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I 

 

Sammanfattning 
Begreppet hållbarhet definieras som ”en utveckling som tillfredställer dagens behov 

utan att äventyra kommande generations möjligheter att tillfredställa sina behov”. Inom 

företagsvärlden blir det allt mer vanligt att hållbarhetsrapportera vilket även 

organisationer tagit efter. Mycket forskning har bedrivits inom hållbarhetsormrådet, 

dock har författarna sett att det saknas forskning kring hur mega-event ställer sig till 

begreppet. Detta resonemang har lett författarna till följande problemformulering:  

 

 Hur har utvecklingen av hållbarhetsrapportering sett ut över tid i mega-event? 

 

Studiens teoretiska ramverk inleds med en historisk utveckling av CSR från 1950-talet 

fram tills idag samt hur det används i mega-event. Vidare diskuteras Intressentteorin 

och Legitimitetsteorin. Detta följs av gemenemans definition av CSR vilket är 

hållbarhet. Slutligen presenteras hållbarhetsrapportering och olika ramverk som 

används. Framförallt fokuserar studien på GRI vilket är de ramverk som används 

flitigast bland företag och organisationer för att mäta hållbarhet. Hållbarhet mäts genom 

tre olika teman: miljö, social och ekonomisk. 

 

Författarna har genomfört studien i form av en kvantitativ innehållsanalys där officiella 

rapporter från OS har kodats. Valet av OS grundas i att de klassas som typexempel av 

mega-event. Innehållsanalysens kodningsmanual är utformad med hjälp av riktlinjer 

från GRI samt kompletterat med branschspecifika indikatorer från OGI. Totalt sett har 

30 officiella rapporter kodats, från 1952-2010, om 57 olika indikatorer indelade i de 

olika temana för att ta reda på hur hållbarhetsrapporteringen har utvecklats över tid.  En 

jämförelse har gjorts mellan sommar- och vinter-OS för att urskilja om det funnits några 

skillnader. 

 

Vad studien kan visa på för resultat är att utvecklingen inom hållbarhetsrapporteringen i 

mega-event över tid har haft en positiv utveckling. Vad gäller rapporteringen av 

sommar- respektive vinter-OS kan studien konstatera att skillnader likväl som likheter 

funnits. Detta trots att ett sommar-OS är ett betydligt större arrangemang än vad ett 

vinter-OS är. Studien kan vidare fastställa att de tre olika temana har utvecklats i olika 

takt. Temat ekonomi har haft den mest horisontella utvecklingen och temat miljö har 

stått för den mest radikala utvecklingen.   

 

Författarna anser att utvecklingen beror på den ökade efterfrågan och medvetenheten 

hos dess intressenter. Samhället har blivit bättre på att göra sin röst hörd samtidigt som 

företag har blivit bättre att lyssna på vad som efterfrågas. Dock belyser författarna på 

utvecklingsområden då resursutbytet inte är komplett.  
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1. Inledning 
Organisationsformen mega-event är storslagna kulturevenemang som drar till sig en 

massiv publik världen över. Det är därför viktigt att dessa använder sig av CSR och 

hållbarhet eftersom de kan användas till att skapa ett miljövänligare och mer 

långsiktigt mega-event. Syftet med denna studie är därför att fylla det forskningsgap 

som finns genom att studera hur utvecklingen av hållbarhetsrapportering sett ut över tid 

i mega-event.  

 

1.1 Problembakgrund  
Inom företagsvärlden har Corporate social responsibilities (CSR) vuxit explosionsartat 

under den senare halvan av 1900-talet (Walker et al., 2010, s. 659). Även inom 

sportvärlden har föreningar visat ett ökat intresse de senaste 20 åren för att vara goda 

samhällsmedborgare. Föreningar och organisationer känner en växlande känsla av 

socialt ansvar och ser det inte längre som ett måste utan snarare som en självklarhet. 

(Kott, 2005) I en studie av Robinson (2005, s. 13) visas, ur ett historiskt perspektiv, hur 

idrottsföreningar i USA fått ett ökat socialt ansvarstagande. Utvecklingen har varit 

massiv och idag har i stort sett alla professionella idrottsföreningar ett program för att 

stödja det lokala samhället i anslutning till deras klubb (Robinson, 2005, s. 15). CSR har 

även blivit vanligare inom idrottsevent. Exempelvis så används CSR för att främja 

Super Bowl XL:s  varumärke, bidra till bättre rykte samt att stärka dess 

konsumentlojalitet (Babiak & Wolfe, 2006, s. 312). 

 

CSR är ett begrepp som innebär att hela företaget jobbar med att skapa fördelar för 

företaget. Dessa fördelar grundar sig i ekonomiska, sociala och miljömässiga teman. 

(Grankvist, 2009, s. 17) Forskning visar på att CSR är och kommer att bli ett än 

viktigare verktyg för att skapa konkurrensfördelar i framtiden. Ledningen måste kunna 

profilera sitt företag på ett sätt som tilltalar företagets intressenter vilket CSR också 

syftar till. (Wang, 2011, s. 788-789) CSR innefattar ett långsiktigt tänk där den 

långsiktiga vinningen är viktig. CSR och hållbarhet har i grunden samma betydelse trots 

deras olika ursprung (Borglund et al., 2012, s. 22). Desto mer insatt ett företag blir i 

ämnet desto mer tenderar företaget att använda begreppet hållbarhet istället för CSR 

(Grankvist, 2009, s. 21).  Därav är det i dagens samhälle näst intill omöjligt att undvika 

begreppet hållbarhet (Bebbington, 2001, s. 129). Enligt FN:s världskommission 

myntades begreppet 1987 med definitionen på hållbarhet som ”en utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov” (WCED, 1987). 

 

Mycket forskning som bedrivs inom CSR fokuserar på företag och hur de ska kunna 

vinna konkurrensfördelar. Författarna har även sett att inom organisationer och statliga 

myndigheter har användandet av CSR ökat (Albareda et al., 2007, s. 391; Lindgreen et 

al., 2009, s. 304). Ökningen beror på att organisationer och statliga myndigheter även de 

insett vikten av att CSR kan stärka ens roll i samhället. (Lichtenstein et al., 2004, s. 16; 

Lindgren et al., 2009, s. 303). Då organisationer ofta ska tillfredställa många 

intressenters behov har CSR visat sig vara fördelaktigt då hänsyn tas till fler grupper i 

Inledning Teori Metod Resultat 
och Analys 

Slutsats 
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samhället. Begreppet blir således viktigare vilket innebär att inte bara företag måste ta 

till sig konceptet utan även organisationer och statliga myndigheter. En organisation 

brukar beskrivas som ett samarbete där gemensamma intressen mellan individer och 

grupper främjas (NE, 2013a). Det finns många olika typer av organisationsformer, stora 

som små. Ett exempel där gemensamma intressen kommer samman är i form av ett 

mega-event. Mega-event är som organisationsform storslagna kulturevenemang som 

sprids världen över med dess uppseendeveckande karaktär, internationella betydelse och 

globaliserade genomslagskraft. Eventen arrangeras genom statliga organisationer 

tillsammans med internationella privata aktörer. (Roche, 2000, s. 1) 

 

Ett Olympiskt Spel (OS) brukar vara ett typexempel på mega-event. 

Organisationsformen bakom ett OS är speciell när det kommer till planering och 

genomförande då eventet är unikt i dess utformning. Detta eftersom planeringsfasen är 

begränsad till sju år (SOK, 2010, s. 15), arbetsstyrkan varierar kraftigt under en kort 

period då tusentals volontärer anställs under spelen och att den politiska situationen i 

värdstaden uppmärksammas (Malfas, 2004, s. 209). Till detta kommer det mediala 

trycket, tusentals atleter och hundratusentals besökare som alla förväntar sig ett 

spektakulärt mega-event. Därför anses OS som mega-eventens mega-event. I takt med 

att eventen blir större blir det mer fokus på hur eventen arrangeras och det ligger mer 

prestige i att få arrangera ett evenemang (Bergin, 2010). Ett OS ställer stora krav på 

värdstaden och kan medföra både fördelar och nackdelar (Zimbalist, 2010, s. 8). Det 

krävs att staden har bra infrastruktur för att kunna ta hand om de tusentals människor 

som besöker ett mega-event. Mycket av det som byggs för att kunna organisera ett så 

bra mega-event som möjligt kan sätta fart på den lokala ekonomin och därmed gynna 

staden. (Zimbalist, 2010, s. 8) Ett problem flertalet orter som arrangerat OS haft är att 

hålla sig till den uppsatta budgeten. Arrangemanget tenderar att skena i kostnader och 

under tidsplanen på sju år har budgeten sedan 1976 överskridits i genomsnitt med 200 

% (Jennings, 2012).  

 

För att kunna skapa ett långsiktigt evenemang som gynnar värdstaden har det blivit 

viktigare för IOK att ta till sig begreppet hållbarhet. I mega-event som ofta har ett 

slutdatum finns hållbarhetsplanering med i stor utsträckning fram till att eventet är slut, 

men vad händer efter slutsignalen?  Görs en återblick på sommar-OS i Peking 2008 och 

Aten 2004 ser författarna att massiva arenor byggdes vilka idag står tomma och inte 

används på ett effektivt sätt. Detta är exempel på “vita elefanter” ett begrepp för att 

uttrycka en negativ långsiktig investering (Robinson & Torvik, 2005, s. 197; Zimbalist, 

2010, s. 11). Ett sätt att undvika detta skulle kunna vara att hållbarhetsrapportera. Det 

finns idag olika system för hållbarhetsrapportering. De vanligaste modellerna av 

hållbarhet och dess rapportering innehåller tre stycken olika teman vilka tar hänsyn till 

miljön, sociala och ekonomiska aspekter (Hopwood et al., 2005, s. 48; Moneva et. al., 

2006, s. 121; WCED, 1987). Rapportering av hållbarhet är en viktig del för 

organisationer. Det finns flera olika nationella och internationella organ som 

tillhandahåller olika typer av rapporteringssystem (Adams & Narayanan, 2007, s. 71). 

Global Reporting Initiatives (GRI) är ett rapporteringssystem vilket har utvecklats för 

att hjälpa till att mäta och utvärdera hållbarheten inom en organisation. (Moneva et. al., 

2006, s.126) Enligt Hohnens (2012, s. 2, 5) rapport om framtiden för 

hållbarhetsrapportering beskrivs GRI som det ramverk vilket är mest använt samt det 

första rapporteringssystem att bli utvecklat. Inom IOK har egna riktlinjer tagits fram för 

att skapa ett mer hållbart OS vilket en värdstad måste ta i beaktning när de söker om att 
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få arrangera ett spel. Dessa riktlinjer kallas för Olympic Global Impact (OGI) (IOC, 

2012a, s. 25). 

1.2 Problemdiskussion  
OGI är ett mätinstrument som riktar sig till att mäta de ekonomiska, miljömässiga och 

sociala temana. Ett problem med detta mätinstrument är att det endast stäcker sig över 

12-årsperiod. Dispositionen av mätning är gjord så att två år efter att spelen har 

avslutats mäts resultatet vilket kan innebära att organisationen inte får veta hur landet 

kommer att gynnas i framtiden. (Gratton & Preuss, 2008, s.1924) OGI har vuxit fram 

genom ”the Olympic Movement”, den olympiska rörelsen. Den syftar till att bidra till en 

mer harmoniserad och bättre värld genom hållbarhetsutveckling. Den olympiska 

rörelsen är en serie av olika principer av hållbarhetskaraktär (Chappelet, 2008, s. 1884) 

och syftar inte bara till att kolla på miljöfaktorer utan även socioekonomiska faktorer, så 

som att stärka vissa roller hos kvinnor, unga och urbefolkningar. (IOC, 2012b, s. 23)  

 

Varje gång som ett OS arrangeras uppmärksammans det kraftigt i massmedia. Det är 

intresseväckande rubriker som skapas tillammans med häpnadsväckande reportage om 

hur OS har påverkat arrangörsstaden och dess land. IOK:s önskan mot en mer 

harmoniserad värld syftar till att skapa transparens mellan den arrangerade värdstaden 

och dess intressenter. Detta för att öka medvetenheten kring eventuella problem och 

därmed skapa mervärde för samhället.  Vid OS i Peking 2008 hamnade Kina i fokus och 

en livlig debatt fördes om hur Kina behandlade de mänskliga rättigheterna (Lindberg et 

al., 2007). Ytterligare diskussion fördes gällande hur den förorenade luften kom att 

påverka atleterna (SvD, 2007). Innan OS kan börja pågår ett massivt uppbyggnadsarbete 

för att spelen ska bli så framgångsrika som möjligt. Av detta följer ofta vissa bakslag, 

exempelvis har kommande sommar-OS 2016 i Rio de Janeiro skakats av en skandal där 

33 000 kilo döda fiskar hittats i en sjö på grund av syrebrist. Myndigheterna i Rio de 

Janeiro måste se över miljöförhållandena för att detta inte ska upprepas under OS 

(Svahn, 2013). Kommande vinter-OS i Sotji 2014 har en budget som överstiger tidigare 

budgetar med rejäl marginal. Enligt SvD (2013) så ligger budgeten på 330 miljarder 

kronor men kan komma att stiga. I jämförelse går det se att senaste vinter-OS i 

Vancouver kostade 39,6 miljarder kronor att arrangera. Rysslands höga siffror har 

mycket med korruption att göra.  

 

Utvecklingen av samhällets kunskap och medvetenhet gällande hållbarhet har medfört 

att organisationer måste bli bättre på att tillgodose intressenters behov. CSR kan vara ett 

verktyg till att belysa ens styrkor och svagheter vilka leder till att organisationen får 

ökade konkurrensfördelar (Porter & Kramer, 2006, s. 80). Dessa ökade 

konkurrensfördelar har hjälpt till att skapa ett mer hållbart samhälle, framförallt genom 

att lyssna på ens intressenter och på så sätt skapa en dialog om vad de efterfrågar. 

Konceptet hållbar utveckling är ett resultat av den ökade medvetenheten om 

förhållandet mellan miljöproblem och socioekonomiska frågor såsom fattigdom och 

ojämlikheter (Hopwood et al., 2005, s. 39). Hållbarhet är ett begrepp som syftar till både 

nutid och framtid, detta innebär att både de sociala och miljörelaterade behoven för 

människan ska vara uppfyllda (Gray & Bebbington, 2001, s. 296). Det finns många 

olika definitioner av hållbarhet och hur samhället/företag/människor använder sig av 

begreppet är också olika, en sak som alla forskare är överens om är att samhället 

behöver förändras. (Hopwood et al., 2005)  
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Förändringen gäller även i event. CSR kan där vara ett verktyg till att utveckla 

hållbarheten och därmed skapa ett smartare och mer långsiktigt mega-event. Vinter-OS i 

Lillehammer 1994 var det första spelet med hållbarhetstänk, de inkluderade miljön i sin 

planering (IOC, 2012a, s.16). De två senaste OS:en arrangerades i Vancouver 2010 och 

London 2012. Båda spelen ansågs ha framstående hållbarhetstänk. Vancouver anses 

fortfarande dra nytta av spelen eftersom deras hållbarhetsplan var så framgångsrik. De 

nya arenorna som byggdes och den förbättrade infrastrukturen utnyttjas idag effektivt av 

lokalbefolkningen (Alberts, 2011, s. 30). Inför OS i London 2012 satsades mycket 

resurser på ett hållbart evenemang, exempelvis så städades gamla industriutsläpp upp. 

Deras vision om att bidra till en bättre eftervärld har gjort att London 2012 kan stå som 

modell för kommande olympiader. Detta eftersom London 2012 haft ett hållbarhetstänk 

redan från början och efter att OS slutat finns en planering för hur London ska dra nytta 

av spelens framfart. (Botha, 2012) 

 

Mycket forskning har bedrivits inom hållbarhetsområdet och många uppsatser har 

publicerats. Ämnet är ständigt aktuellt och under utveckling. Genom sökningar i 

databasen DiVA har författarna funnit att de uppsatser som blivit publicerade främst 

handlar om hållbarhetsutveckling och CSR inom företag. Författarna har sett att 

forskning inom CSR i organisationer är relativt begränsad vilket bekräftas av Lindgreen 

et al. (2009, s. 304) och Roche (2000, s. 5). Vidare finns forskning inom området för 

hållbarhetsrapportering och hur dess utveckling sett ut i företag. På grund av den ökade 

utvecklingen av CSR i organisationer anser författarna att ett forskningsgap finns att 

fylla genom att studera hållbarhetsutvecklingen över tid i organisationsformen mega-

event. Mega-event bedrivs under en begränsad tidsperiod och till skillnad från ett 

företag finns ett bestämt slutdatum. Därför är det intressant att studera hur mega-event 

tar till sig begreppet hållbarhet och hur detta framgår i hållbarhetsrapportering. 

Författarna har därmed kommit fram till följande problemformulering.  

1.3 Problemformulering 
Hur har utvecklingen av hållbarhetsrapportering sett ut över tid i mega-event? 

1.4 Syfte 
Studiens syfte är att studera hur hållbarhetsrapportering sett ut över tid i mega-event. 

Detta med hjälp av GRI:s riktlinjer kompletterat med branschspecifika indikatorer från 

OGI. De mega-event författarna ämnar studera är olympiska spel eftersom de av Roche 

definieras som ett typexempel. Författarna vill studera om det finns någon förändring i 

rapportering av hållbarhet över tid. Denna studie riktar sig till potentiella arrangörer för 

mega-event samt globala intressenter. Studiens praktiska och teoretiska relevans ämnar 

se om skillnader finns i utvecklingen av hållbarhetsrapporteringen mellan vinter- och 

sommar-OS. Vidare bidrar studien med forskning som pekar på utvecklingsområden 

inom hållbarhetsrapportering. 
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2. Teori 
Detta kapitel kommer att beskriva hur intressenternas medvetenhet och efterfrågan 

gällande ett globalt hållbart samhälle har vuxit fram. Vidare kommer mega-eventens 

potential genom användandet av CSR att förklara vilken nytta det kan ha för samhället. 

Organisationer måste kunna visa på dess styrkor och svagheter för att på så sätt skapa 

transparens ut mot ens intressenter. Detta görs genom att företag och organisationer 

använder sig av hållbarhetsrapportering.  

  

2.1 CSR 
Corporate social responsibility (CSR) är ett begrepp som syftar att se till företag och 

organisationers sociala ansvarstagande (NE, 2013b). CSR bruka delas in i ekonomiska, 

sociala och miljömässiga teman (Cramer, 2006, s. 13; Grankvist, 2009, s. 17). CSR 

implementeras frivilligt i företag för att förbättra exempelvis arbetsmiljön, finansiella 

beslut och produkters miljöpåverkan nu och i framtiden. Detta är något som på senare 

tid har blivit mycket viktigt och användandet av CSR i företag i Sverige och runt om i 

världen har ökat (NE, 2013b). Grundstenar som International Standard Organisation 

(ISO), Global Reporting Initiatives (GRI) och Organisation for Economic Co-operation 

and Development (OECD) bygger på teorier inom CSR (Carmer, 2006, s. 20-21; NE, 

2013b). Företag som agerar på den globala marknaden har högre förväntningar på sig att 

arbeta med CSR (Cramer, 2006, s. 13). Stora företag har inte råd att utsättas för dåligt 

rykte på grund av exempelvis kränkning av de mänskliga rättigheterna eller 

miljöskandaler. Istället är det viktigt för företag att hitta ett sätt att jobba på där CSR 

kan bidra med nytta för företaget genom exempelvis utökade marknadsandelar, 

innovativkraftig och motiverande personal. (Cramer, 2006, s. 13-14) 

 

CSR som begrepp har fluktuerat inom affärsvärlden länge och litteratur finns att hämta 

redan från början av 1930-talet (Carroll, 1999, s. 268-269). Begreppet har genom åren 

förändrats och det var först på 1950-talet som begreppet började ta den form som idag 

används (Carroll, 1999, s. 268). Det som idag brukar betraktas som den moderna 

formen av CSR grundar sig i Howard R. Bowens bok ”Social Responsibilities of the 

Businessman” (Carroll, 1999, s. 269). Bowen (1953) var den första som började 

beskriva CSR från det tidigare begreppet Social Responsibility (SR). Under 1960-talet 

skedde en förändring och CSR-begreppet breddades. Definitionen av begreppet blir mer 

exakt (Carroll, 1999, s. 270). Davis (1960, s. 70) beskriver CSR som att företags beslut 

och handlingar inte endast gynnar de ekonomiska och tekniska delarna av företaget utan 

även delar utanför företaget. Davis (1967, s. 46) stod fast vid denna definition i sju år 

till dess att han påpekade att socialt ansvar kommer ifrån den oro de etiska 

konsekvenskerna ens handlingar har. Eftersom dessa handlingar kan påverka andras 

intressen är det viktigt att de är rätt för ens eget företag.   

 

Utvecklingen av begreppet fortsatte under 1970-talet då en tredimensionell definition 

presenterades av Committee for Economic Development (CED) (1971, refererad i 

Carroll, 1999, s. 275). Modellen är uppbyggd i tre cirklar där den första cirkeln 

innehåller grundläggande ansvarstagande för ett fungerande ekonomisk samhälle, 

exempelvis jobb, produkter och ekonomisk tillväxt. Mittencirkeln omfattas av 

Teori Metod Resultat 
och Analys 

Slutsats 
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ansvarstagande för det ekonomiska samhället och dess känslighet mot förändringar i 

sociala värderingar och prioriteringar. Exempelvis kan företag med ett nytt miljöskydd 

anställa och behandla dess personal annorlunda, få mer rigorösa förväntningar från 

kunder, rättvis behandling av varor och skydd mot skador. Den yttersta cirkeln belyser 

det växande men fortfarande vaga ansvaret som näringslivet bör ta för att bli mer 

involverad i utvecklingen av den sociala miljön där ett exempel är att jobba mot 

fattigdom. (CED, 1971, refererad i Carroll, 1999, s. 275) Fortsatt forskning 

presenterades i en artikel av Davis (1973, s. 312) där två kända forskares olika syn på 

CSR diskuterades. Friedman är emot CSR och arbetar istället för att maximera nyttan 

för aktieägare. Enligt Davis (1973, s. 312) så hävdar Friedman att "few trends could so 

thoroughly undermine the very foundations of our free society as the acceptance by 

corporate officials of a social responsibility other than to make as much money for their 

stockholders as possible". Motståndaren i denna debatt är, enligt Davis, Samuelson som 

hävdar att "a large corporation these days not only may engage in social responsibility, 

it had damn well better try to do so". Utifrån dessa resonemang har Davis (1973, s. 312-

313) definierat CSR som företagets behandling av, och svar på, frågor utanför de smala 

ekonomiska, tekniska och lagliga krav som ställs på företaget. Detta innebär att det 

sociala ansvaret som ett företag bär börjar där lagen slutar. 

 

I början av 1980 var definitionen av CSR på väg att suddas ut och istället ersättas av 

undergrupper till CSR. Exempel på detta var corporate social responsiveness, corporate 

social performance (CSP), företagsetik och intressentteorin. (Carroll, 1999, s. 284) 

Många intressanta diskussioner fördes därför under 80-talet, bland annat av Jones 

(Carroll, 1999, s. 284). Jones (1980, s. 59-60) definierar CSR som företagets ansvar ut 

mot grupper i samhället, bortom dess aktieägare, lagar och fackliga avtal. Definitionen 

har två kritiska aspekter, den första är att CSR måste vara frivilligt från företagets sida. 

Lagar och fackliga avtal är inte frivilliga och räknas därför inte till CSR. Den andra 

kritiska punkten är att företagets ansvar går djupare och ser inte bara till aktieägare utan 

även till kunder, anställda och leverantörer. Jones (1980, s. 65) förde vidare en 

diskussion om att CSR ska ses som en process i företaget och inte som ett resultat av ett 

beslut. En forskare som diskuterade kring olika undergrupper av CSR var Epstein 

(1987, s. 104-106). Hans definition av CSR var att företags sociala ansvar grundar sig i 

beslut från organisationen i frågor rörande speciella problem som har positiv inverkan 

på relevanta intressenter runt om företaget. Hans tillägg till CSR bestod i en förklaring 

av företagsansvar och företagsetik som han senare sammanlänkade i vad han kallar 

”corporate social policy process”.  

 

Under 1990-talet växte inte många nya unika definitioner av CSR fram. Istället bedrevs 

diskussionen inom andra områden så som intressentteorin och företagsetik (Carroll, 

1999, s. 288). Carroll (1991, s. 40) gick tillbaka till CSR och beskrev CSR i en pyramid 

i fyra våningar. Första och grundläggande våningen är av ekonomisk karaktär och 

beskrivs som en bas för att de andra våningarna ens ska fungera. Den ekonomiska 

funktionen är och har länge varit samhällets grundsten och konsumenter förväntar sig 

att produkter och service ska finnas på marknaden. Exempelvis beskriver Carroll (1991, 

s. 40-41) att det är viktigt för företag att behålla en stark position på marknaden. Nästa 

nivå i pyramiden är av legal karaktär. Samhället är uppbyggt på lagar och regler som 

måste följas. Förväntningar av ekonomisk karaktär som intressenter har på företaget 

härstammar från lagen och måste följas. Denna våning kan beskrivas som en 

samhällsenlig kod för oacceptabel verksamhet (Carroll, 1991, s. 42). Den tredje 

våningen i pyramiden är av etisk karaktär. De tidigare våningarna har stor inverkan på 
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det etiska samhället då lagar och regler reglerar samhället. Trots detta finns de etiska 

riktlinjerna i samhället för att förbjuda vissa aktiviteter, trots att de inte är förbjudna i 

lagen. Det etiska ansvaret ger uttryck åt dessa aktiviteter och skapar en trygghet för 

konsumenter, anställda, aktieägare och samhället vad gäller rättvisa och intressenters 

moraliska rättigheter. (Carroll, 1991, s. 41) Toppen på pyramiden består av filantropiskt 

ansvar. Det innebär att samhället har förväntningar på företag om att vara goda 

samhällsmedborgare. Detta innebär att företag väljer att ingår i aktiviteter eller program 

som främjar välfärd och goodwill. Exempel på detta är att företag bidrar med 

ekonomiska tillgångar eller arbetstid i form av utbildning. Skillnaden mellan den etiska 

nivån och den filantropiska är att i den senare har företag inte förväntningar på sig att 

ställa upp. Bidrag uppskattas till välgörande ändamål men anses inte som oetiskt om 

företag inte skulle ställa upp. (Carroll, 1991, s. 42) Carroll (1991, s. 43) har tydligt 

beskrivit att företag inte bör uppfylla pyramiden steg för steg utan alla våningar ska vara 

uppfyllda samtidigt. De företag som har en uttalad CSR- strategi bör sträva efter att göra 

en vinst, följa lagen, rätta sig efter etiska riktlinjer och vara goda samhällsmedborgare. I 

figur 1 syns Carrolls pyramid. 

 

 
Figur 1. Carrolls Pyramid 

 

Källa: (Carroll, 1991, s. 42) författarnas bearbetning. 

2.1.1 CSR idag 
Marknaden förväntar sig att företag och organisationer idag arbetar med någon form av 

CSR (Borglund, 2012, s. 12; Dobers, 2010). Beroende på företagets storlek och vilken 

marknad de agerar inom kan förväntningarna från samhället se lite olika ut. Cramer 

(2006, s. 13) menar att internationella företag idag har högre förväntningar från 

samhället om att jobba med CSR-strategier. Eftersom CSR implementeras frivilligt av 

företag så förväntas företagen själva arbeta fram den plan som innehåller uppgifter 

gällande miljömässiga och sociala mål. Dessa mål går hand i hand med företagets vision 

och strategi. (Cramer, 2006, s. 14) Vidare anser Grankvist (2012, s. 24-25) att det är 

viktigt för företag att ta hänsyn till det etiska ansvaret. Eftersom de tre temana lätt kan 

kollidera med varandra finns ett tema som indikerar på hur en verksamhet ställer sig till 

vissa beslut. Det är då frågan om hur ett etiskt övervägande kan komma att avgöra 
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företagets syn på hållbarhet. Företag drivs i grund och botten av människor och det är 

deras moral som i slutändan påverkar företagets beslut (Grankvist, 2012, s. 149).   

 

Hur företag arbetar med CSR kan se olika ut beroende på vilken kontinent företaget 

verkar inom (Cramer, 2006, s. 84). Internationella företag kan ibland stöta på problem 

gällande detta eftersom alla länder inte har samma syn på exempelvis mänskliga 

rättigheter eller miljöpåverkan. Företag måste lyssna och analysera omgivningens 

förväntningar gällande framtiden. Viktigt för företag är att generera vinst tillsammans 

med ett komplement av människor, lönsamhet och planeten. Detta är, enligt Elkington 

(1999, s. 70-74), vad som kommit att kallas för “Triple Bottom Line” och beskrivs 

genom att företag förväntas redovisa hur det arbetar för att minska miljöpåverkan och 

öka sitt sociala ansvarstagande.  Cramer (2006, s. 13-14) anser att gruppen människor 

ser till det sociala välbefinnandet där sociala standarder blir styrande. Vanligtvis delas 

gruppen upp i två undergrupper, interna och externa, där de interna inkluderar 

arbetsförhållanden, hälsa och säkerhet samt utbildning. De externa är mer omfattande 

och delas i sig in i tre undergrupper, mänskliga rättigheter vilket inkluderar bland annat 

barnarbete, frihet att välja fackförening samt ett icke diskriminerande samhälle. Andra 

gruppen, lönsamhet, inkluderar mutor och korruption, konkurrens och prissättning. Den 

tredje gruppen, produktansvar, syftar till företagets ansvar gentemot kundens 

välbefinnande, reklam och hur företag ser på kundens privatliv. Företagets 

välbefinnande står i fokus på nästa kategori, lönsamhet. Även här finns två 

undergrupper, direkt och indirekt ekonomisk påverkan. Den direkta påverkan ser till det 

monetära flödet mellan företag och dess viktigaste intressenters ekonomiska situation. 

Den indirekta effekten härstammar från företagsaktiviteter som lett till innovationer, 

bidrag till landets bruttonationalprodukt och det lokala samhällets välmående. Den 

tredje gruppen, planeten, ser till hur företaget påverkar miljön genom 

produkttillverkning där användandet av råmaterial är en viktig del tillsammans med 

olika farliga utsläpp. I figur 2 nedan ges en överblick av TBL. 

 

 

Figur 2. Tripple Bottom Line 
 

Källa: (Eklington, 1999, s. 73) författarnas bearbetning. 

 

Företag och samhället behöver varandra menar Porter & Kramer (2006, s. 83). Detta 

eftersom företaget exempelvis är beroende av arbetskraft och samhället är beroende av 
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skatteintäkter. Samhället blir mer välmående om resursutbytet fungerar vilket leder till 

att konsumtionen ökar. Företag som jobbar med ett CSR-program kan inte göra allt för 

att hela samhället ska må bra. De har helt enkelt inte resurser och pengar till detta. 

Därför är det viktigt att företag ser vad de kan göra och inrikta sig på de delar som går 

hand i hand med deras affärsplan. Trots att CSR idag är ett välkänt begrepp så anser 

Porter & Kramer (2006, s. 91) att användandet av CSR bör övergå till Corporate Social 

Integration. Detta begrepp beskriver företags insats om att skapa gemensamt värde i 

företagets verksamhet och det konkurrenskraftiga samhället. Följande bidrar till att 

främja ekonomisk och social tillväxt samt att förändra den syn som företaget och 

samhället har på varandra.  

 

I en artikel av Levermore (2010) framgår det att CSR-program i stora företag främjas av 

en anknytning till sport. Det kan vara allt ifrån att stora sportstjärnor ställer upp i en 

reklamkampanj till att företaget sponsrar olika sportevenemang så som 

välgörenhetsmatcher i fotboll. Företaget behöver inte agera inom sportbranschen utan 

exempelvis så lanserade Vodafone Foundation 2007 en CSR-strategi som gick ut på att 

generera hälsosam och positiv livsstil till ungdomar (Levermore, 2010, s. 224). 

Användandet av sport i CSR-program kan ha många fördelar för ett företag. Enligt 

Sport for Development and Peace International Working Group (2011, s. 3) främjar 

sport till utveckling och fred. Väldesignade sportprogram bidrar exempelvis till bättre 

hälsa för ungdomar, positiva värderingar och lärorika livskunskaper. Sport kan även 

bidra till ekonomisk tillväxt i samhället. Sportevenemang anses vara en neutral politisk 

arena där kontakter kan knytas och utveckling skapas (Levermore, 2010, s. 229). Trots 

att många företag använder sig av sport som ett led i CSR-arbetet finns det nackdelar. 

Enligt Levermore (2010, s. 236) kan företag använda sig av CSR som ett sätt att stärka 

sitt varumärke utan att egentligen bidra något till ett miljövänligare samhälle. Trots 

kritiken förväntas CSR-program och dess koppling till sport växa. Mega-event förväntas 

dra nytta av CSR-program, speciellt de som sker i låg- och medelinkomstländer som 

Brasilien. (Levermore, 2010, s. 238)  

2.1.2 CSR i mega-event 
I en sammanfattning till en presentation har Misener (2008, s. 312) skrivit att mega-

event drar till sig ekonomiska, politiska och sociala möjligheter och utmaningar. 

Beroende på hur dessa möjligheter och utmaningar genomförs så kan värdstaden dra 

olika nytta av eventet. Det finns kritik som talar emot att ett stort evenemang skulle vara 

bra, framför allt vad gäller samhället och den lokala utvecklingen. Utifrån detta 

perspektiv så är det viktigt att eventet lever upp till samhällets förväntningar samtidigt 

som de största intressenterna blir nöjda. Dagens mega-event har förväntningar från 

samhället om att maximera nyttan av de positiva effekterna på miljön. Ett CSR-program 

kräver att ett vinstdrivande arrangemang ser till intressenters (investerare, leverantörer, 

kunder, anställda, samhället och miljön) intressen (Smith & Westerbeek, 2007, s. 43). 

Detta innebär att arrangörerna av ett mega-event har direkt möjlighet att påverka hur 

intressenter berörs (Misener, 2008, s. 312). Forskning av Babiak & Wolfe (2006, s. 216) 

har visat att sportevenemang som Super Bowl XL kan använda sig av CSR för att få 

bättre rykte, bygga ett starkare varumärke och öka konsumentlojaliteten. Vidare hävdar 

forskarna att CSR kan minska risken för negativa effekter som ofta följer ett mega-

event. Dock behöver inte CSR bara föra positiva konsekvenser med sig. Enligt Misener 

(2008, s, 312) så kan en konflikt skapas när alla intressenters önskan ska uppfyllas. 

Exempelvis kan internationella idrottsförbund och lokala miljöaktivister misstycka i 

frågor gällande nya arenor och dess placering. 
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Intresset för CSR i mega-event har drastiskt ökat och kan inte längre undvikas (Babiak 

& Wolfe, 2006, s. 216). Mega-event har potential till att skapa nytta i framtiden för 

värdstaden genom exempelvis förbättrad infrastruktur och nya jobb (Ahmed, 1991, s. 

24-27). Stora evenemang drar till sig mycket publik och stora stjärnor (Babiak & Wolfe, 

2006, s. 216). Exempelvis deltog 10,500 atleter i sommar-OS i London 2012 och spelen 

bevakades av 21,000 mediapersoner som sände ut bilder till en omkring 4 miljarder stor 

publik världen över (IOC, 2012c). Babiak & Wolfe (2006, s. 216) menar att även om 

CSR är viktigt vid event tenderar det att vara än viktigare i mega-event. Detta eftersom 

mega-event har förväntningar på sig om att vara socialt ansvarstagande i tillägg till att 

vara goda samhällsmedborgare. Det sociala ansvarstagandet grundar sig i 

intressenternas oro gällande potentiella negativa social och miljömässig konsekvenser 

från ett mega-event.  

2.2 Intressentteorin 
I enlighet med intressentteorin tar företaget hänsyn till alla intressenter runt om i 

samhället. Freeman (1984, s. 46) definierar en intressent som: “any group or individual 

who can affect or is affected by the achievement of the firms objectives”. Intresseteorin 

syftar till att upplysa och behandla tre frågor gällande (i) förståelse och kunskap att leda 

ett företag på dagens marknad (problem gällande värdeskapande och handel), (ii) 

sammansättningen av etik, ansvar och hållbarhet gentemot den vanliga ekonomiska 

synen på kapitalism och (iii) förståelse för vad som företagsledare och studenter bör lära 

sig angående dagens näringsliv och hur det fungerar. Genom att företag fokuserar på 

grunderna inom intressentteorin menar Freeman et al. (2010, s. 4) att företag kan förstå 

kapitalismen genom bland annat kunder, leverantörer, anställda och finansiärer vilka 

alla är väl insatta i företagsvärlden och dess etik. Freeman et al. (2010, s. 24-25) 

beskriver att det finns två typer av intressenter, primära och sekundära. Den primära 

gruppen består av ägare, investerare, anställda och kunder. Den sekundära gruppen 

består av konkurrenter, distributörer, det lokala samhället, intressegrupper och media. 

Clarkson (1995, s. 106) beskriver de primära intressenterna som mycket viktiga för 

företaget och dess fortlevnad. Skulle en primär intressent bli missnöjd med företagets 

verksamhet och dra sig tillbaka skulle företaget kunna hamna i svårigheter och i längden 

inte kunna drivas vidare.  

 

Pfeffer & Salancik (1978, s. 6-9) hävdar att de primära intressenterna och företaget har 

ett beroendeförhållande i form av resursutbyte. Resursutbytet är väsentligt för 

företagsledningen och bidrar till att företaget kan fortsätta sin verksamhet även fast 

resurserna inte är av ekonomisk karaktär. De sekundära intressenterna påverkar 

företaget och företaget kan i sin tur påverka intressenterna dock utan att företaget 

riskerar att gå i konkurs. Exempelvis har media möjlighet att skapa en medial bild av 

företaget både i positiv eller negativ bemärkelse. En negativ medial bild skadar 

företaget i dagsläget men inte i det långa loppet. (Clarkson, 1995, s. 107) En typisk 

modell som presenterades av Freeman et al. (2010, s. 24) är att företag står i centrum 

med de primära och sekundära intressenterna i skilda lager runtomkring. Dessa 

relationer är viktiga att förstå och för företaget att hantera. Nyare modeller hävdar att 

företaget fortfarande står i centrum men att de primära och sekundära intressenterna 

bildar ett spindelnät och samverkar sinsemellan. Kontakten med företaget är fortfarande 

mycket viktig. (Borglund, et al., 2012, s. 35-36)  
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Donaldson & Preston (1995, s. 74) beskriver tre aspekter på intressentteorin. 

Aspekterna är beroende av varandra och presenteras i form av en cirkel med tre lager. 

Det yttersta lagret kallas för det deskriptiva och presenterar och beskriver relationer som 

uppfattas av omvärlden.  Cirkeln i mitten kallas instrumentell och innebär att om 

specifika tester görs, kommer specifika resultat att visas. Den innersta cirkeln är kärnan 

av intresseteorin och benämns normativ. Den normativa kärnan beskriver hur företag 

bör se på intressenterna som aktörer i företaget istället för länken mellan företaget och 

samhället. Dessa tre aspekter hjälper företagets ledning att göra etiska affärer. Det är 

alltså viktigt för ledningen att se till intressenternas relation till företaget för att på så 

sätt fatta de beslut som ens intressenter förväntar sig.  

 

I en studie av Crane & Ruebottom (2011, s. 78) söks nya vägar på intresseteorin. 

Författarna försöker komma ifrån den traditionella idén om att en intressent är en 

individ som alltid har samma förväntningar. De menar istället att en intressent kan inta 

flera positioner på marknaden. Exempelvis kan en anställd på ett företag vara lojal mot 

dess arbetsgivare och därmed motiverad att jobba. På fritiden kan densamme inta en roll 

i en social grupp eller en rörelse vilken strävar efter en annan slags efterfrågan från 

företaget. En individ kan också utvecklas över tid vilket bidrar till ett ökat kunskaps fält 

och därmed en förändrad efterfrågan. Företag måste därför vara duktiga på att observera 

dess omgivning och se till den förändrade bilden av dess intressenter. 

 

Intressentteorin har kommit att bli mycket viktig för företag idag. I en undersökning av 

Agle & Agle (2007) visas att 64 % ser till att maximera alla intressenters nytta till 

skillnad från 10 % som sympatiserade med Friedmans teori om att endast maximera 

aktieägarnas nytta. Till skillnad från Friedman, som endast ser vinsten i ett företags som 

framgång, syftar Freeman et al. (2010, s. 11) till att tillverka bra produkter och service 

som kunderna efterfrågar. Vidare efterfrågas starka relationer med leverantörer för att 

skapa konkurrensfördelar samt att företagets anställda är lojala mot företaget och 

därmed hjälper till att skapa ett vinnande koncept och sälja företagets idé. Slutligen är 

samhället runt omkring företaget viktigt för att företaget överhuvudtaget ska kunna 

blomstra. Idag bedrivs det mycket forskning inom intresseteorin och vad som tydligt 

framgår är att intresseteorin växer sig starkare (Agle & Mitchell, 2008, s. 153).  

 

CSR anses vara ett hjälpmedel för företag att nyttja gentemot dess intressenter eftersom 

programmet hjälper till att undvika missnöjdhet bland intressenter (Wood, 2008, s. 161). 

Som blivit presenterat tidigare så är CSR ett frivilligt program som flertalet företag idag 

använder sig av. Goodsell (1983) menar att staten har makten när det gäller att sätta 

regler och lagar för hur företag ska agera gällande miljöskydd, mänskliga rättigheter och 

rättvisa. Wood (2008, s. 161) hävdar att CSR är det redskap som tar vid där statens 

regleringar tar slut och ämnar se till intressenternas intressen främjas. Trots detta kan 

inte intresseteorin och CSR lösa alla problem som finns i affärsvärlden. Dock kan de 

tillsammans peka på brister och ge förslag till förbättringsmöjligheter som branschen 

kan dra nytta av och därmed förhindra oönskade effekter.  

2.3 Legitimitetsteorin 
Legitimitetsteorin är tänkt att vara en resurs för att en organisation ska överleva 

(O’Donovan, 2002, s. 346). Mycket forskning visar på att företags sociala och 

miljömässiga rapportering är motiverad av en önskan att legitimera vissa delar av dess 

organisation. Det finns många olika motivationskällor till att en organisation vill 

upplysa sina intressenter om andra delar än den finansiella rapporten, detta är viljan till 
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att legitimera en organisations verksamhet. (Deegan, 2002, s 283). O’Donovan (2002, s. 

345) skriver i sin artikel att legitimitetsteorin vuxit fram från Dowling & Pfeffer´s 

koncept av organisatorisk legitimitet. Dowling & Pfeffer (1975, s. 122) beskriver detta 

genom att det ska finnas en överenskommelse mellan företaget och det sociala systemet 

denna verkar inom. Finns skillnad mellan dessa äkta eller potentiell är företagets 

legitimitet hotad. 

 

Legitimitetsteorin anses vara systemorienterad (Gray et al. 1996, s 45). Detta innebär att 

företagen kommer att ha inflytande på det samhället denne verkar inom och vice versa. 

Perspektivet inom legitimitetsteorin är att samhället, politiken och ekonomin är odelbar 

och kan inte undersökas utan att företag tar hänsyn till de andra delarna. (Deegan 2002, 

s. 283) Idén av legitimitet kan direkt härröras till konceptet “socialt kontrakt” 

(Mathewes, 1993, s. 46). Legitimitetsteorin vilar på detta koncept. En organisations 

överlevnad kommer att vara hotad om samhället upptäcker att de brutit mot det sociala 

kontraktet, med andra ord, denna teori antar att det finns ett kontrakt mellan 

organisationen och samhället. När samhället inte är tillfredställd med organisationens 

sätt att arbeta på ett legitimt sätt kommer de att bryta “kontraktet”. Detta kan vara en 

orsak till en minskad efterfrågan hos kunder. (Deegan, 2002, s 293) 

 

Det finns inget bevis för att organisationer använder sig av legitimerade strategier. Detta 

skulle innebära att organisationer delar ut information när oro uppkommer, genom 

bland annat årsredovisningar och andra publika dokument. Förhoppningen hos externa 

intressenter är dock att organisationer ger ut information på grund av 

ansvarsskyldigheten och inte på grund av att företaget känner sig pressat. (Deegan, 

2002, s. 296, 298) Wartick & Mahon (1994) skriver i sin artikel varför legitimitets gap 

skulle kunna uppkomma. Dessa är (i) företagets resultat ändras medan samhället 

fortfarande har samma förväntningar på företaget, (ii) samhällets förväntningar ändras 

på företagets resultat medan företagets resultat fortfarande är desamma och (iii) både 

företagets resultat och samhällets förväntningar ändras antingen i olika riktningar eller i 

samma riktning men olika takt. Vidare finns fyra tillvägagångssätt för en organisation 

att använda sig av för att bibehålla ens legitimitet om den anses vara hotad (Lindblom, 

1994, refererad i Deegan, 2002, s. 297). Dessa är: (i) att utbilda och informera ens 

relevanta intressenter om de väntade förändringarna i organisationens utförande och 

aktiviteter, (ii) förändra synen på de relevanta intressenterna men inte ändra dess 

faktiska beteende, (iii) manipulera uppfattning genom att avleda uppmärksamheten från 

oron till att uppmana till ens styrkor och (iv) ändra externa förväntningar på ens 

prestation. 

 

Legitimitetsteorin tillhandahåller värdefull insyn men anses vara underutvecklad, till 

exempel hur vet företag att speciella grupper i samhället inte är i behov av mer 

upplysningar (Deegan, 2002, s. 298). Legitimitetsteorin, analyseras ur ett 

ledningsperspektiv som fokuserar på olika strategier ledningen kan använda sig av för 

att stanna legitimerad.  Deegan et al. (2000) har gjort en undersökning, som visar på att 

när ett orosmoment uppkommer för ett företag, ska företaget välja att upplysa ens 

intressenter med information för att därmed stanna legitimerat. Målet för en 

organisation är att vara så legitimerad som möjligt det vill säga att organisation och 

samhället ska så långt som möjligt förstå varandra för att undvika att det blir ett gap 

(O’Donovan, 2002, s. 347). 
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Deegan (2002, s. 294-295) skriver i sin artikel om att intressentteorin och 

legitimitetsteorin liknar varandra när de beskriver förhållandet mellan företaget och ens 

intressenter. Intressenteorin beskriver hur företaget tar hänsyn till ens intressenter och 

hur de hanterar de olika grupper av intressenter för att tillfredställa deras behov. 

Legitimitetsteorin å andra sidan visar på hur bra företaget lyckas med detta för att stanna 

legitmerad. Intressentteorin kan hjälpa till att hålla ett företag så legitmiterat som 

möjligt. Eftersom intressentteorin berättar vad intressenterna förväntar sig kan företaget 

då svara upp till denna efterfrågan genom att dela ut information och undvika 

legitimitetsgap.   

2.4 Hållbarhet 
Hållbarhet är det svenska uttrycket för engelskans sustainability (NE, 2013b). FN:s 

världskommission för miljö och utveckling (WCED) fastslog vid Bruntlandsrapporten 

1987 denna definition för hållbarhet: ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov 

utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. 

Hållbar utveckling är något alla ska sträva efter och ha som ett övergripande mål för 

samhällsutveckling lokalt och globalt. Detta eftersom hållbarhet förutsätter långsiktighet 

och en helhetssyn ur ett globalt perspektiv. (NE, 2013c) Hållbarhetsbegreppet innehåller 

tre olika delar, miljö, sociala och ekonomiska (Hopwood et al., 2005, s. 48; Moneva et. 

al., 2006, s. 121; WCED, 1987; Elkington, 1999, s. 70-74) och hur fördelningen mellan 

dessa ser ut beror på egna tolkningar. Hållbar utveckling blir därför en process där olika 

synsätt möts och innehåller därmed inte bara ett svar (NE, 2013c). 

 

I en artikel av Gray pratar han, precis som Freidman, om att de som drar mest nytta av 

finansiell rapportering är de som redan har ekonomisk makt, nämligen aktieägarna 

(Gray, 2006, s. 796). Generell redovisning visar inte det samhället vill veta, det som ger 

oss mervärde, utan endast det finansiella resultatet. Dagens bokföringssystem används 

för att visa vinst utan att ta hänsyn till externa faktorer så som social och 

miljöredovisning. Den växande hållbarhetsredovisningen uttrycker de externa 

faktorerna vilka är de som skapar mervärde. (Gray, 2006, s. 798) Gray (2006, s. 802-

803) menar i sin artikel att en utgångspunkt för social redovisning är att om jorden 

drastiskt skulle förändras en dag skulle den generella redovisningen då kunna hjälpa 

oss?  Nej, det skulle då behövas en redovisning som redovisar mervärdet till ens 

intressenter.  

 

Litteraturen som går att hitta kring hållbarhet har utvecklats mycket sedan 1970 då 

begreppet började växa fram (Thomson, 2007, s. 19). Gray & Bebbington (2001, s. 308) 

har identifierat tre stycken koncept av hållbarhetsutvecklingen: (i) hållbar kostnad, (ii) 

naturkapital- och inventarieredovisning och (iii) input och output analys. Dessa tre 

tillsammans med fullkostnadsredovisning och Elkingtons (1999, s. 70-74) Tripple 

Bottom Line har gett upphov till den idag omfattande hållbarhetsredovisningen 

(Lamberton, 2005, s. 8). 

 

Lamberton presenterar en hållbarhetsredovisning utifrån olika författares syn på den 

finansiella redovisningen. Genom dessa är det menat att få en struktur på den utveckling 

som har skett inom hållbarhetsredovisningen de senaste 15 åren. (Lamberton, 2005, s. 

16) De finansiella rapporterna har utvecklats till att svara på frågor om de finansiella 

objektiven. I hållbarhetsredovisning är objektivet hållbarhet. Lamberton menar på att de 

komponenter som utvecklat hållbarhetsredovisningen är bland annat 

redovisningsrapporter, redovisningsprinciper, koncernredovisning och bokföring. 
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(Lamberton, 2005, s. 15) Vidare, de riktlinjer som Lamberton (2005, s. 16-17) tagit 

fram utifrån dessa komponenter för hållbarhetsredovisning är: (i) vad är målet för 

rapporteringsmodellen, (ii) vilka principer ligger till grund för riktlinjerna, (iii) 

datainsamling, redovisningsrapporter samt mättekniker, (iv) rapporter för att kunna 

informera ens intressenter och (v) kvalitativa egenskaper som används i rapporten (t.ex. 

öppenhet, mätbarhet). 

 

Målet med hållbar redovisning är att kunna mäta prestationsförmågan genom hållbarhet. 

Om detta är ett viktigt mål på organisationsnivå samt om går det att mäta är något som 

har blivit debatterat. För att organisationer ska kunna sträva mot global hållbarhet krävs 

aktiviteter på mikro- och makronivå. (Lamberton, 2005, s. 19) På makro nivå finns 

regler hur detta ska uppnås (Daly, 1990, s. 5) men på mikro nivå är detta svårare. Inom 

hållbarhet finns interna och externa användare. Externa är de som kan utvärdera 

organisationen utifrån, de vill kunna mäta hur hållbar organisationen är. De interna 

användarna vill ha information som syftar till att ledningen kan ta bättre beslut. 

(Lamberton, 2005, s.19) Den alltmer accepterande hållbarhetsredovisning jobbar med 

tre olika dimensioner, ekonomi, miljö och sociala, vilka fastställer indikatorer för att 

kunna mäta dem (Global Reporting Initiatives, 2000-2006, s. 3). Lamberton (2005, s. 

19) diskuterar problem som kan uppkomma genom de konkurrerande dimensionerna 

vilket gör att olika tolkningar av information kan ge andra resultat. Problem som kan 

uppkomma är olika tolkningar av informationen, jämför ledningen i företaget och 

miljöaktivister.  

 

För att undvika detta är ett alternativ att mäta två dimensioner tillsammans. Bebbington 

(2001, s. 147) har delat upp “eko-rättvisa” (ekonomisk och miljö relation) och “eko-

effektivitet” (ekonomisk och social relation) i två olika kategorier av hållbarhet som 

delas in i stark och svag hållbarhetsredovisning. Svag innebär en förbättring inom den 

nuvarande ekonomiska ortodoxin, stark innebär att företag vet vilka krav som finns för 

hållbarhet.  Hur företag kan mäta hållbarhet är rekommenderad i GRI’s riktlinjer med 

vägledning genom bland annat dess resultatindikatorer (Lamberton, 2005, s. 21). 

Lamberton tar oss tillbaka på en historisk resa på hur traditionell redovisning har 

använts till att utveckla ett hållbart rapporteringssystem. Detta visar att vissa delar av 

den traditionella redovisningen måste användas för att nå hållbarhet. I artikeln visas 

riktlinjer för hållbarhetsredovisning, det är en stor utmaning för ett företag att få med 

bredden av hållbarhet då de ska rapportera inom både, ekonomiska, miljö och sociala 

teman. GRI- har bra riktlinjer och material organisationer kan använda sig utav. 

(Lamberton, 2005, s. 23-24) 

 

Social- och miljöredovisning har länge varit en relevant fråga i den akademiska 

litteraturen. (Gray et al., 1996, s. 123) Enligt definitionen på hållbarhet som härrör sig 

från Bruntlandsrapporten kommer begreppet TBL vilket är ett myntat begrepp inom 

hållbarhet av Elkington. TBL är avsedd för att vara ett sätt att tänka om CSR, inte ett 

sätt att redovisa hållbarhet. (Elkington, 1999, s. 70-74)Enligt TBL har GRI utvecklats 

för att hjälpa organisationer att rapportera för hållbar utveckling (Global Reporting 

Inititives, 2001-2006, p. 3). Det går att hitta många olika definitioner på hållbarhet, det 

enda som akademiker kommer överens om vad gäller hållbarhet är det inte finns någon 

klar definition (Eden, 2000, s.111) Resultatindikatorerna som finns inom GRI´s ramverk 

bygger på TBL och dess tre dimensioner. Dock finns det en obalans på indikatorerna 

där de sociala har mer än dubbelt så många, vilket kan innebära att det blir en mer 

socialt vinklad rapport. 
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2.4.1 Hållbarhetsrapportering 
Rapportering av hållbarhet är väldigt brett och innehåller olika typer av aktiviteter, det 

kan vara allt från reklam till en rapport. I tusentals år har revisorer fångat den 

ekonomsiska världen genom att utveckla redovisningssystem för att förstå hur de olika 

ekonomiska faktorerna påverkar ett företag. Det är först på senare år som företag har 

börjat fokusera på de externa effekterna. (Buhr, 2007, s, 58-62) Hållbarhetsrapportering 

kan vara både obligatoriska och frivilliga. Det är dock en hårfin gräns mellan dessa och 

kan vara svårt att avgöra vilket som är vilket. (Adams & Narayanan, 2007, s. 63) 

 

Frivillig rapportering är inte tillräcklig men obligatorisk utlämning av uppgifter är inte 

heller den permanenta lösningen (Buhr, 2007, s. 67). Hållbarhet blir allt mer viktig för 

företag och att bara redovisa frivillig information genom årsredovisningar är inte längre 

tillräckligt (Adams & Narayanan, 2007, s. 70).  Genom att använda sig av 

hållbarhetsrapportering kan företag sätta upp mål och olika mått för att mäta resultat. 

Detta utgör på så vis en viktig komponent till att kommunicera positiva och negativa 

effekter av hållbarhet. Verktyget är ett steg för att tillsammans kunna sträva efter en 

hållbar global ekonomi, ett verktyg som kombinerar långsiktig lönsamhet med social 

rättvisa och hänsyn till miljön. (Global Reporting Initiatives, 2012a) 

 

En hållbarhetsredovisning är inte bara till för ett företag det finns även andra 

intressenter som vill ta del av det innehåll som finns i en sådan rapport. Detta kan till 

exempel vara investerare, media, beslutsfattare, anställda och studenter. (Frostenson et 

al,. 2012, s. 82) Dessa intressenter skiljer sig åt vilket försvårar arbetet med en 

hållbarhetsredovisning då den ska tillgodose olika önskemål (Frostenson et al., 2012, s. 

83). Genom en hållbarhetsredovisning så genomsyras en transparens inom företaget 

vilket bidrar till en ökad helhetsförståelse. Detta är viktigt för att kunna redovisa en 

rapport med hög kvalitet. (Frostenson et al,. 2012, s. 85)  

 

De tre olika temana som en hållbarhetsredovisning är uppbyggd efter, på samma sätt 

som CSR, är miljö, sociala och ekonomiska. Dessa tillsammans ämnar se till hur företag 

kan maximera intressenternas efterfrågan. (Frostenson et al, 2012, s. 8; Grankvist, 2012, 

s. 15) Det första temat, miljömässigt ansvarstagande, handlar om hur företag ser på 

miljön i samhället. Efterfrågan har vuxit sig starkare hos konsumenterna om att företag 

ska producera produkter utan att förstöra miljön. Företag glömmer ofta bort att 

ekonomiska fördelar kommer ifrån att arbeta klimatsmart. Lagliga krav har kommit från 

samhället och företag har därmed blivit bättre på att arbeta miljömässigt. Lägstanivån på 

klimatpåverkan i Skandinavien är således hög eftersom där är de lagliga kraven högt 

satta. (Grankvist, 2012, s. 41-42) Det andra temat, det sociala ansvarstagandet, 

kännetecknas av att verksamheten vill vara goda samhällsmedborgare genom att se till 

alla intressenters bästa. Uppskattningen inom företaget kommer inte bara i form av lön 

utan det är viktigt att företag har motiverad och innovationsrik personal. Detta kan i sin 

tur leda till att företag blir mer välmående vilket genomsyras på marknaden där 

efterfrågan på dess produkter ökas. (Grankvist, 2012, s. 91, 95) Slutligen, det tredje 

temat, ekonomiskt ansvarstagande, mäter i vilken utsträckning företaget kan maximera 

dess vinst genom att effektivisera sin resursanvändning. Effektiviseringen kan handla 

om allt från användningen av råvaror till sparandet av kapital och tid.  Varför 

effektiviseringen har blivit så viktig har att göra med att företagets intressenter 

efterfrågar det. Kunderna vill inte längre köpa bilar där motorerna är stora och 

oeffektiva. Istället efterfrågas motorer som är mindre och mer effektiva men lika stark 

som innan. (Grankvist, 2012, s. 27-29) 
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I Frostenson et al. (2012, s. 92) diskuteras även utvecklingen av hållbarhetsrapportering 

där mycket tyder på att detta kommer att bli obligatoriskt för ett företag i framtiden. Fler 

och fler företag väljer att börja hållbarhetsrapportera, vilket ger upphov till att nya 

standarder utvecklas för att ett företag ska hitta den som passar för just sitt. Den 

traditionella redovisningen har till stor del formats av yrkeskunnigas påverkan till 

skillnad från hållbarhetsredovisningen som utformats med hjälp av civilsamhället 

(Frostenson et al., 2012, s. 96). Elikngton (1999) lyfter fram hållbarhetsredovisningen 

har utvecklats över tid i olika steg. Dessa går att se i figur 3 nedan. 

  

 

Figur 3. Från dåtidens till nu- och framtidens hållbarhetsredovisning. 
 

Källa: (Frostenson et al., 2012, s. 98) författarnas bearbetning. 

2.4.2 GRI- Global Reporting Initiatives 
Global Reporting Initiatives (GRI) utformades 1997 från FN:s miljöprogram och syftar 

till att utveckla hållbara riktlinjer för hållbarhetsrapportering. Dessa riktlinjer är till för 

att assistera organisationers rapportering i de ekonomiska, miljömässiga och sociala 

temana i deras verksamhet. (Global reporting Initatives, 2000-2006, s. 3-4) GRI är en 

nätverksorganisation där de medverkande företagen och organisationerna tillsammans 

hjälper till att ständigt förbättra ramverket (Frostenson et al., 2012, s. 24). Det finns tre 

nyckelkomponenter för rapportering enligt GRI, dessa är: Indikatorprotokoll denna 

komponent innehåller en definition av varje resultatindikator för att underlätta arbetet 

och säkerhetsställa att indikatorn tolkas på rätt sätt. Branschspecifika tillägg som härrör 

till specifika tillägg för ens unika industri, dessa används som komplement till 

kärnindikatorerna. Sista komponenten är Tekniska protokoll vilket innehåller 

vägledning för företag om problem som kan uppkomma under redovisningsprocessen. 

(Adams & Narayanan, 2007 s.71-73; Global Reporting Initiatives, 2000-2006, s. 3-4) 

Ett annat nyckelord för GRI är transparens vilket innebär att företagen öppet kan visa 

hur de arbetar med att öka hållbarheten genom de tre olika temana. En möjlighet ges då 

till organisationens intressenter att fatta beslut som inte bara grundar sig i det 

ekonomiska temat. GRI är ett internationellt använt regelverk vilket underlättar för 

applicerandet och ställningstagande i en global värld. (Frostenson et al., 2012, s. 25) 

 

Att använda sig av GRI är helt frivilligt. Den första versionen av GRI:s riktlinjer 

framträdde 2000 följt av den andra generationens direktiv vilket utgavs 2002. Denna 

upplaga presenterades vid världstoppmötet i Johannesburg om hållbar utveckling. 

(Global Reporting Initiatives, 2013b) 2004 ingick GRI ett partnerskap med International 
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Organization for Standardization (ISO) och blev då inbjuden att vara med och utforma 

en ny serie av hållbarhetsrapportering innehållande socialt ansvar (Adams & 

Narayanan, 2007, s, 73). Efter att den tredje generationens riktlinjer G3 utkom 2006 

skedde vissa förändringar, bland annat ingicks ett formellt partnerskap med FN global 

compact och Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Idag 

finns G3.1, det är en uppdaterad version av G3 som utgavs 2011. (Global Reporting 

Initiatives, 2013b) I skrivande stund är G4, nästa generations ramverk, på väg att 

introduceras (Frostenson et al., 2012, s. 94).  

 

GRI är utvecklat för att kunna användas av alla organisationer oberoende av vilken 

sektor organisationen verkar inom, storlek och plats i världen. Systemet syftar även till 

att verka som en integrerad aktivitet i vardagen.  GRI ger alla organisationer 

möjligheten att tillsammans arbeta mot en hållbar global ekonomi. (Global Reporting 

Initiatives, 2000-2006, s. 2-3) Genom en hållbarhetsrapportering kommer företag att 

kunna dra nytta av både interna och externa fördelar. De interna är bland annat att 

organisationer kan öka sin förståelse för de möjligheter och hot som finns, bygga en 

länk mellan de finansiella och icke finansiella delarna, påverka de långsiktiga strategier 

och mål, minska kostnader samt att öka sin effektivitet. De externa faktorerna är till 

exempel ett förbättrat rykte, att externa intressenter förstår företagets verkliga värde 

samt förevisa hur organisationen påverkas av hållbarhet. (Global Reporting Initiatives, 

2012a) 

 

Riktlinjerna för hur företag rapporterar enligt GRI består av tre olika delar vilka viktas 

lika; redovisningsprinciper, redovisningsvägledning och standardupplysningar (Global 

Reporting Initiatives, 2000-2006, s.4). Första sektionen av rapporten består av de två 

första delarna. Där beskrivs vad som ska rapporteras och vilka delar som ska ingå i 

rapporten, så som materialitet, intressenters delaktighet samt fullständighet. Varje del 

följs av en uppsättning test för varje princip. Vidare så tillämpas en rad andra principer 

för att fastställa kvalitén och framställandet av informationen som ska bli presenterad. 

Dessa principer är till exempel, balans, jämförbarhet, noggrannhet och tillförlitlighet. 

Precis som de föregående principerna så är det för dessa också en definition, förklaring 

och test för att undersöka dem. Tillsammans strävar företaget efter att genom 

principerna uppnå ens mål samt öppenhet. (Global Reporting Initiatives, 2000-2006, s. 

4) När företag hållbarhetsredovisar måste samma regler följas. Den första sektionen är 

därför viktig eftersom där tas hänsyn till vad redovisningen ska innehålla samt hur 

företag säkerhetsställer kvalitén. (Grankvist, 2012, s. 231) Hur redovisningen enligt 

GRI framställs kan variera från företag till företag då de själva kan bestämma om detta. 

Vissa väljer att publicera en egen rapport medan andra väljer att inkludera delar i 

årsredovisningen. (Frostenson et al., 2012, s. 48)  

 

Den andra sektionen består av standardupplysningar innehållande tre olika typer, 

Strategi och Profil vilket syftar till att förstå organisationens mål vad gäller strategi och 

profil. Hållbarhetsstyrning, hur organisationen visar information om hur de hanterar 

specifika områden, vilket ger läsaren en förståelse av det specifika området och hur 

resultatet ska läsas för att få en förståelse av prestationen. Resultatindikatorer, 

indikatorer som organisationen kan använda för att mäta ekonomiska, sociala, 

miljömässiga teman samt prestationen av organisationen. (Global Reporting Initiatives, 

2000-2006, s. 5) Det sociala temat är vidare indelade i underkategorier: arbete, 

mänskliga rättigheter, samhället och produktansvar. (Global Reporting Initiatives, 2000-

2006, s. 29) 
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De ekonomiska indikatorerna syftar till att belysa kapitalflödet mellan olika intressenter 

samt organisationens ekonomiska påverkan på samhället. Den finansiella informationen 

finns redan redovisad för ett företag i årsredovisningen. Hållbarhetsredovisningen syftar 

att se organisationens bidrag till hållbarhet sett ur ett ekonomiskt perspektiv. (Global 

Reporting Initiatives, 2000-2006, s. 25) Miljöindikatorerna avser att kolla på 

organisationen påverkan på det levande och icke levande naturliga systemet så som 

ekosystemet, mark, luft och vatten. Detta genom att undersöka insatserna (material) 

kopplade med resultatet (utsläpp). Annan relevant information som tas upp här är även 

miljöefterlevnad och biologiskmångfald. (Global Reporting Initiatives, 2000-2006, s. 

27) 

 

Sociala indikatorerna avser att mäta: (i) anställningsförhållanden och arbetsvillkor 

vilket bygger på de internationella standarderna som finns inom FN:s och den 

internationella arbetsorganisationen (Global Reporting Initiatives, 2000-2006, s. 30), (ii) 

mänskliga rättigheter, dessa indikatorer syftar se till hur organisationen beaktar 

mänskliga rättigheter vid val av leverantörer samt de anställdas utbildning rörande 

mänskliga rättigheter (Global Reporting Initiatives, 2000-2006, s. 32), (iii) 

organisationens roll i samhället, detta område rör samhällsfrågor och organisationens 

påverkan på samhället. Information söks bland annat inom korruption och politisk 

påverkan (Global Reporting Initiatives, 2000-2006 s. 34) och (iv) produktansvar, detta 

syftar till att undersöka hur organisationens produkter eller tjänster direkt eller indirekt 

påverkar kunden, speciellt gällande, hälsa och säkerhet, information och märkning av 

produkter (Global Reporting Initiatives, 2000-2006, s. 36). 

 

Resultatindikatorerna är uppdelade i kärn- och tilläggsindikatorer. Kärnindikatorerna är 

de som anses vara relevanta för de flesta. Tilläggsindikatorerna belyser vissa områden 

lite mera vilket kan vara betydelsefullt för vissa organisationer. När rapportering av 

resultatindikatorer sker finns riktlinjer för att sammanställa de uppgifter som 

rapporteras, dessa är: (i) rapportering av trender, bör vara under rapportperioden och 

under de två senaste perioderna för att kunna se förändring, (ii) användandet av 

protokoll, organisationen bör använda sig av protokoll som följer indikatorerna så att 

arbetet kan följas upp. (iii) presentation av data, det kan vara till exempel nyckeltal, (iv) 

data aggregering, organisationen bör fastställa en lämplig nivå på sammanställning av 

data insamlingen. (v) måttenheter som presenteras ska vara enligt internationella 

standarder.  (Global Reporting Initiatives, 2012c) I figur 4 nedan ges en övergripande 

beskrivning av GRI:s riktlinjer. 
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Figur 4. GRI:s ramverk 
 

Källa: (Frostenson et al., 2012, s. 33) författarnas bearbetning. 

 

När organisationen framställt sin rapport ska denne berätta på vilken nivå 

organisationen har tillämpat GRI. Detta för att tydligt kunna informera sina läsare i 

vilken omfattning ramverket har använts samt att ge dem som upprättat rapporten en 

vision på hur de i framtiden stegvis ska kunna utöka tillämpningen av GRI. 

Tillämpningsnivåerna är följande, A, B eller C där A är bäst. För varje nivå höjs kraven 

för hur många indikatorer som måste redovisas. Det kan tyckas konstigt att företaget 

själv kan sätta betyg på det egna arbetet. De kan därför välja att ha en utomstående 

försäkran om betyget samt att GRI-organisationen kan gå igenom och uttrycka sig om 

självdeklarationen. Genom att lägga till ett “+” för ens tillämpningsnivå visar företaget 

att dess redovisning har blivit externt granskad (Frostenson et al., 2012, s. 67; Global 

Reporting Inititives, 2000-2006, s. 5). Att börja med hållbarhetsredovisning är ett stort 

steg, det krävs att alla i organisationen är med om beslutet samt att välja vilka riktlinjer 

företaget ska redovisa efter. För att framställa en bra redovisning bör processen vara 

strukturerad och planerad så att redovisningen blir trovärdig. GRI har handledning för 

att processen ska bli strukturerad som möjligt för företaget. (Frostenson et al., 2012, s. 

69) 

 

Kritik som riktats mot GRI är att de bara mäter enstaka indikatorer såkallade 

systematiska indikatorer och inte använder sig av integrerade faktorer som Bebbington 

har delat in i svaga och starka. Anledningen till detta ska vara att varje organisation är 

unik (Moneva et al, 2006, s. 132). För att få en mer balanserad syn på de tre 

dimensionerna krävs att dessa integreras med varandra vilket enklast görs i enlighet med 

Bebbington. Det viktigaste är inte att ha visst många ekonomiska indikatorer utan hur 

de visar på ekonomisk påverkan direkt och indirekt. (Moneva et al, 2006, s. 135). 

Annan diskussion som generellt förts mot hållbarhetsredovisningen är förekomsten av 

redovisningen, vissa anser att den är överflödig, att den ej är användbar för 

beslutsunderlag eller att den kostar mycket pengar. Vidare finns vissa som anser att 

hållbarhetsredovisningen är en försköning av företagets verksamhet så kallad ”window-

dressing”. (Frostenson et al., 2012, s. 21) 
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2.5 Olympiska rörelsens Agenda 21 
Den olympiska rörelsen ligger som en del under den högsta styrande myndigheten inom 

IOK och syftar till att bidra till en bättre och fredligare värld.  Detta genom att 

sammanföra idrottare från världens alla hörn och utbilda ungdomar i den olympiska 

rörelsens värderingar. (IOC, 2012d) Olympiska rörelsens Agenda 21 introducerades 

1999 och lade tydlig vägledning för hållbarhetsrapportering inom sport (IOC, 2012a, s. 

9). Syftet med detta organ är att uppmuntra medlemmarna att tillsammans arbeta mot ett 

mer hållbart samhälle. Denna guide har blivit inspirerad av FN:s Agenda 21 med vissa 

karaktäristiska drag från OS samt sport. Agenda 21 är ett handlingsprogram som antogs av 

FN vid Riokonferensen 1992. Agenda 21 syftar till att sätta upp mål och riktlinjer för en 

hållbar utveckling. 2002 skedde en uppföljning av Riokonferensen och Agenda 21 i 

Johannesburg. Där bestämdes det att Agenda 21 och hållbarutveckling fortsättningsvis ska 

vara en grund för lokalt, nationellt och internationellt utvecklingsarbete. (NE, 2013d, 

2013e) Den olympiska rörelsens Agenda 21 är både en teoretisk och praktisk guide för 

bland annat medlemmar inom den olympiska rörelsen, atleter, IOK, nationella 

olympiska kommittéer och olympiska spelens organisationskommittéer. Dessa riktlinjer 

föreslår att reglera organ så att hållbarhet kan bli integrerat i policyn. Olympiska 

rörelsen visar även på hur en individ kan agera genom ens sportaktiviteter och deras 

vardagliga liv och på så sätt bidra till ett hållbart samhälle (IOC, 2012b s. 21)   

 

De tre grundpelarna som regelverket är byggt på är följande, (i) socioekonomiska 

förhållanden, (ii) förvalta resurser för hållbar utveckling samt (iii) att stärka rollen för 

stora grupper i samhället. (IOC, 2012b, s. 23) Den första pelaren syftar bland annat till 

att främja starkare internationellt samarbete, stödja OS insatser för en hållbar 

utveckling, integrera begreppet hållbar utveckling i sport, säkerställa hälsoskydd, 

förbättra de mänskliga livsmiljöerna och boplasterna. Den andra pelaren härrör till 

följande, se till att olympiska rörelsens åtgärder respekterar miljön, säkerställa skyddet 

av naturskyddsområden, landskap, kulturarv, uppmuntra till den bästa möjliga 

användningen av idrottsanläggningar, minska energiförbrukningen samt skydda 

vattenreserverna.  Den tredje och sista pelaren handlar om att främja kvinnans och 

ungdomarnas roll samt att känna igen och stödja lokalbefolkningen. (IOC, 2012a, s. 22-

23) 

2.5.1 Olympic Global Impact (OGI) 
Internationella olympiska kommittén har som ett steg i riktningen mot ett hållbart 

samhälle skapat en Olympic Games Impact (OGI), vilket ska hjälpa de som organiserar 

ett OS att förstå och kunna kvantifiera de potentiella inverkningar ett spel kan ha på 

värdstaden. OS i Turin 2006 var det första spelet att använda sig av OGI och Peking 

2008 var det första att dra nytta av mätinstrumentet. Alla värdländer måste nu använda 

sig av OGI. Detta ramverk är en del av ett bredare hållbarhetskoncept som IOK 

använder sig av för främja hållbarhet samt att övervaka och bedöma konsekvenser för 

att sedan använda sig av trovärdiga rapporter.  (IOC, 2012a, s. 25) 

 

Objektiven för OGI är att (i) förstå vilka inverkningar ett spel kan ha på ens stad, region 

och land, (ii) hjälpa potentiella värdstäder att maximera sin nytta av ett OS och (iii) 

hjälpa IOK att skapa relevant och informativ kunskap om vilka effekter och vilken 

nytta ett OS kan få. OGI:s riktlinjer täcker de tre temana inom den hållbara utveckling, 

ekonomi, sociokulturell samt miljö. Inom dessa tre delar finns det olika indikatorer för 

att kunna mäta ett spels påverkan på staden.  Indikatorerna mäter delar inom viktiga 

områden såsom vatten- och luftkvalitet samt förnyad infrastruktur. Studien sträcker sig 

över en tolvårsperiod, perioden börjar två år innan värdstaden väljs samt de sju år som 
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staden har på sig att planera och utföra ett OS. Studien avslutas tre år efter att staden har 

arrangerat OS.  (IOC, 2012a, s. 25) 

 

2.6 Sammanfattning  

I detta kapitel har teorier lyfts fram och beskrivits för att skapa ett välankrat underlag 

för den kommande studien. Författarna har gjort en genomgång av vad som anses 

väsentligt för vidare analys. Första teorin som lyfts fram handlar om CSR och dess 

utveckling från 1950-talet. CSR beskrivs som ett begrepp som syftar till att se till 

företag och organisationers sociala ansvarstagande. Begreppet är indelat i tre teman, 

ekonomisk, social och miljö. CSR implementeras frivilligt i företag och under den 

senaste tiden har användningen av CSR-relaterade program vuxit explosionsartat. Under 

utvecklingen av begreppet har olika definitioner vuxit fram, flertalet myntades under 

1980-talet. Bland andra återfinns Social Responsibility (SR), Corporate Social 

Responsiveness, Corporate Social Performance (CSP) och företagsetik. Under 1990- 

talet kom Carrolls kända pyramid uppbyggd i fyra våningar vilka från botten beskrivs 

som ekonomiska, legala, etiska och filantropiska.  

 

Vad som händer inom CSR-forskningen idag beskrivs av att marknaden förväntar sig att 

företag och organisationer agerar utifrån CSR-strategier. Att företag bygger ihop sin 

strategi med dess affärsplan för att på så sätt gynna dess intressenter blir allt vanligare. 

Ett sätt som vuxit fram har kommit att kallas för Tripple Bottom Line och bygger på att 

företag inte endast ska titta på dess vinst utan att istället se vinsten tillsammans med 

människorna och vår planet. Detta innebär att företag gynnar verksamheten samtidigt 

som deras intressenter blir tillfredställda. Allt i enlighet med vad CSR säger. Även inom 

mega-event har användningen av CSR ökat. Många organisationer använder sig av CSR 

för att skydda sitt varumärke och stärka kundlojaliteten. Forskning visar att idag har i 

stort sett varje amerikansk professionell idrottsorganisation ett CSR-program för att 

stödja det lokala samhället i anslutning till deras klubb. 

 

Intressentteorin grundar sig på att alla intressenter i ett företag ska tillgodoses och 

beskrivs ofta som “any group or individual who can affect or is affected by the 

achivement of the firms objectives”. Det finns primära likväl som sekundära intressenter 

vars efterfrågan är viktig att uppfylla. Detta kan ibland skapa en oro hos företag 

eftersom det ibland kan bildas konflikter dessemellan. Dock tyder forskning på att 

intressentteorin växer sig starkare och anses idag vara mer fördelaktig än om företaget 

endast skulle maximera aktieägarnas nytta. Vidare har legitimitetsteorin beskrivits 

vilket syftar till att minska gapet mellan en organisation och samhället. Målet för 

organisation är att vara så legitimerad som möjligt genom att upplysa ens intressenter 

om eventuella orosmoment, detta för att skapa en förståelse mellan varandra.  

 

Nästa teori som tas upp berör begreppet hållbarhet och precis som CSR är begreppet 

indelat i temana ekonomisk, social och miljö. Den första definitionen av hållbarhet 

fastslogs i Bruntlandsrapporten 1987. För företag blir det viktigare att följa med den 

utveckling som sker inom ämnet och fler väljer att upprätta en frivillig 

hållbarhetsrapport. Den generella redovisningen används för att visa företagets vinst 

utan att ta hänsyn till faktorer som skapar mervärde, så som sociala och miljömässiga 

teman gör.  Idag finns flera olika hållbarhetsrapporteringssystem företag kan använda 

sig av för att kommunicera positiva och negativa effekter av hållbarhet med ens 

intressenter. Genom detta skapa en transparens i företaget och bidrar till en ökad 

förståelse. I denna studie har författarna valt att utgå ifrån GRI:s ramverk. Detta 
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ramverk anses som det mest använda världen över och kan användas av både stora och 

små organisationer med syftet att tillsammans sträva efter en hållbar global ekonomi. 

GRI och dess riktlinjer är till för att assistera organisationer i deras rapportering av 

ekonomi, sociala och miljömässiga teman. Ramverket består av tre olika delar 

redovisningsprinciper, redovisningsvägledning och standardupplysningar.  

 

Vidare då samhället utvecklats och hållbarhet bli alltmer viktigt har IOK valt att 

utveckla riktlinjer för hur kommande värdstäder ska arbeta för att sträva efter att skapa 

ett globalt hållbart samhälle. Först utvecklades olympiska rörelsen Agenda 21 med 

syftet att lägga en tydlig vägledning för hållbarhetsrapportering inom sport. Agenda 21 

riktar sig inte enbart till arrangörsstäder och organisationer utan även till medlemmar 

och atleter för att visa på hur individen kan agera genom ens sportaktiviteter till ett 

hållbart samhälle. Senare utvecklades OGI som är ett mätinstrument som används under 

en 12-årsperiod. OGI används för att en värdstad ska kunna kvantifiera potentiella 

inverkningar ett OS kan ha på staden.  
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3. Metod  
Studien är en kvantitativ innehållsanalys som presenteras via ett deduktivt angreppssätt. 

Innehållsanalysens avsikt är att koda officiella OS-rapporter utifrån teman som 

grundas i GRI: s ramverk kompletterade med branschspecifika indikatorer från OGI.  

Författarna har haft för avsikt att mäta medvetenheten i rapporterna och har till sin 

hjälp haft en kodningsmanual om 57 indikatorer. Dessa är väl beskrivna för att skapa 

trovärdighet i studien.   

 

3.1 Teoretisk Metod 

3.1.1 Förförståelse 
Författarna har sedan tidigare studerat redovisning på kandidatnivå och på magisternivå 

har en författare läst redovisning och den andra finansiering. Genom dessa studier har 

författarna fått en uppfattning om teorier och modeller rörande CSR och hållbarhet. 

Båda författarna har ett intresse för sport vilket exempelvis har visats i deras arbete från 

alpina VM i Åre 2007 där de fick en inblick över hur ett stort event arrangeras. 

Dessutom har en författare arbetat vid Skidskytte VM 2008 i Östersund, vilket även det 

gav erfarenhet från ett stort sportevenemang. Författarnas intresse för sportevenemang 

och framför allt OS ger dem en inblick i hur spelen går till och vad som krävs för att 

kunna genomföra eventet. Författarnas värderingar och åsikter kan komma att påverka 

studien om det inte hela tiden finns i åtanke.  

 

Enligt Bryman (2011, s. 43-44) så kan forskarnas värderingar komma att påverka 

exempelvis val av forskningsområde och slutsatserna. I den aktuella studiens fall 

kommer författarnas förförståelse inte kunna vinkla resultatet eftersom datainsamlingen 

utgår ifrån GRI:s riktlinjer. I tillägg till dessa kommer OGI:s mätinstrument användas 

som komplement för branschspecifika indikatorer för att utforma den kodningsmanual 

som ligger till grund för studien. Författarna kommer att söka efter teman i rapporter 

vilket kan komma att leda till tolkningar. Dessa hoppas författarna kunna undvika med 

en välarbetad kodningsmanual där det inte ska ges utrymme för tolkning utan klart 

framgår hur rapporterna ska kodas.  

3.1.2 Litteratursökning  
Författarna har använts sig av bibliotekets databas för att söka information vilket är ett 

lämpligt sätt enligt Ejvegård (2003, s. 45). De databaser som har blivit använda är 

främst Business Source Premier (EBSCO), vilket innehåller artiklar från olika 

kunskapsområden. Till en början använde sig författarna utav Google Scholar, detta 

verktyg sorterar artiklarna efter de mest relevanta samt länkar en vidare till databasen 

där artikeln finns i fulltext. Databasen Scopus har också använts vilken är enkel att 

använda samt att sortera information.  Författarna anser att detta är trovärdiga databaser 

att söka information ifrån då artiklar som valts blivit granskade. Vidare har album 

använts för att hitta relevanta böcker inom området. Album har också använts för att 

hitta specifika böcker som blivit refererade i artiklar.  

 

För att få fram relevanta källor har författarna sökt mycket material och sett vilka de 

återkommande forskarna är inom ämnet. Ejvegård (2003, s 46) menar att detta är ett bra 

Metod Resultat 
och Analys 

Slutsats 
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sätt för att ringa in de verk som är relevanta för studien. Databasen DiVA har också 

använts av författarna där de tittat på tidigare studentarbeten inom samma ämne för att 

se vilka de återkommande källorna har varit. På så sätt har författarna kunna ringa in de 

mest centrala forskarna inom ämnet. Antal citeringar har också varit en bidragande del 

till om artikeln har varit av värde.  Forskare som har skrivit mycket inom ämnet samt 

har blivit citerade av andra forskare har fått större vikt i arbetet.  

 

Författarna har använt sig av följande sökkombinationer för att hitta artiklar: 

 

“corporate social responsibility”,  “corporate social responsibility in mega event”, 

“corporate social responsibility in olympics”, “stakeholder theory”, “legitimacy 

theory”, “sustainability”, sustainability in olympics“ “sustainable reporting” 

“sustainable development” “global reporting initiatives” etc.  

3.1.3 Metodval 
Författarna har valt att använda sig av en kvantitativ metod. Detta för att studien ämnar 

syfta till att finna ett samband mellan hållbarhetsrapporteringen inom mega-event och 

dess utveckling. Författarna vill generalisera en bild av verkligheten och ser därför till 

den bredd som finns istället för att gå på djupet. En kvantitativ studie följer vanligtvis 

ett mönster där teorin är grunden till forskningen. Utifrån denna så testas hypoteser, data 

samlas in och analyseras samt att slutsatser dras (Bryman, 2011, s. 151). Trots att stor 

vikt ligger vid utformning av hypoteser menar Bryman vidare att den kvantitativa 

forskningen inte behöver innehålla någon specificering av hypoteser. Istället kan stor 

vikt läggas vid teorin vilket då fungera som en intresseinriktning för författarna vid 

datainsamlingen. Detta kommer att vara fallet i den aktuella studien, där författarna inte 

kommer att fokusera så mycket på hypoteser utan istället fokusera på teorier gällande 

CSR och hållbarhet. Teorierna kommer att vara till grund för den analys som kommer 

att ske efter att all data har samlats in.  

 

Hade författarna valt att göra en kvalitativ dataanalys hade syftet med studien varit 

annorlunda. För det första så grundar sig ofta en kvalitativ studie på intervjuer eller 

deltagande observationer vilket den aktuella studien inte ämnar göra (Bryman, 2011, s. 

510). För det andra går kvalitativa studier ofta in på djupet för att förstå vilka kvaliteter 

eller egenskaper en observation har (Bjereld et al., 2002, s. 114). Den kvalitativa 

metoden går emot studiens idé om att kvantifiera material och därigenom hitta mönster 

eller samband för att kunna kategorisera observationer. 

3.1.4 Vetenskapligt synsätt 
I detta avsnitt kommer författarnas vetenskapliga synsätt att beskrivas.  Författarna har 

valt att använda sig av en kvantitativ forskningsmetod som framhåller en kvantifiering 

av datainsamling. De tre grundläggande principerna för en kvantitativ forskningsstrategi 

är följande: (Bryman, 2011, s. 40) 

 

 Deduktiv prövning av studien 

 Positivistisk kunskapssyn  

 Objektivism som den ontologiska utgångspunkten  

 

Deduktivt angreppssätt  
Det finns två olika angreppssätt till hur forskare närmar sig den empiriska verkligheten, 

genom teori till empiri vilket är det deduktiva sättet. Motsatsen är induktiv vilket 

betyder att forskaren utgår från empiri till teori. (Bjereld et al., 2002, s. 88-89; 
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Johansson Lindfors, 1993, s. 55) Det angreppssätt som författarna har valt i denna 

studie är en deduktiv prövning. Detta innebär att utifrån teorier skapas hypoteser som 

sedan testas för att få fram ett resultat. Hypoteserna förkastas sedan eller bekräftas och 

tillsist kan en eventuell omformulering av teorin göras. Deduktiv är det vanligast 

angreppssättet när det gäller förhållandet mellan teori och praktik i 

samhällsvetenskaplig forskning. (Bryman, 2011, s. 25) Den induktiva ansatsen innebär 

att observationerna utförs först och sedan bekräftar dessa med teorier, teorin är resultatet 

av forskningsansatsen (Bryman, 2011, s. 28). En induktiv studie förknippas med en 

kvalitativ studie, medan den deduktiva studien förknippas med kvantitativ då den inte 

genererar i någon teori utan används mer som en bakgrund (Bryman, 2011, s. 29). Valet 

av en deduktiv ansats grundar sig i att författarna vill kvantifiera innehållet i de 

officiella rapporterna och genom kodningen pröva teorierna utifrån den insamlade 

datan. Författarnas kodning härrör sig således från teorier och då det är dessa som ska 

prövas är deduktiv den ansats som är mest lämpad.  

 

Positivistisk kunskapssyn 
Denna uppsats grundar sig i en positivistisk kunskapssyn som har sina grunder i 

naturvetenskaplig forskning. Kunskapssynen gör så att forskare kan förstå hur världen 

hänger samman genom att beskriva, förklara och se konsekvenserna av förhållandet 

mellan olika företeelser, skeenden och handlingar i naturen och det mänskliga livet 

(Bjereld et al., 2002, s. 69). Positivismen är den kunskapssyn som innebär att kunskap 

endast kan betraktas som kvinterunskap om den uppfattas av våra sinnen. Viktigt inom 

positivismen är också att vetenskapen ska vara värderingsfri vilket innebär att forskare 

måste se objektivt på kunskap. (Bryman, 2011, s. 30) I denna studie har författarna 

strävat efter att vara så objektiva som möjligt. Detta har varit speciellt viktigt vid 

utformningen av kodningsmanualen eftersom den kommer att vara avgörande för 

studiens resultat. Författarna kommer endast att kunna koda befintlig information 

eftersom endast företeelser som kan uppfattas av våra sinnen är kunskap. Positivismen 

strävar efter att belysa en absolut kunskap genom att bekräfta eller förneka 

vetenskapliga teorier med hjälp av empiriskt material. Grundat på detta har författarna 

valt en positivistisk kunskapssyn. 

 

Inom vetenskapen finns det flera olika sätt att uppfatta information. Positivism är en 

förklaring av mänskligt beteende. I motsatt till detta finns hermeneutik, som istället för 

förklarar, tolkar människors beteende. Tolkningsperspektivet har sin grund i den 

samhällsvetenskapliga forskningen där människor och institutioner är de verkliga 

studieobjekten. (Bryman, 2011, s. 32) Hermeneutiker hävdar att de naturvetenskapliga 

metoderna inte lämpar sig för samhällsvetenskaplig forskning och att det finns 

“avgörande skillnader mellan att förklara naturen och att förstå (tolka) naturen” 

(Arbnor & Bjerke, 1994, s. 62). En hermeneutiker skulle kunna kallas för den 

ostrukturerade forskare med uttalanden där kontentan blir att forskare egentligen inte 

kan veta någonting om någonting (Bjereld et al., 2002, s. 71-72).   

 

Objektivsim - ontologiska ståndpunkten 
Ontologi innefattar frågor om vad som finns. Detta innebär hur sociala föremål kan eller 

ska uppfattas som objektiva enheter, vilket innebär att aktörerna har en yttre verklighet. 

Motsatsen är konstruktioner som då baserar sociala föremål på vad aktörerna uppfattar 

och hur de reagerar. (Bryman, 2011, s.35) Författarnas ontologiska ståndpunkt är 

objektivism, det först nämnda, vilket innebär att sociala företeelser och dess betydelse 

har en existens som är oberoende av sociala aktörer. De sociala företeelser som möts 
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ligger utanför vår kunskap och inte kan påverkas. Motsatsen, konstruktionism innebär 

att sociala företeelser skapas via socialt samspel och befinner sig under ständig 

revidering. Numera är konstruktionsimens innebörd är att forskarnas uppfattning och 

beskrivning av verkligheten består av konstruktioner. (Bryman, 2011, s. 36) En 

objektivistisk syn är exempelvis att en kultur kan ses som en yttre verklighet som ett 

förråd av gemensamma värderingar och vanor hur människor ska fungera som goda 

medborgare i en bestämd kultur. En konstruktionistisk syn kan se på kultur som en 

blivande verklighet som ständigt rekonstrueras. (Bryman, 2011, s. 37) På grund av det 

deduktiva angreppssättet samt den positivistiska kunskapssynen har författarna en 

objektivistisk ontologisk ståndpunkt. Detta på grund av att det som ska mätas inte 

kommer att påverkas av personer utan kommer att konstateras utifrån ett ramverk. 

Svaren kommer därför inte vara konstruerade och objektivitet föreligger.  

3.2 Källkritik  
Ejvegård (2003, s. 62-64) menar att det är viktigt att vara källkritisk och nämner fyra 

kriterier att utgå ifrån, äkthet, oberoende, färskhet och samtidighet. De äkthetskrav som 

föreligger betyder att det viktigt att kolla på om källan är äkta. Är källan inte trovärdig 

eller det finns minsta misstanke om att källan kan vara förfalskad bör detta kontrolleras 

och följas upp. Oberoendehetskravet innebär att författaren måste vara noga med att 

kolla så att källan är oberoende och inte påverkad av någon annan. Bästa sättet för att 

undvika detta är att använda sig av primärkällor. Tredje kravet är färskhetskravet och 

innebär att desto nyare en källa är desto mer trovärdig är den. Detta har att göra med att 

forskare inom ett visst ämne anses följa dess utveckling och därför anses en nyare källa 

innehålla uppdaterad information utan att tappa grundläggande fakta. Det fjärde kravet 

är samtidighetskrav vilket innebär att en källa som publicerats närmre en händelse har 

större trovärdighet än om den publiceras år efter.  

 

I denna studie har författarna i så stor utsträckning som möjligt använt sig av 

primärkällor. Detta eftersom tidigare forskare då inte kunnat vinkla eller tolkat texten 

(Ejvegård, 2003, s. 63) Har författarna haft problem att hitta primärkällan har en 

bedömning gjorts om sekundärkällan varit tillförlitlig. Har författarna i samspel kommit 

fram till att så var fallet, har sekundärkällor använts. (Ejvegård, 2003, s. 63). Studien 

bygger på olika källor för att på så sätt få flertalet forskares syn på den information som 

författarna har använt. I teorikapitlet har många vetenskapliga artiklar används för att 

skapa en överblick och ett djup om hur forskningen idag ser ut. För att öka 

trovärdigheten på dessa artiklar har funktionen “peer reviewed” använts. Funktionen 

innebär att allt publicerat materialet genomgått kontroller av forskare inom området för 

att öka trovärdigheten. Författarna har även använt sig av tryckt litteratur vilket i största 

möjliga mån varit av den senaste upplagan. Detta i enlighet med färskhetskravet. En del 

källor, exempelvis i uppkomsten av CSR-begreppet, har äldre källor använts. Detta i 

enlighet med samtidighetskravet, då källan hänvisar till vad som var aktuellt vid given 

tidpunkt.  

 
3.3 Praktisk metod 

3.3.1 Val av forskningsdesign 
Författarnas val av forskningsdesign är innehållsanalys. Innehållsanalys beskrivs som 

en datainsamlingsmetod för att systematiskt ge en kvantitativ och objektiv identifiering 

av text (Bryman, 2011, s. 283; Krippendorff, 2004, s. 3). Vidare beskrivs att det är en 

metod som är under stark utveckling, vilket kan bekräftas av den ökade tillgången av 
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digitaliserad text. Materialet som utgör grunden för en innehållsanalys är ofta något som 

har producerats för ett annat ändamål till exempel tidningar, tidskrifter och protokoll. 

(Johansson Lindfors, 1993, s.114) Innehållsanalysen har en lång historia bakom sig vad 

gäller användandet i kommunikation, journalistik, sociologi och psykologi (Neuendorf, 

2002, s.27). Idag, genom den ökade tillgången av digitaliserad text har 

innehållsanalysen fått en större genomslagskraft för samhällsvetare, det som kodas och 

analyseras är nu allt från bloggar, tidningar till protokoll. Genom en innehållsanalys kan 

en generalisering göras av enskilda dokument. (Hopkins & King, 2010, s 229) 

Innehållsanalys har i Neuendorf (2002, s. 1) beskrivits som “the systematic, objective, 

quantitative analys of message characteristics”. Med andra ord, innehållsanalys 

används för att systematiskt, objektivt och kvantitativt analysera meddelanden. 

 

Grunden till hur en innehållsanalys fungerar är baserat på ett forskningsproblem där en 

utveckling av teoretiska begrepp, med eller utan en modell, styrs via en 

kodningsmanual. En innehållsanalys kan jämföras med en observationsanalys, 

skillnaden är att i en innehållsanalys observeras det verbala beteendet istället för det 

fysiska. (Johansson Lindfors, 1993, s. 114) Det finns olika sätt en innehållsanalys kan 

genomföras på, antingen görs en kodning utifrån språkets eller textens uppbyggnad med 

hjälp av givna regler. Detta sätt används framförallt när forskare vill studera individers 

grundläggande värderingar. Det andra sättet är att kvantifiera innehållet genom att mäta 

närvaron/frånvaron av en kategori eller ange en siffra som visar värdet på hur många 

gånger ett visst ord eller kategorin förekommit. (Johansson Lindfors, 1993, s. 115-116) 

Studien har genomförts i enlighet med det andra alternativet. En fördel med 

innehållsanalys är att producerad text kan analyseras på ett systematisk och trovärdigt 

sätt (Johansson Lindfors, 1993, s 116).  

 

Nackdelar som riktats mot innehållsanalys är att den är teoribestämd.  En annan nackdel 

som diskuteras i Hopkins & King (2010, s. 242) artikel är att de som kodar dokumenten 

inte förstår kodningsmanualens kategorier och därmed inte kan koda vad som ska 

kodas. Författarna har i detta avseende valt att använda sig av ett redan befintligt 

regelverk för att minska risken för tvetydighet. Cormier & Magnan (2003) har i sin 

forskning använt sig utav ett värderingssystem från noll till tre vid kodning vilket 

författarna prövade innan de kom fram till att detta tillvägagångssätt skulle innebära för 

mycket tolkning. Därav valde författarna att mäta medvetenheten vilket innebär att 

studien endast har två olika kodningsalternativ. Johansson Lindfors (1993, s. 116) 

skriver att objektiviteten i innehållsanalysen varken är mer eller mindre än vid andra 

datainsamlingsmetoder som till exempel intervjuer, där forskarens erfarenheter och 

värderingar kommer att styra kategoriuppbyggnaden. 

 

I denna studie kommer en kvantitativ innehållsanalys att utföras då målet är att 

generalisera och se hur utveckling sett ut över tid. En innehållsanalys summerar 

innehållet hellre än att rapportera detaljer (Neuendorf, 2002, s. 15). Allt material som 

består av bokstäver kan användas för att utföra en innehållsanalys (Hopkins & King, 

2010, s. 230; Neuendorf, 2002, s. 17). Författarnas val av att utföra en innehållsanalys 

grundar sig i att det var det bästa sättet för att få fram ett resultat på utveckling av 

hållbarhetsrapportering i publicerade OS-rapporter. Författarna har funderat över de 

alternativa metoderna som till exempel intervjuer, enkäter och fallstudie (Bryman, 

2011). Då författarna vill se en utveckling kan det vara svårt att få tag på de rätta 

personerna att intervjua eller dela ut enkäter till och då studien omfattar passerade event 

kan ej observationer göras. Därav passar innehållsanalys in då material studeras utifrån 
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teman samt att många studier inom hållbarhetsrapportering har använt sig av 

innehållsanalys. 

 

När samhällsvetare väljer att använda sig att av innehållsanalys blir det ofta i form av att 

generalisera ett dokument genom kategorisering. (Hopkins & King, 2010, s. 230) Fler 

och fler företag väljer att börja hållbarhetsrapportera därav har forskningen inom detta 

område ökat. När författarna har sökt inom ämnet hållbarhet i vetenskapliga artiklar har 

många av dessa forskare använt sig av innehållsanalys för att bland annat mäta 

skillnader mellan olika länder i hur de redovisar sitt arbete med hållbarhet. 

Innehållsanalys är en metod som är brett använd när det gäller att mäta hållbarhet. 

Därför har författarna valt att använda sig av denna forskningsdesign i denna studie. 

Några andra författare som har använt sig av innehållsanalys som forskningsmetod 

inom hållbarhet är bland annat: (Chen & Bouvain, 2009; Holder-Webb et al, 2009; 

Maignan & Ralston, 2002; Nilsson, 2008; Nilsson et al, 2008; Tate et al, 2010). 

3.3.2 Urvalsgrupp 
Författarnas syfte med denna uppsats är att mäta hållbarhetsutvecklingen inom mega-

event. De mega-event som kommer att studeras är OS då de i enligt med Roche (2001, 

s.1) är ett typexempel på ett mega-event. Mätningen kommer att utgå ifrån de olympiska 

spelens officiella rapporter. I vissa fall innehåller dessa rapporter information om 

paralympiska spelen vilka har ägt rum i anknytning till de olympiska spelen och därför 

inte kunnats exkluderas. Författarna anser att detta inte kommer att påverka studien då 

hållbarhetsplaneringen skulle varit densamma för arrangörerna med eller utan 

paralympiska spelen. Studien kommer att utgå ifrån de officiella rapporterna då dessa är 

något som alla städer som arrangerar ett olympiskt spel skriver.  

 

Alla officiella rapporter är hämtade från LA84 Foundation, vilka driver det största 

forskningsbibliotek inom sport i Nordamerika. (LA84 Foundation, 2013a) LA84 

Foundation har IOK:s tillstånd att publicera de officiella rapporterna, ett samarbete som 

började 2002. På denna hemsida finns det rapporter från 1896 då första OS hölls i Aten. 

(LA84 Foundation, 2013b) Alla rapporter är i Adobe Acrobat format så att 

sökfunktionen har kunnat användas. Då syftet med uppsatsen är att se hur utvecklingen 

har sett ut vad gäller hållbarhetsrapportering har författarna valt att utgå ifrån några av 

de riktlinjer som finns inom hållbarhet. Teman har således utarbetats med hjälp av dessa 

riktlinjer och sökord har sedan konstruerats. Hopkins & King (2010, s. 232) diskuterar i 

deras artikel hur kodning av variabler går till. Exempelvis används bara använda 

gemener, inga punkter samt olika ändelser. Detta sätt har författarna använt sig utav i 

deras forskning för att effektivisera sökandet och därmed öka träffsäkerheten. 

 

Författarna har valt att börja studera de spel som var 1952 eftersom det var under 50-

talet CSR utvecklades (Carroll, 1999). Studien har studerat alla OS fram till och med 

2010, vilket är då den sista officiella rapporten går att finna. London 2012:s rapport är 

ännu ej publicerad. Detta blir totalt 31 stycken olympiska spel. Författarna har valt att ta 

med både sommar- och vinter-OS för att se om eventuella skillnader finns. Ett OS 

arrangeras vart fjärde år och därav anser författarna att en utveckling över tid kan ses, 

varav valet av OS. Vinterspelet i Innsbruck 1964 kommer att falla bort efterson de 

endast har en på tyska. Totalt sett kommer 30 stycken olympiska spels officiella 

rapporter att studeras. 
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Urvalsgrupp  

Vinter-OS 15 stycken 

Sommar-OS 15 stycken 

Tabell 1. Urvalsgrupp 
 

3.3.3 Kodningsschema 
För att kunna genomföra en innehållsanalys krävs ett kodningsschema. Detta schema 

syftar till att koda innehållet i de rapporter som författarna avser att studera. För att 

kodningsschemat ska bli så tillförlitligt som möjligt krävs det att frågeställningarna är 

tydliga så att det klart framgår vad som ämnas studeras. Studien ska kunna göras av 

vem som och ge samma resultat (Neuendorf, 2002, s. 9). Viktigt att komma ihåg är att 

hela kodningsschemat måste vara klart innan datainsamlingen börjar (Neuendorf, 2002, 

s. 11). För att underlätta kodningen av rapporterna har författarna arbetat fram en 

kodningsmanual vilket stöttar författarna vid studien. Mer om denna manual senare i 

detta kapitel.  

 

Det finns flera sätt att genomföra en innehållsanalys och de olika sätten syftar till att 

mäta olika saker. Vid kodning av text bör kodningsschemat innehålla förklarande ord 

och vid kodning av material som inte innehåller någon text, exempelvis en muntlig 

intervju, bör kodningsschemat innehålla mätindikationer (Neuendorf, 2002, s. 118). 

Författarna har i denna uppsats valt att mäta medvetenheten hos de länder som har 

arrangerat ett OS genom att analysera de officiella rapporterna som har publicerats efter 

avslutat OS. För att rapporterna ska kunna kodas krävs det att varje frågeställning som 

ämnas mäta har koder, en kod för varje svar som kan antas. Det är mycket viktigt att 

endast en kod passar in på varje svarsalternativ så att inga som helst tvivel kan 

uppkomma vid kodningstillfället (Neuendorf, 2002, s. 118-119).  

 

I denna uppsats har koderna 0 och 1 använts. Koden 0 har använts när rapporterna 

saknat information om den frågeställning som mätts. Detta innebär att rapporten inte 

innehållit information som gjort läsaren medveten om att frågeställningen blivit 

beaktad. Har istället koden 1 använts så betyder det att rapporten innehåller information 

som gör läsaren medveten om att frågeställningen blivit uppmärksammad. Detta innebär 

att exempelvis indikatorn EN10: påverkan på naturskyddsområden skulle kunna tolkas 

som något negativt. Dock är inte fallet så eftersom författarna ämnar studera om 

rapporten innehåller information som gör att arrangörerna är medvetna om problemet. 

Rapporten har därför kodats med en etta vilket gör att i jämförelse med OS som inte fått 

en etta anses arrangörerna vara mer medvetna om problemet vilket i slutändan genererar 

i ett högre resultat. Desto högre slutgiltigt resultat desto mer medvetna om 

hållbarhetsrapportering är arrangörerna och därav bättre rankade i författarnas studie. 

Kodsystemet med ettor och nollor kan jämföras med Neuendorfs (2002, s. 119) exempel 

av en reklamkampanj där en produkt visas på en bild. En etta innebär där att produkten 

eller servicen visas och innehåller information om dess kvalitéer och 

användningsområde. En nolla innebär att produkten inte visas.  

 

Ett annat exempel är EN1: materialanvändning i vikt eller volym för arenorna. 

Rapporterna får en etta om det framgår hur mycket material som används för att bygga 

de olika arenorna. Finns det ingen information så får rapporten en nolla. En nolla kan 

även delas ut om informationen skulle vara väldigt knapphändig. Det skulle exempelvis 

stå att miljövänligt material har använts för att bygga en arena. Det framgår dock inte 

hur mycket material och vilken typ av miljövänligt material som används. För att 
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kodningen ska vara så effektiv och trovärdig som möjligt har författarna kodat 

rapporterna enskilt (Neuendorf, 2002, s. 133, 142). Författarna har haft nytta av den 

kodningsmanual som syftar till att stödja kodningen. För att författarna inte skulle börja 

på fel sätt eller att olikheter skulle uppstå så kodades de tre första rapporterna 

tillsammans. Innan kodningen ens kunde börja skedde dock en pilotstudie för at testa 

kodningsschemats funktion (Bryman, 2011, s. 294). Det visade sig då att vissa 

indikatorer mätte samma sak och fick tas bort. Rapporterna kodades även i omvänd 

kronologisk ordning för att säkerställa kodningsmanualens funktionalitet. Detta för att 

författarna ska kunna undersöka om kodningsmanualens sökord är relevanta för studien. 

Kodningsschemat är utformat så att, när kodningen är klar, ska en klar blick snabbt 

kunna ges om det skett någon förändring inom det studerade området över tid.  

3.3.4 Kodningsmanual 
För att en innehållsanalys ska bli fullständig krävs att en kodningsmanual upprättas. 

Manualen ska innehålla information som täcker upp för alla olika alternativ som studien 

kan komma att påvisa. Den person som genomför innehållsanalysen ska inte tvivla på 

vilket alternativ som passar bäst in. Det finns olika sätt att utforma en kodningsmanual. 

Ett alternativ är att lägga mycket information i kodningsschemat för att använda 

manualen som en stöttning när tvivel uppstår. Det andra alternativet kan anses som 

motsatsen, då kodningsschemat endast innehåller koder ämnade att bli kodade och 

kodningsmanualen innehåller all nödvändig information. (Neuendorf, 2002, s. 132-133) 

Denna studie har använt sig av den andra metoden.  

 

Studiens kodningsmanual har varit omfattande och innehållit all relevant information 

som författarna behövt för att slippa tvivla om hur en indikator ska kodas. Manualen har 

kontinuerligt använts under kodningsprocessen. Manualen innehåller indikatornummer, 

rubrik på indikatorn, förklaring av indikatorn vilket syftar till att tillgodose kodaren med 

all nödvändig information samt sökorden. Kodningsmanualen har haft samma indelning 

som kodningsschemat, skillnaden ligger i att kodningsmanualen är betydligt mer 

omfattande.  

 

Studien kommer att utgå ifrån GRI:s ramverk som syftar till att utveckla hållbara 

riktlinjer för hållbarhetsrapportering. GRI:s ramverk är indelat i tre teman, miljö, sociala 

och ekonomi. Utöver dessa teman är ramverket indelat i underkategorier vilka avser 

dela in de tre temana. Dessa kategorier har även används i författarnas studie. Vidare 

har författarna använt sig av de kärnindikatorer som GRI presenterar.  Viktigt att påpeka 

är att studien inte kopierat riktlinjerna utan influerats av dem för att anpassas till 

studien. GRI påpekar att användare av ramverkat ska tillämpa branschspecifika 

indikatorer, varav har författarna kompletterat kodningsmanualen med indikatorer från 

OGI. 

 

Det första temat kodningsmanualen tar upp är miljö. Detta tema ämnar mäta hur 

organisationen påverkar och ansvarar för miljön. Hänsyn tas till eventuella miljöutsläpp, 

påvekan på naturen och hur organisationen arbetar med miljöförstöring. Detta mäts 

genom 15 indikatorer i underkategorierna material, energi, vatten, utsläpp till luft och 

vatten samt avfall, miljöstationer, efterlevnad och övrigt. Nästa tema är det sociala 

vilket syftar till att mäta organisationens samhällsansvar genom exempelvis 

behandlingen av mänskliga rättighteter, anställningsförhållanden och verksamhetens 

påverkan på samhället. Följande görs genom 28 indikatorer med underrubrikerna: 

anställningsförhållanden, hälsa och säkerhet i arbetet, utbildning, investerings och 
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upphandlingsrutiner, icke diskriminering, barnarbete, säkerhetsrutiner, samhället, 

korruption, politik, efterlevnad, kunders hälsa och säkerhet och övrigt. Det sista temat är 

av ekonomisk karaktär. Temat avser mäta den direkta och indirekta påverkan på 

företaget och samhället. Ovanstående mäts genom 14 indikatorer via underrubrikerna 

ekonomiska resultat, marknadsnärvaro, indirekt ekonomisk påverkan, direkt ekonomisk 

påverkan och övrigt. 

3.4 Kritik mot Innehållsanalys  
För att en innehållsanalys ska vara perfekt krävs ett väl utformat kodningsschema och 

kodningsmanual. Det finns dock vissa fallgropar vid utformningen av kodningsschemat. 

Exempelvis är det viktigt att säkerställa att indikatorerna inte överlappar varandra för att 

undvika att en indikator kodas två gånger. Detta kan medföra att kodarna blir osäkra vid 

kodning. (Bryman, 2011, s. 294) Författarna upptäckte detta problem under den 

pilotstudie som genomfördes och kunde därför åtgärda problemet. Vidare är det viktigt 

att kodningsmanualen innehåller tydliga instruktioner om vad som ämnas mäta 

(Bryman, 2011, s. 294). Författarna har försökt att göra detta så tydligt som möjligt 

genom att mäta medvetenheten hos de officiella rapporterna. Trots att 

kodningsmanualen varit tydligt har ibland tvivel uppstått om koden ett eller noll skulle 

kodas.  Eftersom studien bygger på GRI:s ramverk är viktningen av temanas indikatorer 

inte likartad. Detta är något som skulle kunna förbättras genom att studien använder sig 

av fler tilläggsfaktorer för temana miljö och ekonomiska och att det sociala temats 

indikatorer omarbetas för att på så sätt koncentreras.  

 

Eftersom studien bygger på ett stort urval data och kodningen tagit lång tid finns det 

risk för att kodarna blivit trötta under arbetets gång (Potter & Levine‐Donnerstein, 

1999, s. 271). Det krävs därför att kodaren är uppmärksam på att hela tiden koda det 

som ämnas kodas (Potter & Levine‐Donnerstein, 1999, s. 266). Författarna har upplevt 

att det varit ett problem att hålla fokus under hela kodningen då studiens omfattande 

indikatorer kodats på många officiella rapporter. Kodningen har pågått under en längre 

tid för att motverka att författarna tappar fokus. Kodningen har skett både genom 

datorns hjälp och genom mänsklig kodning. Den mänskliga kodningen har gjort det 

möjligt för författarna att leta efter teman i texten. Dock kan studien innehålla vissa 

felkodningar eftersom rapporterna inte gåtts igenom i sin helhet.  

3.5 Exempel och exemplifiering av hur kodningen har gått till  
Baserat på författarnas kodningsmanual och instruktionerna som är givna ovan har 

kodningen utgått ifrån tre olika teman. Dessa har olika indikatorer kopplade till dem 

vilka är studerade genom olika sökord. Nedan kommer exempel att ges för att ge läsaren 

en förståelse om hur kodningen har gått till. Totalt har 30 rapporter kodats om 57 

indikatorer och tagit i genomsnitt sju timmar vardera. Innan studien genomfördes en 

pilotstudie där författarna provade kodningsmanualen och kodningsschemat. Då 

konstaterades att tre indikatorer mätte samma sak och togs därför bort, sökord lades 

även till. De exempel som kommer att ges nedan är i vissa fall tydliga exempel där 

sökorden författarna har använt sig av hittats direkt. Andra exempel visar att sökorden 

har lett författarna i rätt riktning och därefter, genom att läsa stycket runt sökordet, 

kunna bedöma medvetenheten.  

3.5.1 Miljö 
Det första temat författarna har studerat är miljö, totalt var här från början 16 indikatorer 

som mättes. Här har tidigare indikator EN14 tagits bort vilken granskade 

medvetenheten om arenornas efterlevnad. Denna indikator ansåg författarna var 
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likvärdig med EK11 vilken undersöker om arenor används efter eventet, EN14 valdes 

därför att tas bort och är därmed exkluderad i kodningsmanualen.  

 

Nedan följer exempel på hur kodningsmanualen sett ut för att kodningen ska kunna gå 

så smidigt som möjligt. I tabell 2 går det att se ett exempel hur författarnas 

kodningsmanual ser ut. Kodningsmanualen går att se i sin helhet i appendix 1. 

 

EN4 Återvunnet 

material 

Framgår det av rapporten hur mycket 

material som har återvunnits totalt 

sett. Gäller såväl byggnationer som 

återvunnet material från 

sopsortering. Det ska klart och 

tydligt framgå vilken mängs som har 

återvunnits.  

recycle, recycled 

material, reprocess, 

reuse, recyclable, 

reusing, reclaim, 

landfill, recycling 

Tabell 2. Exempel från kodningsmanualen. 
 

Nedan följer exempel på hur författarna har bedömt medvetenheten utifrån vissa 

indikatorer samt vilket sökord som har använts.  

 

EN4: Återvunnet material 

 

Nagano 1998 

“The amount of waste generated at the facilities was expected to be approximately 983 

tonnes, nut the acutal amount produced was 896 tonnes, 8,9 % less then projected. 

Approximately 325 tonnes (36,3 %) was recycled, roughly matching recycling target.” 

(The Organizing Committee for the XVIII Olympic Winter Games, Nagano 1998, 1998, 

s. 266)  

Sökord: recycle 

 

EN9: Värna om naturskyddsområden  

 

Lake Placid 1980  

Because the cross-country and biathlon facilities at Mt. Van Hoevenberg are owned byt 

the State of New York Department of Enironmental Conservation, the trail improvement 

work and grooming necessary to meet technical specifications was hanled by Encon 

trail crews under the supervision of the chief of course for cross-country. (XIIIth 

Olympic Winter Games Lake Placid 1980, 1980, s. 41) 

Sökord: environment 

3.5.2 Sociala 
Det andra temat där författarna har granskat medveten är det sociala temat. Detta tema 

bestod från början av 29 stycken indikatorer. Även här finns ett bortfall vilket är tidigare 

indikator SA9 som svarade för att kolla medveten av utbildning per personalkategori. 

Denna togs bort på grund av att författarna såg att rapporterna innehöll olika 

benämningar av personal vilket gjorde det svårt för författarna att se om alla 

personalkategorier var representerade.  

 

Exempel på hur författarna har bedömt medvetenheten utifrån vissa indikatorer samt 

vilket sökord som har använts.  
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SA13: Antal fall samt vidtagna åtgärder gällande diskriminering.  

 

Innsbruck 1976: 

“SUMMING UP, we can say that all press preparations and news media facilities 

received world-wide recognition. The only CRITICISM vame from a few Austrian 

background journalists who considered that their partial accreditation for the press 

centre and the Olympic Village was a personal discrimination. This was by no means 

our intention and I can only hope that this misconception has, after being viewed 

objectively, turned into recognition for our sincere endeavours” (Organizing 

Committee for the XIIth Winter Olympic Games 1976 at Innsbruck, 1976, s. 243) 

Sökord: discrimination 

 

SA16: Lokalbefolkningens rättigheter 

 

Helsingfors 1952 

“To carry to a succesful conclusion the duties entrusted to it and guard agianst the risk 

of losses, the General Purpose Division was compelled to resort on a large scale to 

insurance of various kinds. Responsibility for the buildings taken over for community 

housing was covered by a policy insuring the Organising Committee against eventual 

claims in respect of damage for which the lease made the Comitte responsible” (The 

Organising Committee for the XV Olympiad Helsinki 1952, 1952, s. 173)  

Sökord: housing 

 

SA20: Organisationens policy och rutiner gällande korruption 

 

Peking 2008: 

“A complete set of supervisory regulations, with more than 200 clauses, were gradually 

developed in the principle of “preventing corruption through fair and transparent 

supervisory operations”, addressing issues including finance, human resources 

management, international relations, procurement, material management, contracts, 

gifts and souvenirs, marketing, donation, information disclosure, code of conduct, etc.” 

(Beijing Organising Committee for the Games of the XXIX Olympiad, 2008, s. 130) 

Sökord: corruption 

 

SA23: Påverkas lokalbefolkningen av framfarten av byggnationer  

 

Grenoble 1968: 

“The good citizens of GRENOBLE no doubt have been anoyed and impatient at times 

because of the turmoil and the nuisance of widespread construction, but as a result, 

their city will be a much more attractive, efficient and prosperous community. This is 

one of the collateral benefits that come to cities that stage the Olympic Games 

properly.” (The Steering Committee of the Xth Winter Olympics of Grenoble, 1968, s. 

164) 

Sökord: nuisance 

 

SA28: Miljömärkning av produkter gällande byggnationer och arenor 

 

Atlanta 1996 
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“ACOG's design and construction activities took into consideration all issues of 

accessibility. Sites were also designed to have the least possible negative impact on the 

environment.” (The Atlanta Committee for the Olympic Games, 1997, s. 114) 

Sökord: environment 

3.5.3 Ekonomiska  
Det sista temat författarna studerade var ekonomi, detta tema bestod från början av 15 

indikatorer. Tidigare EK14 togs bort, denna mätte vinst från de olympiska aktiviteterna 

vilket författarna insåg var svårt att urskilja. Trots att mycket information gick att 

separera var det svårt att specifikt bedöma vilka intäkter som endast kom från de 

olympiska tävlingarna. EK14 exkluderades i kodningsmanualen.  

 

Exempel på hur författarna har bedömt medvetenheten utifrån vissa indikatorer samt 

vilket sökord som har använts.  

 

EK9: Rutiner för anställning 

 

Vancouver, 2010 

To achieve this goal we developed a recruitment strategy that was implemented with 

assistance from our community partners. (The Vancouver Organizing Committee for 

the 2010 Olympic and Paralympic Winter Games, 2010, s. 67) 

Sökord: recruitment 

 

EK10: Utveckling av Infrastruktur som görs för allmänhetens nytta 

 

Montreal 1976: 

The metro (subway) system was extended by 20 kilometres, including a direct service to 

the olympic Park; new roads, hotels, and residences were constructed, parking lots 

were improved, an Olympic road sign system installed and much of the city decorated 

and landscaped. (COJO 76, 1978, s. 3) 

Sökord: road 

3.6 Sanningskriterier 

3.6.1 Validitet  
Validitet innebär att forskaren mäter det som ämnas mäta med klara mått och 

mätmetoder. Det är viktigt att veta vilket mått som är det bästa samt hur det ska 

användas för att användningen ska bli konsekvent. (Ejvegård, 2003, s. 73) Denna studie 

ämnar mäta hur utvecklingen sett ut inom hållbarhetsrapportering för OS och det är 

därför viktigt att författarna använt sig av ett test som har hög validitet. Detta innebär att 

innehållsanalysen som ligger till grund för studien måste vara pålitlig och att den 

kodningsmanual som använts för att säkerställa testet blivit korrekt utformat.  

 

I enlighet med (Potter & Levine-Donnerstein, 1999, s. 266) så bör en innehållsanalys 

utformas i en process över två steg för att uppnå hög validitet. Första steget innebär att 

författarna utvecklar ett kodningsschema och en kodningsmanual innehållande 

information om vad som ämnas mäta och som vägleder kodaren i rätt riktning. Studiens 

kodningsschema är enkelt och tydligt utformat för att undvika att misstag görs vid 

kodningen. Det andra steget innebär att koder matchas mot indikatorer för att säkerställa 

att beslutsfattaren (kodaren) mäter vad som ämnas mäta.  Eftersom studien mäter 

medvetenheten i rapporterna har det varit viktigt att hela tiden kontrollera att tolkning 
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undviks. Framgår det exempelvis inte i rapporterna hur många döds- och 

arbetsplatsolyckor som drabbat anställd personal kan detta inte kodas trots att det 

kanske framgår att under spelen har en person dött. Det framgår således inte om den 

avlidne personen var en atlet, besökare eller anställd personal.  

 

För att säkerställa att validiteten i studien blir så hög som möjligt har författarna, innan 

studien började, gjort en pilotstudie. Kodningsmanualen låg då till grund för testet men 

även kodningsschemat testades för att säkerställa att det var utformat på ett effektivt 

sätt. Kodningsmanualen redigerades flertalet gånger eftersom författarna ansåg att 

information saknades för att testet skulle bli korrekt. Förändringarna berodde främst på 

att författarna såg att språket i rapporterna från framförallt 1952 inte liknar språket i 

nyligen publicerade rapporter.  

3.6.2 Reliabilitet 
Reliabilitet är ett begrepp anger tillförlitligheten hos studien, det vill säga kommer 

studiens resultat bli detsamma om studien genomförs igen (Bryman, 2011, s. 49; 

Neuendorf, 2002, s. 141).  Forskningen måste utgå från ett säkert mätinstrument för att 

säkerställa hög tillförlitlighet (Ejvegård, 2003, s. 70). Detta mått är aktuellt vid en 

kvantitativ studie då forskaren vill veta hur stabilt ens mätinstrument är (Bryman, 2011, 

s. 49). Har inte hänsyn tagits till reliabilitet blir innehållsanalysen oanvändbar. 

Neuendorf (2002, s. 145) tar upp hot som kan påverka reliabiliteten som att ha ett 

bristfälligt kodningsschema och kodningsmanual, detta har författarna åtgärdat genom 

att utföra en pilotstudie där brister åtgärdades och kompletterande information 

adderades. Författarna vill även uppmärksamma att systematiska fel kan förekomma då 

sökord inte varit tillräckliga. Författarna har dock valt de sökord de bäst tycker stämmer 

in på respektive indikator för att säkerställa medvetenheten.  

 

Har en innehållsanalys utförts av människor är det viktigt att studien uppnår en hög 

“intercoder” reliabilitet. (Neuendorf, 2002, s. 141) Att uppnå en acceptabel nivå av 

“intercoder” reliabilitet är viktigt av två olika anledningar. Det ena är att kodningen ska 

kunna utföras av olika personer och genom att olika individer använder sig av samma 

kodningsmanual ska resultatet bli desamma. För att uppnå hög “intercoder” reliabilitet i 

denna studie har författarna först tillsammans kodat tre stycken OS för att validera 

kodningsmanualen. (Krippendorff, 2004, s. 215; Neuendorf, 2002, s. 142) Därefter 

kodades de resterande rapporterna varför sig. Den andra anledningen beskriver 

användningen av flera koder (Neuendorf, 2002, s. 142). Detta berör inte denna studie då 

författarna har valt att mäta medvetenheten och endast använt två koder, 0 och 1. 

Författarna valde att mäta medvetenheten för att undvika tolkningar av de som kodar 

och därmed öka studiens reliabilitet, samma resultat kommer att uppnås om studien 

upprepas. På samma sätt valdes GRI då det är ett beprövar ramverk vilket indikerar på 

att instrumentet är tillförlitligt. 

3.6.3 Walk the Talk 
Walk the talk är ett begrepp som betyder att ens ord backas upp med ens handlingar 

(Chinander, 2001, s. 279). I denna studie har detta begrepp en central roll utan att 

författarna kan göra något åt eventuella felkällor. Eftersom det är de officiella 

rapporterna som kodats kan författarna inte analysera om det som skrivits i rapporterna 

verkligen stämmer. Står det i rapporten att barnarbete aldrig har använts har detta kodats 

med en etta eftersom medvetenheten finns. Vad som sedan hänt i verkligheten har inte 

tagits hänsyn till och därmed kan walk the talk-begreppet få en väsentlig roll.  
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Viktigt att komma ihåg att det som publiceras i de officiella rapporterna är väl granskat. 

Detta medför att organisationer bakom rapporterna blir försiktiga med att publicera 

information som de inte kan styrka. Skulle det uppmärksammas att informationen inte 

stämmer skulle detta kunna få konsekvenser för värdstaden i form av dåligt rykte. 

Media skulle troligtvis uppmärksamma detta och istället för att komma ihåg allt bra som 

skedde under OS skulle de negativa konsekvenserna leva kvar. Därför finns det 

anledning att tro att informationen som publiceras i rapporterna har en stark koppling 

till vad som verkligen skett.  
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4. Resultat och Analys  
Resultatet av den gjorda studien visar på att utvecklingen av hållbarhetsrapportering i 

mega-event har varit positiv. Detta har författarna kommit fram till genom att kritiska 

granska tusentals sidor. I figurer och tabeller kommer läsaren att få följa den 

utveckling som skett inom området mellan 1952-2010. Att urskilja från detta är att de 

tre temana miljö, social och ekonomiskt alla haft en positiv utvecklig om än i olika takt. 

Utvecklingen anser författarna främst har att göra med intressenternas ökade 

medvetenhet kring hållbarhet.  

 

4.1 Resultat 
Kapitlet kommer att vara indelat i fyra huvuddelar där de olika temana först gås igenom 

följt av ett övergripande resultat. Under varje del kommer figurer att presenteras för att 

exemplifiera hur utvecklingen har sett ut samt att underlätta för läsaren om vad som 

presenteras. För att detta kapitel ska bli optimalt för läsaren är ett tips att ha 

kodningsmanualen nära till hands för att vara medveten om vilka koder som diskuteras. 

Kodningsmanualen finns att tillgå i appendix 1. Kodningsmanualen innehåller 

information om alla koder och totalt sett så har 15 miljömässiga, 28 sociala och 14 

ekonomiska termer blivit kodade av 30 officiella OS-rapporter. 

 

För att exemplifiera vilken mängd data som kodats och hur utvecklingen varit framställs 

detta i tabeller nedan. I tabellerna 3 och 4 nedan visas vilket enormt event ett OS är. 

Variablerna som presenteras visar på skillnader och likheter mellan vinter- och sommar-

OS. Vad som tydligt kan ses är att ett sommar-OS är av större karaktär än ett vinter-OS. 

Från 1952 kan en tydlig utveckling ses av storleken på eventet som bara blir större och 

större, både för vinter- och sommar-OS. Som ses i tabellen krävs mängder av resurser 

och planering för att kunna arrangera och genomöra ett OS. Tabellen är ett exempel på 

hur OS har utvecklats.  

 

 

           Sommar            Sommar          Sommar 

Antal:   1952 Helsingfors        1980 Moskva        2008 Peking 

Volontärer                          n/a                          n/a 100 000 

Sålda biljetter 1 136 166 5 300 000 6 500 000 

Deltagande nationer 69 80 204 

Deltagare 4955 5179 11196 

Grenar 149 203 302 

Tabell 3. Beskrivande variabler av sommar-OS. 
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         Vinter           Vinter           Vinter 

Antal:      1952 Oslo  1980 Lake Placid  2010 Vancouver 

Volontärer                  n/a 6703 25 000 

Sålda biljetter 541 407 433 000 642 223 

Deltagande nationer          30 37 82 

Deltagare        694 1072 2628 

Grenar                   22 38 86 

Tabell 4. Beskrivande variabler av vinter-OS. 
 
För att få fram resultatet av författarnas studie har officiella rapporter genomsökts, som 

kan ses i figurerna 5 och 6 nedan skiljer sig antalet sidor väldigt med minsta antalet 

sidor på 162 och flest antal sidor 2808. Totalt sett har 31676 sidor granskats.  

 

 
Figur 5. Antal sidor per kodad rapport sommar-OS. 
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Figur 6. Antal sidor per kodad rapport vinter-OS. 
 

4.1.1 Miljömässiga indikatorer 
Under rubriken miljö kommer de 15 indikatorer som använts i innehållsanalysen för att 

koda miljömässiga indikatorer att presenteras. Inom denna grupp kan författarna 

presentera den mest radikala utvecklingen över den tidsperiod som har testats jämfört 

med de sociala och ekonomiska temana. Vad som kan konstaters från figur 7 är att 

miljömässiga indikatorer blir vanligare, såväl inom sommar- som vinter-OS. Från och 

med 1984 har vinter-OS haft en snabbare utveckling jämfört sommar-OS. Dock har 

sommar-OS sedan 1956 legat i framkant gällande medvetenheten av miljömässig 

rapportering. Vidare går att utläsa att från 2000 har sommar-OS:s utveckling stagnerat 

och figuren visar på en nedgång till 2008. Denna trend följs inte av vinter-OS som 

istället pekar på en uppåtgående trend.   

 

Fram till och med OS 1988 framgår det av figur 7 att sommar-OS har legat steget före 

vad gäller miljörapportering. Därefter har det varierat lite mellan vilket OS som har 

varit mest medveten. Under de senaste årens arrangemang kan författarna se att vinter-

OS har gått om sommar-OS och skillnaden är relativt markant. De senaste sommar-

OS:et som studerades var OS i Peking 2008 och där visar kurvan att, i förhållande till 

Vancouver 2010, var Peking långt efter vad gäller medvetenheten om miljömässiga 

indikatorer. Detta kan ha att göra med att Kina generellt sett är sämre på att presentera 

information som kan ha en negativ klang fast det i vår analys skulle betyda något 

positivt.  
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Figur 7. Total miljömässig rapportering. 
  
Figur 8, minst respektive flest rapporterade indikatorer inom miljö, visar vilka 

indikatorer som blivit observerade flest respektive minst gånger. Figuren inkluderar 

såväl sommar- som vinter-OS och mäter totalt sett hur utslaget sett ut över tid. Två 

återkommande indikatorer har över den tid som studien syftar till aldrig blivit 

observerade. Dessa indikatorer är EN2: materialanvändning i vikt eller volym för 

infrastruktur och EN3: materialanvändning i vikt eller volym för bostäder. EN1, 

materialanvändning i vikt eller volym för arenor, har endast blivit observerad en gång 

under OS i Nagano 1998. De indikatorer som blivit uppmätt flest gånger är EN9: värna 

om naturskyddsområden och EN15: användning av hållbarhetsrapportering. EN15 har 

blivit uppmätt hela 28 gånger.  

 

 
Figur 8. Minst respektive flest rapporterade indikatorer inom miljö. 
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Den sista figuren som presenteras inom området miljö är figur 9 och beskriver hur 

många gånger en kod har blivit uppmätt och gör skillnad på om det har varit ett 

sommar- eller vinter-OS. Figuren ger en inblick i hur koderna har uppmätts i 

förhållande till varandra. För det första så går det att se att vinter-OS har observationer 

på flera indikatorer jämfört med sommar-OS. För det andra går det att se att där 

sommar-OS har observationer ligger de jämsides, om inte lite i överkant, med vinter-

OS.  

 

 
Figur 9. Antal rapporterade miljömässiga indikatorer per tema. 
 
4.1.2 Sociala indikatorer 
Detta tema innehåller 28 olika indikatorer som har analyserats och kodats. De sociala 

indikatorerna har haft en positiv utvecklingskurva, vilket syns i figur 10, där 

skillnaderna mellan sommar- och vinter-OS har inte varit så stor. Trots detta kan ses att 

det finns skillnader vad gäller utvecklingen. Mellan åren 1968-1980 så går det att tyda 

en markant uppgång följt av en markant nedgång i sommar-OS utveckling. Därefter 

följer några år där utvecklingen går förhållandevis parallellt. Detta mönster bryts 2004 

där en markant uppgång i vinter-OS syns samtidigt som sommar-OS utveckling stannar 

av.  

 



42 

 

 
Figur 10. Total social rapportering. 
 

I figur 11, minst respektive flest rapporterade indikatorer inom det sociala temat, visas 

att två indikatorer SA9: löneskillnader i procent mellan män och kvinnor samt SA20: 

politiska delaktigheter i korruption och lobbying (påtryckningsmedel) aldrig blivit 

kodade. SA10: har leverantörer och underleverantörer granskats gällande mänskliga 

rättigheter, SA12: antal fall samt vidtagna åtgärder gällande diskriminering, SA14: 

finns väsentlig risk för tvångsarbete och åtgärder som vidtagits till avskaffandet av 

detta och SA21: belopp för betydande böter och total icke-monetära sanktioner mot 

organisationer för brott mot gällande lagar och bestämmelser har vardera blivit kodade 

en gång. De koder som använts flitigast är SA7: sammansättning av styrelse och 

ledning, SA16: verksamhetens påverkan på samhället, SA24: sjukvårdare och SA26: 

renhållning, sanitära anläggningar. De har vardera blivit kodade 27, 29, 30 och 29 

gånger.  

 

 
Figur 11. Minst respektive flest rapporterade indikatorer inom sociala. 
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I figur 12 presenteras data angående antal rapporterade sociala indikatorer per tema och 

det går att konstatera att vinter-OS har stor spridning på dess rapporterade indikatorer. 

Detta innebär att de officiella rapporterna generellt sett varit mer medveten om flertalet 

olika sociala indikatorer. Dock ska inte sommar-OS dömas för hårt. De har i många fall 

funnits observationer på flera olika indikatorer och ofta har sommar-OS indikatorer, i 

jämförelse med vinter-OS, blivit mer kodade. Vad som också kan uppmärksammas är 

att i flertalet fall har samtliga OS hög medvetenhet kring de indikatorer som är 

rapporterade.  

 

 
Figur 12. Antal rapporterade sociala indikatorer per tema. 
 

4.1.3 Ekonomiska indikatorer 
De ekonomiska indikatorerna har till antalet varit 14 stycken. Utvecklingen har inom 

det ekonomiska området inte varit lika markant som vid de miljömässiga och sociala 

indikatorerna. I figur 13 går det att utläsa att från 1956 och fram till 1968 kan en 

uppåtgående trend skådas. Vidare kan ses att ifrån 1968 till 1984 fluktuerade 

utvecklingen och inget tydligt mönster kan utläsas. Under de senaste årtiondena har 

utvecklingen legat relativt jämn med en nedåtgående trend det senaste året. Förändring 

går att se såväl hos sommar- som hos vinter-OS 
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Figur 13. Total ekonomisk rapportering. 
 

Vad gäller kodningen av minst respektive flest rapporterade indikatorer inom ekonomi 

kan det konstateras, från figur 14, att EK6: procentuellt finansiellt stöd från IOK, EK7: 

betalning till leverantörer och EK14: vinst från aktiviteter runtomkring endast blivit 

kodat 2, 3 och 1 gång vardera. I motsatt till detta så framgår det att EK5: procentuellt 

finansiellt stöd från den offentliga sektorn, EK10: utveckling av infrastruktur som görs 

för allmänhetens nytta och EK12: transportsystem blivit rapporterade flest gånger 

nämligen 30, 29 och 30 gånger vardera.  

 

 
Figur 14. Minst respektive flest rapporterade indikatorer inom ekonomi.  
 

I figur 15, tredje figuren inom det ekonomiska området syns antalet rapporterade 

ekonomiska indikatorer per tema som blivit kodade. Av går det att se att alla indikatorer 

någon gång blivit kodad. Det går även att se att fördelningen mellan sommar- och 

vinter-OS är jämn. Författarna kan konstatera att inom det ekonomiska temat har 
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rapporteringen varit hög, det vill säga, medvetenheten har varit hög. Trots detta går det 

att belysa på utvecklingsområden. Framförallt gäller detta för indikator EK6, EK7 och 

EK14. 

 

 
Figur 15. Antal rapporterade ekonomiska indikatorer per tema.  
 

4.1.4 Övergripande resultat 
Studien har visat på en positiv utveckling vad gäller hållbarhetsrapportering. I figur 16 

nedan gå det att se den procentuella totala utvecklingen från 1952 fram till 2010. 

Kurvan har inte varit spikrak utan en del svängningar går att påvisa. Bland annat syns 

ett kraftigt fall i utvecklingen till vinter-OS i Lake Placid 1980. Efter detta så gick 

utvecklingen relativt jämt uppåt fram tills 2006 då en topp nåddes. Därefter stod Peking 

2008 för en rejäl nedgång innan Vancouver 2010 hämtade upp lite av tappet. 

Utvecklingen visar att arrangörerna av ett OS har blivit mer medveten om 

hållbarhetsrapporteringen och att rapporterna därmed innehåller mer information om 

hur arbetet går till. Organisationerna har blivit bättre på att redovisa hur de arbetat med 

hållbarhetsfrågor. Detta innebär att organisationerna tar mer ansvar gällande miljö, 

sociala och ekonomiska frågor. 
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Figur 16. Total rapportering. 
  

För att kunna se om utvecklingen skiljt sig åt mellan sommar- och vinter-OS har en 

jämförelse gjorts. I figur 17 presenteras denna jämförelse och ger en tydlig bild över hur 

spelen har utvecklats och om det finns några skillnader dem emellan. Efter sommar-OS 

1968 har utvecklingen varit tydligare och denna trend varade fram till 1992 då endast en 

knapp skillnad syns. Vinter-OS var då ikapp utvecklingen. Vid OS 2002 syns återigen 

en skillnad, denna gång till fördel för vinter-OS. Detta kan sammanfattas med att 

utvecklingen varit jämn om än till fördel för vinter-OS.  

 

 
Figur 17. Procentuell total utveckling vinter/sommar. 
 

Intressant är att titta på hur utvecklingen har varit mellan de tre olika teman miljö, 

sociala och ekonomiska. Utvecklingen har varit positiv över tid om än mycket krokig, 

framförallt inom det ekonomiska temat som visas i figur 18. Dock har den ekonomiska 

medvetenheten varit hög i jämförelse med de två andra temana. Skillnaden mellan de 

olika kategorierna har bitvis varit mycket stor, ett exempel på detta går från 1976 där 
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den ekonomiska rapporteringen varit hög samtidigt som den miljömässiga 

rapporteringen noterat ett lågt resultat. När de gäller den miljömässiga utvecklingen går 

det att se att den varit radikal. Från OS i Helsingfors 1952 finns inte en enda observation 

jämfört med 2010 i Vancouver där hela 12 observationer uppmättes. Det innebär att på 

58 år har utvecklingen gått från 0 % till 80 % vad gäller medvetenheten kring 

miljömässiga frågor.  

 

 
Figur 18. Procentuell utveckling per tema. 

4.2 Analys 
Nedan följer en analys av den empiriska datan som beskrivits. De olika temana kommer 

först att diskuteras som sedan följs av en ingående analys. Författarna ämnar söka svar 

på hur hållbarhetsrapportering har utvecklats, om skillnader finns i rapportering mellan 

vinter- och sommar-OS samt om utvecklingsområden finns.  

4.2.1 Miljö  
Som tidigare nämnts så står detta tema för den tydligaste utvecklingen. Detta kan ha att 

göra med att CSR blir allt mer vanligt och idag förväntas företag att redovisa hur de 

arbetar med olika CSR-strategier. Enligt Cramer (2006, s. 14) förväntas företag själva 

arbeta fram vilka affärsmål som vill uppnås med CSR och detta i enlighet med 

företagets vision och strategi. Vad studien kan påvisa är att rapporteringen av 

miljömässiga indikatorer riktade till hur ett OS arrangeras blivit vanligare. Således 

bevisar IOK att tanken om ett hållbart event hamnat mer i fokus och bidragit till en 

positiv trend. Ett exempel från studien är utvecklingen av medvetenheten på EN10: 

påverkan på naturskyddsområden. Denna indikator visar på att arrangörerna blivit mer 

medvetna om hur deras val påverkar naturen. Författarna anser att det kan vara ett steg 

mot att behålla organisationen legitimerad genom att ge intressenterna insyn i 

organisationen. På så sätt skapas en förståelse dessemellan enligt O’Donovan (2002, s. 

347). En ytterligare förklaring kan beskrivas i enlighet med Jones (1980, s. 59) om att 

CSR är företagets ansvar ut mot grupper i samhället utanför dess aktieägare och att 

dessa måste tas hänsyn till. Genom en ökad medvetenhet hos arrangörerna kan 

organisationernas ansvar anses som förbättrat vilket bekräftas i temat miljös positiva 

utveckling.    
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Att utläsa i figur 7, total miljömässig rapportering, går det se att både sommar- och 

vinter-OS har en ökad rapportering av miljömässiga indikatorer. Författarna förklarar 

detta med hjälp av den ökade medvetenheten kring hållbarhetsrapportering. Elkington 

(1999, s. 70-74) som är en pionjär inom ämnet hållbarhet, menar på att ett företag 

förväntas redovisa ens arbete kring minskad miljöpåverkan och ökad socialt 

ansvarstagande tillsammans med företagets resultat. Viktigt är att lyfta fram vad 

organisationen gjort för nytta för samhället för att tillfredsställa ens intressenter. I ett led 

av hållbarhetsrapporteringen har IOK utvecklat ett mätinstrument, OGI, för att främja 

hållbarhet. OS i Turin 2006 var det första att använda sig av detta ramverk vilket visade 

sig ge resultat då hållbarhetsrapporteringen nådde en ny topp. Ett romligt antagande är 

att dagens samhälle har blivit mer medveten om, och efterfrågar tillgång på information 

gällande miljömässiga och sociala mål. Denna efterfrågan kan grunda sig i att samhället 

blir mer utvecklat och då OS endast arrangeras vart fjärde år hinner efterfrågan byggas 

upp. Efterfrågan bidrar till att organisationen måste hålla sig uppdaterad vilket resulterar 

i ett ökat ansvarstagande. Den starka utvecklingen inom temat miljö kan därmed 

bekräftas av Cramer (2006, s. 13-14) eftersom organisationerna bakom OS 

uppenbarligen blivit bättre på att nyttja dess resurser. Medvetenheten har alltså vuxit sig 

starkare och trots att det går att påvisa vissa nedgångar, exempelvis vid sommar-OS i 

Peking 2008, anser författarna att marknaden inte är mättad.  

 

En annan förklaring till varför temat miljö haft en så stark utveckling har att göra med 

den förändrade synen på miljön, i enlighet med Grankvist (2012, s. 41-42). Författarna 

kan bekräfta detta genom att antalet kodade indikatorer har ökats sedan 1952. Vidare 

har de lagliga krav som kommer ifrån länders regeringar ökat. Dessa lagliga krav 

kommer i grund och botten ifrån samhällets välvilja om att skapa ett hållbart samhälle. 

(Grankvist, 2012, s. 42) Även IOK:s krav om att arrangera ett hållbart event har ökat 

(IOC, 2012a, s. 25). Det är inte längre accepterat att släppa ut och förorena miljön utan 

detta är numera begränsat. Ett rimligt antagande är således att ökningen i temat miljö är 

beroende av de lagar som finns. Författarna ser dock att området är i behov av fortsatt 

utveckling. Organisationer måste bli bättre på att belysa hur mycket material som 

används för att bygga exempelvis arenor.  

4.2.2 Sociala 
Det sociala temat är ett brett begrepp och har visat sig vara svårdefinierat under CSR:s 

utveckling (Carroll, 1999, s. 284). Inom GRI:s ramverk är de sociala indikatorerna 

många och väldigt spridda, allt från anställningsförhållanden till produktansvar. Detta 

har medfört att utveckling inom det sociala temat varit positiv om än med viss spridning 

mellan de olika rapporterade indikatorerna under den studerade perioden. Ökningen kan 

förklaras genom att företag och samhället behöver varandra i form av ett resursutbyte i 

enlighet med Porter & Kramer (2006, s. 83). Resonemanget grundar sig i att 

organisationer kan nyttja den positiva energi som skapats genom att personalen trivs 

och motiveras på arbetet och därigenom maximera organisationens resurser. Genom de 

kulturella skillnader som finns kan det vara svårare i vissa länder att maximera ett 

resursutbyte, vilket kan ses i figur 10, total social rapportering, genom att kurvan inte 

varit spikrak. Resursutbytet kan vara positivt inom landet men eftersom IOK är en 

global organisation med internationella intressenter kan det vara svårt att uppfylla allas 

önskan. Detta tydliggörs vid studerandet av sommar- respektive vinter-OS 

utvecklingskurva. Det går där att se klyftor mellan åren och mellan olika städer. Till 

exempel visas att Kina inte har samma prioritering som Kanada vilket bekräftas i 

rapporteringen med sex indikatorers skillnad. 
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Det finns två indikatorer som aldrig har blivit rapporterade inom det sociala temat. 

Dessa är SA9: löneskillnader i procent mellan män och kvinnor och SA20: Politiska 

delaktigheter i korruption och lobbying (påtrycksmedel). Varför rapportering saknas på 

dessa anser författarna har att göra med att det finns en rädsla för att rapportera negativa 

indikatorer. Istället för att belysa de problem eller brister som finns väljer organisationer 

att dölja dem genom att inte publicera informationen. Detta kan beskrivas genom att en 

förskönad bild av verkligheten lyfts fram. Författarna kan här framhäva att 

organisationer inte förstått innebörden av att upplysa ens intressenter om eventuella 

brister. Följande i enlighet med Deegans (2002, s.298) syn på legitimitetsteorins.  En 

indikator som istället pekar på en tydlig utveckling är EN27: miljömärkning av 

produkter gällande byggnationer och arenor. Detta eftersom här har organisationer 

förstått innebörden av vad samhället efterfrågar samtidigt som indikatorn har en positiv 

klang. Produktmedvetenhet är bevisligen en indikator som samhället är medveten om 

och genom att svara på den efterfrågan maximerar organisationen intressenternas nytta.  

 

Det sociala temat brukar ofta framhäva att företag ska vara goda samhällsmedborgare 

(Grankvist, 2012, s.91). Följande grundar sig i att företaget vill maximera dess nytta 

samtidigt som krav ställs från samhället om att de ska vara alla till lags. Vidare leder 

detta till en cirkel där företag förväntas vara öppna utåt vilket leder till att konsumenter 

köper dess produkter. Företagets vinst ökar och dess vilja om att ge tillbaka till 

samhället växer. Utifrån den ökade efterfrågan från samhället samt företagets syn på att 

det lönar sig att värna om samhället blir de goda samhällsmedborgare. Resonemanget 

grundar sig i utvecklingen av det sociala temat då företaget och samhället ser 

möjligheterna vid ett resursutbyte. Än är inte resursutbytet komplett då författarna kan 

påvisa att det finns indikatorer som ej blivit kodade. Detta tyder på att det finns 

utvecklingsmöjligheter för det sociala temat.  

4.2.3 Ekonomisk 
Enligt Carrolls (1991, s. 41-43) pyramid anses det ekonomiska temat vara den 

grundläggande grundstenen för att samhället ska fungera. Detta stämmer överens med 

författarnas studie då antalet indikatorer som är redovisade håller generellt en hög nivå 

jämfört med de andra temana. Följande kan bero på att en organisation vill behålla en 

stark position på marknaden. Ett OS är beroende av besökare, sponsorer och tv-licenser 

för att skapa ett så framgångsrikt mega-event som möjligt. Dessa är viktiga 

inkomstkällor och för att leva upp till det varumärke som OS faktiskt är krävs ett lyckat 

samarbete med ens intressenter. Detta är även tydligt enligt Freeman et al. (2010, s. 24-

25) då primära och sekundära intressenter måste tas hänsyn till. I författarnas studie har 

indikatorn EK10: utveckling av infrastruktur som görs för allmänhetens nytta visat på 

detta resonemang. Denna indikator har blivit rapporterad 29 gånger vilket är alla utom 

en. Anledningen är att organisationer vill tillgodose allmänhetens behov och därigenom 

skapa kundnytta. Ytterligare en förklaring är att de primära intressenternas behov 

tillfredställs idag genom att den arrangerade staden kan transportera bland annat atleter 

och besökare på ett smidigt sätt. Vidare tillfredställs de sekundära intressenternas behov 

i framtiden genom att staden kan dra nytta av den nya infrastrukturen.  

 

Studien kan idag visa på en förändrad bild vad gäller den ekonomiska grundstenen då 

de övriga temana, sociala och miljö, har kommit ikapp. Att utläsa från figur 18, 

procentuell utveckling per tema, kan en nedgång ses i rapportering av de ekonomiska 

indikatorerna. Författarna anser att denna nedgång är på grund av att fokus riktas mot de 
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social och miljömässiga temana eftersom de i större utsträckning kan skapa oro gällande 

potentiella negativa konsekvenser i ett mega-event. Till exempel är oron stor att 

naturskyddsområden ska skadas på grund av ökade utsläpp. Denna iakttagelse bekräftas 

av Babiak & Wolfe (2006, s. 216). Utvecklingen av temana sociala och miljö har 

resulterat i att kurvorna blivit mer sammanlänkande. Intressenterna i samhället har ställt 

högre krav på organisationen om att redovisa alla teman vilket har resulterat i att ett 

mervärde skapats. Ett mervärde där alla intressenters behov tillgodoses, vilket är en tes 

som bekräftas av Gray (2006, s. 798). Detta är en förklaring till varför den ekonomiska 

kurvan inte haft samma starka utveckling. En annan förklaring som författarna ser är att 

det ekonomiska temat grundar sig i den traditionella redovisningen (Lamberton, 2005, s. 

15). Företag har länge redovisat finansiella faktorer och det anses som ett måste för ett 

företag, vilket det också är, då varje företag lämnar en årsredovisning. Det ekonomiska 

temat haft den flackaste utvecklingen, dock anser författarna att det finns 

utvecklingsmöjligheter. 

4.2.4 Ingående Analys  
Det är helt uppenbart att det går att se en utveckling av hållbarhetsrapportering över tid 

inom mega-event. Sedan 1952 har utvecklingskurvan gått uppåt om än med några 

svängningar. Vad uppgången beror på anser författarna har flera olika förklaringar. För 

det första så har en ökad efterfrågan från samhället skapat ett behov hos mega-event om 

att inte bara tar ansvar för ekonomin utan även för samhället och miljön. Samhället har 

blivit mer medveten om vilka krav som ställs på ett mega-event genom att det idag är 

lättare att uttrycka sig. Exempelvis har sociala medier fått större inverkan och det är 

lättare för allmänheten att göra sin röst hörd på den publika scenen. Kraven kommer 

inte längre bara från IOK utan kan nu komma ifrån en större internationell publik. 

Eftersom mega-event är ett så stort projekt krävs det att arrangemanget svarar upp på 

den efterfrågan som finns. Varför utvecklingskurvans dalar finns kan ha att göra med att 

värdstaden inte svarat upp på samhällets efterfrågan. Dessa dalar visar på 

utvecklingsområden då vissa indikatorer aldrig blivit kodade.  

 

CSR har sedan 1950-talet varit under ständig utveckling vilket författarna anser kan 

vara ytterligare en förklaring till varför kurvan har haft en del svängningar. De olika 

definitionerna och de olika forskarna kan ha skapat en osäkerhet kring ämnet och gjort 

att organisationer överlag har haft svårt att följa utvecklingen. Att utläsa ifrån figur 16, 

total rapportering är att utvecklingen varit relativt jämn från 1984, att påpeka där är att 

begreppet hållbarhet introducerades 1987, vilket tillsammans med CSR kan ha skapat 

en stabilare grund för utvecklingen. Dock ses en nedgång år 2002, 2004 och 2008 vilket 

kan förklaras av att CSR ser olika ut på olika kontinenter (Cramer, 2006, s. 84). Vidare 

kan nedgångarna beskrivas av landsspecifika kriser och kulturella skillnader. 

Exempelvis behandlar inte Kina frågan gällande mänskliga rättigheter på ett likvärdigt 

sätt med västvärlden. Liknade kan landspecifika kriser som exempelvis ett terrorattentat 

förändra intressenternas förväntningar på eventet. Denna skillnad anser författarna kan 

grunda sig i intressenternas kunskap och efterfrågan gentemot organisationens välvilja 

om att skapa ett bra evenemang. Dessa landsspecifika skillnader kan också vara en 

förklaring till varför det finns skillnader i utvecklingen av sommar- och vinter-OS.  

 

Företag och organisationer ska se till alla dess intressenter likväl primära som sekundära 

(Freeman, 1984, s. 46; Freeman et al., 2010, s. 24-25). Vad studien kan visa är att 

utvecklingen av de olika temana inte gått i samma takt. Detta därför att konflikter lätt 

kan skapas mellan ens intressenter. Det är därför viktigt att skapa en 
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flervägskommunikation för att alla intressenter ska bli hörda. Idag kan konstateras att 

temana befinner sig på samma nivå och därmed har organisationerna blivit bättre på att 

uppfylla alla intressenters behov och på så sätt minska Miseners (2008, s. 312) oro om 

konflikt mellan intressenter. Ett nästa steg i utvecklingen skulle kunna vara att använda 

sig av Bebbingtons (2001, s. 147) teori om att integrera ekonomiska och sociala samt 

ekonomiska och miljömässiga indikatorer för att utjämna synen på de tre olika temana. 

Författarna anser därmed att den positiva utvecklingen skulle kunna fortsätta med 

temana sammanlänkade. Ett exempel på hur de tre temana kan sammanlänkas är genom 

indikator EK11: används arenorna efter eventet som tar hänsyn till miljön då arenorna 

har en planerad efterlevnad, sociala då arenan integreras i samhället och kan utnyttjas av 

lokalbefolkningen och ekonomi då en arena med en planerad efterlevnad i framtiden 

kan generera intäkter till staden.  

 

Trots att utvecklingen gått mot att temana blivit mer sammanlänkade kan studien 

konstatera att skillnader finns mellan vinter- och sommar-OS. Mega-eventen tenderar 

båda att dra till sig en massiv internationell publik. Trots detta är det viktigt att komma 

ihåg att sommar-OS är ett mycket större mega-event än vad ett vinter-OS är. Författarna 

förklarar skillnaden med att sommar-OS är större och därmed har högre förväntningar 

på sig om att leverera ett häpnadsväckande event. Det ligger mycket prestige i att 

arrangera ett OS vilket resulterar i att nästkommande OS vill vara bättre än föregående 

på alla plan. Därför satsar de än mer resurser för att arrangera ett spektakulärt mega-

event. 2006 passerades sommar-OS vilket kan förklaras av att vinter-OS, som inte 

arrangeras i lika stor skala, haft lättare att ta till sig OGI:s mätinstrument som då 

introducerades. Förklaringen kan vara att vinter-OS är en mindre organisation, har 

mindre besökare samt inte är i behov av samma personalstyrka kan den lättare 

kontrolleras och på så sätt enklare anpassas till förändringar.  Författarna vill även 

belysa att likheter finns. Resonemanget grundar sig i att, oberoende av storlek på 

eventet, går det att se att de indikatorer som blivit rapporterade är ofta detsamma genom 

åren. Förklaringen kan vara att IOK ställer krav på arrangörerna samt att flertalet 

indikatorer, framförallt bland de ekonomiska, funnits med en längre tid. 

 

När ett mega-event arrangeras i en stad drar det inte förbi obemärkt. Genom att använda 

sig av CSR kan risken för negativa konsekvenser minskas om eventet lever upp till 

samhällets förväntningar (Misener, 2008, s. 312). Studiens resultat visar på att trenden 

av hållbarhetsrapporteringen i mega-event varit positiv vilket betyder att samhällets 

intressenter är nöjda. Även fast eventet växer och blir större lyckas arrangörerna med att 

uppfylla de förväntningar som ställts av intressenterna vilket i sin tur har lett till en 

positiv utveckling. Det är inte bara förväntningar som ställs på arrangörerna utan även 

på OS som varumärke. Eftersom OS har funnits i över 100 år är det idag ett starkt 

varumärke och anses som en ära för ett land att få arrangera. Enligt Babiak & Wolfe 

(2006, s. 216) bekräftas användandet av CSR för att bygga ett starkt varumärke. Inget 

land vill arrangera ett OS som inte lever upp till tidigare stads standard. Ett misslyckat 

OS kan medföra negativa långsiktiga konsekvenser för varumärket samt för staden 

eftersom det kan medföra minskad turism och dåligt rykte. Detta är något som studien 

inte kan finna tecken på då utvecklingen varit positiv trots kortare nedgångar. En fråga 

författarna ställer sig är om ett mega-event kan bli hur stort som helst? 

Hållbarhetsrapporteringen kan vara en käpp i hjulet eftersom fokus tas från det gedigna 

eventet och läggs istället på bland annat miljöanpassning och produktansvarstagande. I 

och med detta resonemang kan organisationens resurser begränsas och eventet likaså. 



52 

 

Författarna anser att det är viktigt att hitta en balans mellan hållbarhetsrapportering och 

mega-eventens utveckling för att tillfredställa alla intressenters behov.  

 

Vissa anser att hållbarhetsredovisning kostar mycket pengar och resurser av ett företag 

och visar en försköning av företagets verksamhet, så kallad “window dressing” 

(Frostenson et al., 2012, s. 21).  Att komma ihåg är att resultatet av studien kanske inte 

alltid speglar sanningen. Vad som har skrivits och rapporterats i de officiella 

rapporterna behöver inte avspegla verkligheten. Författarna har mätt vad som står i 

rapporterna och därför inte tagit hänsyn till vad som hänt bakom kulisserna. En 

arrangörsstads höga rapporteringssiffror kan således vara vinklade då beskrivningen av 

medvetenheten varit utförlig, dock utan grund. Då författarna har kollat på 

medvetenheten i rapporterna kan resultatet ha påverkats av arrangörsstädernas ovilja att 

belysa eventuella brister. Arrangörsstäderna kan ha “walked the talk” och därmed 

mörkat ens handlingar. Detta resonemang skulle kunna undvikas genom att samhällets 

ökade kunskap om hållbarhetsrapportering visas i form av ökade krav på 

organisationen. Kravet kommer även från IOK:s ramverk och genom detta blir det 

svårare för organisationen att försköna verkligheten.  

 

Ett sätt att fortsätta den höga standarden på eventen är att använda sig av ramverket GRI 

som utvecklades 1999 och idag utnyttjas av många arrangörsstäder. Dock påvisar 

studien att rapporterna innehållit information som bevisar att användandet av 

hållbarhetsrapportering funnits under en längre tid. Det behöver inte vara uttalade 

program eller strategier som används då medvetenheten fortfarande kan styrkas. I 

enlighet med Lamberton (2005, s. 23-24) ser författarna att den traditionella 

redovisningen varit med och utvecklat dagens hållbarhetsrapportering. Vad författarna 

kan belysa är att det funnits en stor spridning mellan indikatorerna. Flertalet indikatorer 

har kodats flitigt vilket kan konfirmeras av att hållbarhetsrapporteringen inte kommit 

plötsligt utan vuxit fram under en längre tid. En annan förklaring till detta är att krav 

finns från IOK om vad en officiell rapport ska innehålla. Vidare är vissa indikatorer 

lättare att hitta information om, exempelvis finns register på hur många 

anställda/volontärer som anställts till varje enhet, vilket gör det lättare att belysa den 

informationen i rapporterna. I kontrast till detta så kan det vara svårt att rapportera 

information om hur mycket material som har används för att bygga arenor. Det kan vara 

svårt att urskilja vilket material som hör till vilken byggnation. Eftersom vissa 

indikatorer i studien aldrig blivit kodade finns det utrymme för utveckling. En 

förklaring till detta kan vara att företag har svårt att få med bredden av rapporteringen 

då hänsyn måste tas till de tre olika temana (Lamberton, 2005, s. 23-24). Den 

utvecklingen kommer, med hjälp av de ramverken som finns, blir mer implementerade 

och accepterade i samhället. De indikatorer som ännu inte blivit kodade kommer börja 

efterfrågas av samhället och på så sätt bidra till en fortsatt positiv trend. I enlighet med 

Deegans (2002, s. 298) syn på legitimitetsteorin finns rum för utveckling om att 

tillhandahålla mer information till vissa grupper i samhället.  
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5. Slutsats  
Efter gedigen datainsamling samt analysering av materialet kan studien konstatera att 

det skett en positiv trend inom hållbarhetsrapportering i mega-event. Den teoretiska 

relevans studien kan påvisa är hur organisationer kan arbeta med 

hållbarhetsrapportering för att uppnå ett hållbart event. Rekommendationer till 

kommande arrangörer är bland annat att lyssna på samhället och vad de efterfrågar. 

Liknande studier kan genomgöras i framtiden genom att exempelvis studera andra 

mega-event. 

 

5.1 Slutsats 
Denna studie har haft som utgångspunkt att studera: Hur har utvecklingen av 

hållbarhetsrapportering sett ut över tid i mega-event?  

 

Vad studien framförallt har kommit fram till är: 

 En positiv utveckling av hållbarhetsrapportering har skett över tid i mega-event. 

 Temat miljö har haft den starkaste utvecklingen. 

  Evenemangets storlek har inte någon betydelse för utvecklingen. 

 

Författarna har studerat mega-event i form av OS och dess officiella rapporter mellan 

1952 - 2010, vilket inkluderar både vinter- och sommar-OS. Svar på frågeställningen 

har sökts genom att utföra en innehållsanalys. Innehållsanalysen är grundad i ramverket 

GRI och dess teman med komplement från OGI för branschspecifika indikatorer. För att 

kunna svara på problemformulering har teorier inom CSR och hållbarhet studerats. 

Under teoriinsamlingen har författarna fått sållat ur ett gediget utbud av CSR- och 

hållbarhetsteorier. Vad som har kunna konstaterats är att forskningen går framåt och att 

fler företag och organisationer börjat hållbarhetsrapportera.  

 

Författarna har sett en positiv utveckling av hållbarhetsrapportering inom mega-event. 

Utvecklingen gäller såväl vinter- som sommar-OS. Eftersom studien har utgått ifrån tre 

olika teman miljö, sociala och ekonomiska har även likheter och skillnader dem emellan 

studerats. Vad som kan konstaterats utifrån detta är att alla teman har haft en 

uppåtgående trend, om än i olika takt. Den tydligaste utvecklingen går att se hos temat 

miljö. Förklaringen till detta grundar författarna i att efterfrågan hos ens intressenter 

vuxit sig starkare och organisationen tvingas därför leva upp till dessa. Detta innebär att 

organisationer har förstått innebörden av att ge intressenterna insyn i verksamheten. Det 

sociala temats positiva utveckling anser författarna har att göra med den ökade 

efterfrågan från samhället angående nyttomaximering i form av ett resursutbyte. Ett 

resursutbyte där företaget kan nyttja personalens välmående och innovationskraft för att 

driva organisationen framåt, vilket avspeglar sig i marknadens välvilja att konsumera 

dess produkter eller tjänster. Det ekonomiska temats framsteg har haft den mest 

horisontella utvecklingen. Detta anser författarna har att göra med samhällets 

uppbyggnad, då det ekonomiska temat länge anses varit en grundsten. Idag kan dock ses 

att det ekonomiska temat tappat jämfört med de sociala och miljömässiga. Författarna 

anser att detta beror på att mer uppmärksamhet fokuserats på de övriga temana för att 

organisationen vill uppfylla alla intressenternas behov.   

Slutsats 
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Studien har kunna påvisat att det finns likheter såväl som skillnader mellan vinter- 

respektive sommar-OS. Skillnaderna anser författarna grundar sig i kulturella och 

landsspecifika olikheter. Extra tydligt blir detta 1976 då spelen hölls samma år men i 

olika världsdelar, Nordamerika och Europa. Detta tyder på att intressenter från olika 

världsdelar har olika kunskap och därmed skiljer sig efterfrågan. De likheter författarna 

ser är att de indikatorer som blivit rapporterade ofta är samma oberoende av om det är 

sommar- eller vinter-OS. Den positiva trenden har därmed vuxit sig starkare på grund 

av att utvecklingen av vissa indikatorer blivit mer frekvent. Slutsatsen som går att dra 

mellan vinter- och sommar-OS är att avvikelser finns i den positiva trenden. Vidare kan 

konstateras att evenemangets storlek inte har någon betydelse för dess utveckling.  

 

Efter att ha studerat hållbarhetsrapportering över tid i mega-event kan författarna 

konstatera att en positiv trend. Konstaterandet grundar sig i den ökade medvetenheten 

om hållbarhet hos organisationers intressenter. Intressenterna har blivit bättre på att 

öppet visa sin efterfrågan och med hjälp av sociala medier uttrycka sin förväntan kring 

ett evenemang. I den totala utvecklingen går urskilja att viss upp och nedgång finns. 

Dessa fluktuationer beror på intressenternas kunskap gällande efterfrågan om 

medvetenheten kring hållbarhet. Det ligger mycket prestige i att arrangera ett OS vilket 

medför att organisationer hela tiden vill skapa ett större och mer spektakulärt event. 

Detta kan dock medföra att fokus tas från hållbarhetstänket och istället riktas mot att 

skapa ett häpnadsväckande arrangemang. I studien kan dock konstateras att 

häpnadsväckande arrangemang kan skapas med ett framgångsrikt hållbarhetstänk. Detta 

genom att uppfylla alla intressenters behov och minska konflikter dem emellan. 

Följande bevisas genom att de olika temana nu är mer sammanlänkande än vad de var 

1952. 1999 introducerades GRI:s ramverk för hållbarhetsrapportering vilket författarna 

trodde skulle leda till en markant uppgång i utvecklingen. Denna uppgång uteblev vilket 

tyder på att hållbarhetstänkt funnits inom OS under en längre tid.  

 

För att svara på problemformuleringen kan författarna konstatera att: på grund av den 

ökade efterfrågan och medvetenheten hos intressenter har en positiv utveckling skett 

inom hållbarhetsrapportering i mega-event över tid.  

5.2 Teoretisk och praktiskt bidrag till forskning  
Det finns mycket forskning inom området för hållbarhetsrapportering. Dock anser 

författarna att forskning saknas inom hållbarhetsrapportering i mega-event. Denna 

studie har därför bidragit med en ökad förståelse kring hur hållbarhetsrapportering har 

utvecklats över tid inom mega-event. Framförallt bidrar studien med förståelse om hur 

organisationer bakom ett mega-event kan arbeta med hållbarhetsrapportering för att 

uppnå ett hållbart event. Följande kommer att kunna användas i framtida planering för 

ett spektakulärt arrangemang. Ur ett teoretiskt perspektiv kan studien lyfta fram vilka 

indikatorer från GRI med komplement från OGI som behövs utvecklas.    

 

Den praktiska relevansen bidrar med rekommendationer till kommande arrangörer för 

ett mega-event och dess globala intressenter. Detta för att ett hållbart mega-event ska 

kunna arrangeras även i framtiden. För det första så anser författarna att det är viktigt att 

lyssna på samhället och analysera vilka förväntningar som efterfrågas. Genom att skapa 

sig en bild av ens intressenters behov kan arrangörer jobba utifrån de förväntningar som 

ställs. För det andra anser författarna att det är viktigt för organisationer att visa 

transparens ut mot allmänheten. Våga visa på styrkor samt svagheter för att på så sätt 
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behålla samhällets förtroende. För det tredje anser författarna att användandet av ett 

hållbarhetsrapporteringsverktyg, så som GRI, kan bidra till en ökad kommunicering 

gentemot intressenter. Följande innebär att organisationer blir mer medvetna om 

hållbarhet och vad ens handlingar kan ha för konsekvenser nu och i framtiden. Detta 

innebär att organisationer tvingas ta hänsyn till långsiktiga konsekvenser och därmed 

bidrar till ett globalt hållbart samhälle. 

5.3 Förslag till vidare forskning 
Författarna anser att det studerade området har stor potential till vidare forskning. 

Antalet indikatorer som studien bygger på skulle kunna utökas för att på så sätt få en 

bredare förståelse inom flera områden. GRI har tilläggsfaktorer som inte använts i 

studien vilket vidare forskning skulle kunna använda sig av. En annan intressant aspekt 

skulle vara att genomgöra en liknande studie om tio år, då mätinstrumentet OGI har 

hunnit implementerats i fler event. Det skulle då kunna gå att urskilja om utvecklingen 

jämnats ut eller fortsatt att öka. Studien skulle även kunna jämföras med flera olika 

mega-event, till exempel fotbolls-VM och Commonwealth games, för att se om 

utvecklingen är likartad eller om den skiljer sig åt mellan mega-event. Studien har pekat 

på att det kan finnas skillnader som pekar på landsspecifika orsaker, intressant skulle 

därför vara att titta djupare på dessa för att studera orsaken till ett utmärkande resultat. 

Mega-event tenderar att bli större och större, kommer användandet av 

hållbarhetsrapportering göra att eventen inte kan växa lika explosionsartat som tidigare. 

Finns det en begränsning för hur stort ett mega-event kan bli? 

 

En annan intressant aspekt att studera vidare inom är att titta på vad som skrivits i de 

officiella rapporterna och jämföra detta med vad som faktiskt hänt. Detta kan 

lämpligtvis göras genom en innehållsanalys av mediarapporteringen kring mega-

eventet. Studiens metod skulle kunna användas på liknande sätt inom olika branscher, 

lokalt och internationellt och små till stora organisationer för att se om utvecklingen av 

hållbarhetsrapportering skiljer sig åt. Vidare skulle andra ramverk kunna användas för 

att genomföra en liknande studie för att se om skillnader finns mellan olika 

rapporteringssystem. Avslutningsvis skulle vidare forskning kunna föras kring hur 

positiv och negativ påverkan har på värdlandet genom att ingående granska vilka 

effekter de tre olika temana miljö, social och ekonomisk kan orsaka.  
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Appendix 1 - Kodningsmanual 

Indikator Rubrik Förklaring för medvetenhet Sökord

Miljö 

Material Kod 1

EN1 

Materialanvändning i vikt 

eller volym för arenor

Hur mycket material i vikt eller volym har gått åt 

för att bygga arenorna, dvs. framgår det i 

rapporten hur mycket material och vad för material 

som har förbrukats. Tittar på om rapporten 

innehåller information för att ta reda på 

medvetenheten.

Material, use, Substance, Work 

material, consumption, venues, 

arenas, steel, ton, square, wood, 

consuming, using, consumptions, 

consume, usage

EN2

Materialanvändning i vikt 

eller volym för infrastruktur

Hur mycket material i vikt eller volym har gått åt 

för att bygga och förbättra infrastrukturen, dvs. 

framgår det i rapporten hur mycket material och 

vad för material som har förbrukats. Tittar på om 

rapporten innehåller information för att ta reda på 

medvetenheten.

Material, use, Substance, Work 

material, consumption, venues, 

arenas, steel, ton, square, wood, 

consuming, using, consumptions, 

consume, usage, infrastructure

EN3

Materialanvändning i vikt 

eller volym för bostäder

Hur mycket material i vikt eller volym har gått åt 

för att bygga bostäder, dvs. framgår det i 

rapporten hur mycket material och vad för material 

som har förbrukats. Tittar på om rapporten 

innehåller information för att ta reda på 

medvetenheten.

Material, use, Substance, Work 

material, consumption, venues, 

arenas, steel, ton, square, wood, 

consuming, using, consumptions, 

consume, usage, housing, home

EN4 Återvunnet material

Framgår det av rapporten hur mycket material som 

har återvunnits totalt sett. Gäller såväl byggnationer 

som återvunnet material från sopsortering. Det ska 

klart och tydligt framgå vilken mängs som har 

återvunnits. 

recycle, recycled material, reprocess, 

reuse, recycleable, reusing, reclaim, 

landfill, recycling  
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Energi

EN5 Total energianvändning

Framgår det av rapporten hur mycket energi som 

har förbrukats under OS och framgår det var för 

typ av energi som förbrukats. Exempelvis kan det 

vara olja, bensin, energi mm.

energy, direct energy, direct energy 

consumption, energy expenditure, 

gasolene, rock oils, oil, cooling, 

hydro energies, coal, petrol, butane, 

steam, natural gas, diesel, propanes, 

nuclear, ethane, solar hydrogens, 

wind, fuel

EN6

Medvetenhet om 

energisparande

Framgår det av rapporten om de är medveten om 

att energi har sparats. Det kan exempelvis vara 

minskade utsläpp, användandet av solenergi eller 

grön el. Har de något program för energisparande 

är detta också ok.

Energy saved, efficency 

improvement, efficiency, renewable 

energy, replaceable, recruit

Vatten

EN7 Total vattenanvändning

Framgår det av rapporten hur mycket vatten som 

har förbrukats under OS. water consumption, water

EN8

Vattenkällor som väsentligt 

påverkats av 

vattenanvändningen

Framgår det av rapporten om det funnits någon 

påverkan på omkringliggande vattenkällor. 

Påverkan kan vara att en hel sjö har sugits upp, att 

vattnet tagit slut i någon brunn, att arenor har 

byggts för nära en sjö eller att djurliv skadats pga 

byggnationer eller utsläpp. 

Water resources, water-use, source 

of water, spring of water, wastewater 

effluent, rainwater, freshwater, 

sewage, springwater

Biologisk mångfald

EN9

Värna om 

naturskyddsområden 

Framgår det av rapporten om det funnits någon 

påverkan på naturskyddsområden eller skyddad 

mark. Kan även vara att det framgår att hänsyn 

tagits till naturskyddsområden. 

land owned, land leased, land 

managed in, consider, regard, take 

into consideration, protect, 

conservation areas, conservation, 

biodiversity, ecosystem, natura 2000, 

protected area, habitat  
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EN10

Påverkan på 

naturskyddsområden

Framgår det av rapporten att naturskyddsoråden 

har använts, hur har de i så fall blivit påverkade.

land owned, land leased, land 

managed in, consider, regard, take 

into consideration, protect, 

conservation areas, conservation, 

biodiversity, ecosystem, natura 2000, 

protected area, habitat 

Utsläpp till luft och vatten samt avfall

EN11

Nämns utsläpp till vatten, luft 

och avfallsföroreningar

Framgår det av rapporten att utsläpp till vatten, luft 

och avfallsföroreningar har skett under 

uppbyggnaden och under OS. Detta är en bred 

kategori så många sökord kan bidra till att hitta 

rätt.

emission, pollution, spill, water, air, 

litter, waste, garbage, climate change, 

climate impact, climate effect, carbon 

dioxide, ozone, chlorofluorocarbon, 

halon, NOx, SOx compounds 

particulates, waste, methyl bromide, 

Miljöstationer

EN12

Användning av 

miljöstationer, 

avfallshantering

Framgår det av rapporten om användning av 

miljöstationer eller avfallshantering har använts. Har 

det funnits stationer inne på arenorna för 

allmänheten att nyttja.

enivornmental impact, effect, 

inluence, green environmental 

pollution, enivronmental station, 

recycling center, hazardous waste 

collection point, bin, garbage

Efterlevnad

EN13

Överträdelse av 

miljölagstiftning

Framgår det av rapporten om det skett någon 

överträdelse av miljölagstiftningen. Exempel att titta 

på kan vara miljöutsläpp, föroreningar, långvariga 

konsekvenser på miljön och samhället. Har några 

problem gällande detta uppstått. 

emission, pollution, spill, water, air, 

litter, waste, garbage, climate change, 

climate impact, climate effect, carbon 

dioxide, ozone, chlorofluorocarbon, 

legal, lawsuit, halon, NOx, SOx  
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Transport

EN14

Medvetenenhet om ökad 

miljöpåverkan pga. transport

Framgår det av rapporten att det blivit en ökad 

miljöpåverkan under OS pga. ökad transport. 

Finns det några speciella program som hanterar 

detta eller mäter detta. Framgår det hur många 

resor som är gjorda under OS vilket bidragit till en 

ökad miljöpåverkan.

transport of products, transport of 

material, transport of services, ozon, 

road congestion

Övrigt

EN15

Användning av 

hållbarhetsrapportering 

Framgår det av rapporten att de aktuella OS:et 

använder sig av någon form av 

hållbarhetsredovisning, exempelvis OGI, GRI, 

OGGI, OECD, Olympic movement, ISO. 

ISO, GRI, OECD, OGI, Olympic 

movement

Sociala

Anställningsförhållande

SA1 Antal anställda per enhet

Framgår det av rapporten hur många anställda det 

finns på de olika enheterna, inkluderat volontärer.

paid staff, contractor, volunteer, 

workers,  amateurs

workforces, units

SA2 Könsfördelning

Framgår det av rapporten hur könsfördelningen ser 

ut mellan anställda samt mellan volontärer.

distribution by sex, sex distribution, 

gender, diversity

SA3 Åldersfördelning volontärer

Framgår det av rapporten hur åldersfördelningen 

ser ut för volontärerna. Finns det ett spann för 

lägsta till högsta ålder eller genomsnittsålder.

age distribution, age composition, 

volunteer, unpaid staffmembers, 

diveristy, amateurs

SA4 Omfattning av kollektivavtal

Framgår det av rapporten hur stor andel av den 

betalda personalstyrkan som omfattas av 

kollektivavtal, har de rätt till kollektivavtal. 

Inkludera även unions.

collective agreement, agreemnt on 

terms of work, collective bargain, 

collective agreement, labour contract, 

labor contract, union  
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Hälsa och säkerhet i arbetet

SA5

Kommittéer för hälsa och 

säkerhet för anställda

Framgår det av rapporten om det finns en 

avdelning/ avdelningar som ansvarar för hälsa och 

säkerhet för anställda och volontärer. Exempel kan 

vara att det finns försäkring för anställda och 

volontärer. 

commitee, panel, commission, health, 

security, wellness, protection, 

collateral, safety, protection, 

collateral, volunteer, unpaid, 

staffmembers, injury, disease, 

accident

SA6

Dödsolyckor och 

arbetsplatsolyckor

Framgår det av rapporten om någon dödsolycka 

eller arbetsplatsolycka har inträffat gällande 

personal eller volontärer. Olyckor gällande 

besökare tas inte hänsyn till. 

fatal accident, fatality, casualty, work 

accident, occupational accident, 

incident, injuries

SA7

Sammansättning av styrelse 

och ledning

Framgår det av rapporten hur styrelsen är 

sammansatt, titta på jämställdhet. Det kan 

exempelvis vara namn uppradade och då framgår 

det hur styrelsen är sammansatt.  

combination, structure, mixture, 

composite, compound, board of 

directors, management, managerial 

staff, steering committee, diversity, 

equality, gender, age group

Utbildning

SA8 Utbildning volontärer

Framgår det av rapporten hur volontärer blivit 

utbildad. Träning, utveckling, inlärningsprocess för 

volontärer för att kunna skapa ett mervärde till 

besökare/ aktiva.

number, hours, training hours, 

education hours, teaching hours, 

instruction hours, allocated, staff 

category, volunteer, unpaid worker, 

terms of employment, counseling, 

guidance

SA9

Löneskillnader i procent 

mellan män och kvinnor

Framgår det av rapporten hur lönefördelningen ser 

ut mellan män och kvinnor av den anställda 

personalen. 

wage, men, women, salary, staff 

catergory, equal, remuneration, pay, 

payment  
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Investerings- och upphandlingsrutiner

SA10

Har leverantörer och 

underleverantörer granskats 

gällande mänskliga 

rättigheter

Framgår det av rapporten om leverantörer och 

underleverantörer granskats innan köp genomförts 

gällande hur de hanterar mänskliga rättigheter. human right, supplier, distributer

SA11

Hantering av mänskliga 

rättigheter vid 

investeringsbeslut

Framgår det av rapporten om hänsyn tagits, vid 

investeringsbeslut, gällande mänskliga rättigheter. 

Exempelvis har varor köpts in utan att insyn och 

vetskap funnits om leverantören använder sig av 

barnarbete. 

management, usage, handling, 

managing, human rights, investment 

decision, action, choice, human right

Icke diskriminering 

SA12

Antal fall samt vidtagna 

åtgärder gällande 

diskriminering

Framgår det av rapporten om någon anställd, 

volontär, besökare eller atlet blivit utsatt för 

diskriminering. Finns det fall av diskriminering, har 

åtgärder vidtagits. 

discrimination, victimization, 

arrangement, step, nondiscrimination, 

favoritism, discriminate,racism 

Barnarbete

SA13 Barnarbete

Framgår det av rapporten om barnarbete har 

använts. Detta gäller ej för skolungdomar eftersom 

de lokala skolorna förväntas delta i OS.  child labour
Säkerhetsrutiner

SA14

Finns väsentlig risk för 

tvångsarbete och åtgärder 

som vidtagits till 

avskaffandet av detta

Framgår det av rapporten om det funnits fall av 

tvångsarbete och finns det rutiner för att undvika att 

tvångsarbete används. 

forced labor, forced labour, 

compulsory, impelled, 

Samhället

SA15

Lokalbefolkningens 

rättigheter

Framgår det av rapporten vad lokalbefolkningen 

har för rättigheter gällande ökat buller, nyttjandet 

av mark samt om de funnits exempelvis 

lånelägenheter.

local population, privilage, rights, 

aboriginal, housing, noice  
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SA16

Verksamhetens påverkan på 

samhället

Framgår det av rapporten om samhällets potential 

har utnyttjas för att forma eventet, dvs har det 

lokala samhället fått varit med vid utformningen av 

eventet.

operaiton, work, activity, effect, 

impact, influence, involvement, 

community, society, urban 

community, local involvement, 

cultural

SA17

Antal sålda biljetter per 

enhet 

Framgår det av rapporten hur många biljetter som 

har sålts till de olika evenemangen. Har det funnits 

biljetter som blivit slutsålda

market, deal, vend, tickets, out of 

print, sold out, event, competition

Korruption

SA18

Antalet affärsenheter med 

risk för korruption

Framgår det av rapporten om det funnits 

affärsenheter med risk för utsatthet av korruption.

corruption, business units, 

anticorruption, conflict, entities

SA19

Organisationens policy och 

rutiner gällande korruption

Framgår det av rapporten om det funnits policy 

och rutiner för hur de jobbar med korruption.

corruption, policy, routine, 

organisation, conflict, enities 

Politik

SA20

Politiska delaktigheter i 

korruption och lobbying 

(påtrycksmedel)

Framgår det av rapporten om politiker varit 

närvarande vid fall av korruption eller lobbying.

politics, participation, accessariness, 

complicity, decision making process, 

lobbying

Efterlevnad

SA21

Belopp för betydande böter 

och total icke-monetära 

sanktioner mot 

organisationer för brott mot 

gällande lagar och 

bestämmelser

Framgår det av rapporten om överträdelse mot 

gällande lagar och regleringar förekommit. 

compliance, abidance, conformation, 

conformity, abide, conform, 

regulation, legislation, ordinance, fine, 

sanction, lawsuit

Kunders hälsa och säkerhet

SA22

Påverkas lokalbefolkningen 

av framfarten av 

byggnationer mm

Framgår det av rapporten om lokalbefolkningen 

har påverkats av att OS har byggts upp. Det finns 

exempelvis hälsa och säkerhetsrisker accosierade 

med uppbyggnaden av OS.

local supplier, provider, distributer, 

well-being, local, infrastructure  
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SA23 Brottslighet, ficktjuvar

Framgår det av rapporten om brottsligheten under 

OS varit högre/lägre eller om den varit på en 

normal nivå för den aktuella staden. Har 

förekomsten av exempelvis ficktjuvar ökat.

crime, criminatlity, pickpocket, thief, 

safe

SA24 Sjukvårdare

Framgår det av rapporten om det funnits tillgång till 

sjukvårdare för anställda, volontärer, atleter och 

besökare. Har det exempelvis funnits tillgång till 

ambulans på plats. 

parmedic, health worker, medical 

service

SA25  Handikappanpassat

Framgår det av rapporten om OS varit 

handikappanpassat. Kan handikappade ta sig in på 

arenorna, boka speciella platser mm.

adapted for disabled, disabled, 

handicap, accessibilty, wheelchair

SA26

Renhållning, sanitära 

anläggningar

Framgår det av rapporten om det funnits tillgång till 

renhållning, sanitära anläggningar.

sanitation, keeping clean, cleaning, 

disposal units, sanitation facilities, 

lavatories, toilet 

SA27

Miljömärkning av produkter 

gällande byggnationer och 

arenor

Framgår det av rapporten om produkter som 

använts till byggnationer och arenor varit 

miljömärkta eller miljömedvetna.

eco-labelling, green products, 

environment

Övrigt

SA28 Hantering av dopning

Framgår det av rapporten hur hantering av doping 

med kontroller och uppföljning gått till. Har tester 

utförts och protokoll skrivits. doping, illegal drugs

Ekonomi

Ekonomiska resultat

EK1 Framgår nettoresultatet

Framgår det av rapporten vad spelen hade för 

nettoresultat, dvs framgår det om OS gått med 

vinst eller förlust.

created / delivered economic value, 

revenue, operation cost, net profit, 

surplus, deficit  



73 

 

EK2 Skapat ekonomiskt värde

Framgår det av rapporten om ekonomiskt värde 

skapats för OS. Titta på fördelning av värdet, hur 

mycket har varje del genererat, exempelvis 

biljettförsäljning, tv-licenser, sponsring mm.

created / delivered economic value, 

revenue, operation cost, net profit, 

surplus, deficit 

EK3

Medvetenheten om 

klimatförändringar gällande 

ekonomiska beslut och 

aktiviteter

Framgår det av rapporten om de är medveten om 

klimatförändringar till följd av ekonomiska beslut 

och aktiviteter.

climate change, financial, economic, 

opportunity

EK4

Omfattning av 

organisationens 

förmånsbestämda åtaganden

Framgår det av rapporten om organisationen har 

några förmånsbestämda åtaganden gentemot 

anställd personal. Exempel kan vara pensionsplan, 

program för återgående i ”vanligt” jobb. Vidare 

kan förmånsenliga lån, ekonomiskt stöd och bidrag 

gälla. 

benefit plan, benefit fun, retirement, 

pension, contribution plan

EK5

Procentuellt finansiellt stöd 

från den offentliga sektorn

Framgår det av rapporten om det finns finansiellt 

stöd för att arrangera OS från den offentliga 

sektorn.

financial support, public sector, 

public service, benefit plan, benefit 

fund, defined contribution plan

EK6

Procentuellt finansiellt stöd 

från IOK

Framgår det av rapporten om det finns finansiellt 

stöd från IOK för att arrangera OS.

Financial support, IOC, International 

Olympic Comitte, OCOG, benefit 

plan, benefit fund, defined 

contribution plan

Marknadsnärvaro

EK7 Betalning till leverantörer

Framgår det av rapporten om betalning till 

leverantörerna skett i tid.

Supplier, provider, distributer, 

payment, settlement, payable 

EK8

Lokala leverantörers 

välmående

Framgår det av rapporten hur de lokala 

leverantörernas välmående är, exempel har de 

lokala leverantörerna fått ett uppsving i försäljning 

under OS.  

local supplier, provider, distributer, 

local merchants  
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EK9 Rutiner för anställning

Framgår det av rapporten om det finns rutiner för 

anställning av personal och volontärer. 

routine, experience, employment, 

placement, hire, joblocal + hire 

employment employing, recruitment

Indirekt ekonomisk påverkan

EK10

Utveckling av Infrastruktur 

som görs för allmänhetens 

nytta

Framgår det av rapporten om infrastrukturen 

förbättrats för allmänhetens efterlevnad, inte bara 

för spelen. Exempelvis finns de nya vägarna kvar, 

har skidbackar behållit sin standard, har parker 

upprättats. 

infrastructure, public,investments, 

investing, road, train, 

EK11

Används arenorna efter 

eventet

Framgår det av rapporten om arenorna kommer att 

användas efter eventet. 

venues, arena, reuse, usage after, 

sport facilities,

Direkt ekonomisk påverkan

EK12 Transportsystem

Framgår det av rapporten om transportsystem 

blivit uppbyggda/ombyggda inför OS. Användning 

av anslutningsbussar under spelen. Har det funnits 

vägar som blivit omdragna endast för OS. 

Transportationssytem, shuttle, bus, 

train , infrastructure, infrastructural, 

infrastructure investment 

EK13 Jobbtillfällen

Framgår det av rapporten om det skapats 

jobbtillfällen för lokalbefolkningen under dessa 7 

år. occupation, employment, pursuit

Övrigt 

EK14

Vinst från aktiviteter 

runtomkring

Framgår det av rapporten om aktiviteter 

runtomkring har gått med vinst.

profit, margin, olympic activites, 

cultural event  
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Appendix 2 - Kodningsschema 

1952- Oslo

1952 

Helsingfors

1956 - 

Cortina

1956- 

Melbourne

1960 -Squaw 

Valley 1960 - Rom 1964 - Tokyo

1968 - 

Grenoble

1968 - 

Mexico City

Miljö

EN1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EN2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EN3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EN4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EN5 0 0 0 0 0 0 0 1 0

EN6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EN7 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EN8 0 0 0 0 0 0 1 0 1

EN9 0 0 0 0 0 1 1 1 1

EN10 0 0 0 0 0 0 0 0 1

EN11 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EN12 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EN13 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EN14 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EN15 1 0 1 1 1 1 1 1 1

Totalt 1 0 1 1 1 2 3 3 4

Sociala

SA1 0 1 0 0 0 1 1 0 0

SA2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SA3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SA4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SA5 0 0 0 0 1 1 1 0 0

SA6 0 0 0 1 0 0 0 0 0

SA7 0 1 1 1 1 1 1 1 1

SA8 1 1 0 0 0 0 1 0 0

SA9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SA10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SA11 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SA12 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SA13 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SA14 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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1952- Oslo

1952 

Helsingfors

1956 - 

Cortina

1956- 

Melbourne

1960 -Squaw  

Valley 1960 - Rom 1964 - Tokyo

1968 - 

Grenoble

1968 - 

Mexico City

SA15 0 1 0 0 0 0 0 0 0

SA16 1 1 1 0 1 1 1 1 1

SA17 1 1 0 1 1 1 1 0 0

SA18 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SA19 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SA20 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SA21 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SA22 0 0 0 0 0 0 0 1 1

SA23 0 0 0 0 1 0 0 0 0

SA24 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SA25 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SA26 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SA27 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SA28 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Totalt 5 8 4 5 7 7 8 6 5

Ekonomiska

EK1 0 1 0 0 0 0 1 1 0

EK2 1 1 0 0 1 0 1 1 0

EK3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EK4 0 0 0 0 0 0 1 0 0

EK5 1 1 1 1 1 1 1 1 1

EK6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EK7 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EK8 1 0 0 1 1 1 0 1 1

EK9 1 1 1 0 1 1 1 1 0

EK10 1 1 1 0 1 1 1 1 1

EK11 0 1 0 0 0 1 1 1 1

EK12 1 1 1 1 1 1 1 1 1

EK13 0 0 0 0 0 1 0 1 1

EK14 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totalt 6 7 4 3 6 7 8 9 6

Tot. rapp. 12 15 9 9 14 16 19 18 15  
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1972 - 

Sapporo

1972 - 

Munchen

1976 - 

Innsbruck

1976 - 

Montreal

1980 - Lake 

Placid

1980 - 

Moskva

1984 - 

Sarajevo

1984 - Los 

Angeles

1988 - 

Calgary

Miljö

EN1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EN2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EN3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EN4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EN5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EN6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EN7 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EN8 0 0 0 0 0 1 0 1 0

EN9 0 1 1 1 1 1 1 1 1

EN10 0 0 0 0 0 0 0 1 1

EN11 1 0 0 1 1 1 0 0 0

EN12 0 0 0 0 0 0 0 1 0

EN13 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EN14 0 0 0 0 0 0 0 1 0

EN15 1 1 0 1 1 1 1 1 1

Totalt 2 2 1 3 3 4 2 6 3

Sociala

SA1 0 0 1 1 0 0 1 1 1

SA2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SA3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SA4 0 0 0 1 0 0 0 0 0

SA5 1 1 1 1 1 0 1 1 1

SA6 0 0 0 0 0 0 1 0 1

SA7 1 1 1 1 1 1 0 1 1

SA8 1 1 0 1 1 1 1 1 1

SA9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SA10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SA11 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SA12 0 0 1 0 0 0 0 0 0

SA13 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SA14 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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1972 - 

Sapporo

1972 - 

Munchen

1976 - 

Innsbruck

1976 - 

Montreal

1980 - Lake 

Placid

1980 - 

Moskva

1984 - 

Sarajevo

1984 - Los 

Angeles

1988 - 

Calgary

SA15 0 0 1 0 1 0 0 1 0

SA16 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SA17 1 1 1 1 0 1 1 1 1

SA18 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SA19 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SA20 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SA21 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SA22 0 1 0 1 0 0 0 1 0

SA23 0 1 0 1 0 1 0 0 0

SA24 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SA25 0 1 0 1 0 0 0 1 1

SA26 1 1 1 1 1 1 0 1 1

SA27 0 1 0 0 0 0 0 0 1

SA28 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Totalt 8 12 10 13 8 8 8 12 12

Ekonomiska

EK1 0 1 1 1 0 0 1 1 1

EK2 1 1 1 1 0 1 1 1 1

EK3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EK4 0 0 0 1 0 0 0 1 1

EK5 1 1 1 1 1 1 1 1 1

EK6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EK7 0 0 0 0 0 0 1 0 0

EK8 0 0 1 1 1 1 1 1 1

EK9 1 1 1 1 1 1 1 1 1

EK10 1 1 1 1 1 1 1 1 1

EK11 0 0 1 1 0 0 1 1 1

EK12 1 1 1 1 1 1 1 1 1

EK13 0 0 1 1 0 1 1 1 1

EK14 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Totalt 5 6 9 11 5 7 10 10 10

Tot. rapp 15 20 20 27 16 19 20 28 25  
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1988 - Seoul

1992 - 

Albertville

1992 - 

Barcelona

1994 - 

Lillehammer

1996 - 

Atlanta

1998 - 

Nagano

2000 - 

Sydney

2002 - Salt 

Lake City 2004 - Aten

Miljö

EN1 0 0 0 0 0 1 0 0 0

EN2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EN3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EN4 0 0 0 0 1 1 1 1 1

EN5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EN6 0 0 1 1 1 1 1 1 1

EN7 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EN8 1 1 1 0 1 1 1 1 1

EN9 1 1 1 1 1 1 1 1 1

EN10 1 1 0 1 0 1 1 1 1

EN11 1 0 0 0 0 0 0 0 0

EN12 1 0 0 1 1 1 1 1 1

EN13 1 0 0 0 0 0 1 0 1

EN14 0 1 1 1 1 1 1 1 1

EN15 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Totalt 7 5 5 6 7 9 9 8 9

Sociala

SA1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SA2 0 1 1 0 0 1 0 0 1

SA3 0 1 1 1 0 1 1 0 1

SA4 0 0 1 1 0 0 0 0 0

SA5 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SA6 1 0 0 1 1 0 0 0 0

SA7 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SA8 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SA9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SA10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SA11 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SA12 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SA13 0 0 0 0 0 0 0 1 0

SA14 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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1988 - Seoul

1992 - 

Albertville

1992 - 

Barcelona

1994 - 

Lillehammer

1996 - 

Atlanta

1998 - 

Nagano

2000 - 

Sydney

2002 - Salt 

Lake City 2004 - Aten

SA15 0 0 0 0 1 1 1 1 0

SA16 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SA17 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SA18 0 0 0 0 0 0 1 0 0

SA19 0 0 0 0 0 1 1 0 0

SA20 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SA21 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SA22 0 0 0 0 1 1 1 1 1

SA23 0 0 0 1 0 0 1 0 1

SA24 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SA25 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SA26 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SA27 0 1 0 1 1 1 1 1 0

SA28 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Totalt 11 13 13 15 14 16 17 14 14

Ekonomiska

EK1 1 0 1 0 1 1 1 1 1

EK2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

EK3 0 0 0 0 0 1 1 0 0

EK4 1 1 1 1 1 0 0 0 0

EK5 1 1 1 1 1 1 1 1 1

EK6 0 0 0 0 1 0 0 0 0

EK7 0 0 1 0 0 0 0 1 0

EK8 1 1 1 1 1 1 1 1 1

EK9 1 1 1 1 1 1 1 1 1

EK10 1 1 1 1 1 1 1 1 1

EK11 0 1 1 1 1 1 1 1 1

EK12 1 1 1 1 1 1 1 1 1

EK13 1 1 1 1 1 1 1 1 1

EK14 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totalt 9 9 11 9 11 10 10 10 9

Tot. Rapp 27 27 29 30 32 35 36 32 32  
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2008 - 

Peking

2010 - 

Vancouver Tot

Miljö

EN1 0 0 1

EN2 0 0 0

EN3 0 0 0

EN4 1 1 7

EN5 0 1 2

EN6 1 1 9

EN7 0 1 1

EN8 1 1 14

EN9 1 1 23

EN10 1 1 12

EN11 1 1 7

EN12 0 1 9

EN13 0 1 4

EN14 1 1 11

EN15 1 1 27

Totalt 8 12

Sociala

SA1 1 1 19

SA2 0 1 5

SA3 1 1 8

SA4 0 1 4

SA5 1 1 22

SA6 1 1 8

SA7 0 1 26

SA8 1 1 22

SA9 0 0 0

SA10 0 1 1

SA11 0 1 1

SA12 0 0 1

SA13 0 0 1

SA14 0 0 0  
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2008 - 

Peking

2010 - 

Vancouver Tot

SA15 0 1 9

SA16 1 1 28

SA17 1 0 24

SA18 0 0 1

SA19 1 1 4

SA20 0 0 0

SA21 0 1 1

SA22 1 1 12

SA23 0 0 7

SA24 1 1 29

SA25 1 1 15

SA26 1 1 28

SA27 1 1 10

SA28 1 1 21

Totalt 14 20

Ekonomiska

EK1 1 0 17

EK2 0 0 22

EK3 0 1 3

EK4 0 0 9

EK5 1 1 29

EK6 0 0 1

EK7 0 0 3

EK8 1 1 24

EK9 1 1 27

EK10 1 1 28

EK11 1 1 20

EK12 1 1 29

EK13 1 1 20

EK14 0 0 1

Totalt 8 8

Tot. Rapp 30 40



 

 

Handelshögskolan 

Umeå universitet 

901 87 Umeå 

www.usbe.umu.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


