens nationella lag 

om rapportering.  
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3. Teoretisk referensram   
Nedan angivna teorier har valts ut för att förklara varför företag väljer att ha 

hållbarhetsredovisning och varför hållbarhetsredovisningen utvecklats. Det finns inte en 

teori som kan förklara alla perspektiv och därför presenteras olika teorier som täcker olika 

intressenters intressen och perspektiv. De presenterade teorierna kompletterar varandra 

och har varit frekvent använda i tidigare studier inom hållbarhetsredovisning (Fernando 

& Stewart, 2014). 

 

3.1 Institutionell teori 
Institutionell teori förutspår att organisationer som tillhör samma organisationsfält eller 

företagsverksamhet tenderar att börja efterlikna varandra (Deegan & Unerman, 2011). 

Enligt institutionella teorin kan motivationen till hållbarhetsredovisning baseras på att 

organisationer vill efterlikna sina konkurrenter om konkurrenternas strategi har visat sig 

vara framgångsrik (Fernando & Stewart, 2014). Teorin förklarar, med hjälp av de två 

delarna isomorfism och decoupling, varför organisationer inom samma bransch 

efterliknar varandra.  Detta blir intressant då denna studie handlar om 

hållbarhetsrapportering och jämförelse mellan the The Big 4, där samtliga bolag är 

revisionsbolag och är därmed verksamma inom samma bransch. Institutionell teori är en 

positiv teori och utvecklades genom deduktion, vilket innebär logiskt tänkande. 

Positivism har som mål att förutse och förklara varför organisationer gör på ett visst sätt 

(Deegan & Unerman, 2011). 

 

Institutionell teori är uppdelad i två delar, varav första delen har tre underkategorier. 

Isomorfism är första delen och är i sin tur indelad i tre underkategorier: 

1. Tvingande isomorfism: Organisationer känner sig tvingade att ändra sina 

grundprinciper på grund av påverkningsfaktorer från samhället. Exempelvis 

kan det vara intressenter som har stor påverkan på samhället eller förändring 

av kultur i samhället. Det kan även vara formella krav i form av lagar 

(DiMaggio & Powell, 1983). 

2. Mimetisk isomorfism: Organisationer i samma organisationsfält försöker 

efterlikna varandra. Det kan bero på att framgångsrika konkurrenter har gjort 



	

 
 

15 

på ett visst sätt som har visat sig vara framgångsrik (DiMaggio & Powell, 

1983).  

3. Normativ isomorfism: Organisationer ändrar sin praxis på grund av att 

professionella yrkesmän har ändrat sin praxis. Organisationen känner 

påtryckningar från yrket att ändra sig, och följa branschens oskrivna praxis 

(DiMaggio & Powell, 1983). 

  

På grund av isomorfism kommer organisationer i samma organisationsfält att bli allt mer 

homogena och överensstämma med förväntningarna och krav som samhället ställer på 

dem (Deegan & Unerman, 2011). Alla tre olika typer av isomorfism leder till liknande 

företagsstrukturer och styrning från ledningen oavsett effektivitet och utfall (Fernando & 

Stewart, 2014). I jakten efter legitimitet påverkas organisationer av institutionella krafter 

som leder en organisation till att använda samma rapporteringssätt avseende 

hållbarhetsaktiviteter som de andra organisationerna inom samma bransch eller industri 

gör. Det leder i vissa fall till att flera organisationer inom samma bransch tillämpar samma 

rapporteringssätt vid hållbarhetsrapportering (Torre et al., 2018). 

Den andra delen heter decoupling och innebär att organisationerna presenterar en sak för 

intressenterna, medan organisationen i själva verket inte står för det. Innebörden är att de 

vill visa sig bra utåt, men inte villiga att arbeta för målet (Deegan & Unerman, 2011).  

Fernando & Stewart (2014) påpekar också att gapet mellan det som en organisation visar 

utåt och den faktiska bilden av organisationen kan förklaras med decoupling. Med hjälp 

av hållbarhetsredovisning kan organisationer skapa en bild av organisationen som inte 

överensstämmer med det verkliga hållbarhetsarbetet. Institutionella teorin kan vara till 

hjälp vid förklaring och förståelse av hållbarhetsrapportering, men trots det har den inte 

använts i litteratur som berör ämnet icke-finansiell rapportering. Teorin har däremot 

använts i några studier som berör icke-finansiell rapportering (Fernando & Stewart, 

2014). 

3.2 Intressentteorin  
Intressentteorin är ofta väldigt intressant och viktig teori för organisationer när de 

publicerar sina hållbarhetsrapporter. Det är viktigt för organisationer att få sin 

hållbarhetsrapport uppfattad på ett legitimt och trovärdigt sätt av sina intressenter. 
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Intressentteorins syfte är att minska informationsasymmetrin mellan intressenterna och 

organisationen (Deegan & Unerman, 2011). Intressentteorin är en av de teorier som har 

använts mest genom åren i studier som handlar om hållbarhetsrapportering (Hörisch, 

Edward Freeman & Schaltegger, 2014). En organisations intressenter är alla individer 

som kan påverkar eller blir påverkade av organisationens prestationer (Fernando & 

Stewart, 2014).  Intressentteorin har två inriktningar, den första inriktningen som kommer 

presenteras är den etiska och moraliska inriktningen. Denna inriktning är den som vi 

kommer använda oss av på grund av att organisationerna själva får välja det som ska 

presenteras i hållbarhetsrapporterna, bortsett från de nationella lagarnas krav. Den andra 

inriktningen är ledningens och styrelsens del av intressentteorin (Deegan & Unerman, 

2011).     

Den etiska och moraliska delen handlar om att samtliga intressenter, oberoende av 

inflytandemakt och storlek, har rätt till lika mängd samt samma information om 

organisationen. Informationen som organisationerna ger ut ska vara tillgänglig för alla 

som vill ta del av den (Deegan & Unerman, 2011). Med det etiska och moraliska 

perspektivet i åtanke förväntas ledningen styra organisationen på ett sätt om gynnar alla 

intressenter. Ibland kan det uppstå svårigheter när alla intressenter ska gynnas av 

ledningens beslut och i de fallen ska organisationen och ledningen uppnå en balans mellan 

de olika intressenterna (Fernando & Stewart, 2014). Under den etiska och moraliska delen 

är det organisationen som är ansvarig för att hållbarhetsrapporteringen ska vara 

tillgänglig, det vill säga ansvarsdriven istället för efterfrågedriven. Etiska och moraliska 

teorin är skapad av en deduktiv metod och har utvecklats via en normativ teori, vilket 

innebär att denna teori presenterar vad organisationen borde göra i en viss situation 

(Deegan & Unerman, 2011).  

Den andra inriktningen är ledningens och styrelsens del av intressentteorin och handlar 

om att ledningen påverkas av de intressenter som har inflytandemakt på organisationen 

eller samhället i stort. Ledningen fokuserar på specifika intressenter och hur de bäst kan 

hanteras (Deegan & Unerman, 2011). Viktigare intressenters förväntningar är mer 

prioriterade av ledningen jämfört med förväntningarna som kommer från mindre viktiga 

intressenter för organisationen (Fernando & Stewart, 2014). Hur mycket fokus läggs på 

vissa intressenters förväntningar av ledningen kan påverka en organisation på både 

positivt och negativt sätt. Ibland är det svårt att kategorisera de olika intressenterna och 
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veta vilka som är mer viktiga än andra. Därför handlar den institutionella teorins andra 

inriktning om ledningens relationer till de intressenter som anses vara mer viktiga än 

andra (Fernando & Stewart, 2014). Ledningens del av intressentteorin är skapad av en 

deduktiv metod och har utvecklats som en positiv teori, vilket innebär att teorin har som 

mål att förklara och förutsäga en viss situation (Deegan & Unerman, 2011). 

Intressentteorin är relevant för hållbarhetsrapportering eftersom genom 

hållbarhetsrapportering minskas informationsasymmetrin mellan organisationen och 

intressenterna. Genom hållbarhetsrapportering kan organisationens rykte förbättras men 

även nya investerare och medarbetare lockas till organisationen (Fernando & Stewart, 

2014). Genom en harmoniserad hållbarhetsrapportering mellan organisationer i olika 

branscher, men även i olika länder kan många fler intressenter nås och jämförbarheten 

kommer att öka. Fördelen med att nå ut till flera intressenter är bättre legitimitet för 

företaget och hållbarhetsrapporterna (Torre et al., 2018). 

3.3 Legitimitetsteorin 
Legitimitetsteorin är baserad på att organisationer försöker arbeta inom riktlinjer och 

normer innanför samhällets förväntningar. Riktlinjer och normer är uppbyggda på lagar, 

men även på det sociala kontraktet, både implicita och explicita förväntningar av 

samhället. Legitimitetsteorin behandlar antagande om hur organisationer försöker 

åstadkomma det samhället har för förväntningar på dem. Detta är en ständigt pågående 

process då samhällets förväntningar kontinuerligt förändras i takt med förändringar i 

omvärlden. Organisationen vill uppnå en legitimitet av samhället för att undvika att skapa 

ett legitimitetgap. Detta innebär att organisationen måste vara öppen och mottaglig för 

förändring när samhället begär det (Deegan & Unerman, 2011). Legitimitetsteorin skiljer 

inte på olika intressenter i samhället utan fokuserar endast på organisationen och 

samhället i stort (Fernando & Stewart, 2014). Det uppstår svårigheter när en organisation 

ska arbeta inom samhällets riktlinjer, normer och förväntningar eftersom dessa kan ändras 

snabbt vilket påverkar organisationens konsekvens av arbete med legitimitet negativt. Det 

kan även uppstå olika händelser som kan skada organisationens legitimitet som till 

exempel stora skandaler eller annat som påverkar organisationens renommé (Fernando & 

Stewart, 2014).  
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Organisationer rapporterar om sitt hållbarhetsarbete i syfte att stärka legitimiteten 

eftersom hållbarhetsrapporterna fokuserar på det positiva som organisationens 

hållbarhetsarbete har bidragit med och kan ibland användas för att få bort fokus från 

negativa händelser som skadar legitimiteten (Fernando & Stewart, 2014). 

Hållbarhetsrapportering används ofta vid strävan efter legitimitet och legitimitetsteorin 

har använts frekvent i litteratur och studier vars syfte har varit att förklara de 

bakomliggande orsakerna till hållbarhetsrapportering (Fernando & Stewart, 2014). 

Legitimitet i hållbarhetsrapportering kan uppnås genom användning av välkända 

standarder som till exempel GRI. Eftersom alla företag strävar efter legitimitet och vill 

tillämpa de standarder som accepteras av samhället kommer det att leda till snarlik och 

jämförbar hållbarhetsrapportering inom samma bransch (Torre et al., 2018). 

 

3.4 Harmonisering av hållbarhetsredovisning 
Harmonisering av rapportering kan delas upp i två delbegrepp materiell och formell 

harmonisering (Van der Tas, 1988). Material harmonisering handlar om harmoniseringen 

av innehållet i företags rapportering. Den formella harmoniseringen handlar om 

harmonisering av användande av standarderna (eller regelverk) som kan användas till 

själva rapporteringen (Van der Tas, 1988). Torre et al., (2018) menar att harmonisering 

av icke-finansiell information kommer leda till bättre jämförbarhet mellan länder och mer 

standardiserad rapportering. Tschopp & Huefner (2014) påstår att det redan finns studier 

som visar att den formella harmoniseringen har lett till ökad jämförbarhet och 

transparens. Enligt Van der Tas, (1988) kommer harmonisering att uppnås om det finns 

en eller fåtal standarder som företagen kan välja mellan för hållbarhetsrapportering. En 

ökad harmonisering på regional nivå kommer att främja utvecklingen av nya standarder 

samtidigt som legitimiteten för hållbarhetsredovisning kommer att öka (Tschopp & 

Huefner, 2014). Harmonisering på regional nivå kommer att uppnås först efter att den 

nationella harmoniseringen är uppnådd (Van der Tas 1988). EU-direktivets tanke är att 

öka graden av harmonisering av icke-finansiell rapportering, men EU-direktivet anger 

endast om vad som ska uppnås och inte hur eller med vilken standard. Det gör att olika 

företag i olika länder använder olika standarder för icke-finansiell rapportering och 

harmoniseringen uppnås inte helt (Torre m.fl., 2018). 
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3.5 Summering 
Detta kapitel har omfattat de teorierna som har varit användbara för denna studies 

frågeställning. För att kunna förstå själva rapportering inom The Big 4 har vi valt att 

använda oss av Van der Tas (1988) konceptualisering av processen harmonisering. 

Harmonisering är ett viktigt begrepp i studier som handlar om företagsredovisning, 

eftersom det bland annat spelar en viktig roll för att gynna jämförbarhet av rapportering 

mellan länder (Van der Tas, 1988). Harmoniseringsmodellen hjälper oss att förstå graden 

av harmonisering av hållbarhetsrapportering genom att se på vilka standarder som 

använts i rapporterings samt själva innehållet, med hjälp av formell och materiell 

harmonisering. Då denna studie söker att förstå hur de fyra största revisionsföretagens, 

The Big 4:s, hållbarhetsrapportering har förändrats över tid och om den geografiska 

placeringen spelar någon roll, stödjer koncepten materiell och formell harmonisering 

bland The Big 4 i Sverige och Storbritannien analysen av empirin och därmed 

efterföljande kunna stödja uppsatsens resultat.   

 

Den institutionella teorin handlar om hur organisationer inom samma bransch eller 

organisationsfält har en tendens att efterlikna varandra (Deegan & Unerman, 2011). 

Denna teori är indelad i tre underkategorier: tvingande isomorfism, frivillig isomorfism 

och normativ isomorfism (DiMaggio & Powell, 1983). Den institutionella teorin och 

begreppen som faller inom ramen för teorin används i denna studie för att förklara 

likheterna och skillnaderna avseende hållbarhetsrapporteringens formella och materiella 

harmonisering mellan företagen som tillhör The Big 4 i Sverige och Storbritannien. 

Intressentteorin belyser vikten av hur intressenterna uppfattar, i detta fall, företagens 

hållbarhetsrapportering. Det är viktigt att hållbarhetsrapporten uppfattas som en trovärdig 

information om företagets hållbarhetsarbete (Torre et al., 2018). Intressentteorin är 

relevant för denna studie och används för att förklara förändringen över tid i 

hållbarhetsrapporteringen bland de analyserade företagen och hur dess intressenter kan 

påverka organisationernas strategi. Slutligen presenterades legitimitetsteorin som 

beskriver hur företag arbetar för att uppnå samhällets förväntningar på den egna 

organisationen för att uppnå legitimitet (Deegan & Unerman, 2011). Med hjälp av den 

mimetiska isomorfismen som tillhör den institutionella teorin kan företagens val att 

efterlikna en annan organisation i branschen eller tillmötesgå samhällets förväntningar 

förklaras.  
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Denna studies frågeställning kan delas upp i två huvudsegment. Den ena handlar om 

harmonisering över tid av hållbarhetsrapportering i Sverige respektive Storbritannien. 

Den andra delen av frågeställningen söker att förklara och tolka denna utvecklingen. För 

att kunna stödja denna frågeställningen har vi valt teori om harmonisering av 

rapportering, institutionella teorin och därunder intressentteori samt legitimitetsteori. 

Figur 2 utvecklas vidare i kapitlet som handlar om studiens metod (se kapitel 4.9 

Operationalisering) för att visa relationen mellan teorin och uppsatsens empiriska data 

samt metod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figur 2 Forskningsfrågans koppling till den teoretiska referensramen 
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4. Metod  
I detta kapitel beskrivs olika val för att på ett lämpligt sätt utföra denna studie. Kapitlet 

behandlar forskningsfilosofi, forskningsansats, forskningsmetod, strategival, urval, 

innehållsanalys, operationalisering, kodning, reliabilitet, validitet samt studiens 

begränsningar. Detta kapitel inkluderar vetenskaplig och empirisk metod. 

4.1 Forskningsfilosofi 
 
Forskningsfilosofin som används i denna studie är interpretivism. Den 

forskningsfilosofin innebär att tolka innebörden av någonting. Vidare är syftet med 

interpretivism att förstå innebörden för att kunna förklara resultaten. I denna studie har vi 

analyserat och tolkat harmoniseringen och utvecklingen av The Big 4:s hållbarhetsarbete 

i Sverige och Storbritannien med fokus på SDG-målen. Interpretivismen kan beskrivas 

utifrån två aspekter. Dessa aspekter är epistemologi och ontologi (Dudovskiy, 2019). 

Epistemologi handlar om hur man kan skaffa sig kunskap och vad man kan veta, likt 

kunskapsteorin. Det finns två huvudinriktningar inom epistemologi: empirism och 

rationalism. Enligt empirism kan kunskap skaffas genom att något görs, dvs erfarenhet. 

Enligt rationalismen skaffas kunskap genom tankarna (Wadenström, u.d.). Ontologi 

fokuserar istället på vad något existerar och innebörden av den existensen. Det finns olika 

uppfattningar inom ontologin som t ex, idealism, realism, objektivism, materialism osv. 

Vissa av de begreppen kan slås ihop. Gränsen mellan epistemologi och ontologi är inte 

glasklar (Wadenström, u.d.). 

 

4.2 Ansats  
Generellt finns det tre olika forskningsansatser som kan användas i utrednings- och 

forskningsarbete. De två huvudansatserna är deduktion och induktion. I det första fallet, 

det vill säga i deduktion, utgår forskaren ifrån en teori eller modell. Med hjälp av teorin 

eller modellen byggs det en eller flera hypoteser som sedan prövas mot verkligheten med 

någon typ av observationer (Le Duc, u.d.). I det andra fallet, det vill säga induktion så är 

arbetsprocessen den motsatta. Denna forskningsmetod utgår ifrån empirin eller 

observationer. Med hjälp av utfallet dras en slutsats som förhoppningsvis kan 

generaliseras och därefter bygga en teoretisk referensram. Det tredje fallet som beskrivs 
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ovan heter abduktion och brukar beskrivas som en kombination av både deduktion och 

induktion (Le Duc, u.d.).  

 

Denna studie har som utgångspunkt olika teorier som är lämpliga för forskningsstudien. 

De utvalda teorierna ska förklara anledningen till att företag tillämpar 

hållbarhetsredovisning, hur de anpassar sig till de lagar och regler som styr och hur 

hållbarhetsrapporteringen har utvecklats. Därefter tillkommer en innehållsanalys av års- 

och hållbarhetsrapporter för att kunna utläsa vilka SDG-mål The Big 4 redovisar om i 

respektive land. På grund av den ovanbeskriva tillvägagångssättet har denna studie den 

forskningsansats som heter abduktion.  

 

EMPIRISK METOD 

4.3 Forskningsmetod 
Det finns två olika huvudmetoder för datainsamling. De kategoriseras i kvalitativ och 

kvantitativ datainsamlingsmetod. Beroende på forskningens syfte och frågeställning kan 

författarna välja en eller göra en kombination av båda metoderna för att samla in så 

lämpliga data som möjligt (Denscombe, 2016).  Denna uppsatsen har ett beskrivande och 

tolkande syfte. Därför faller studien inom en abduktion. En positivistisk studie leder ofta 

till en deduktiv metod där metoden ofta blir kvantitativ (Bell, Bryman, & Harley, 2019). 

I denna uppsatsen användes en kombination av kvalitativa och kvantitativa data, erhållen 

genom innehållsanalys (se avsnitt 4.6). Den kvantifierade delen av innehållsanalysen 

leder inte till statistiska test, men används till beskrivande statistik för att kunna 

klassificera The Big 4:s hållbarhetsrapportering inom kategorierna materiell och formell 

harmonisering. Detta försöker vi efterföljande tolka utifrån de valda teorierna. 

 

Kvalitativ datainsamlingsmetod lämpar sig bäst vid mindre undersökningar. Huvudsyftet 

är att förstå bakgrunden till, innebörden av och innehållet i en information. Denna metod 

är också mer djupgående och är mer tidskrävande just på grund av den djupa analysen på 

detaljnivå. Den kvantitativa metoden fokuserar på motsatsen, det vill säga insamling av 

stora mängder data som uttrycks i siffror. Av den anledningen lämpar sig kvantitativa 

datainsamlingsmetoder mer åt storskaliga undersökningar där forskaren försöker hitta ett 
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samband som kan generaliseras för exempelvis en hel bransch, en hel sektor eller dylikt 

(Denscombe, 2016).  

 

Datainsamlingen till denna studie har delats upp i två delar med både kvalitativ och 

kvantitativ datainsamlingsmetod. Kvantitativa datainsamlingsmetoder som har använts i 

denna studie fokuserar på kvantifiering av hur många SDG-mål varje företag i The Big 4 

hänvisar till i deras respektive års- och hållbarhetsrapporteringar samt hemsidor om 

företagen tydligt hänvisade till information som finns på hemsidorna. Analysen omfattar 

års- och hållbarhetsredovisningen från 2016 till 2019 för varje företag som ingår i The 

Big 4 i Sverige och Storbritannien. Djupare analys krävs även för att undersöka hur 

företag har utvecklat sitt hållbarhetsarbete med SDG-målen under åren, eftersom SDG-

målen kom till år 2015. Med hjälp av den kvalitativa insamlingsmetoden har det varit 

möjligt att analysera The Big 4:s hållbarhetsarbete och mål utryckt i text.  

 

4.4 Strategi 
Innehållsanalysen som görs i denna studie var användbar för att analysera varje företags 

hållbarhetsarbete och den formella och materiella harmoniseringen med fokus på SDG-

målen. Med hjälp av innehållsanalysen undersöktes presentationsform, 

rapporteringsform, direkt och indirekt rapporterade SDG-mål samt mätbarhet av direkt 

och indirektrapporterade SDG-mål. Fallstudiers huvudsyfte är att upptäcka och hitta 

information. Denna forskningsstrategi lämpar sig bäst för småskaliga undersökningar. 

Med hjälp av fallstudier kan resultaten beskrivas i detalj och även jämföras med varandra 

för att eventuellt kunna finna något samband som sedan eventuellt kan generaliseras 

(Denscombe, 2016). Denna studie undersöker förändringen över tid avseende 

hållbarhetsrapportering bland The Big 4 i Sverige och Storbritannien. 
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4.5 Urval 
Vi har valt att studera revisionsbranschen eftersom det finns informationsgap avseende 

revisionsföretags hållbarhetsrapportering och dess harmonisering. Studien frågeställning 

i linje med vårt intresse och utbildning samt utbildningens inriktning. Det finns tio stora 

revisionsfirmor som skiljer sig från resten. Dessa är följande i storleksordning: Deloitte, 

PwC, EY, KPMG, BDO, Grant Thornton (GT), RSM, Crowe Horwath, Nexia 

International och Baker Tilly (Big4AccountingFirms, 2020). Vi har valt att studera de 

fyra största och väletablerade företagen som kallas för The Big 4 och består av PwC, EY, 

Deloitte och KPMG (AccountingVerse, 2020). Första anledningen till att vi endast 

fokuserar på The Big 4 är att de har mest intäkter och de resterande revisionsfirmor 

klassificeras som Mid Tier8 (Big4AccountingFirms, 2020). Den andra anledningen till att 

vi har valt att endast fokusera på The Big 4 är studiens begränsade tidsram.  

 

Att välja ut en specifik bransch eller industri är inte ovanligt när det gäller forskning inom 

hållbarhetsrapportering (Russo-Spena, et al., 2018). Enligt Russo-Spena et al., (2018) 

förklarar att de har studerat och analyserat endast en bransch. De antar att företag inom 

samma bransch uppför sig på likartat sätt. Detta gör det möjligt att med få observationer 

av ett litet antal företag kan man generalisera resultaten som representerar hela branschen. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka och analysera förändringen över tid och 

harmoniseringen av hållbarhetsrapporteringen i en bransch, revisionsbranschen (cf. 

Russo-Spena et al., 2018). Mer specifikt är vårt urval The Big 4 i Sverige och 

Storbritannien mellan åren 2016–2019. Alla företag inom The Big 4 har erfarenhet av 

revision av årsredovisningar och hållbarhetsrapporter och bör ha god förståelse inom 

hållbarhetsredovisning. Därför blir det intressant att analysera deras 

hållbarhetsredovisningar och årsrapporter.  

Som det har nämnts i problematiseringen har Sverige och Storbritannien tidigare jämförts 

på olika plan och av olika skäl. Sverige och Storbritannien är två länder som arbetar aktivt 

med hållbarhets och det visas i FN:s rapport om Europas hållbarhetsutveckling. År 2019 

fick Sverige ett indexbetyg på 79,4 av FN. Ett indexbetyg, i detta sammanhang, visar ett 

 
8 Mellanstora revisionsföretag som finns internationellt och arbetar med mellanstora företag som kunder men når inte 
upp till The Big 4 (AllAboutCareers, u.d.) 
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lands prestation inom ramen för SDG och skalan sträcker sig mellan 0 och 100. Med det 

höga indexbetyget fick Sverige en andraplats i hela Europa. Storbritannien å andra sidan 

var på plats tolv med ett indexbetyg på 70,2 av 100. Det som är intressant att utläsa från 

den ovannämnda FN:s rapport är att båda länderna är på god väg eller har redan uppfyllt 

SDG-målen 6 (Rent vatten och sanitet för alla), 7 (Hållbar energi för alla),8 Anständiga 

arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt), 9 (Hållbar industri, innovationer och 

infrastruktur), och 17 (Genomförande och globalt partnerskap) (UnitedNations, 2019).  

4.6 Innehållsanalys 
Denna studies fokus är att analysera företags års- och hållbarhetsredovisning i syfte att se 

förändringen över tid av The Big 4:s hållbarhetsarbete med fokus på SDG-målen i Sverige 

och Storbritannien. Med hjälp av innehållsanalys kan förekomsten av vissa utvalda 

begrepp kvantifieras. I denna studie är det fördelaktigt eftersom det går i linje med en del 

av studiens syfte, det vill säga förekomsten av SDG-målen i The Big 4:s 

hållbarhetsrapportering. I denna studie har vi, med hjälp av innehållsanalys, strävat efter 

att identifiera dels direkta kopplingar det vill säga där företaget i rapporten gör direkta 

kopplingar till SDG-mål, dels indirekta kopplingar, det vill säga där företaget inte gör 

direkta kopplingar till SDG-mål men där vi, utifrån våra kunskaper om SDG-målen har 

kunnat koppla företagets rapporterade hållbarhetsarbete till ett eller flera SDG-mål.  

Innehållsanalysen har även använts för att undersöka presentationsform, 

rapporteringsform samt mätbarhet av direkt och indirekt presenterade SDG-mål. Efter en 

genomförd innehållsanalys kvantifierades data med hjälp av kodning. Innehållsanalysen 

underlättade processen av datainsamling eftersom vi, med hjälp av kodningen, kunde 

fokusera endast på det som är relevant från rapporterna för denna studie.  

För att kunna kvantifiera förekomsten av SDG-målen har alla tillgängliga års- och 

hållbarhetsrapporter för varje företag, av de som undersöks i denna studie, i båda länderna 

laddats ner. Därefter, med hjälp av Adobe Reader, gjordes en sökning på SDG-målens 

huvudrubriker och numreringar.  

 

För att samla in kvalitativa data användes, även i detta fall, Adobe Reader för att söka på 

relevanta begrepp inom hållbarhetsrapportering och SDG. Sökningen gjordes på bland 

annat följande begrepp SDG, Sustainability Reporting, Agenda 2030, EU-Directive 
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2014/95, GRI, OECD, UNGC, FNGC, CSR. För att förstå innebörden av den hittade 

informationen analyserades informationen noggrant och därefter jämfördes 

informationen med definitionen av ett eller flera SDG-mål för att göra en eventuell 

indirekt koppling till SDG-mål. The Big 4:s hemsidor och den information som finns där 

avseende företagens eget arbete med hållbarhet har analyserats i de fall företag tydligt 

hänvisar till specifika länkar som innehåller relevant information om hållbarhetsarbete. 

Analysen av den informationen hittat på hemsidorna har gjorts på samma sätt som den 

kvalitativa analysen har gjorts.  

 

Russo-Spena et al., (2018) förklarar att innehållsanalys är en forskningsteknik som är en 

välanvänd metod som används för en systematisk beskrivning av 

kommunikationsinnehåll och klassificering av textmaterial. Innehållsanalysen förenklar 

tillämpningen av data. Då denna studie tillämpar sig att analysera textmaterial från 

hållbarhetsrapportering går innehållsanalysen hand i hand med denna studies tillämpning 

och innehållsanalys valdes därför att användas i denna studie.   

 

Khan et al., (2018) menar att en innehållsanalys kan vara kvantitativ och kvalitativ, vilket 

kodningen som sker i denna studie är. Därför är det lämpligt att använda innehållsanalys. 

Kassarjian Kathy & Gary Neuendorf som är förespråkare för den kvantitativa delen av 

innehållsanalys påstår att denna del ska utföras objektivt och systematiskt av användaren 

(Khan et al., 2018). I denna studie har detta utförts när data hämtades och kodningen 

utfördes. Skillnaden mellan den kvantitativa delen och den kvalitativa delen är att om en 

kvalitativ innehållsanalys utförs görs den med en subjektiv utgångspunkt av utövaren som 

tolkar den bakomliggande betydelsen i texten (Khan et al., 2018). Detta stämmer överens 

med delen av data som har tolkats till ”Indirekt rapportering till SDG-mål” och som 

presenteras i nästa kapitel. Indirekt rapportering till SDG-mål betyder att företagets 

hållbarhetsarbete kan kopplas till ett SDG-mål, men att kopplingen inte framgår tydligt i 

hållbarhetsrapporten. I de fall företagen gör direkta kopplingar mellan sitt 

hållbarhetsarbete och SDG-målen benämns det som ”Direkt koppling till SDG-mål”. 
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4.7 Operationalisering 
 
Enligt Lynham (2002) är syftet med operationalisering att förbinda den teoretiska 

referensramen med den insamlade empirin. Denna studies frågeställning är indelad i två 

huvudfrågor som förtydligas av Figur 3. Först ställs frågan ”Hur har The Big 4:s 

hållbarhetsrapportering utvecklats och harmoniserats med fokus på SDG-målen mellan 

åren 2016–2019?”. För att besvara denna del har den insamlade empirin studerats med 

hjälp av konceptualisering av harmonisering och intressentteorin. Konceptualisering av 

harmonisering har använts för att kunna tolka samt förstå samtliga av The Big 4:s 

hållbarhetsrapporter utifrån ett materiellt- och formellt harmoniseringsperspektiv. Med 

hjälp av kodning har vi kunnat undersöka vilka standarder som används av de analyserade 

företagen vilket är den formella harmoniseringen enligt Van der Tas (1988). En kodning 

som undersöker förekomsten av direkt eller indirekt rapporterade SDG-mål har också 

gjorts vilket är den materiella harmoniseringen enligt Van der Tas (1988).  I nästa steg 

används intressentteorin för att se förändringen över tid kopplat till eventuell förändring 

av hållbarhetsrapporteringen.  

 

Andra delen av frågeställningen är ”Hur kan denna utvecklingen förklaras i Sverige och 

Storbritannien?”. För att besvara den andra delen av frågeställningen har vi tagit hjälp av 

tre teorier; institutionell teori, intressentteorin och legitimitetsteorin. Den institutionella 

teorin användes för att förklara likheter i presentationsform och innehåll av 

hållbarhetsrapportering hos The Big 4, samt för att undersöka om dessa kan kopplas till 

en eftersträvan att efterlikna varandra. Även i denna del av frågeställningen användes 

intressentteorin för att förklara eventuell förändring över tid i hållbarhetsrapporteringen. 

Legitimitetsteorin användes för att se utvecklingen av hållbarhetsrapporterna i relation 

till företagens strävan att skapa legitimitet kopplat till samhället och hur detta har 

utvecklats.      

 
Figur 3 beskriver frågeställningen som har delats in i två delar. Vidare visas vilka teorier 

som används för vilken del av frågeställningen, sedan tolkas empirin för att nå resultatet.  
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Figur 3 Koppling mellan studies frågeställning, teoretisk referensram och empirisk data 

 

4.8 Kodning 
För att koda data behövs ett system som är systematiskt och koncist. Studiens 

utgångspunkt är att hitta information från The Big 4:s årsredovisningar och 

hållbarhetsredovisningar samt hemsidor, om företaget tydligt hänvisar till information 

som finns på hemsidan, mellan åren 2016–2019. För att kunna kvantifiera all den 

tillgängliga informationen i respektive rapporter samt hemsidor, har det skapats ett 

kodningsformat för att kvantifiera informationen i en enklare och tydligare enhet 

(Denscombe, 2016). Forskningsstrategin från innehållsanalysen bygger på kodning både 

för kvantitativa och kvalitativa data. 

 

Angeli:s studie (2020) behandlar rapportering av SDG-mål och har utformat en 

kodningsmall som denna studie har tagit inspiration från. Vi har skapat tre 

kodningsmallar som används för att undersöka om olika variabler har tagits med i 
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hållbarhetsrapporteringen. De variabler som undersöks i denna studie är 

presentationsform, rapporteringsform, direkt och indirekt rapporterade SDG-mål samt 

mätbarhet av direkt och indirekt rapporterade SDG-mål.  Informationen som är 

förknippad med vart och ett av de 17 SDG-målen analyserades. Angeli (2020) fyllde i 

kodningsmallen med koden 1 som indikerar på att variabeln ingick i rapporten och koden 

0 om variabeln inte ingick i rapporten. Detta gör att graden eller mängden av vad som 

rapporterats inte kan utläsas, utan enbart om variabeln fanns med eller inte.  Studien har 

tagit inspiration från detta tillvägagångssätt och utformat en kodningsmall där samtliga 

17 SDG-mål har ställts upp (se Bilaga 1). Det har även utformats en kodningsmall med 

samma grundtanke, men som berör om företagen redovisar hållbarhetsredovisningen i 

eget kapitel i årsredovisningen eller om företagen har en separat hållbarhetsrapport. Vi 

utformade även en kodningsmall som visar vilka olika rapporteringsstandarder 

(rapporteringsform) som tillämpas av företagen. En utförlig förklaring av kodningen 

följer nedan. 

Vi har valt att dela upp kodningen av SDG-målen i två kategorier. Kategorin ”Direkt 

rapportering till SDG-mål” innebär att företaget gör en direkt koppling mellan sitt 

hållbarhetsarbete och ett eller flera SDG-mål. Kategorin ”Indirekt rapportering till SDG-

mål” innebär att företaget inte gör en direkt koppling mellan sitt hållbarhetsarbete och ett 

eller flera SDG-mål och den kopplingen har gjorts av oss med hjälp av innehållsanalys 

och kunskaper om SDG-målen.  Om företagen gör en direkt rapportering till ett SDG-mål 

angavs koden 1 i kolumnen ”Direkt rapportering SDG-mål” (om inte angavs koden 0) 

och om företaget gör en indirekt rapportering till ett SDG-mål angavs koden 1 i kolumnen 

”Indirekt rapportering till SDG-mål” (om inte angavs koden 0). Om ett direkt eller 

indirekt kopplats SDG-mål presenterades mätbart angavs koden 1 i kolumnen ”Mätbart” 

(om inte angavs koden 0).  

Om företagets hållbarhetsredovisning har ett eget kapitel i årsredovisningen angavs 

koden 1 i kolumnen ”Hållbarhetsredovisning i årsredovisning” (om inte angavs koden 0) 

och om företaget istället har separat hållbarhetsrapportering angavs koden 1 i kolumnen 

”Separat hållbarhetsredovisning” (om inte angavs koden 0). Kodningen av 

rapporteringsstandarder som tillämpas av respektive företag följde samma struktur som 

de två tidigare presenterade kodningarna.  
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Med hjälp av sifferkombinationen ges en klar och tydlig bild och kodningsmallen kan 

användas för att jämföra The Big 4:s rapporter med varandra (Angeli, 2020). 

Med hjälp av kodningen har vi kunnat identifiera harmoniseringen i The Big 4:s 

hållbarhetsrapporer enligt Van Der Tas (1988) uppdelning. Kodning användes för att 

undersöka vilka standarder företagen använder i deras hållbarhetsrapportering, vilket är 

den formella harmoniseringen som Van der Tas (1988) beskriver. Senare har vi undersökt 

och därefter kodat vilka SDG-mål företagen hänvisar till och om det görs narrativt eller 

mätbart, som enligt Van Der Tas (1988) är den materiella harmoniseringen, det vill säga 

innehållet i hållbarhetsrapporterna. Vidare i innehållet har vi kunnat sortera ut vilka direkt 

eller indirekt kopplade SDG-mål som företagen rapporterar om på ett mätbart samt 

narrativt sätt. 

 

Sveriges och Storbritanniens årsredovisningar och hållbarhetsrapporter bygger delvis på 

frivilliga rapporteringsstandarder och på grund av detta ser rapporterna olika ut. Som vi 

nämnt tidigare i studien bygger SDG-målen på 17 frivilliga globala mål som FN har tagit 

fram. För att identifiera hur The Big 4 arbetar med dessa mål har målens 17 

huvudkategorier skapats i kodningsmallen. Bilaga 1 är ett exempel på hur den första 

kodningsmallen kan se ut för ett år där samtliga 17 mål presenteras och kodas utifrån de 

tre kategorierna ”Direkt rapportering till SDG-mål”, ”Indirekt rapportering till SDG-mål” 

och ”Mätbart”. Kodningsmallarna om presentationsform och rapporteringsform följer 

samma struktur och tillvägagångssätt som den första kodningsmallen. 

4.9 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet är två viktiga kriterier för varje studie. De komponenterna berör 

studiens kvalitet. Det finns även andra kriterier som exempelvis trovärdighet. En forskare 

påvisar trovärdigheten i rapporten genom att påvisa att valet av teori och begrepp är 

relevanta inom forskningsområdet samt på ett tydligt sätt besvara frågeställningen. I 

denna studie läggs fokus på validitet och reliabilitet (Mohajan, 2017). 

Validitet handlar om forskaren i själva verket mäter det som forskaren faktiskt har tänkt 

att mäta (Mohajan, 2017). I denna studie handlar det om hållbarhetsrapportering och 

SDG-målen. Validiteten handlar i detta fall om huruvida studiens mätning av hur 
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harmoniserad företags hållbarhetsredovisning med fokus på SDG-målen faktiskt mäter 

företags hållbarhetsrapportering. Denna studie fokuserar på kvantifiering av SDG-målen 

och förändring över tid av hållbarhetsrapporteringen i varje företags hållbarhetsrapporter 

och därför finns det ett tydligt mål om vad som eftersöks.  

Reliabiliteten handlar om huruvida studien ger samma resultat om den utförs av andra 

forskare. I denna studies fall handlar det om tolkning av innehållsanalysen. Eftersom alla 

analyserade företag har någon typ av hållbarhets aktiviteter och hållbarhetsmål har det 

ibland gjorts tolkningar av informationen som framgår i årsredovisning och 

hållbarhetsrapporter samt hemsidor, när företagen tydligt hänvisar till information som 

finns på hemsidan, för att kunna koppla de aktiviteter och mål som nämns till SDG-målen 

när företagen inte direkt gör den kopplingen. Av den anledningen finns det en möjlig risk 

att studien inte ger samma resultat om den hade utförts av andra.  

Risken att studien inte ger samma resultat när det gäller direkt rapporterade SDG-mål är 

liten förutsatt att andra forskare har tillgång till exakt samma information och data från 

samma källor  (Specialpedagogiska Institutionen, 2016). Detta eftersom de SDG-mål som 

företag kopplat direkt till sitt hållbarhetsarbete framgår tydligt i de analyserade års- och 

hållbarhetsredovisningar.  

Det finns olika risker och faktorer som hotar validiteten och reliabiliteten. En risk som 

hotar validiteten är forskarens subjektivitet. Sättet att samla data på och tolka den är också 

en risk som kan påverka validiteten negativt. För att minimera risken för subjektivitet i 

studien har datainsamlingen från företagens årsredovisningar, hållbarhetsrapporter och 

hemsidor som företagen hänvisade till i årsredovisningar och hållbarhetsrapporter gjorts 

av båda författarna. Därefter har båda författarna analyserat all data som har samlats in 

för att bekräfta att samma tolkningar har gjorts. Slutligen har analysen diskuterats 

grundligt och det har lett till denna studiers slutsats. Reliabiliteten kan vara hotad av 

forskarens kunskap om ämnet och hur insatt hen är i ämnet. Bristen på kunskap hos 

forskaren kan påverka informationsinsamlingen, tolkningen och analysen av 

informationen och data negativt (Mohajan, 2017). 
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4.10 Begränsningar  
 

Under rådande omständigheter i omvärlden9 har vi valt att enbart söka data från 

årsredovisningar och hållbarhetsrapporter och hemsidor, när företagen tydligt hänvisar 

till information som finns där, som finns som offentlig information. På grund av tidsbrist 

hos företag samt hos oss själva valde vi att inte använda oss av intervjumetoder för att få 

kvalitativa data från insatta personer i respektive företag. Som en konsekvens av detta får 

vi all kvalitativ information från rapporterna.  Förtolkning av skriftligt material är 

personlig och därför kan vi inte utesluta en viss form för subjektiv tolkning av data. 

Förtolkningen kan också leda till tolkningsskillnader beroende på vem som gör 

tolkningarna. För att motarbeta detta och få en objektiv bild så har denna studie, förutom 

det som beskrivs i avsnittet ”Reliabilitet och validitet”, använt sig av den teoretiska 

referensramen som presenteras i kapitel tre samt tydligt definierad innehållsanalys och 

kodning av insamlade skriftliga data. 

 

Uppsatsen är påverkad av några datamässssiga begränsningar. Följande årsredovisningar 

och hållbarhetsrapporter har inte kunnat analyseras på grund av otillgänglighet eller 

eftersom de ännu inte är publicerade: 

Sverige: 

- KMPG 2019 

Storbritannien: 

- EY 2019 

- Deloitte 2016, 2017, 2018, 2019 

- KPMG 2018, 2019 

 

Trots upprepade försök till kontakt med företagen på olika sätt har vi inte fått tillgång till 

de saknade rapporterna. Detta gör att den jämförande analysdelen blir begränsad för de 

år samt för de företag som saknar fyra fullständiga hållbarhetsredovisningar. De 

hållbarhetsrapporter som finns tillgängliga har analyserats och presenterats för respektive 

år. Det är enbart jämförelseanalysen som begränsas och den behandlar enbart företagen 

som har publicerat hållbarhetsarbete i antingen årsredovisningen eller som en separat 

hållbarhetsrapport. 

 
9 Världspandemin orsakad av Covid-19 (Coronavirus). 
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5. Empiri  

Detta kapitel presenterar uppsatsens empiriska data som har samlats in för att kunna 

besvara våran forskningsfråga som är ”Hur har The Big 4:s hållbarhetsrapportering 

utvecklats och harmoniserats med fokus på SDG-målen mellan åren 2016–2019 i Sverige 

och Storbritannien och hur kan denna utvecklingen förklaras?”. I varje tabell under 

respektive företags empiri presenteras vilka standarder och ramverk som används för 

respektive företag samt även vilka SDG-mål som det görs en direkt eller indirekt 

rapportering till. Eftersom det inte alltid framgår tydligt vilka SDG-mål de analyserade 

företaget stödjer väljer vi att ändå analysera företagens hållbarhetsarbete och koppla dem 

till SDG-målen. Dessa tolkningar finns i spalten “Indirekt rapportering till SDG-mål”. 

Presentationen av vår empiriska data redogör först för varje företag som ingår i The Big 

4 i Sverige och följer sedan samma struktur för varje företag som ingår i The Big 4 i 

Storbritannien.  

5.1 Typ av presentationsform bland The Big 4 i Sverige respektive 

Storbritannien 
Big 4 använder sig av två olika presentationsformer10 i form av antingen årsrapport med 

eget kapitel som innehåller hållbarhetsrapportering eller hållbarhetsrapportering som är 

separerad från årsredovisningen.  Denna information presenteras i Tabell 1 och 2. 

Kommande två tabeller är resultat av kodningen som presenteras i Bilaga 2 samt Bilaga 

3. Informationen har gjorts om i textform i nedanstående två tabeller för lättare förståelse 

och översikt. 

 

Tabell 1 visar en sammanfattning av vilken presentationsform The Big 4 Sverige använder 

sig av i deras hållbarhetsrapportering mellan räkenskapsåren 2015/2016 till 2018/2019. 

Som det kan utläsas av Tabell 1 är alternativet för hållbarhetsrapportering som ett eget 

kapitel i årsredovisningen dominerande bland The Big 4 i Sverige under perioden 2016–

2019.  

 
10 Big 4 har generellt använt sig av två olika former av hållbarhetsrapportering Informationen om hållbarhetsarbete 

framgår antingen i en årsrapport som innehåller ett eget kapitel för hållbarhetsarbete eller en helt separat 

hållbarhetsrapport.  
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Tabell 1 Olika presentationsformer av hållbarhetsarbete bland The Big 4 i Sverige 

BIG 4 / ÅRTAL PwC 
 

EY DELOITTE KPMG 

2015/2016 Separat 

hållbarhetsrapport 

Eget kapitel i 

årsredovisningen 

Eget kapitel i 

årsredovisningen 

Separat 

hållbarhetsrapport 

2016/2017 Eget kapitel i 

årsredovisningen  

Eget kapitel i 

årsredovisningen  

Eget kapitel i 

årsredovisningen  

Separat 

hållbarhetsrapport 

2017/2018 Eget kapitel i 

årsredovisningen 

Eget kapitel i 

årsredovisningen  

Eget kapitel i 

årsredovisningen 

Separat 

hållbarhetsrapport 

2018/2019 Eget kapitel i 

årsredovisningen 

Separat 

hållbarhetsrapport  

Eget kapitel i 

årsredovisningen 
 

Inte tillgänglig11 

 

Tabell 2 visar en sammanfattning av vilken presentationsform The Big 4 i Storbritannien 

använder sig av i deras hållbarhetsrapportering mellan åren 2015/2016 till 2018/2019. 

Som det kan utläsas av tabell 2 är alternativet för hållbarhetsrapportering i en separat 

hållbarhetsrapport dominerande bland The Big 4 i Storbritannien under perioden 2016–

2019. 

 
Tabell 2 Olika presentationsformer av hållbarhetsarbete bland The Big 4 i Storbritannien 

BIG 4 / ÅRTAL PwC 
 

EY DELOITTE KPMG 

2015/2016 Separat 

hållbarhetsrapport 

Separat 

hållbarhetsrapport 

Inte 

tillgänglig 

Eget kapitel i 

årsredovisningen  

2016/2017 Separat 

hållbarhetsrapport  

Separat 

hållbarhetsrapport  

Inte 

tillgänglig  

Eget kapitel i 

årsredovisningen  

2017/2018 Separat 

hållbarhetsrapport 

Separat 

hållbarhetsrapport 

Inte 

tillgänglig 

Inte tillgänglig 

2018/2019 Separat 

hållbarhetsrapport  

Inte tillgänglig  Inte 

tillgänglig  

Inte tillgänglig  

 
11 Studiens databegränsningar har påverkat bland annat Tabell 1 och Tabell 2. Studiens begränsningar presenteras och 
diskuteras djupgående i kapitel 4.10 ”Begränsningar”. 
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5.2 The Big 4 i Sverige 
I detta kapitel presenteras data från års- och hållbarhetsrapporter samt hemsidor, om 

företaget tydligt hänvisar till information som finns på hemsidan, avseende 

redovisningsstandarder, direkt och indirekt rapportering till SDG-mål samt mätbarhet av 

direkt och indirekt rapporterade mål från The Big 4 Sverige.  

5.2.1 PwC Sverige 
 
I hållbarhetsrapporten för räkenskapsåret 2015/2016 nämns de, på den tiden, nya globala 

SDG-målen. Pwc skriver vidare i sin rapport att de kommer att analysera SDG-målen 

närmare och se över hur PwC kan arbeta med dessa mål men ingen direkt koppling görs 

mellan PwC:s hållbarhetsarbete och SDG-målen för det räkenskapsåret. Med hjälp av 

innehållsanalysen kunde vi göra en indirekt koppling mellan PwC:s hållbarhetsarbete och 

ett flertal SDG-mål eftersom företagets hållbarhetsarbete kan kopplas till SDG-målen 5 

(Jämställdhet), 8 (Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt), 10 (Minskad 

ojämlikhet) 12 (Hållbar konsumtion och produktion) och 13 (Bekämpa 

klimatförändringarna. PwC menar att dem hjälper deras kunder i implementeringen av 

de olika SDG-målen i deras respektive hållbarhetsredovisningar. För att underlätta denna 

process har PwC lanserat ett verktyg som hjälper företag att avgöra vilka mål de kan 

arbeta med och vilka mål som är mest väsentliga för deras företag. Räkenskapsåret 

2015/2016 är även det första året PwCs hållbarhetsrapport revideras av en annan 

revisionsfirma och PwC påstår att de är det första företaget av The Big 4 som får sin 

hållbarhetsrapport reviderad på så sätt. PwC Sverige använder sig av GRI ramverken i 

hållbarhetsredovisningen för räkenskapsåret 2015/2016 och det framgår i Tabell 3 (PwC, 

2016). 

 

I hållbarhetsrapporten för räkenskapsåret 2016/2017 kan det utläsas att PwC:s 

hållbarhetsarbete fortsätter framåt med Fredrik Ljungdahl som hållbarhetsansvarig för 

andra året i rad. Efter noggrann analys och förståelse av de olika SDG-målen har PwC 

valt ut fyra SDG-mål som är mest relevanta för PwC:s verksamhet i Sverige. Som det 

framgår av Tabell 3 handlar det om SDG-mål 5 (Jämställdhet), 8 (Anständiga 

arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt), 12 (Hållbar konsumtion och produktion) och 13 

(Bekämpa klimatförändringarna). I samband med PwC:s analys av hållbarhetsmålen har 
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företaget fått ett nytt mål om att vara klimatneutrala till år 2030. PwC Sverige har också 

analyserat ett 40-tal svenska bolag, men endast få av dem har rapporterat om hur deras 

resultat kan kopplas till SDG-målen. PwC har därför valt att stödja det samarbete mellan 

FN Global Compact och GRI. Samarbetet leder till utveckling av olika sätt för lättare 

rapportering och arbete med SDG-målen. Även 2016/2017 räkenskapsårs 

hållbarhetsredovisning som PwC Sverige publicerar på PwC:s hemsida tillämpar GRI-

ramverken för hållbarhetsredovisning (Se Tabell 3) (PwC, 2017b).  

 
I hållbarhetsrapporten för räkenskapsåret 2017/2018 påstår PwC:s VD att PwC Sverige 

har fortsatt med olika prioriteringar inom hållbarhet som omfattas av de 17 globala SDG-

målen. PwC Sverige har bland annat utökad utbildningsinsatserna för de anställda och 

infört en del nya försäkringar. Under år 2018 har PwC Sverige även tagit fram ett nytt 

koncept som innebär att varje anställd har två arbetsdagar per år att ägna åt 

samhällshållbarhet och personlig hållbarhet. Företaget fortsätter att arbeta med direkt 

fokus på de fyra tidigare bestämda SDG-målen, det vill säga mål 5 (Jämställdhet), 8 

(Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt), 12 (Hållbar konsumtion och 

produktion) och 13 (Bekämpa klimatförändringarna) vilket också framgår av Tabell 3. 

För första gången sedan PwC Sverige hänvisar till SDG-målen finns en tabell tillgänglig 

som visar hur PwC Sveriges fyra fokusområden: ansvarsfulla affärer, hållbara 

medarbetare, samhällsengagemang och bekämpning av klimatförändringar kopplas till 

SDG-målen och hur de prioriteras samt rapporteras. PwC Sveriges första fokusområde 

ansvarsfulla affärer kan kopplas till SDG-mål 8 (Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk 

tillväxt) och 12 (Hållbar konsumtion och produktion). Genom detta fokusområde skapar 

PwC Sverige förtroende för företaget, analyserar samhällspåverkan av deras tjänster och 

har en ansvarsfull leverantörskedja (PwC, 2018). 

PwC Sveriges andra fokusområde som är hållbara medarbetare kopplas till SDG-målen 

5 (Jämställdhet), 8 (Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt) och 12 (Hållbar 

konsumtion och produktion). De högsta prioriteringarna ligger på hållbara 

arbetsförhållanden samt mångfald och likabehandling. Vidare rapporterar PwC Sverige 

mest om medarbetarnas kunskapsutveckling i hållbarhetsrapporten för år 2017/2018. 

Även under detta år har PwC samarbetat med flera organisationer som till exempel FNGC 

och hållbarhetsrapporten för räkenskapsåret 2017/2018 tillämpar GRI-ramverken för 

hållbarhetsrapportering (PwC, 2018).  
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I hållbarhetsrapportering för 2018/2019 för PwC Sverige har utseendet på rapporten 

förändrats en hel del, men även tydligheten angående vilka SDG-mål PwC Sverige 

arbetar direkt med. Även detta år arbetar PwC Sverige med SDG-målen 5 (Jämställdhet), 

8 (Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt), 12 (Hållbar konsumtion och 

produktion), 13 (Bekämpa klimatförändringarna) mätbart. Under räkenskapsåret 

2018/2019 har PwC Sverige utvecklat arbetet för att förebygga ohälsa av olika slag. År 

2019 blev medarbetarna bjudna på ett event i syfte att inspirera och lära dem mer om 

hållbarhet i olika former. Även i detta års hållbarhetsrapport hänvisar PwC Sverige till 

deras år 2030 mål om klimatneutralt företag och rapporterat löpande om deras processer 

och utveckling inom detta. PwC Sverige påvisar återigen att företaget är en del av FNGC 

sedan 2002 och rapporten tillämpar GRI-ramverken för hållbarhetsrapportering (PwC, 

2019).  

Av Tabell 3 framgår PwC Sveriges användning av standarder, direkt eller indirekt 

rapportering till SDG-målen samt vilka direkt eller indirekt rapporterade mål som 

presenteras mätbart för alla fyra analyserade räkenskapsår. Under räkenskapsåret 

2015/2016 har inga av de indirekt rapporterade SDG-målen presenteras mätbart men för 

räkenskapsåren 2016/2017, 2017/2018 samt 2018/2019 har SDG-mål 5 (Jämställdhet), 

och 13 (Bekämpa klimatförändringarna) presenterats mätbart.  

Tabell 3 PwC Sverige – Sammanställning av förändring över tid avseende rapporteringsform och SDG-mål 

Årtal GRI OECD FNGC Direkt 

rapportering till 

SDG-mål 

Indirekt 

rapportering till 

SDG-mål 

Mätbara  

direktrapporterade 

SDG-mål 

2015/2016 Ja Nej Ja Nej 5, 8, 10, 12, 13 Nej 

2016/2017 Ja Nej Ja 5, 8, 12, 13 Nej 5, 13 

2017/2018 Ja Nej Ja 5, 8, 12, 13 Nej 5, 13 

2018/2019 Ja Nej Ja 5, 8, 12, 13 Nej 5, 13 

 

5.2.2. EY Sverige 

EY i Sverige har varje år publicerat årsredovisning som visar företagets prestation. I 

årsredovisningarna för räkenskapsåren 2015/2016 och 2016/2017 framgår begränsad 
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information om EY Sveriges hållbarhetsarbete. Företaget nämner översiktligt miljö- och 

personalpolicys samt risker och riskhantering. Varje ämne presenteras översiktligt och 

ingen djupare information som hos några av de andra byråerna framgår. Inte heller några 

SDG-mål eller standarder nämns (EY, 2017).  

I årsredovisningen för räkenskapsåret 2017/2018 har EY Sverige ett separat kapitel som 

behandlar företagets hållbarhetsarbete. EY Sverige har en transparency report som 

publiceras varje år och den rapporten fokuserar på företagets risker och riskhantering. 

Vidare påpekas det att EY stödjer FNGC vilket innebär att EY följer de tio principer som 

medlemskap i FNGC innebär (Se Tabell 4). Det handlar om mänskliga rättigheter, 

miljöfrågor och korruptionsbekämpning. EY skriver i årsrapporten för räkenskapsåret 

2017/2018 att fokus läggs på långsiktig och hållbar ekonomi, miljöansvar, medverkan till 

bättre samhälle och krav på leverantörer. Inte heller för 2017/2018 räkenskapsårs 

årsredovisning nämner EY Sverige några SDG-mål som företaget fokuserar på men 

rapporteringen om deras arbete med personal och miljö fortsätter som tidigare år (EY, 

2018). Eftersom EY Sveriges befintliga hållbarhetsarbete kan kopplas till flera SDG-mål 

har den kopplingen gjorts, genom innehållsanalys, som det framgår av Tabell 4.  

En separat hållbarhetsrapport som EY Sverige ger ut kommer för första gången för 

räkenskapsåret 2017/2018. EY Sveriges hållbarhetsarbete är beskrivet i detalj och 

rapporten liknar andra revisionsföretaget hållbarhetsrapport. EY Sverige påpekar ännu en 

gång medlemskapet i FNGC och ansvaret som innebär att stödja detta strategiska initiativ 

(Se Tabell 4) (EY, 2019a). Building a better world är EY:s syfte och det görs på flera sätt 

som exempelvis genom att bidra till både affärsvärlden och företagets anställda att 

fungera bättre. Arbetet med medarbetare, jämställdhet, karriärmöjligheter, 

utvecklingsmöjligheter, miljöaktiviteter och samhällsengagemang presenteras vidare i 

rapporten. Som alla tidigare analyserade år nämns inga SDG-mål i EY Sveriges års- och 

hållbarhetsrapporter (EY, 2019b).  

EY Sveriges hållbarhetsarbete, för samtliga analyserade räkenskapsår kan indirekt 

kopplas till SDG-mål 5 (Jämställdhet), 8 (Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk 

tillväxt), 10 (Minskad ojämlikhet) 12 (Hållbar konsumtion och produktion) och 13 

(Bekämpa klimatförändringarna.  
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Av Tabell 4 framgår EY Sveriges användning av standarder, direkt eller indirekt 

rapportering till SDG-målen samt vilka indirekt rapporterade SDG-mål som presenteras 

mätbart för alla fyra analyserade räkenskapsår. För räkenskapsåren 2016/2017 och 

2017/2018 presenteras SDG-mål 5 (Jämställdhet) mätbart och för räkenskapsåret 

2018/2019 presenteras SDG-målen 5 (Jämställdhet), 13 (Bekämpa 

klimatförändringarna) mätbart. 

 

Tabell 4 EY Sverige – Sammanställning av förändring över tid avseende rapporteringsform och SDG-mål 

Årtal GRI OECD FNGC Direkt 

rapportering till 

SDG-mål 

Indirekt 

rapportering till 

SDG-mål 

Mätbara 

indirektrapporterade 

SDG-mål 

2015/2016 Nej Nej Ja Nej 5, 8, 10, 12, 13 Inga 

2016/2017 Nej Nej Ja Nej 5, 8, 10, 12, 13 5 

2017/2018 Nej Nej Ja  Nej 5, 8, 10, 12, 13 5 

2018/2019 Nej Nej Ja Nej 5, 8, 10, 12, 13 5, 13 

 

5.2.3 Deloitte Sverige 

I Deloitte Sveriges årsredovisning för räkenskapsåret 2015/2016 nämns inga direkt 

rapporterade SDG-mål. Deloitte nämner att de ingår i FNGC samarbetet. Rapporten är 

informationsfattig, men Deloitte Sverige uttrycker vikten av att arbeta på ett miljömässigt 

och hållbart sätt för att möta förväntningar från klienter och samhälle. Genom detta vill 

de utveckla ett hållbart samhälle genom att skapa förutsättningar för 

utbildningsmöjligheter samt stärka trygghet och kultur.  Deloitte värnar även om sin 

personal och arbetar för att ha ett hälsosamt arbetsförhållande (Deloitte, 2016). Som det 

framgår av Tabell 5 gör Deloitte Sverige för räkenskapsåret 2015/2016 inga direkta 

kopplingar mellan deras hållbarhetsarbete och SDG-målen. Eftersom en indirekt 

koppling är möjlig genom innehållsanalys är de indirekt berörda SDG-målen 4 (God 

utbildning för alla), 8 (Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt), 11 (Hållbara 

städer och samhällen) och 13 (Bekämpa klimatförändringarna) (Se Tabell 5).  
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Årsredovisningen för räkenskapsåret 2016/2017 följer samma spår som föregående 

årsrapport. Deloitte Sverige fortsätter att arbeta mot samhällets förväntningar och värnar 

om sin egen personal samt klienter (Deloitte, 2017). I likhet med årsredovisningen för 

räkenskapsåret 2015/2016 återses, med hjälp av innehållsanalys, den indirekta 

rapporteringen av SDG-mål även detta år. Deloitte Sveriges hållbarhetsarbete för 

räkenskapsåret 2016/2017 kan indirekt kopplas till SDG-mål 4 (God utbildning för alla), 

8 (Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt), 11 (Hållbara städer och samhällen) 

och 13 (Bekämpa klimatförändringarna). 

 

I räkenskapsåret 2017/2018 gör Deloitte Sverige en förändring i sin årsredovisning och 

utvecklar sin hållbarhetsrapport. Hållbarhetsinformationen rapporteras genom ramverket 

GRI och de fortsätter att stödja FNGC. Det presenteras att Deloitte Sverige stödjer 

samtliga SDG-mål, men inriktar direkt sitt fokus på SDG-målen 1 (Ingen fattigdom) 4, 

(god utbildning för alla) samt mål 8, (anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt). 

Deloitte fortsätter sitt interna utbildningsfokus för samtliga medarbetare. Genom 

samarbete med företag, organisationer, myndigheter och skolor har de som mål att skapa 

kompetensen som arbetsgivare i samhället behöver. Fokusområdet för anständiga 

arbetsvillkor har varit viktigt för Deloitte Sverige en längre tid, men i rapporten för 

räkenskapsåret 2017/2018 uttrycks det som ett SDG-mål för första gången. Under året 

har Deloitte Sverige skapat ett strategiarbete för att på lång sikt kunna arbeta mot dessa 

mål och på sikt skapa ett bättre samhälle (Deloitte, 2018).  Utvecklingen av 

årsredovisningen skapar även ett större antal indirekt berörda SDG-mål som kan utläsas 

ur Tabell 5. Deloitte Sveriges hållbarhetsarbete kan indirekt kopplas till SDG-målen 3 

(God hälsa och välbefinnande), 5 (Jämställdhet), 10 (Minskad ojämlikhet), 13 (Bekämpa 

klimatförändringarna) samt 16 (Fredliga och inkluderande samhällen).  

 

Under räkenskapsåret 2018/2019 fortsätter Deloitte Sverige med sitt strategiarbete mot 

de långsiktiga målen för att bygga ett tryggt samhälle och minska miljöpåverkan. Deloitte 

Sverige fortsätter att arbeta med ramverket GRI och upprättar rapporten i likhet med år 

2017/2018. Fokus ligger även detta året på SDG-målen 1 (Ingen fattigdom) 4, (god 

utbildning för alla) samt mål 8, (anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt), men 

stödjer samtliga av FN:s mål (Deloitte, 2019). Även för detta räkenskapsår kan Deloitte 
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Sveriges hållbarhetsarbete indirekt kopplas till SDG-målen 3 (God hälsa och 

välbefinnande), 5 (Jämställdhet), 10 (Minskad ojämlikhet), 13 (Bekämpa 

klimatförändringarna) samt 16 (Fredliga och inkluderande samhällen). 

 

Av Tabell 5 framgår Deloitte Sveriges användning av standarder, direkt eller indirekt 

rapportering till SDG-målen samt vilka indirekt rapporterade mål som presenteras 

mätbart för alla fyra analyserade räkenskapsår. Inga indirekt rapporterade SDG-mål 

presenteras mätbart för räkenskapsåren 2015/2016 och 2016/2017. För räkenskapsåren 

2017/2018 samt 2018/2019 redovisas SDG-mål 5 (Jämställdhet) mätbart trots att Deloitte 

inte gör en direkt koppling mellan sitt hållbarhetsarbete och SDG-mål 5 (Jämställdhet). 

 

Tabell 5 Deloitte Sverige – Sammanställning av förändring över tid avseende rapporteringsform och SDG-mål 

Årtal GRI OECD FNGC Direkt 

rapportering till 

SDG-mål 

Indirekt 

rapportering till 

SDG-mål 

Mätbara 

Indirektrapporterade 

SDG-mål 

2015/2016 Nej Nej Ja Nej 4, 8, 11, 13 Inga 

2016/2017 Nej Nej Ja Nej 4, 8, 11, 13 Inga 

2017/2018 Ja Nej Ja 1, 4, 8 3, 5, 10, 13, 16 5 

2018/2019 Ja Nej Ja 1, 4, 8 3, 5, 10, 13, 16 5 

 

 

5.2.4 KPMG Sverige 

 
KPMG Sverige har redan räkenskapsåret 2015/2016 en väl utvecklad och djupgående 

hållbarhetsrapport som är separerad från årsredovisningen. Rapporten utvecklades genom 

GRI-riktlinjer. KMPG Sverige ingår i FNGC samarbetet för att med hjälp av detta 

uppfylla de globala målen. Framtaget av KPMG, samt genom en dialog med interna och 

externa intressenter har det skapats en väsentlighetsanalys där 12 viktiga aspekter 

prioriteras i KPMG:s strategi och hållbarhetsarbete.  
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De 12 viktigaste aspekterna är: Affärsetik, oberoende och risk; Validitet; Finansiell 

stabilitet och tillväxt; Innovation och utveckling; Öppenhet och transparens; Attrahera 

och utveckla samt behålla medarbetare; Jämställdhet och mångfald; Hälsa och balans i 

livet; Ledarskap; Samhällsengagemang; Klimatpåverkan; Utvärdering av leverantörer 

(ekonomiskt, socialt och miljömässigt).  

 
KPMG Sverige har undertecknat och arbetar med FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Genom 

en innehållsanalys av hållbarhetsrapporten får man en förståelse om vilka mål som 

analyseras, samt vilka mål företaget arbetar med. KPMG Sverige strävar att ingen ska gå 

hungrig och gör direkt koppling till SDG-mål 2, (Ingen hunger). KPMG Sverige uttrycker 

att även miljön är en viktig del och deras miljöstrategi och gör direkt koppling med SDG-

mål 13, (Bekämpa klimatförändringar).  KPMG Sveriges hållbarhetsarbete kan indirekt 

kopplas till flera SDG-mål än vad KPMG Sverige presenterar i sin hållbarhetsrapport. 

SDG-mål 3 (God hälsa och välbefinnande), 4 (God utbildning för alla), 5 (Jämställdhet), 

8 (Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt) och 16 (Fredliga och inkluderande 

samhällen)  (KPMG, 2016).  

Hållbarhetsrapporten för räkenskapsåret 2016/2017 fortsätter att upprättas enligt GRI. 

KPMG Sverige fortsätter även att arbeta med en hållbar utveckling och stödjer SDG-

målen samt samarbetet med FNGC kvarstår. Detta räkenskapsår har KPMG Sverige 

rapporterat direkt endast till SDG-mål 13 (Bekämpa klimatförändringarna). Företagets 

hållbarhetsarbete har indirekt kunnat kopplas till ytterligare två SDG-mål. Det gäller 

SDG-mål 10 (Minskad ojämlikhet) och 14 (Hav och marinaresurser). För femte året i rad 

publicerar KPMG Sverige en hållbarhetsredovisning där hållbarhetsarbetet inriktar sig på 

miljö, marknad, klimat, medarbetare och samhällsengagemang (KPMG, 2017).  

Inga väsentliga förändringar har gjorts angående hållbarhetsredovisningen för 

räkenskapsåret 2017/2018 i jämförelse med föregående år. Rapporten följer GRI-

riktlinjer och samarbetet med FNGC kvarstår. KPMG Sverige har kvar sitt 

hållbarhetsresonemang med målsättning av SDG-målen. KPMG Sveriges 

hållbarhetsarbete har indirekt kunnat kopplas till ytterligare ett SDG-mål till det vill säga 

SDG-mål 11 (Hållbara städer och samhällen) samtidigt som SDG-mål 13 (Bekämpa 

klimatförändringarna) är det enda SDG-målet som KPMG Sverige gör en direkt koppling 

till (KPMG, 2018).  
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Hållbarhetsrapporten för räkenskapsåret 2018/2019 har inte offentliggjorts under denna 

studiens genomförande och kan därför inte analyseras.  

 

Av Tabell 6 framgår KPMG Sveriges användning av standarder, direkt eller indirekt 

rapportering till SDG-målen samt vilka direkt eller indirekt rapporterade mål som 

presenteras mätbart för alla tre analyserade räkenskapsår. Av de direkt rapporterade SDG-

målen är det endast SDG-mål 13 (Bekämpa klimatförändringarna) som presenteras 

mätbart för samtliga analyserade räkenskapsår. Av de indirekt rapporterade SDG-målen 

är det endast SDG-mål 5 (Jämställdhet) som presenteras mätbart för samtliga analyserade 

räkenskapsår. 

 

Tabell 6 KPMG Sverige – Sammanställning av förändring över tid avseende rapporteringsform och SDG-mål 

Årtal GRI OECD FNGC Direkt 

rapportering 

till SDG-mål 

Indirekt 

rapportering 

till SDG-mål 

Mätbara 

direktrapporterade 

SDG-mål 

Mätbara 

indirektrapporterade 

SDG-mål 

2015/2016 Ja Nej Ja 2, 13 3, 4, 5, 8, 16 13 5 

2016/2017 Ja Nej Ja 13 3, 4, 5, 8, 10, 

14, 16 

13 5 

2017/2018 Ja Nej Ja 

 

13 3, 4, 5, 8, 10, 

11, 14, 16 

13 5 

 

5.3 The Big 4 i Storbritannien 
I detta kapitel presenteras data från års- och hållbarhetsrapporter samt hemsidor, om 

företaget tydligt hänvisar till information som finns på hemsidan avseende 

redovisningsstandarder, direkt och indirekt rapportering till SDG-mål samt mätbarhet av 

direkt och indirekt rapporterade mål från The Big 4 Storbritannien.  
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5.3.1 PwC Storbritannien 

PwC i Storbritannien har inte en hållbarhetsrapport på samma sätt som PwC i Sverige. 

PwC Storbritannien har en så kallad scorecard för räkenskapsåret 2015/2016 som i denna 

studie betraktas som en separat hållbarhetsrapport. Det inleds med en kort beskrivning 

om olika fokusområden som är i stort sett som PwC Sveriges fokusområden. Därefter 

redovisar PwC Storbritannien för deras påverkan på de olika fokusområden i siffror med 

hjälp av tabeller. De olika fokusområden som PwC Storbritannien har arbetat under 

räkenskapsåret 2015/2016 är: Kvalitet och etik, arbetsplats och mångfald, 

samhällsengagemang, leverantörskedja samt konsumtion och miljöutsläpp. 

Miljöutsläppen kategoriseras enligt Scope 1, 2 och 3. Under Scope 1 redovisas siffror för 

utsläpp av olika sorters bränsle. Under Scope 2 redovisas siffror om utsläpp från 

elektricitet. Slutligen under Scope 3 redovisas siffror om utsläpp orsakade av tjänsteresor 

i luft eller på vägar. PwC Storbritannien nämner inga SDG-mål eller GRI ramverk i deras 

sustainability scorecard för räkenskapsåret 2015/2016 (PwCUK, 2016). 

 

PwC Storbritannien nämner SDG-målen för första gången i deras rapport för 

räkenskapsåret 2016/2017. De menar att deras fokusområden som de arbetar aktivt och 

löpande med är i linjer med några SDG-mål. Det framgår inte i rapporten vilka SDG-mål 

det handlar om. I övrigt redovisar PwC Storbritannien siffror för räkenskapsåret 

2016/2017 på samma sätt som föregående år med fokus på samma fokusområden och 

samma prioriteringar (PwCUK, 2017) .  

 

PwC Storbritanniens hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2017/2018 refererar till 

andra fokusområden. Fokusområden är grunden desamma men benämningen har 

förändrats. Numera refererar PwC Storbritannien till: rättvisa och pålitliga affärer, 

bemyndiga människor och samhällen och lägre utsläppt som företagets fokusområden. 

Med hjälp av de fokusområdena menar PwC Storbritannien att de påverkar och arbetar 

mot flera SDG-mål. Det framgår inte heller i denna hållbarhetsrapport vilka SDG-mål 

som PwC Storbritannien refererar till (PwCUK, 2018). 
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Hållbarhetsrapporten för räkenskapsåret 2018/2019 skiljer sig inte åt från tidigare års 

hållbarhetsrapporter. PwC Storbritannien har samma fokusområden som året tidigare och 

hänvisar återigen inte till några specifika SDG-mål. Ingen av de fyra 

hållbarhetsrapporterna har innehållit information om GRI-ramverken eller FNGC 

(PwCUK, 2019).  

PwC Storbritanniens hållbarhetsarbete kan indirekt kopplas till SDG-mål 5 

(Jämstäldhet), 7 (Hållbar energi), 8 (Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt), 

12 (Hållbar konsumtion och produktion), 14 (Hav och marinaresurser) och 15 

(Ekosystem och biologisk mångfald) för samtliga analyserade räkenskapsår efter en 

innehållsanalys av företagets hållbarhetsredovisning.  

Av Tabell 7 framgår PwC Storbritanniens användning av standarder, direkt eller indirekt 

rapportering till SDG-målen samt vilka indirekt rapporterade mål som presenteras 

mätbart för alla fyra analyserade räkenskapsår. Samtliga indirekt rapporterade mål har 

presenterats mätbart för alla analyserade räkenskapsår. 

 

Tabell 7 PwC Storbritannien – Sammanställning av förändring över tid avseende rapporteringsform och SDG-mål 

Årtal GRI OECD FNGC Direkt 

rapportering till 

SDG-mål 

Indirekt 

rapportering till 

SDG-mål 

Mätbara  

indirektrapporterade 

SDG-mål 

2015/2016 Ja Nej Ja Nej 5, 7, 8, 12, 14, 15 5, 7, 8, 12, 14, 15 

2016/2017 Ja Nej Ja Nej 5, 7, 8, 12, 14, 15 5, 7, 8, 12, 14, 15 

2017/2018 Ja Nej Ja Nej 5, 7, 8, 12, 14, 15 5, 7, 8, 12, 14, 15 

2018/2019 Ja Nej Ja Nej 5, 7, 8, 12, 14, 15 5, 7, 8, 12, 14, 15 
 

 

På PwC Storbritanniens hemsida12 finns däremot mer information om PwC 

Storbritanniens hållbarhetsarbete och kopplingen till de SDG-målen som PwC 

Storbritannien själva tycker kan påverka mest. Även rangordningen och prioriteringen av 

SDG-målen inom organisationen finns angivna på deras hemsida. På samma sida finns 

information om att PwC Storbritannien är en del av FNGC och använder sig av GRI-

 
12 Hänsyn är tagen till information från hemsidan eftersom hållbarhetsrapportern hänvisar till hemsidan. 
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ramverken vid prioritering och rapportering av SDG-målen. PwC Storbritannien, som det 

framgår av Tabell 8, prioriterar SDG-målen: 7 (Hållbar energi för alla), 8 (Anständiga 

arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt), 12 (Hållbar konsumtion och produktion), 14 (Hav 

och marinaresurser) och 15 (Ekosystem och biologisk mångfald). Av Tabell 8 nedan kan 

det utläsas att PwC Global har störst påverkan på SDG-målen: 3 (God hälsa och 

välbefinnande), 4 (God utbildning för alla), 5 (Jämställdhet), 8 (Anständiga arbetsvillkor 

och ekonomisk tillväxt) och 13 (Bekämpa klimatförändringarna) (PwCUK, u.d.). 

Innehållsanalysen av PwC Storbritanniens hållbarhetsrapportering visar att de indirekt 

berörda SDG-målen är en kombination av vilka SDG-mål PwC Storbritannien tycker de 

påverka mest, har möjlighet att påverka och prioriterar mest. 

 

Tabell 8 PwC Storbritannien översikt över fokus på SDG-mål (PwCUK, u.d.) 

 

5.3.2 EY Storbritannien 

EY Storbritanniens hållbarhetsrapporter har haft samma upplägg under alla år som denna 

studien analyserar. EY Storbritanniens hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2019 har 

ännu inte publicerats vid den tidpunkt när denna studie utfördes.  EY Storbritannien har 

mellan åren 2016 och 2019 haft tydlig rapportering av företagets påverkan på miljön. EY 

Storbritannien själva menar att företaget påverkar miljön på ett negativt sätt genom 

utsläpp och avfall. Företaget arbetar aktivt för att minska påverkan på miljön och har ett 

konsekvent redovisningssätt av deras påverkan på miljön. Utsläppen rapporteras tydligt 
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och klassificeras enlig Scope 1, Scope 2 och Scope 3 likt bland annat PwC Storbritannien. 

Företaget presenterar tydligt vad som omfattas av Scope 1, Scope 2 och Scope 3. En 

jämförelse av resultaten är tillgänglig för minst två år tillbaka vilket främjar 

transparensen. EY Storbritannien likt EY Sverige påvisar i hållbarhetsrapportera att 

företaget har varit medlem i FNGC sedan 2009 och följer FNGC:s principer (EYUK, 

2018).  

På EY Storbritanniens hemsida13 finns mycket information om SDG-målen, deras 

betydelse och hur dessa kan uppfyllas. EY Storbritannien hjälper även företag med SDG-

rapportering och det finns en tydlig guide på hur olika företag bör arbeta med SDG-målen. 

Trots mycket information och kunskap inom SDG-målen hänvisar inte EY Storbritannien 

till något SDG-mål direkt i någon av deras hållbarhetsrapporter för räkenskapsåret 

2015/2016 till räkenskapsåret 2017/2018 men hållbarhetsarbetet som presenteras i 

hållbarhetsrapporten och på hemsidan kan indirekt kopplas till flera SDG mål vilket 

presenteras i Tabell 9. Som det framgår tidigare i denna studie är EY Storbritanniens 

hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2018/2019 ännu inte publicerad vid tidpunkten när 

denna studie utfördes (EYUK, u.d.). De indirekt berörda SDG-målen för samtliga 

analyserade räkenskapsår är SDG-mål 5 (Jämställdhet), 8 (Anständiga arbetsvillkor och 

ekonomisk tillväxt), 10 (Minskad ojämlikhet), 12 (Hållbar konsumtion och produktion) 

och 13 (Bekämpa klimatförändringarna). 

Av Tabell 9 framgår EY Storbritanniens användning av standarder, direkt eller indirekt 

rapportering till SDG-målen samt vilka indirekt rapporterade mål som presenteras 

mätbart för alla tre analyserade räkenskapsår. Samtliga indirekt rapporterade SDG-mål 

presenteras mätbart för alla analyserade räkenskapsår. 

 
Tabell 9 EY Storbritannien – Sammanställning av förändring över tid avseende rapporteringsform och SDG-mål 

Årtal GRI OECD FNGC Direkt 

rapportering till 

SDG-mål 

Indirekt 

rapportering till 

SDG-mål 

Mätbara 

indirektrapporterade 

SDG-mål 

2015/2016 Nej Nej Ja Nej 5, 8, 10, 12, 13 5, 8, 10, 12, 13 

2016/2017 Nej Nej Ja Nej 5, 8, 10, 12, 13 5, 8, 10, 12, 13 

2017/2018 Nej Nej Ja Nej 5, 8, 10, 12, 13 5, 8, 10, 12, 13 

 
13 Hänsyn är tagen till information från hemsidan eftersom hållbarhetsrapportern hänvisar till hemsidan. 
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5.3.3 KPMG Storbritannien  

I KPMG Storbritanniens hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2015/2016 nämns 

ingen direkt information om SDG-målen. Hållbarhetsrapporteringen, som är en del av 

årsredovisningen omfattar strategier och hållbarhetsarbete. Hållbarhetsarbetet som 

presenteras kan indirekt kopplas till flera SDG-mål vilket framgår av Tabell 10. De 

indirekt berörda SDG-målen är SDG-mål 3 (God hälsa och välbefinnande), 4 (God 

utbildning för alla), 5 (Jämställdhet), 7 (Hållbar energi för alla), 8 (Anständiga 

arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt), 13 (Bekämpa klimatförändringarna) och 16 

(Fredliga och inkluderande samhällen). KPMG Storbritannien samarbetar med FNGC 

och därigenom eftersträvas att uppnå de 17 globala målen. Miljöpåverkan är en stor del 

av KPMG Storbritanniens hållbarhetsarbete och har som mål att minska deras egen 

negativa miljöpåverkan. Genom Greenhouse Gas Protocol (GHG) har de skapat 

möjlighet att rapportera om deras energianvändning och vill främst använda sig av grön 

el för deras egna byggnader. KPMG Storbritannien värnar även om anständiga 

arbetsvillkor, etik och utbildning. KPMG Storbritannien presenterar och är stolta över sitt 

projekt Family For Literacy, som går ut på att inte bara KPMG:s personal, utan deras 

familjer och vänner tillhandahålls böcker samt lässtöd för de missgynnande (KPMGUK, 

2016).  

Hållbarhetsrapporteringen för räkenskapsåret 2016/2017 är utformad i enlighet med 

föregående räkenskapsår. En skillnad är att KPMG Storbritannien gör en direkt 

rapportering till SDG-mål 4, (God utbildning för alla). Företagets hållbarhetsarbete för 

räkenskapsåret 2016/2017 kan indirekt kopplas till följande SDG-mål 3 (God hälsa och 

välbefinnande), 5 (Jämställdhet), 7 (Hållbar energi för alla), 8 (Anständiga arbetsvillkor 

och ekonomisk tillväxt), 9 (Hållbar industri, innovationer och infrastruktur), 10 (Minskad 

ojämlikhet), 13 (Bekämpa klimatförändringarna) och 16 (Fredliga och inkluderande 

samhällen). KPMG Storbritannien fortsätter att arbeta med projektet Family For Literacy 

samt deras rapportering om energianvändning GHG. Precis som föregående år kan det 

även utläsas att KPMG Storbritannien arbetar mot flertalet mål som efterliknar SDG-mål 

utan att nämna dessa mål i hållbarhetsrapporteringen, samt att samarbetet med FNGC 

kvarstår. Utsläppen rapporteras och klassificeras enlig Scope 1, Scope 2 och Scope 3 

(KPMGUK, 2017).  
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Årsredovisning och hållbarhetsrapportering för räkenskapsåren 2017/2018 samt 

2018/2019 har inte varit tillgängliga och på grund av detta inte kunnat analyserats. 

Av Tabell 10 framgår KPMG Storbritanniens användning av standarder, direkt eller 

indirekt rapportering till SDG-målen samt vilka direkt eller indirekt rapporterade mål som 

presenteras mätbart för de två analyserade räkenskapsåren. För räkenskapsåret 2015/2016 

är det endast SDG-mål 5 (Jämställdhet) som presenteras mätbart trots att företaget inte 

gör en direkt rapportering till det SDG-mål. För räkenskapsåret 2016/2017 presenteras 

SDG-målen 4 (God utbildning för alla), 5 (Jämställdhet) och 13 (Bekämpa 

klimatförändringarna) mätbart. 

 

 
Tabell 10 KPMG Storbritannien – Sammanställning av förändring över tid avseende rapporteringsform och SDG-
mål 

Årtal GRI OECD FNGC Direkt 

rapportering 

till SDG-mål 

Indirekt 

rapportering 

till SDG-mål 

Mätbara 

direktrapporterade 

SDG-mål 

Mätbara 

indirektrapporterade 

SDG-mål 

2015/2016 Nej Nej Ja Nej 3, 4, 5, 7, 8, 

13, 16 

Inga 5 

2016/2017 Nej Nej Ja 4 3, 5, 7, 8, 9, 

10, 13, 16 

4 5, 13 

5.4 The Big 4 i Sverige – sammanfattning  
Nedan sammanfattas det tidigare presenterade data för The Big 4 i Sverige 

5.4.1 PwC Sverige 

PwC Sverige har legat i framkant avseende SDG-rapportering genom alla analyserade år. 

Under det första analyserade räkenskapsåret 2015/2016 valde företaget att ha en separat 

hållbarhetsrapport och redan då diskuterades FN:s arbete med SDG-målen och hur PwC 

Sverige ska försöka implementera de målen. Under resterande tre år som analyserades i 

denna studie har PwC inkluderat hållbarhetsrapporten i årsredovisningen som ett eget 

kapitel som i stort sett följer samma disposition som den enskilda hållbarhetsrapporten 

för räkenskapsåret2015/2016. Fokus på SDG-målen läggs först år 2016/2017 när PwC 

Sverige har identifierat vilka SDG-mål företaget kan påverka och bidra med i dess 
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förverkligande. Under resterande år fram till räkenskapsår 2018/2019 års rapport arbetar 

PwC Sverige vidare med de utvalda SDG-mål (Se Tabell 3) och deras fokusområden. 

PwC Sverige har under alla analyserade år rapporterat enligt GRI och samverkar med 

FNGC sedan 2002.  

5.4.2 EY Sverige 

EY Sverige är det enda företaget av The Big 4 som inte kopplar deras hållbarhetsrapport 

med SDG-målen för något av de fyra analyserade åren. Informationen om företagets 

hållbarhetsarbete för räkenskapsåren 2015/2016 och 2016/2017 är ytterst begränsad och 

översiktlig. Rapporteringen om deras hållbarhetsarbete utvecklas först för räkenskapsåret 

2017/2018 och då nämns även kravet på hållbarhetsrapportering enligt ÅRL. EY Sverige 

publicerar varje år en transparency report där företaget risker och riskhantering redovisas. 

Med hjälp av innehållsanalysen i EY Sveriges årsredovisning och transparency report kan 

vi utläsa att företagets hållbarhetsarbete kan indirekt kopplas med flera SDG-mål (Se 

Tabell 4). En separat hållbarhetsrapport presenteras först för räkenskapsåret 2018/2019 

och då är företagets hållbarhetsarbete beskrivet mer ingående dock framgår det 

fortfarande ingen koppling mellan hållbarhetsarbetet och SDG-mål. EY Sverige 

hållbarhetsrapporterar inte enligt GRI-ramverken men ingår i FNGC samarbetet sedan 

2009.  

5.4.3 Deloitte Sverige 

Under räkenskapsåren 2015/2016 samt 2016/2017 presenterar inte Deloitte Sverige vilka 

ramverk som användes för hållbarhetsrapporteringen, men det framgår att de ingår i 

FNGC samarbetet. Det offentlig gavs inte mycket information till intressenterna om hur 

Deloitte arbetat med sin hållbarhetsstrategi. I räkenskapsåret 2017/2018 nämns det i 

rapporten för första gången att det är viktigt att medarbetare, klienter och samhället i stort 

förstår Deloittes syfte som lyder to make an impact that matters. Detta syns i 

årsredovisningen, då Deloitte utvecklar hållbarhetsrapporten och börjar redovisa enligt 

GRI ramverket. De förmedlar information till intressenter, genom att förklara sin 

hållbarhetsstrategi samt att förklara vilka hållbarhetsmål de arbetar med.  Vi kan även se 

att från räkenskapsår 2015/2016 till räkenskapsår 2018/2019 har Deloitte gått från att 

presentera och arbeta mot fyra indirekt rapporterade hållbarhetsmål till åtta indirekt 
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rapporterade hållbarhetsmål, vilket indikerar på en utveckling av 

hållbarhetsrapporteringen (Se Tabell 5).  

5.4.4 KPMG Sverige 

Redan under det första räkenskapsåret av de räkenskapsår som analyseras har KPMG en 

informationsrik hållbarhetsrapport. De presenterar att de utför hållbarhetsrapporten enligt 

GRI samt att de stödjer FN:s 17 hållbarhetsmål. Av Tabell 6 framgår vilka SDG-mål som 

berörs genom direkt eller indirekt rapportering. KPMG är i kontakt med sina intressenter 

för att veta samhällets hållbarhetsförvätningar och genom detta skapar de en 

hållbarhetsstrategi. Hållbarhetsrapporterna utförs med hjälp av samma standarder över de 

fyra räkenskapsåren som analyserats.  

5.5 The Big 4 i Storbritannien – sammanfattning 
Nedan sammanfattas det tidigare presenterade data för The Big 4 i Storbritannien 

5.5.1 PwC Storbritannien 

PwC Storbritannien har, som tidigare nämnts, en så kallad scorecard istället för klassisk 

hållbarhetsredovisning där de redovisar företagets påverkan på miljön utifrån olika 

fokusområden som företaget självt har valt ut och tycker är lämpligast. I PwC 

Storbritanniens scorecard presenteras siffror för utsläpp, enligt Scope 1, 2 och 3, men 

även företagets arbete med kvalitet och etik, arbetsplats, mångfald, samhällsengagemang 

och leverantörskedja. SDG-målen nämns först i PwC Storbritanniens scorecard för 

räkenskapsåret 2016/2017 utan att tydligt adressera vilka mål som företaget arbetar aktivt 

med. Benämningen på PwC Storbritanniens fokusområden har ändrats till scorecarden 

för räkenskapsåret 2017/2018 och de nya benämningarna präglar även scorecarden för 

räkenskapsåret 2018/2019. Att PwC Storbritannien arbetar med SDG-målen framgår i 

scorecarden men däremot framgår det inte vilka exakta mål företaget fokuserar på. Den 

informationen kan utläsas först från tabellen på PwC Storbritanniens hemsida (Se Tabell 

8). Hållbarhetsrapporteringen i scorecarden sker enligt GRI-ramverken och PwC 

Storbritannien samverkar med FNGC sedan 2002. Valet av SDG-mål är naturligt enligt 

PwC eftersom de berörda SDG-målen går i linje med deras fokusområden och därmed 

finns det mest möjlighet för påverkan (PwCUK, 2019). Av den anledningen prioriteras 

just de SDG-målen över resterande. 
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5.5.2 EY Storbritannien 

EY Storbritanniens hållbarhetsrapportering påminner om PwC Storbritanniens 

hållbarhetsrapportering eftersom även EY Storbritannien redovisar deras påverkan enligt 

Scope 1,2 och 3. Även en jämförelse för två år tillbaka är tillgängligt. Inga SDG-mål 

rapporteras direkt men med hjälp av innehållsanalysen kan EY Storbritanniens 

hållbarhetsarbete kopplas indirekt till ett flertal SDG-mål (Se Tabell 9). Upplägget för de 

separata hållbarhetsrapporterna är likadant för de tre analyserade räkenskapsår. 

Hållbarhetsrapportern för räkenskapsåret 2018/2019 var ännu inte publicerad vid tillfället 

då denna studie utfördes och har därför inte kunnat analyseras. Ingen speciell anledning 

till varför EY prioriterar vissa fokusområden ges och med hjälp av innehållsanalys kan vi 

konstatera att EY har samma fokusområden i både Sverige och Storbritannien. 

5.5.3 KPMG Storbritannien 
 
Under första räkenskapsåret framgår inget om att KPMG Storbritannien stödjer FN:s 17 

hållbarhetsmål. Det framgår inte heller vilka standarder KPMG Storbritannien använder 

sig av i rapporteringen. Däremot har KPMG Storbritannien redan år 2015/2016 indirekt 

berört sju SDG-mål (Se Tabell 10), samt att de samarbetar med FNGC. Då vi enbart kan 

analysera de två första räkenskapsåren 2015/2016 samt 2016/2017 är det värt att ha i 

åtanke att möjligheten finns att KPMG Storbritannien inte har hunnit ändra sin 

hållbarhetsstrategi. Under de två analyserade räkenskapsåren finns det ingen förändring 

på hållbarhetsrapportens mönster.  

 

5.6 Sammanfattande resultat 

Analysen av den presenterade empirin leder oss till tre huvudsakliga resultat som anges 

nedan. 

Det första resultatet är att de olika revisionsföretagen använder sig av olika 

presentationsformer avseende hållbarhetsrapportering. Däremot visar studien att 

hållbarhetsarbetet inom The Big 4 i Sverige under den studerade tidsperioden (2016–

2019) i huvudsak presenterats i form av ett eget kapitel i årsredovisningen (Se Tabell 1). 

Ett undantag är KPMG som har valt en separat hållbarhetsrapport. Inom The Big 4 i 

Storbritannien under den studerade tidsperioden (2016–2019) har hållbarhetsarbete 
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huvudsakligen presenterats i form av separat hållbarhetsrapport (Se Tabell 2). Även här 

utgör KPMG ett undantag som har valt att presentera sitt hållbarhetsarbete i ett eget 

kapitel i årsredovisningen. Ingen utveckling avseende harmonisering av 

presentationsformer i Sverige och Storbritannien har kunnat utläsas från Tabell 1 och 

Tabell 2. 

 

Det andra resultatet är att hållbarhetsrapporterna innehållsmässigt skiljer sig åt mellan 

Sverige och Storbritannien. De innehållsmässiga skillnaderna är att The Big 4 i Sverige 

redovisar sitt hållbarhetsarbete huvudsakligen narrativt och The Big 4 i Storbritannien 

redovisar sitt hållbarhetsarbete huvudsakligen mätbart. Empirin som presenteras i 

studiens femte kapitel tyder på att The Big 4 i Sverige fokuserar mer på att göra direkt 

koppling mellan sitt hållbarhetsarbete och SDG-målen. I Sverige finns tecken på ökning 

av antalet direkt rapporterade SDG-mål hos PwC och Deloitte som har gått från noll till 

fyra respektive tre direkt rapporterade SDG-mål. KPMG har däremot minskat antalet 

direkt rapporterade SDG-mål från två till ett. I Storbritannien har vi kunnat konstatera att 

The Big 4 inte arbetar lika mycket med SDG-målen och SDG-målens koppling med 

företagets hållbarhetsarbete. Ingen ökning i antalet direkt rapporterade SDG-mål har 

kunnat utläsas förutom i KPMG:s fall där antalet direkt rapporterade SDG-mål ökar med 

ett mål mellan räkenskapsåren 2015/2016 och 2016/2017. Ett gemensamt mått för 

rapportering för Storbritanniens The Big 4 har varit Scope 1, 2 och 3. Alla företag som 

tillhör The Big 4 i Storbritannien och som har kunnat analyseras i denna studie, har 

redovisat påverkan på miljön enligt Scope 1, 2 och 3. 

 

Det tredje resultatet är att samtliga analyserade företagen är medlemmar i FNGC 

samarbetet. Enligt Tabell 3–7 samt Tabell 9–10 kan det konstateras att samtliga av de 

fyra största revisionsbyråerna i både Sverige och Storbritannien, är delaktiga i FNGC 

samarbetet men ingen utveckling har kunnat utläsas eftersom delaktigheten i samarbetet 

har påbörjats utanför studiens analyserade tidsram.  
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6. Analys och diskussion  
I detta kapitel analyseras de tre resultaten som denna studie har kommit fram till och 

kopplas till samt förklaras utifrån de teorier som denna studie bygger på. Vidare i kapitlet 

görs en analys av The Big 4:s hållbarhetsarbete och därefter följer en diskussion om 

studiens resultat och tidigare forskning. 

 

6.1 Analys av studiens tre resultat 

RESULTAT 1: Olika presentationsformer av hållbarhetsredovisning (formell 

harmonisering) 

Studiens första resultat är att de olika revisionsföretagen använder sig av olika 

presentationsformer avseende hållbarhetsrapportering, det vill säga att The Big 4 i Sverige 

presenterar sitt hållbarhetsarbete huvudsakligen i ett eget kapitel i årsredovisningen och 

The Big 4 i Storbritannien presenterar sitt hållbarhetsarbete huvudsakligen i en separat 

hållbarhetsrapport. Tidigare forskning poängterar att det finns ett stort landskap av olika 

standarder som kan användas vid hållbarhetsrapportering och det faktum att EU-

direktivet inte ställer krav på vilken eller vilka standarder som ska användas bidrar till 

mindre harmoniserad hållbarhetsrapportering (Tschopp & Huefner, 2014). Det bekräftas 

av denna studies första resultat som pekar på att presentationsformerna, skiljer sig åt 

mellan länderna (även om viss variation finns även inom respektive land). Studiens första 

resultat ger också stöd till tidigare forskning som menar på att hållbarhetsrapportering 

presenteras antingen i en separat rapport eller som en del av årsredovisningen 

(Bebbington et al., 2008). Det betyder att en formell harmonisering avseende 

presentationsform har inte uppnåtts.  

Studiens första resultat kan förklaras med hjälp av bland annat den mimetiska 

isomorfismen som tillhör den institutionella teorin. Utifrån den mimetiska isomorfismen 

kan studiens första resultat bero på att revisionsföretagen vill presentera sitt 

hållbarhetsarbete på ett sätt som även konkurrenterna på samma geografiska marknad gör 

för att inte riskera att stagnera eller förlora marknadsandelar på grund av en strategi som 
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eventuellt visar sig vara mindre lyckad. Det intygas även av Khan et al., (2018) som anger 

att den nationella kulturen och legitimiteten kan påverka hållbarhetsredovisningen.   

Även legitimitetsteorin skulle kunna förklara The Big 4 i Sverige och Storbritannien väljer 

olika presentationsformer för redovisning av hållbarhetsarbetet. Legitimitetsteorin är 

baserad på att företag försöker arbeta inom riktlinjer och normer innanför samhällets 

förväntningar, både de implicita och explicita förväntningarna (Deegan & Unerman, 

2011). Enligt Torre et al., (2018) forskning är diskussionen omfattande om vilken 

presentationsform inom icke-finansiell rapportering som uppfattas mer legitim enligt 

intressenterna.  Chan et al., (2014) menar att om samhället bedömer att ett företag inte 

arbetar på ett legitimt sätt kommer klienter och medarbetare inte vara långvariga i arbetet 

med företaget. Det betyder att företag aktivt måste arbeta med att sträva efter legitimitet 

eftersom det värdesätts högt av företagets intressenter. Khan et al., (2018) förklarar att 

hållbarhetsrapportering är mer frekvent bland företag på grund av de lagar som finns men 

också på grund av att samhället sätter större krav på företag att värna om miljön och arbeta 

aktivt med hållbarhet.  

RESULTAT 2: Innehållsmässig skillnad i hållbarhetsredovisning på grund av 

geografisk placering (materiell harmonisering)  

Studiens andra resultat är att innehållet i hållbarhetsrapporterna bland The Big 4 är olika 

i de två analyserade länderna, det vill säga The Big 4 i Sverige presenterar sitt 

hållbarhetsarbete huvudsakligen narrativt och The Big 4 i Storbritannien presenterar sitt 

hållbarhetsarbete huvudsakligen mätbart. 

Denna olikhet avseende narrativ och mätbar presentation av hållbarhetsarbete skulle 

kunna förklaras utifrån bristande vägledning och möjligheten att fritt välja mellan olika 

standarder som föredrar olika presentationssätt av hållbarhetsarbetet. Enligt Searcy & 

Bizikova (2015) har försök till harmonisering avseende innehåll funnits i många år. Trots 

mångåriga försök visar studiens andra resultat att hållbarhetsrapporteringen avseende 

innehållet ännu inte uppnåtts. Hoogervorst (2019) menar att företag världen över behöver 

en gemensam rapporteringsstandard eftersom hållbarhetsrapporteringen idag påverkas av 

oändligt många initiativtagare och standardsättare vilket försvårar 

harmoniseringsprocessen. Detta uttalande går i linje och stödjer tankegången med bland 
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annat studiens andra resultat eftersom om alla företag följer samma rapporteringsstandard 

kommer de innehållsmässiga skillnaderna att försvinna. 

Studiens andra resultat, det vill säga The Big 4 i Sverige presenterar sitt hållbarhetsarbete 

huvudsakligen narrativt och The Big 4 i Storbritannien presenterar sitt hållbarhetsarbete 

huvudsakligen mätbart, kan förklaras med hjälp av den institutionella teorin. Innehållet i 

hållbarhetsrapporten bestäms av nationella lagar som har formulerats på ett sätt som 

uppfyller EU-direktivets 2014/95 minimikrav om innehåll i hållbarhetsrapportering. The 

Big 4 i Sverige förklarar djupgående om hur arbetet med hållbarheten ser ut och utvecklas 

medan innehållet i The Big 4s hållbarhetsrapporter i Storbritannien är begränsad till siffror 

och jämförelsetal. Både Sverige och Storbritannien har nationella lagar om 

hållbarhetsrapportering. En potentiell bakomliggande orsak till skillnaden i innehållet kan 

bero på kraven som de nationella lagarna ställer i respektive land. Lagen som omfattar 

hållbarhetsrapportering i Storbritannien kräver presentation av KPI (Key Performance 

Index) vilket skulle kunna förklara den frekventa användningen av siffror och 

jämförelsetal som presenteras i hållbarhetsrapporterna (FinancialReportingCouncil, u.å). 

Lagen som omfattar hållbarhetsrapportering i Sverige ställer högre krav jämfört med EU-

direktivet 2014/95 avseende vilka företag som behöver upprätta en hållbarhetsrapport 

(antingen som en separat rapport eller som en del av årsredovisningen) men lagen ställer 

inga krav på mätbar presentation av hållbarhetsarbetet. Eftersom de nationella lagarna 

stiftas av varje enskild stat är staten en intressent till, i detta fall, The Big 4. Van der Tas 

(1988) påstår att materiell harmonisering handlar om harmonisering av innehållet i 

hållbarhetsrapporterna men utifrån studiens resultat har en materiell harmonisering inte 

uppnåtts bland The Big 4 i Sverige och Storbritannien då det finns innehållsmässiga 

skillnader i hållbarhetsrapporteringen. De innehållsmässiga skillnaderna är att The Big 4 

i Sverige redovisar sitt hållbarhetsarbete huvudsakligen narrativt och The Big 4 i 

Storbritannien redovisar sitt hållbarhetsarbete huvudsakligen mätbart. 

RESULTAT 3: De analyserade företagens medlemskap i FNGC (formell 

harmonisering) 

Studiens tredje resultat är att alla analyserade företag ingår i FNGC samarbetet. FNGC 

(u.d) menar att med hjälp av SDG-målen och medlemskap i FNGC samarbetet kan 

företags transparens öka samtidigt som flera viktiga världsproblem bekämpas. Searcy & 
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Bizikova (2015) menar på att när SDG-målen skapades ökade även företags möjligheter 

att harmonisera hållbarhetsrapporteringen eftersom målen är tydliga och alla företag kan 

sträva efter samma mål. Utifrån empirin i denna studie har vi inte kunnat utläsa den typen 

av förändring. 

Enligt denna studies tredje resultat har samtliga företag som tillhör The Big 4 i Sverige 

och Storbritannien ingått i FNGC samarbetet vilket tyder på en formell harmonisering 

enligt Van der Tas (1988) konceptualisering av processen harmonisering av 

hållbarhetsrapportering. Den formella harmoniseringen har däremot inte uppnåtts 

fullständigt då företagen inom The Big 4 använder sig inte av GRI eller OECD ramverken. 

Att hållbarhetsrapporteringen görs enligt GRI:s ramverk bidrar till att 

hållbarhetsrapporten är mer trovärdig (Torre et al., 2018). Genom att välja GRI ramverket 

tillmötesgås flera intressenters krav på en organisation (Torre et al., 2018). OECD 

ramverken innehåller policys som främjar flera viktiga punkter som till exempel 

jämställdhet och bra hälsa för alla. OECD har funnits i nästan 60 år och erbjuder 

rådgivning för internationella standarsättare vilket betyder att organisationen har positiv 

legitimitet (OECD, u.d). Tidigare studier gjorda av Searcy & Bizikova (2015) poängterar 

att hållbarhetsrapportering kommer utvecklas mycket och stödet som denna studie ger till 

en viss formell harmonisering kan vara ett tidigt skede på den utvecklingen.   

Studiens tredje resultat kan kopplas till legitimitetsteorin och intressentteorin på så sätt 

att genom strävan efter legitimitet tillmötesgås även intressenternas krav och tvärt om. 

Dessa två teorier är tillämpliga på studiens tredje resultat eftersom det inte finns lagkrav 

på att företagen ska ingå i FNGC samarbetet vilket betyder att det frivilliga valet att ingå 

i samarbetet kan ha påverkats av företagens intressenter. 

 

6.2 Analys av The Big 4:s hållbarhetsrapportering 

 
PwC Sverige har inkluderat SDG-målen, genom direkt rapportering, i sin 

hållbarhetsredovisning och en möjlig anledning till det kan vara att möta samhällets och 

intressenternas krav på dem. Att PwC Sverige väljer att implementera SDG-målen i deras 

hållbarhetsrapportering kan förklaras genom intressentteorin som presenteras av Deegan 
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och Unerman (2011). PwC Storbritannien inkluderar inte SDG-målen, genom direkt 

rapportering, i sin hållbarhetsredovisning utan hänvisar till sin hemsida där det finns mer 

information om bland annat vilka SDG-mål PwC Storbritannien kan påverka. PwC 

Storbritanniens engagemang avseende SDG-målen kan också förklaras av 

intressentteorin och strävan efter positiv legitimitet. 

 

EY Sverige inkluderar inga SDG-mål genom direkt rapportering för något av de 

analyserade räkenskapsåren men väljer att presentera en separat hållbarhetsrapport för 

räkenskapsåret 2018/2019 jämfört med tidigare räkenskapsår. I den separata 

hållbarhetsrapporten har all information om företagets hållbarhetsarbete samlats och trots 

att inga SDG-målen inkluderas genom direkt rapportering kan förändringen i 

presentationsform tolkas som ett tecken på ökat engagemang. Anledningen till det ökade 

engagemanget kan förklaras med hjälp av intressentteorin enligt vilken intressenterna kan 

påverka företags beteendemönster och öka engagemanget. En annan anledning kan också 

vara strävan efter legitimitet som kan bland annat uppnås genom att tillmötesgå 

intressenternas krav (Fernando & Stewart, 2014). EY Storbritannien inkluderar inte heller 

några SDG-mål genom direkt rapportering och det förekommer ingen förändring i 

presentationsformen. 

 

Deloitte Sverige inkluderar SDG-mål genom direkt rapportering och en möjlig anledning 

till det kan vara att offentliggöra den information som intressenterna har som 

förväntningar på dem (Deegan & Unerman, 2011). Syftet med mer utvecklad 

hållbarhetsrapportering är att skaffa mer legitimitet genom att minska informationsgapet 

mellan organisationen och intressenterna (Torre et al., 2018). 

 

KPMG Sverige inkluderar också SDG-mål genom direktrapportering. Detta kan påvisa 

att de är öppna och mottagliga för att anpassa sig efter samhällets förväntningar och 

normer för att minska legitimitetsgapet (Deegan & Unerman, 2011). KPMG 

Storbritannien inkluderar ett SDG-mål under det senaste räkenskapsåret (2016/2017) som 

har analyserats jämfört med noll SDG-mål under räkenskapsåret tidigare. Det kan vara 

ett tecken på eventuell utveckling och resultat av anpassning efter samhällets 

förväntningar.  
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Det kan konstateras att The Big 4 i Sverige huvudsakligen inkluderar SDG-mål i 

hållbarhetsredovisningen med direkt rapportering i större utsträckning jämfört med The 

Big 4 i Storbritannien. Det kan förklaras med hjälp av den mimetiska isomorfismen som 

tillhör den institutionella teorin eftersom de nationella lagarna i de analyserade länderna 

inte kräver koppling mellan företagens hållbarhetsarbete och SDG-mål. 

 

6.3 Diskussion  
 

Efter en analys av studiens tre resultat kan konstateras att hållbarhetsrapporteringen för 

The Big 4 i Sverige och Storbritannien skiljer sig åt, både avseende presentationsform och 

innehåll. En förklaring som ofta förs fram till den bristande harmoniseringen är bristen 

på en gemensam rapporteringsstandard. Hoogervorst (2019) påstår också att 

hållbarhetsrapporteringen i dagens samhälle påverkas av olika standardsättare som 

föredrar olika rapporteringssätt och innehåll vilket försvårar harmoniseringen. Det som 

krävs enligt Hoogervorst (2019) är en gemensam rapporteringsstandard som ska följas av 

alla förtag och på så sätt kommer harmonisering av hållbarhetsrapportering att uppnås på 

både materiell och formell nivå.   

 

 

Tschopp & Huefner (2014) har dock pekat på att standardsättare inom 

hållbarhetsrapportering har haft ett närmare samarbete jämfört med standardsättare inom 

finansiell rapportering och att detta nära samarbete, inom snar framtid, bör kunna 

resultera i ny standard som ska implementeras av väldigt många företag. När denna studie 

görs har det gått ett antal år sedan Tschopp & Huefner (2014) gjorde det påståendet men 

studiens resultat visar på att en harmonisering ännu inte uppnåtts. Tschopp & Huefner 

(2014) menar dock på att hållbarhetsrapportering fortfarande är i utvecklingsfasen vilket 

kan förklara denna studies resultat och bristen på harmonisering.  

 

Searcy & Bizikova (2015) påstår att när SDG-målen introducerades skulle 

hållbarhetrapporteringen bli harmoniserad eftersom alla företag har samma mål att sträva 

efter. Som studiens empiri visar har SDG-målen inte lett till harmonisering inom 

hållbarhetsrapportering och en möjlig förklaring skulle kunna vara bristande krav om 
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användning av SDG-målen på nationell nivå. FN menar att transparensen mellan 

företagen kommer att öka om SDG-målen implementeras i företags 

hållbarhetsredovisningar och därmed skulle även jämförbarheten att gynnas (UNGC, 

u.d.) 

 

EU-Direktiv 2014/95 är också ett försök till harmonisering inom hållbarhetsrapportering 

men endast på regional nivå vilket i detta fall är Europa. EU-Direktivet 2014/95 har fått 

kritik av Khan et al., (2018) som menar på att utifrån de resultat som kan utläsas ett par 

år efter att direktivet har varit i kraft främjas inte harmoniseringen av 

hållbarhetsrapportering lika mycket som EU påstår och som det var tänkt. Anledningen 

till det, menar Khan et al., (2018) är bristen på krav om användning av en viss standard 

Denna studies första och andra resultat ger stöd till Khan et al., (2018) påstående. 

 

UNGC har tillsammans med GRI skapat ett gemensamt initiativ som ska motivera och 

underlätta för organisationer att tillämpa SDG-målen. Tanken bakom initiativet är också 

att företag ska inkludera SDG-målen i den årliga rapporteringen genom att koppla det 

befintliga hållbarhetsarbetet till relevanta SDG-mål (UNGC, u.d.). Eftersom alla företag 

som har analyserats i denna studie ingår i FNGC samarbetet finns det förhoppning att 

SDG-målen kommer att inkluderas mer i hållbarhetsrapporteringen i framtiden. Tschopp 

& Huefner (2014) menar att jämförbarheten kommer att öka och utvecklas vid 

harmonisering av hållbarhetsrapporteringen vilket hade gynnat intressenterna. 
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7. Studiens slutsats, bidrag och förslag på vidare 
forskning  
I detta kapitel kommer först studiens tre huvudsakliga resultat att kopplas till studiens 

slutsats och därefter presenteras studiens olika bidrag. Kapitlet avslutas med förslag på 

vidare forskning och en diskussion av studiens begränsningar.  

 

7.1 Koppling mellan studiens resultat och studiens slutsats  
 

Huvudsyftet med rapporten har varit att undersöka och analysera hur The Big 4:s, 

hållbarhetsrapportering i Sverige respektive Storbritannien har förändrats över tid sedan 

SDG-målen infördes. Studiens syfte har också varit att analysera i vilken utsträckning 

The Big 4:s hållbarhetsrapportering är harmoniserad samt förklara hur harmoniseringen 

påverkas av företagens geografiska placering. För att uppnå detta syfte och besvara 

frågeställningen presenteras de tre huvudsakliga resultaten för denna studie. 

 

 
Studiens första resultat är att de olika revisionsföretagen använder sig av olika 

presentationsformer avseende hållbarhetsrapportering, det vill säga att The Big 4 i Sverige 

presenterar sitt hållbarhetsarbete huvudsakligen i ett eget kapitel i årsredovisningen och 

The Big 4 i Storbritannien presenterar sitt hållbarhetsarbete huvudsakligen i en separat 

hållbarhetsrapport. Detta betyder att en formell harmonisering avseende 

rapporteringsform har inte uppnåtts. Detta resultat ger stöd till Bebbington et al., (2008) 

studie som menar på att hållbarhetsrapporteringen presenteras som antingen en del av 

årsredovisningen eller som en separat hållbarhetsrapport. 

 

Studiens andra resultat visar på att det finns skillnad i innehållet av 

hållbarhetsrapporterna mellan de två analyserade länderna eftersom The Big 4 i Sverige 

presenterar sitt hållbarhetsarbete narrativt och The Big 4 i Storbritannien presenterar sitt 

hållbarhetsarbete mätbart det vill säga i form av siffror och procenttal. Det betyder att det 

inte har uppnåtts en materiell harmonisering. Detta resultat ger stöd till Hoogervorst 

(2019) som menar på att företag på internationell nivå behöver en gemensam 

redovisningsstandard för hållbarhetsrapportering för att harmonisering inom 
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hållbarhetsrapportering ska kunna uppnås. Med en gemensam redovisningsstandard 

kommer innehållsskillnaderna i hållbarhetsrapporterna att försvinna. 

 

Studiens tredje resultat är att alla analyserade företag i Sverige och Storbritannien är 

medlemmar i FNGC samarbetet vilket visar att det har uppnåtts en viss formell 

harmonisering inom hållbarhetsrapportering. 

 

Studiens slutsats är att det inte har uppnåtts en fullständig harmonisering med fokus på 

SDG-målen mellan The Big 4 i Sverige och Storbritannien eftersom The Big 4:s 

hållbarhetsrapportering skiljer sig mellan länderna avseende presentationsform och 

innehåll.  

 

När det gäller harmoniseringen bland The Big 4 inom respektive land är slutsatsen att 

harmoniseringen av presentationsform är huvudsakligen harmoniserad men det finns ett 

undantag i både länderna och det är KPMG.  Vidare kan det konstateras att det har 

uppnåtts en harmonisering avseende innehåll i hållbarhetsrapporteringen bland The Big 4 

i respektive land eftersom The Big 4 i Sverige presenterar hållbarhetsarbetet 

huvudsakligen narrativt medan The Big 4 i Storbritannien presenterar hållbarhetsarbetet 

huvudsakligen mätbart. Eftersom de nationella lagarna inte ställer krav på en viss 

redovisningsform eller koppling till SDG-målen kan en tolkning vara att företagen som 

gör någon typ av utveckling gör det i syfte att få positiv legitimitet och tillmötesgå 

intressenternas krav. Slutligen kan det också konstateras att det har uppnåtts en viss 

harmonisering (endast medlemskap i FNGC samarbetet) avseende rapporteringsform. 

 

 

7.2 Studiens bidrag   
Studiens empiriska bidrag är att fylla den informationsgap som finns om detta ämne då 

inga tidigare studier har undersökt The Big 4:s hållbarhetsrapporterings utveckling och 

harmonisering. Studiens empiriska bidrag tyder på att en fullständig harmonisering inom 

revisionsbranschen inte har uppnåtts. Studiens slutsats ger därför stöd till tidigare 

forskning om harmonisering av hållbarhetsredovisning som visar på att det finns stort 

antal frivilliga standarder inom hållbarhetsrapportering och att bristande vägledning för 
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användning av standarder i EU-direktivet 2014/95 bidrar till mindre harmoniserad 

hållbarhetsrapportering (Tschopp & Huefner, 2014). Trots EU:s försök till harmonisering 

menar Khan et al., (2018) att harmonisering inte har uppnåtts och att EU-direktivet 

2014/95 inte bidrar lika mycket till harmoniseringen som det var tänkt. Eftersom det 

förekommer skillnader i de nationella lagarna i de analyserade länderna avseende vad 

som ska finnas i en hållbarhetsrapport utöver EU-direktivets 2014/95 krav uppstår det 

skillnader i vilken information som presenteras. På så sätt ger studien stöd till en annan 

tidigare forskning som menar på att regional harmonisering kommer uppnås när EU-

direktivet kommer kräva användning av en viss standard (Khan et al., 2018).  

 

Studiens praktiska bidrag till revisionsbranschen är att branschen bör gynnas av en 

harmoniserad hållbarhetsrapportering som innehåller direkt koppling mellan företagens 

hållbarhetsarbete och SDG-målen. Anledningen till det är att den direkta kopplingen 

mellan företagens hållbarhetsarbete och SDG-målen är ett sätt att visa engagemang på 

eftersom den direkta kopplingen mellan hållbarhetsarbetet och SDG-målen är inte 

lagstadgat i de analyserade länderna. The Big 4 kan anses som en rollmodell i sin 

hållbarhetsrapportering på grund av sin storlek och utbud av tjänster inom 

hållbarhetsrapportering.  

 

Studiens samhälleliga bidrag är att mer harmoniserad hållbarhetsrapportering bör gynna 

jämförbarheten mellan företagen i branschen. Tschopp & Huefner (2014) menar på att en 

ny gemensam standard om hållbarhetsredovisning hade gynnat hållbarhetsrapporteringen 

och det hade blivit mer jämförbart. En harmoniserad hållbarhetsrapportering kommer 

också att underlätta jämförelsen av företag inom samma bransch i olika länder. EU-

Direktivet 2014/95 är ett försök att harmonisera hållbarhetsrapporteringen inom EU men 

som denna studie visar och som Khan et al., (2018) påpekar har EU-Direktivet 2014/95 

inte främjat hållbarhetsredovisningen till den grad som det var tänkt. 

Redovisningsbranschen spelar en viktig roll i samhället i de båda analyserade länderna i 

denna studie. Genom att använda sig av SDG-målen i hållbarhetsrapporteringen stödjer 

revisionsbranschen hållbarhetsrapporteringen och indirekt stödja ett hållbart samhälle. 

SDG-målen är väsentliga eftersom de tar sikte på den globala hållbarhetshelheten 

(Scheyvens et al., 2016).   
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7.3 Förslag på vidare forskning och studiens begränsningar 
Eftersom SDG-målen infördes år 2015 och ska vara uppfyllda år 2030 så finns ännu 

mycket utrymme för utveckling av engagemang från företagens sida. Ett förslag till vidare 

forskning är att utföra en liknande studie där påverkan av revisionen av hållbarhetsarbetet 

bedöms. I dagsläget finns det ingen lag som kräver att hållbarhetsrapporterna ska 

granskas av en revisor men det kan öka legitimiteten på rapporten. Därför är det intressant 

att undersöka om det finns ett samband mellan hållbarhetsrapporter som revideras av en 

revisor och kopplingen till SDG-målen i hållbarhetsrapporterna. 

 

Ett annat förslag på vidare forskningen är en studie med fokus på flera länder i Europa 

för att analysera hur EU-direktivet har påverkat harmoniseringen av 

hållbarhetsredovisningen. Även en jämförelse mellan olika kontinenter kan vara aktuell 

för att kunna jämföra Europas nivå av harmonisering med resten av världen. 

 

Studiens begränsningar har haft en påverkan på studiens helhet och kommer därför lyftas 

fram även i detta avslutande kapitel. Den begränsningen som har påverkat studien mest 

är de uteblivna årsredovisningar och hållbarhetsrapporter från de analyserade företagen. 

Följande företag har inte kunnat analyseras fullständigt på grund av opublicerade 

årsredovisningar och/eller hållbarhetsrapporter. 

 

Sverige: 

1. KMPG räkenskapsår 2018/2019 

Storbritannien: 

2. EY räkenskapsår 2018/2019 

3. Deloitte räkenskapsår 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 och 2018/2019 

4. KPMG räkenskapsår 2017/2018 och 2018/2019 

 

Trots upprepande försök har inte vi kunnat få de årsredovisningar och 

hållbarhetsrapporter för de räkenskapsår som anges ovan. På grund av det uteblivna svaret 

på vår förfrågan om de opublicerade årsredovisningar och/eller hållbarhetsrapporter valde 

vi att endast analysera data som presenteras i de tillgängliga årsredovisningar, 

hållbarhetsrapporter och information från hemsidor som företagen hänvisade till i 

årsredovisningar och hållbarhetsrapporter.  
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Studiens andra begräsning har varit den subjektiva tolkningen av informationen om 

indirekt rapportering till SDG-mål. För att minimera risken för subjektivitet i studien har 

datainsamlingen från företagens årsredovisningar, hållbarhetsrapporter och hemsidor, 

som företagen hänvisade till i årsredovisningar och hållbarhetsrapporter, gjorts av båda 

författarna. Därefter har båda författarna analyserat all data som har samlats in för att 

bekräfta att samma tolkningar har gjorts. 
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Bilaga 1. Exempel på kodningsmall 
 
Tabell 11 Exempel kodningsmall 

SDG mål 2016    Direkt rapportering  Indirekt rapportering   Mätbart 

                     SDG-mål                      SDG-mål 
 

1. Ingen fattigdom 1                   1                             0                      1  

2. Ingen hunger 1                   0                             1                      1  

3. God hälsa och välbefinnande 1                   1                             0                      0   

4. God utbildning för alla 1                   1                             0                      1  

5. Jämställdhet 0                   0                             0                      0  

6. Rent vatten och sanitet för alla 0                   0                             0                      0  

7. Hållbar energi för alla 0                   0                             0                      0  

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 1                   1                             0                      1  

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 0                   0                             0                      0  

10. Minskad ojämlikhet 0                   0                             0                      0  

11. Hållbara städer och samhällen 1                   1                             0                      0   

12. Hållbar konsumtion och produktion 0                   0                             0                      0  

13. Bekämpa klimatförändringarna  0                   0                             0                      0  

14. Hav och marina resurser 0                   0                             0                      0  

15. Ekosystem och ekologisk mångfald 1                   1                             0                      1  

16. Fredliga och inkluderade samhällen 1                   1                             0                      0   

17. Genomförande och partnerskap  0                   0                             0                      0  
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Bilaga 2. Presentationsform Sverige 
 
Tabell 12 Översikt över presentationsform för The Big 4 i Sverige 

Sverige Endast årsredovisning Separat hållbarhetsrapport Totalt 

2015/2016 2 2 4 

2016/2017 3 1 4 

2017/2018 3 1 4 

2018/2019 2 1 3 
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Bilaga 3. Presentationsform Storbritannien 
 

Tabell 13 Översikt över presentationsform för The Big 4 i Storbritannien 

Storbritannien Endast årsredovisning Separat hållbarhetsrapport Totalt 

2015/2016 1 2 3 

2016/2017 2 1 3 

2017/2018 0 2 2 

2018/2019 0 1 1 
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