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 I 

Sammanfattning 
Företagens ökade nyttjande av jordens resurser och dess belastning på jordens 

biologiska processer, leder idag till ohållbara försörjningsflöden. Företagens 

beroendeställning till dessa ostabila flöden riskerar att hota företagens fortsatta existens. 

Med denna insikt genomgår samhället en hållbarhetsförändring med ökat intresse för 

det egna ansvarstagandet. Vad innebär ett företags ansvarstagande och hur ska detta 

ansvarstagande tas? Att lyfta in icke-finansiella aspekter i företagets arbetsprocess är ett 

populärt svar på denna fråga idag, vilken ofta belyser företagets hållbara ansvarstagande 

inom den egna verksamheten. 

 

Det kan ifrågasättas om företag är tillräckligt ansvarstagande genom detta agerande, då 

ovanstående tankesätt inte inkluderar den miljöpåverkan som företaget för orsak till 

utanför den egna verksamheten. En relativt ny och obeprövad utsläppsmodell menar att 

ett företag bör arbeta med hela sin livscykel för att skapa en medvetenhet kring den 

miljöpåverkan som orsakas i hela värdekedjan. Således är det inte tillräckligt för ett 

företag att begränsa ansvarstagandet till den egna verksamheten, perspektivet måste 

breddas och aktörer i hela värdekedjan måste samarbeta. 

 

Polarbröd är ett familjeägt företag med framskridna hållbarhetsambitioner och ett 

innovativt arbetssätt. Hur kan denna utsläppsmodell lämpa sig för att synliggöra 

Polarbröds indirekta miljöpåverkan? Hur kan modellen fungera som ett verktyg för att 

uppnå och stärka Polarbröds hållbarhetsmål år 2022? Studiens syfte är att genom 

utsläppsmodellen undersöka dennes lämplighet för Polarbröd, genom ett studerande av 

Polarbröds nuvarande arbetsprocess och synliggörande till intressenter. Ytterligare 

syftas undersökas hur modellen kan användas som ett strategiskt och kommunikativt 

verktyg för att nå Polarbröds målbild. 

 

Studiens undersökande utifrån teori går i linje med studiens deduktiva ansats och 

således anses modellen utgöra studiens verklighet i likhet med det positivistiska 

synsättet. Modellen för indirekta utsläpp verkar således som underlag i studiens 

empiriska undersökning bestående av semistrukturerade intervjuer med Polarbröds 

anställda, samt en innehåll- och dokumentanalys utifrån Polarbröds information.  

 

Studiens resultat visar att modellen i hög utsträckning är lämplig för Polarbröd, bortsett 

från enstaka faktorer, då modellens allmänna utformning genom ett anpassande efter 

Polarbröds behov skulle bli mer lämplig. Övervägande visas dock många likheter 

mellan modellens utformning och Polarbröds arbetsstruktur, vilket indikerar modellens 

lämplighet. Följaktligen kan ett implementerande av modellen tydligare synliggöra en 

fullständig bild av Polarbröds nuvarande arbete utanför den egna verksamheten, och ge 

företaget en mer rättvisande bild. Studiens resultat visar att Polarbröd genom 

synliggörandet kan stärka kundernas legitima acceptans, som en viktig del i sin resa mot 

uthållig försörjning.  
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dömer en fjärdedel av människorna till svält och elände, eller en som 
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Begreppsförklaringar 
Polarbröd AB: I studien benämns Polarbröd AB som Polarbröd.  

 

Uthållig försörjning: En försörjning som håller i längden och som går att fortsätta med 

i många generationer. Försörjningen anser att det handlar om grundläggande mänskliga 

behov som behöver tillgodoses.  

 

Värdekedja: Alla aktiviteter ett företag är beroende av för att verksamheten ska 

fungera.  

 

Uppströms aktiviteter: Alla aktiviteter som sker i värdekedjan innan företagets egen 

verksamhet.  

 

Nedströms aktiviteter: Alla aktiviteter som sker i värdekedjan efter företagets egen 

verksamhet.   

 

Modellen för indrekta utsläpp: Denna studie använder sig av en struktur från 

utformningen av Scope 3 Standard, vilket är en modell utformad för att beskriva de 

utsläpp som genereras från ett företags totala värdekedja. Modellen består av tre 

områden som kallas för scope, vilka uppmärksammar utsläpp från olika delar av den 

totala livscykeln. Denna studie applicerar endast modellens tredje och andra scope, 

vilka är företagets indirekta utsläpp. Således benämner studien Scope 3 Standard som 

modellen för indirekta utsläpp.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 I 

 
 

Innehållsförteckning 

1. INLEDNING 1 

1.1  PROBLEMBAKGRUND 1 
1.2 PROBLEMDISKUSSION 3 
1.3 PROBLEMFORMULERING 6 
1.4 SYFTE 6 
1.5 AVGRÄNSNINGAR 6 
1.6 TEORETISKT OCH PRAKTISKT BIDRAG 7 

2. VETENSKAPLIG METOD 9 

2.1 FÖRFÖRSTÅELSE 9 
2.2 ÄMNESVAL 10 
2.3 KUNSKAPSSYN 10 
2.4 PERSPEKTIV 11 
2.5 VETENSKAPLIG ANSATS 11 
2.6 FORSKNINGSSTRATEGI 12 
2.7 FORSKNINGSDESIGN 12 
2.7.1 FALLSTUDIEDESIGN 13 
2.7.2 INNOVATION ACTION RESEARCH 14 
2.8 LITTERATURSÖKNING 18 
2.9 SEKUNDÄRKÄLLOR 18 
2.10 KRITIK AV SEKUNDÄRKÄLLOR 19 
2.11 ETISKA ASPEKTER 20 

3. TEORETISK REFERENSRAM 22 

3.1 POLARBRÖDS MOTIV TILL FRIVILLIG HÅLLBARHETSREDOVISNING 22 
3.1.1 MILJÖSTYRNING 22 
3.1.2 INTRESSENTMODELLEN 24 
3.1.3 LEGITIMITETSTEORIN 25 
3.1.4 FAMILJEÄGD STRUKTUR 26 
3.2 LIVSCYKELANALYS 27 
3.3 SAMMANFATTNING 29 

4. MODELLEN FÖR INDIREKTA UTSLÄPP 30 

4.1 SCOPE 3 STANDARD FÖR INDIREKTA UTSLÄPP 30 
4.2 BAKGRUND 30 
4.3 INNEHÅLL 30 
4.4 SYFTE 31 
4.5 MÅLGRUPP 32 
4.6 AFFÄRSMÅL 33 
4.7 REDOVISNINGS- OCH RAPPORTERINGSPRINCIPER 33 
4.8 IMPLEMENTERING 34 
4.9 KATEGORIER INOM SCOPE 3 35 
4.9.1 INKÖP AV VAROR OCH TJÄNSTER 35 
4.9.2 KAPITALTILLGÅNGAR 36 
4.9.3 PROCESSER SOM BEHÖVS INNAN TILLVERKNING AV FÖRETAGETS INKÖPTA BRÄNSLE OCH ENERGI

 36 



 II 

4.9.4 KÖPT TRANSPORT OCH DISTRIBUTION 36 
4.9.5 AVFALL FRÅN FÖRETAGETS VERKSAMHET 37 
4.9.6 AFFÄRSRESOR 37 
4.9.7 ANSTÄLLDAS KOMMUNIKATIONSMEDEL 37 
4.9.8 NEDSTRÖMS TRANSPORT OCH DISTRIBUTION 37 
4.9.9 ANVÄNDNING AV SÅLD PRODUKT 38 
4.9.10 SLUTBEHANDLING AV SÅLDA PRODUKTER   38 
1.5 SAMMANFATTNING 38 

5. PRAKTISK METOD 39 

5.1 URVALSPROCESS OCH ACCESS 39 
5.2 SEMISTRUKTURERADE INTERVJUER 39 
5.2.1 KONSTRUKTION AV INTERVJUMALL 40 
5.2.2 GENOMFÖRANDE AV INTERVJUER 41 
5.2.3 KRITIK AV TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 43 
5.2.4 BEARBETNING OCH TOLKNING AV INTERVJUER 43 
5.3 INNEHÅLL- OCH DOKUMENTANALYS 44 
5.3.1 BEARBETNING AV INNEHÅLL- OCH DOKUMENTANALYS 44 
5.4 EMPIRI OCH ANALYSFRAMSTÄLLNING 45 

6. POLARBRÖD AB 47 

6.1 VARFÖR ARBETA MOT UTHÅLLIG FÖRSÖRJNING? 47 
6.2 ORGANISATIONEN OCH PRIORITERINGAR I HÅLLBARHETSARBETET 50 
6.3 MARKNADSFÖRING 51 
6.4 VILKA HINDER FINNS? 52 
6.5 DAGENS MILJÖRAPPORTERING 53 
6.6 BEHOV AV ATT PRISSÄTTA EXTERNALITETER 53 
6.7 POLARBRÖDS INDIREKTA MILJÖARBETE 54 
6.7.1 HÅLLBARA RÅVAROR 55 
6.7.2 FOSSILFRIA TRANSPORTER 59 
6.7.3 ENERGI 63 
6.7.4 FOSSILFRITT EMBALLAGE 65 
6.7.5 KRAV VID ANSKAFFNING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 65 
6.7.6 ÅTERFÖRSÄLJARE OCH LAGERHÅLLNING 66 
6.7.7 SLUTKONSUMENT UTSLÄPP VID BRÖDKONSUMTION 67 
6.7.8 AVFALL 67 
6.7.9 EXPORT 68 
6.7.10 SUPPORTAKTIVITETER 71 

7. ANALYS 74 

7.1 UTSLÄPPSMODELLENS LÄMPLIGHET FÖR POLARBRÖD 74 
7.1.1 AFFÄRSMÅL 1 74 
7.1.2 AFFÄRSMÅL 2 76 
7.1.3 AFFÄRSMÅL 3 77 
7.1.4 AFFÄRSMÅL 4 81 
7.2 UTSLÄPPSMODELLENS BIDRAG FÖR ATT UPPNÅ HÅLLBARHETSMÅLEN 82 

8. STUDIENS SLUTSATSER 84 

8.1 UTSLÄPPSMODELLENS LÄMPLIGHET 84 
8.1.1 AFFÄRSMÅL 1 84 
8.1.2 AFFÄRSMÅL 2 84 
8.1.3 AFFÄRSMÅL 3 84 



 III 

8.1.4 AFFÄRSMÅL 4 86 
8.2 UTSLÄPPSMODELLENS BIDRAG FÖR ATT UPPNÅ HÅLLBARHETSMÅLEN 87 
8.3 SAMMANFATTANDE SLUTSATS 87 
8.4 REKOMMENDATIONER TILL FÖRETAGET 88 

9. FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 90 

10. SANNINGSKRITERIER 91 

10.1 TROVÄRDIGHET 91 
10.2 ÄKTHET 92 

LITTERATURFÖRTECKNING 94 

MUNTLIGA KÄLLOR 100 
 

Appendix 
Appendix 1: Intervjuguide 

Appendix 2: Introducerande text 

Appendix 3: Beskrivning av modellen för indirekta utsläpp för respondenterna 

 

Figurförteckning 
FIGUR 1. EGEN MODELL ÖVER STUDIENS METODOLOGI OCH DESS PRAKTISKA GENOMFÖRANDE. ................................... 12 
FIGUR 2. EGEN MODELL ÖVER DEN KONSTRUERANDE FOSKNINGSPROCESSENS OLIKA FASER. ........................................ 17 
FIGUR 3. EGEN MODELL ÖVER PLAN-DO-CHECK-ACT CYCLE. .............................................................................................. 24 
FIGUR 4. EN SAMMANKOPPLING AV DEN TEORETISKA REFERENSRAMEN OCH MODELLEN FÖR INDIREKTA UTSLÄPP. 29 
FIGUR 6. BESKRIVNING AV SCOPE 1, SCOPE 2 & SCOPE 3. KÄLLA: (WRI & WBCSD, 2011, S. 28) ............................. 31 
FIGUR 7. MODELLENS AFFÄRSMÅL. KÄLLA: (WRI & WBCSD, 2011, S. 12)................................................................... 33 
FIGUR 8. MODELLENS IMPLEMENTERINGSFASER. KÄLLA: (WRI & WBCSD, 2011, S. 19) .......................................... 34 
FIGUR 9. MODELLENS BESKRIVNING AV VÄRDEKEDJANS SCOPE OCH VÄXTHUSGASUTSLÄPP. KÄLLA: (WRI & WBCSD, 

2011, S. 31) ...................................................................................................................................................................... 35 
FIGUR 10. UTSLÄPP FRÅN KATEGORI 1. KÄLLOR: (WRI & WBCSD, 2011, S. 38) ........................................................ 35 
FIGUR 11. UTSLÄPP FRÅN KATEGORI 3. KÄLLA: (WRI & WBCSD, 2011, S. 41-42) .................................................... 36 
FIGUR 12. UTSLÄPP FRÅN KATEGORI 3. KÄLLA: (WRI & WBCSD, 2011, S. 44) ........................................................... 36 
FIGUR 13. UTSLÄPP FRÅN KATEGORI 5. KÄLLA: (WRI & WBCSD, 2011, S. 44) ........................................................... 37 
FIGUR 14. UTSLÄPP FRÅN KATEGORI 9. KÄLLA: (WRI & WBCSD, 2011, S. 47) ........................................................... 37 
FIGUR 15. UTSLÄPP FRÅN KATEGORI 12. KÄLLA: (WRI & WBCSD, 2011, S. 49) ........................................................ 38 
FIGUR 16. EGEN MODELL ÖVER STUDIENS RESPONDENTER OCH DESS AVDELNINGSTILLHÖRIGHET .............................. 45 
FIGUR 17. EGEN MODELL ÖVER POLARBRÖD. (POLARBRÖD AB, 2013 S. 4) .................................................................... 48 
FIGUR 18. EGEN MODELL ÖVER POLARBRÖDS TRANSPORTVÄRDEKEDJA. ........................................................................... 59 
FIGUR 19. POLARBRÖDS TRANSFORMATION AV SCOPE 2 TILL SCOPE 1. ............................................................................. 63 
FIGUR 20. EGEN MODELL ÖVER POLARBRÖDS VÄRDEKEDJA UTIFRÅN DESS EMBALLAGE. ............................................... 65 
FIGUR 21. EGEN MODELL ÖVER POLARBRÖDS VÄRDEKEDJA UTIFRÅN DESS AVFALL. ....................................................... 67 
FIGUR 22. EGEN MODELL ÖVER POLARBRÖDS EXPORTKEDJA. .............................................................................................. 68 
FIGUR 23. EGEN MODELL ÖVER POLARBRÖDS KÄRNVERKSAMHET OCH SUPPORTAKTIVITETER. ................................... 71 



 1 

1. Inledning 
Detta kapitel avser att ge läsaren en bakgrund till studiens ämnesval. Ett företags behov av 

resurser utgör en central del i företagets fortsatta existens både på kort och lång sikt, och 

vilken problematisering detta kan leda till ämnas beskrivas i kapitlet. Vidare beskrivs dagens 

samhälle som har utvecklats till ett mer resursutnyttjande samhälle samt dess problem och 

brister. Idag påvisas mer och mer att den mänskliga aktiviteten påverkar jordens olika 

biologiska processer och att denna förändring kan leda till problem för framtidens 

företagande. Polarbröd, ett familjeföretag som drivs av femte generationen har tagit uthållig 

försörjning på kort och långsiktigt allvar. Polarbröd har verkat i 133 år och vill skapa sig 

förutsättningen att verka i 133 år till. 

1.1  Problembakgrund 
Polarbröd är ett familjeföretag med en affärsidé som lyder: “Polarbröd bakar och 

marknadsför goda och sunda brödprodukter på ett hållbart sätt från Norrland till världen”. 

(Polarbröd AB, 2013, s. 4) År 2012 var startpunkten för ett mer fokuserat och långtgående 

hållbarhetsarbete för Polarbröd med fastslagna ambitioner i ekologiska verksamhetsmål för 

hela verksamheten. Detta var nämligen det år som Polarbröd bakat bröd i 133 år och de 

ställde sig frågan; Vad behöver vi göra för att kunna fortsätta i 133 år till? (Polarbröd AB, 

2013, s. 3) Med en kunskap om hur människans handlingar negativt påverkar jorden är 

Polarbröd övertygade om att jordens försörjningsflöden är ohållbara. Hur långt sträcker sig 

Polarbröds ansvar i denna problematik, och hur långt sträcker sig Polarbröds miljöpåverkan 

utanför företagets egna produktionsled? På vilket sätt kan Polarbröd ta ansvar över hela sin 

värdekedja? Polarbröd vet att en förändring måste ske om de ska kunna verka i ytterligare 133 

år och de har viljan att arbeta mot detta. Detta föranleder oss till frågan hur Polarbröds 

kunskap och vilja kan användas för att skapa denna förändring? 

 

För att kunna förstå varför jordens försörjningsflöden är ohållbara krävs en uppfattning om 

vilka faktorer som ett verksamt företag är beroende av. Ett företag kan beskrivas som en 

organisation där materiella och mänskliga resurser samordnas för produktion av varor och 

tjänster. Ett företag är beroende av sin ekonomi vilket föranleder oss till begreppet 

företagsekonomi. Enligt Nationalencyklopedin (2014a) betyder företagsekonomi läran om att 

hushålla med knappa resurser vilket kan förklaras som att maximera sin avkastning samtidigt 

som företagets resurser används så återhållsamt som möjligt. (NE, 2014b). Detta tankesätt har 

implementerats i företagskulturer sedan en lång tid tillbaka och är grunden till den 

industrialisering som utvecklades i slutet av 1800 – talet (NE, 2014c). Med ekonomisk vinst 

som det essentiella målet för ett företag har naturens resurser förbrukats i en alltmer 

accelererande skala. 

 

Det tilltagande användandet att naturens resurser har bidragit till ett välfärdssamhälle vilket 

har varit en stor och omfattande förändring jämfört med hur människan tidigare har påverkat 

jorden (Belz & Peatties, 2011, s. 5-6). Den ökade välfärden har lett till en tilltagande 

befolkningsökning från en miljard människor år 1830, till sex miljarder människor år 2000, 

vilket inneburit en tilltagande produktion och resursanvändning, som i sin tur lett till extrema 

utsläpp och avfall. (Belz & Peatties, 2011, s. 6) Forskare ifrågasätter idag livslängden och 

stabiliteten hos biologiska processer och jordens naturresurser, vilka tidigare setts som 

självklara. Vad händer om de naturresurser som vi idag är beroende av tar slut? Forskning 

visar att dagens välfärdssamhälle har konsekvenser och att det sättet vi lever på redan idag 

påverkar jorden. Det sker idag en kraftig utarmning av jordens resurser och under 1900 - talet 
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konsumerades råvaror i en större utsträckning än vad de konsumerats under tidigare 

århundraden tillsammans.  

 

En annan aspekt av hållbarhetsproblematiken är att priset för att använda jordens begränsade 

resurser idag är oroväckande låg jämförelsevis med vilka förödande konsekvenser detta 

användande skapar för jordens överlevnad. Bonnedahl (2012, s. 12) menar att det idag finns 

kunskap om hur negativt människan påverkar klimatet men befintliga strukturer, 

tankemönster och livsstilar skapar svårigheter för att nå en långsiktighet. Den kortsiktiga 

kapacitet som jorden idag har kräver att människan ändrar sitt tankemönster och börjar 

använda realistiska antaganden och aktiva ställningstaganden. (Bonnedahl, 2012, s. 12) 

 

Liknande resonerar professor Johan Rockström som tillsammans med med ett internationellt 

forskarteam har publicerat forskningspublikationen, ”Planetary Boundaries: Exploring the 

Safe Operating Space for Humanity. Ecology & Society”. Där beskrivs nio biofysiska 

processer som anses vara nödvändiga för att säkra människans fortsatta överlevnad. 

Rockström har tagit fram gränsvärden för hur stor den mänskliga aktiviteten kan vara för att 

naturens system inte ska rubbas. Vidare visar forskningen att tre av dessa gränsvärden redan 

är passerade; växthuseffekten, biologisk mångfald och utsläpp av kväve och fosfor. Dagens 

jordbruk är en av de mänskliga aktiviteter som påverkat detta gränsöverskridande mest, 

exempelvis genom läckage av näringsämnen, kemiska gifter och ensidig odling som påverkar 

den biologiska mångfalden negativt. (Rockström et al., 2009, s. 1-3) Växthuseffekten är en 

mycket central del i den miljöpåverkan människan idag gör orsak till och överskridandet av 

detta gränsvärde beror till stor del på användningen av icke-förnybara resurser och då 

specifikt fossilt bränsle. Hela 90 procent av världens energiförsörjning utgörs från fossila 

resurser varav 40 procent kommer från olja. Livsmedelsbranschen är enligt Institutet för 

jordbruks- och miljöteknik (2013) en bransch som har ett starkt beroende av fossila bränslen 

och således belyses att om livsmedelsbranschens försörjning av fossila resurser skulle minska 

med 50 procent skulle detta leda till svält. Denna problematik är extra relevant för Polarbröd 

som befinner sig i livsmedelsindustrin. Allt mer forskning påvisar växthuseffektens negativa 

konsekvenser. Ett exempel på detta är den nyligen släppta rapporten av The 

Intergovernmental Panel on Climate Changes, IPCC, som innehåller ny kunskap om att 

klimathotet tilltar. Rapporten är framtagen av 309 forskare från 70 olika länder och belyser att 

mänsklig aktivitet bidrar till klimatets förändring och att denna förändring ger en 

accelererande effekt på jorden. Ett viktigt fokusområde enligt IPCC är att växthusgaserna 

måste minskas kraftigt för att förhindra en temperaturhöjning. (IPCC, 2014, s. 3-5) Hur 

känsliga är företag för dessa miljöförändringar? Och hur beroende är företag av naturens 

fortlevnad? 

 

Denna studies problematik centreras kring naturresurser, vilka delas upp i förnybara 

respektive icke-förnybara resurser. Förnybara resurser kallas även för hållbara resurser där 

vindens rörelser, solens strålar, havsvattnets rörelser, flöden i vattendrag och jordens inre 

värme räknas in. Icke-förnybara resurser är resurser som förbrukas snabbare än de kan 

framställas, odlas, återskapas eller återanvändas. Ett exempel på icke-förnybara resurser är 

fossila bränslen och inkluderar kol, olja, fosfor, uran och gas. Detta är resurser som förbrukas 

tills dess att de är slut för alltid. (Bonnedahl, 2012, s. 23) Bonnedahl (2012, s. 20) menar att 

företag under en längre tid gjort ekonomisk vinst genom att utnyttja jordens resurser. Han 

menar att företagens största begränsningar hittills har inneburit monetära hinder. Vidare 

belyser Bonnedahl (2012, s. 20) att kunskapen om att jordens råvaror drastiskt utarmas gör 

hållbarhetsutmaningarna mer centrala än tidigare. För att kunna vara ekonomiskt 

framgångsrika i framtiden menar Bonnedahl (2012, s. 20) att dagens företag måste ta hänsyn 
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till etiska dimensioner men också försöka se de möjligheter som miljöproblematiken för med 

sig. Om ett företag bygger sin verksamhet på icke-förnybara resurser bygger företaget sin 

verksamhet på en ohållbar grund, vilket innebär att om företaget inte skapar en förändring i 

sina försörjningsprocesser kommer företaget inte att kunna vara verksamma på längre sikt.  

 

Jordens sårbarhet har fått Polarbröd att inse vikten av en förändring. Polarbröds startskott 

skedde år 2012 och medförde en större fokus på ett långtgående hållbarhetsarbete. Ett resultat 

av denna fokus är ett utvecklande av en hållbarhetsplattform som visar riktningen på hur 

Polarbröd genom ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv skall bedriva sin 

verksamhet. Genom denna plattform påvisas Polarbröds resurseffektivitet som funnits med 

företaget som en central del ända från starten. Genom sin starka övertygelse om att skapa 

uthålliga försörjningsflöden har denna hållbarhetsplattform banat vägen fram till fyra 

miljömål som ämnas uppfyllas år 2022. Dessa innebär att Polarbröd ska sträva mot hållbara 

råvaror, fossilfria transporter, att bli självförsörjande på fossilfri energi samt ett fossilfritt 

emballage till sina produkter. (Polarbröd AB, 2013, s. 9) Samtliga mål inkluderar aktiviteter 

som ligger utanför Polarbröds kontroll och därmed finns ett beroende av en förändring i hela 

värdekedjan. Då Polarbröd vill förflytta sitt ansvarstagande utanför sin egen verksamhet krävs 

att företaget lyckas påverka aktörer som är en del i värdekedjan, eftersom dessa utgör en 

avgörande del i Polarbröds strategi för att nå uthållig försörjning. Hur ska Polarbröd gå till 

väga för att påverka hela sin värdekedja och dess aktörer? Hur ska Polarbröd lyckas uppnå 

sina mål om de ligger utanför företagets egen kontroll?  

1.2 Problemdiskussion 
För en hållbarhetsförändring krävs kunskap om varför ett företag bör förändra, en vilja att 

förändra samt att vet hur denna förändring ska genomföras. Idag finns det kunskap om hur 

negativt människan påverkar jorden och en kännedom om varför en förändring bör ske. 

Vidare har Polarbröd viljan att genomföra denna förändring. Hur denna förändring ska 

genomföras är dock ännu inte klart. Det finns idag ett antal organisationer som arbetar med att 

skapa riktlinjer som syftar att tydliggöra och skapa förståelse för hur en hållbarhetsförändring 

kan genomföras. Kyotoprotokollet är ett sådant riktvisande stöd. 

 

Kyotoprotokollet är en av de internationella ramkonventionerna som anses bidra till den 

största inverkan i hur klimatförändringen ska bekämpas, och antogs av Europeiska 

gemenskapen år 1997. Protokollet ger företag en ökad tydlighet i vad som ska förändras och 

hur denna förändring ska ske gällande växthusgasutsläpp. Kyotoprotokollet lyfter fram de 

konsekvenser som sker från människans miljöpåverkan och ämnar ökar medvetenheten kring 

hållbarhetsproblematiken. Konventionen innefattas av kvantifierade och bindande mål för 

minskning av växthusgaser som innebär att främja hållbara jordbruk och förnybara källor. 

Konventionens mål innebär också att samarbeta med andra konventionspartners för 

exempelvis gemensamma utsläppstillstånd.  (NE, 2014d) De länder som skrev under avtalet 

förpliktade sig att tillsammans arbeta för att minska de totala utsläppen med 5 procent under 

år 2008 - 2012. Utifrån Kyotoprotokollet ställs krav på länder som ansluts till EU som innebär 

att en minska landets utsläpp med 6 - 8 procent. 

 

EU-kommissionen tar idag miljöfrågor på ett allt större allvar och allt mer tyder på att en 

åtstramning kommer att ske inom hållbarhetsområdet, och att dagens maktutövare kommer 

sätta gränser och ställa ökade krav på framtida företagare (Fall, 2014, s. 33). Sålunda kan en 

åtstramning ge företag incitament för att genomföra en förändring. En viktig utveckling inom 

EU-kommissionen är att skapa en ny förståelse för att miljöpolitiken nödvändigtvis inte är ett 

hot mot ekonomin då den kan kopplas ihop med positiva effekter för jobb och ekonomi (Fall, 
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2014, s. 33). Målet för Europeiska kommissionens nya jordbrukspolitik är en hållbar 

livsmedelsproduktion, en mer hållbar förvaltning av naturresurser och en balanserad 

landsbygdsutveckling (Europeiska kommissonen, 2010). 

 

I samband med dessa mål lägger Europeisk kommissionen även större vikt på den icke-

finansiella informationen hos ett företag och antog i april 2013 ett förslag om att öka 

företagens transparens kring sociala och miljömässiga frågor. Förslaget innebär att ändra 

lagstiftningen för hur ett företag skall redovisa sin information, något som även 

Europaparlamentet instämmer i genom att öka kraven på hur större företag ska synliggöra 

icke-finansiell information. Idag finns det inte några lagstiftade krav inom dessa frågor men 

förslaget innebär att företag nu måste synliggöra information kring sin miljöpolicy samt risker 

och resultat inom både miljömässiga och sociala frågor. Europeisk kommissionen menar att 

dessa ökade krav kommer att leda till en ökad transparens vilket kommer gynna både företag, 

investerare och samhället i stort. Vidare menar Europeiska kommissionen att kraven kommer 

att leda till en ökad konkurrens företagen emellan. Samtidigt har kraven fått erhålla kritik 

eftersom de anses vara för otydliga och ineffektiva. Kritiken kan anses vara befogad då endast 

10 procent av de större företagen inom EU idag regelbundet redovisar icke-finansiell 

information enligt de nya kraven. (European Commission, 2012) Det kan antas att bristen på 

lagstiftade krav kring hur ett företag ska redovisa icke-finansiell information leder till att 

företag inte har incitament till att ta sitt ansvar i hållbarhetsfrågan. Om det framöver genom 

lagstiftning skapas en drivkraft till förändring och ökat ansvarstagande, kan även antas att 

företag skapar ett större intresse av hur denna förändring och ansvarsfulla arbete ska 

genomföras. 

 

Det märks att dagens företagare börjat förstå allvaret i miljöfrågan och att de utvecklar ett 

större ansvar inom hållbarhetsfrågor. Något som har blivit allt mer populärt bland dagens 

verksamma företag är att utöver sin traditionella finansiella årsredovisning upprätthålla en 

hållbarhetsredovisning för att visa sitt hållbara agerande. Genom hållbarhetsredovisning kan 

ett företag tydliggöra hur verksamheten tar sitt ansvar. En hållbarhetsrapport gör det enligt 

Nikolaeva & Bicho (2011, s. 137) möjligt för företag att rapportera icke-finansiell information 

inom miljömässiga och sociala områden och en av de mest använda riktlinjerna för att 

upprätta en hållbarhetsredovisning är Global Reporting Initiative, GRI. GRI är ett globalt 

ramverk med syfte att göra den hållbara redovisningen tillämpbar och självklar för alla 

företag och organisationer. I praktiken implementeras GRI som ett rapporteringssystem 

genom att visa på mått och modeller för hur ett företag ska mäta och rapportera sin 

miljöpåverkan och hållbara prestationer inom den egna verksamheten. Den kvantitativa 

mätningsaspekten är viktig i en hållbarhetsredovisning och ska enligt GRI (2013) vara 

jämförbar med traditionella årsredovisningar. GRI:s regelverk består av fyra generationers 

riktlinjer, varav den nyaste versionen G4 kom ut år 2013. (GRI, 2013) I dagsläget är det 

frivilligt för svenska privatägda företag att upprätthålla en hållbarhetsredovisning med 

undantag för svenska statliga företag som kravfyllt måste följa GRI:s ramverk. 

(Regeringskansliet, 2007) Polarbröd AB har sedan år 2000 gjort en miljöredovisning. År 2012 

upprättade de en hållbarhetsredovisning utifrån GRI:s riktlinjer, version G3 (Polarbröd AB, 

2013, s. 22). Det är viktigt att understryka att GRI:s riktlinjer endast kräver att företaget 

rapporterar miljöarbetet utifrån den egna verksamheten. 

Boström & Garsten (2008, s. 1-3) menar att det blir viktigare för samhällets aktörer att ta ett 

bredare ansvar för agerandet i det globala samhället, och anser att redovisningsskyldigheten 

blir allt mer viktig. Vidare menar Boström & Garsten (2008, s. 3) att sociala, miljömässiga 

och finansiella skandaler har ökat efterfrågan på att redovisa vad som bedrivs i ett företags 
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fullgoda värdekedja eftersom aktörer kräver en större insyn i ett företags totala påverkan. Idag 

har företag i större utsträckning en gränsöverskridande redovisningsskyldighet och som på 

många sätt kan vara svår att lösa. Hur ska företag som bidrar till negativa växthusgaser och 

dess spridning ta sitt ansvar för hur nästkommande generation kommer att påverkas av dessa? 

Hur långt sträcker sig ett företags ansvar och hur ska detta ansvarstagande genomföras? 

(Boström & Garsten, 2008, s. 2-3) 

 

Ett företag som vill ta ansvar för sin påverkan kan välja att belysa ekologiska och sociala 

faktorer inom sin egen produktion. Det kan dock ifrågasättas om detta verkligen innebär att 

ett företag tar sitt ansvar eftersom ovanstående tankesätt inte inkluderar den miljöpåverkan 

företaget gör orsak till utanför sin egen verksamhet. Vem ska ta ansvar för den miljöpåverkan 

som sker från de råvaror som företaget köper in? Vem ska ta ansvar för den miljöpåverkan 

som sker då företagets produkt konsumeras? För att kunna svara på dessa frågor tvingas en 

reflektion över hur långt ett företags ansvar sträcker sig och inom vilka gränser företagets 

miljöpåverkan följer. Hur långt bör ett företag studera sin värdekedja för att försäkra sig om 

att verka hållbart? I dagens nyhetsrapportering synliggörs hur en utveckling håller på att ske, 

där aktörer i samhället börjar ställa krav på företag som innebär att se bortom sin egen 

produktion för att ta sitt ansvar. Ett exempel på detta är uppståndelsen som skedde när 

företaget Stora Enso beskylldes för att ha underleverantörer som använde sig av barnarbete 

(TT, 2014). Samhället ifrågasatte då skarpt företagets ansvarstagande utifrån hållbara 

dimensioner. Tydliga incitament visar att ett företag onekligen måste inkludera hela sin 

värdekedja i sitt miljöarbete för att kunna verka hållbart långsiktigt. Hur kan ett företag 

säkerställa att de tar sitt ansvar? 

 

För att ett företag ska kunna synliggöra sin miljöpåverkan utanför sin egen produktion 

används ofta en livscykelanalys, vilket är ett stöd för att beräkna en produkts miljöpåverkan 

under hela dess livslängd. Värdekedjan som analyseras räknas från produktens råvara till dess 

avfall. (NE, 2014e) Polarbröd är medvetna om vikten av att belysa hela värdekedjan och har 

vid tre tillfällen, år 1998, 2007 och 2008, upprättat livscykelanalyser. Utifrån dessa har 

Polarbröd erhållit kunskap om att det är viktigt att påverka aktörer i hela sin värdekedja vilket 

Polarbröd börjat arbeta mot sedan år 2012. (Polarbröd AB, 2013, s. 6) Polarbröds 

engagemang i att utveckla dessa analyser samt företagets utrymme i hållbarhetsforum och 

diskussioner påvisar Polarbröds fokus och angelägenhet i att veta hur företaget kan ta ansvar i 

aktiviteter utanför sin egen verksamhet. Företagets ledning inser med sin kännedom i 

samhällets ohållbara flöden, i likhet med resonemanget av Boström & Garsten (2008, s. 1-3) 

vikten av ett företags ansvarstagande. Med denna förståelse är Polarbröds årliga vinst inte ett 

isolerat mål för verksamheten (Polarbröd AB, 2013, s. 3). Polarbröd lägger i sitt miljöarbete 

stor relevans vid att belysa företagets icke-uthålliga försörjningsflöden, dels inom sin egen 

verksamhet men även utanför företagets operationella kontroll. 

 

För en skapa en förändring krävs kunskap om varför man bör förändra, en vilja att förändra 

och verktyg för att kunna genomföra förändringen. Kunskap och information om 

hållbarhetsproblematiken är idag vedertagen och Polarbröds vilja och ambition att skapa en 

förändring går nästan att ta på. Vad krävs för att Polarbröd ska kunna skapa denna förändring 

i realitet och vilket synliggörande behövs för att göra detta effektivt? Hur ska Polarbröds resa 

mot uthållig försörjning genomföras? Hur ska Polarbröd kunna agera för att förändra 

aktiviteter utanför den egna verksamheten för att bli hållbara? 

 

En relativt ny utsläppsmodell, Scope 3 Standard, är framtagen för att synliggöra ett företags 

miljöpåverkan genom hela dess värdekedja. Syftet med modellen är att visa företagets sanna 
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miljöpåverkan för att skapa förståelse för verksamhetens reella påverkan. Modellen kan 

användas som ett styrverktyg för att identifiera, reducera, mäta och följa upp företagets 

klimatpåverkan genom hela livscykeln. Vidare kan den således användas som ett stöd för att 

bistå företaget med ett beslutsunderlag för bestämmande i klimatarbetet. Genom en 

tillämpning av modellen kan företaget skapa en uppfattning om hur klimatfrågan ska angripas 

för att skapa uthålliga försörjningsflöden både inom verksamheten, men även utanför 

företagets operationella kontroll. (WRI & WBCSD, 2011, s. 3-4)  

 

Polarbröd har idag en utarbetad strategi för att verka hållbart och för att minska sin 

miljöpåverkan inom sin egen verksamhet. Företaget har ambitionen att ta ytterligare steg i sitt 

miljöarbete genom att studera sin miljöpåverkan utanför egen verksamhet. För att undersöka 

hur Polarbröd kan ta ansvar för aktiviteter inom hela sin värdekedja är det intressant att 

undersöka utsläppsmodellens tillämpbarhet för företaget. Hur kan modellen användas för att 

visa hur Polarbröd kan gå till väga för att nå uthållig försörjning utanför sin verksamhet?  Det 

är även intressant att undersöka huruvida Polarbröd kan använda sig av modellen som ett stöd 

för att nå och stärka sina miljömål år 2022. Detta föranleder oss till studiens frågeställningar 

som studien ämnar besvara. 

1.3 Problemformulering 
Hur lämpad är utsläppsmodellen att synliggöra Polarbröds indirekta miljöpåverkan?  

 

På vilket sätt kan den utsläppsmodellen fungera som ett verktyg för att nå och stärka 

Polarbröds miljömål år 2022? 

1.4 Syfte 
Uppsatsens huvudsyfte är att studera och beskriva Polarbröd utifrån en livscykelanalys. Den 

modell som syftas undersökas inom denna studie är en utsläppsmodell, Scope 3 Standard, 

som är en relativt ny och obeprövad redovisningsstandard.  

Studiens delsyfte avser att undersöka utsläppsmodellens lämplighet för brödleverantören, 

Polarbröd. Lämpligheten kommer att bedömas utifrån utsläppsmodellens möjligheter till att 

synliggöra Polarbröd indirekta miljöpåverkan och företagets nuvarande arbetssätt till dess 

intressenter. Vidare bedöms lämpbarheten utifrån hur väl utsläppsmodellen stämmer överens 

med Polarbröds nuvarande arbetsprocess.  

Studiens ytterligare delsyfte är att utreda hur väl denna teoretiska undersökningsmodell kan 

användas som ett strategiskt och kommunikativt verktyg för Polarbröd vid sitt arbete att nå 

sina hållbarhetsmål år 2022. 

1.5 Avgränsningar 
Studien är enfallsstudie vilket innebär att endast ett fall studeras, i detta fall företaget 

Polarbröd. Polarbröd kommer att studeras utifrån en livscykelanalys vilket innebär att vi 

kommer att studera relevanta delar av Polarbröds värdekedja. För att studera Polarbröds 

värdekedja kommer den teoretiska modellen för indirekta utsläpp användas. Modellen består 

av tre områden och det första området kallas för scope 1. Scope 1 belyser den miljöpåverkan 

som sker från aktiviteter inom Polarbröds operationella kontroll. Område två ligger utanför 

företagets egen kontroll och kallas för scope 2 vilket syftar till att belysa den miljöpåverkan 

som sker från det företag som producerar energi till Polarbröd. Område tre kallas för scope 3 

och syftar att belysa den miljöpåverkan som sker från aktiviteter utanför Polarbröds kontroll. 

Vi har i denna uppsats valt att begränsa oss till att belysa och studera Polarbröd utifrån 

företagets indirekta miljöpåverkan det vill säga scope 2 och scope 3.  
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Som nämnt ovan syftar scope 2 och scope 3 till att belysa den miljöpåverkan som sker från 

aktiviteter utanför Polarbröds kontroll. Vi har i denna studie valt att definiera Polarbröds 

kontroll som de aktiviteter som ligger i scope 1. Vidare har vi valt att begränsa oss inom 

scope 3 för att belysa de aktiviteter som berör Polarbröds värdekedja. Dessa aktiviteter har vi 

identifierat genom att använda oss av utsläppsmodellens kategoriseringssystem och 

därigenom valt bort fem kategorier som i denna studie inte kommer att behandlas. Dessa fem 

kategorier är leasade tillgångar som leasegivare, leasade tillgångar som leasetagare, 

franchiseverksamhet, processning av sålda varor samt investeringsverksamhet. 

 

Kategorin som handlar om leasade tillgångar som leasegivare innehåller utsläpp från det 

rapporterande företagets leasade tillgångar. Eftersom Polarbröd inte är leasegivare är denna 

kategori inte aktuell att undersöka i studien. Kategorin som berör processning av sålda varor 

tar upp utsläpp som sker från varor som konsekvent behöver processas vidare efter det att det 

rapporterande företaget sålt produkten. Polarbröds produkt processas hos vissa exportkunder, 

men vi har gjort bedömningen att denna aktivitet inte utförs konsekvent därför är kategorin 

inte relevant att undersöka i studien. Leasade tillgångar som leasetagare är en kategori som 

belyser den miljöpåverkan som sker från ett företag som hyr ut leasade tillgångar. Eftersom 

Polarbröd endast hyr ut leasade tillgångar inom företagets operationella kontroll är denna 

kategori inte relevant för studien, då dessa aktiviteter infaller inom scope 1. Kategorin som 

behandlar investeringsverksamhet avser att belysa den miljöpåverkan som sker från företag 

som verkar inom den finansiella sektorn. Eftersom Polarbröd inte är verksamma inom denna 

sektor har vi gjort bedömningen att denna kategori inte är relevant för studien.  

 

Den miljöpåverkan som kommer att belysas i studien fokuseras i första hand på de utsläpp 

som utsläppsmodellen belyser, vilka är de utsläpp som Kyotoprotokollet identifierat. Vidare 

syftar studien att belysa Polarbröds miljöpåverkan inom vatten och luft, men under de 

semistrukturerade intervjuerna har respondenterna fritt fått associera till annan miljöpåverkan 

i de fall de ansett detta vara relevant. Utifrån de avgränsningar som beskrivits ovan kommer 

studien att använda sig av modellens utformning för att se hur lämpad denna är för att 

synliggöra Polarbröds miljöpåverkan, och hur modellen kan fungera som ett verktyg för 

Polarbröd att nå sina hållbarhetsmål.  

1.6 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
Studiens teoretiska bidrag är att undersöka hur lämpad en relativt ny och obeprövad teoretisk 

modell är för ett praktiskt företag. Vidare avser studien att bidra med att redogöra för hur väl 

denna modell kan appliceras på ett innovativt företag med intresse för att arbeta mot uthållig 

försörjning. Bidraget innebär även att utifrån dess lämplighet redogöra för hur den teoretiska 

modellen behöver anpassas, revideras eller utvecklas för att vara tillämpningsbart för ett 

praktiskt företag. Vidare är studiens teoretiska bidrag att belysa vilka motiv ett innovativt 

företag har för att ta ansvar för sin indirekta miljöpåverkan och vilka incitament som finns för 

att synliggöra denna miljöpåverkan. Bidraget består även i att redogöra för hur en teoretisk 

modell kan användas i ett företag för att bistå som ett strategiskt och kommunikativt verktyg 

för att hjälpa företaget att nå sina uppsatta hållbarhetsmål. 

 

Studiens praktiska bidrag är att undersöka hur ett praktiskt företag kan använda en teoretisk 

modell kan synliggöra sitt hållbarhetsarbete. Vidare är det praktiska bidraget att visa hur 

denna modell kan tydliggöra ett företags nuvarande hållbarhetsarbete. Studien bidrar även till 

att belysa hur ett praktiskt företags intressenter kan påverka detta arbete. Vidare ämnar 

bidraget bestå i ett synliggörande visa hur ett praktiskt företag arbetar med sin indirekta 
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miljöpåverkan utifrån den teoretiska modellen. Bidraget från studien är även att redogöra för 

hur ett praktiskt företags arbetsprocess kan korreleras med en genomarbetad global teoretisk 

modell. Slutligen innebär studiens praktiska bidrag av att utreda huruvida en teoretisk modell 

kan användas som ett strategiskt och kommunikativt verktyg.  
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2. Vetenskaplig metod 
Detta kapitel redogör för studiens utgångspunkter där författarnas förförståelse och 

ämnesval blir belysta. Studiens angreppssätt är deduktivt då vi ämnar undersöka 

Polarbröd utifrån teoretiska modeller. Vidare är studiens synsätt positivistiskt och 

antar ett objektivt synsätt. Studiens forskningsstrategi består av semistrukturerade 

intervjuer och en innehåll- och dokumentanalys. De metodval som har applicerats är en 

fallstudiedesign med Innovation Research Method som utgångspunkt. 

Sammanfattningsvis redogör vi för studiens litteratursökning och dess källkritik samt 

studiens etiska aspekter. 

2.1 Förförståelse 
Förförståelse påverkas av våra tidigare livserfarenheter och kunskaper vilka påverkar 

perspektiv och tolkningar. (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 182-183) Johansson (1993, s. 76) 

menar att förförståelsen påverkas av studiens analyser och slutsatser och därför är det 

viktigt att beskriva vår förförståelse. Vidare menar Johansson (2003, s. 236) att 

vetenskapen ska vara fri från värderingar då en strävan mot objektivitet ska ligga i 

fokus. För att säkerställa studiens trovärdighet har vi strävat efter ett objektivt synsätt 

trots studiens strävan efter en djupare förståelse och kunskap.  

 

Vår förförståelse påverkas av vår kunskapsbas inom företagsekonomi genom studier 

som bedrivits på Umeå Universitet. Dessa studier har bestått av företagsekonomi, 

nationalekonomi, statistik och juridik och vidare finns ett bredare kunskapsdjup inom 

redovisning och finansiering. Tidigare har en av oss studerat naturvetenskap på 

gymnasial nivå. Dock har vi inte studerat hållbarhetsområdet tidigare men vi har ett 

intresse för området vilket har påverkat studiens ämnesval. Vi har ett intresse för 

miljöarbete vilket gjort att vi deltagit i hållbarhetsföreläsningar. Dessutom har vi fått 

kunskap om hålbarhetsområdet genom sociala medier och aktuella samhällsdebatter där 

hållbarhet stått i centrum. Då vi haft relativt liten erfarenhet i ämnet sedan tidigare antas 

denna förkunskap påverka studien och dess utgångspunkter i liten utsträckning.  

 

Relationen till Polarbröd har vi utvecklat nyligen efter det att företaget år 2013 hållit en 

hållbarhetsföreläsning på Umeå Universitet. Studiens empiriska material består av 

material insamlat från Polarbröd vilket innebär att den förståelse vi skapat för 

Polarbröd, påverkats av Polarbröd själva. Genom kommunikation och kontakt med 

företaget har bilden av verksamheten formats, och med bakgrund i en oerfaren kunskap 

om hållbarhet, har Polarbröd även format denna bild i stor utsträckning. Detta har 

format bilden av företagskulturen, företagets strategier och historia. Genom dessa 

utgångspunkter kan det objektiva perspektivet i studien kritiseras då företagets påverkan 

på studien blir betydande. 

 

Detta till trots är studiens tillvägagångssätt objektivt då teorier ligger till grund för 

studiens empiriska datainsamling, samt studiens deduktiva angreppssätt. Vi är dock 

medvetna om hur tolkning av material och resultat påverkats av vår förförståelse. 

Vidare försätts objektiviteten i studien i ett gränsland då studien ämnar finna en djupare 

analys med en förståelse för företaget och dess agerande. 

 

Under studiens gång har vi förvärvat kunskap vilket resulterat i en ökad förståelse inom 

ämnesvalet, vilket Arbnor & Bjerke (1994, s. 182-183) definierar som diagnostisk 
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förförståelse. Denna kunskapsutveckling kan ha påverkat resultatet i studien då 

förståelsen för företaget och dess omgivning adderats.  

2.2 Ämnesval 
Vårt intresse för hållbar lönsamhet har påverkat studiens ämnesval vilket även har 

skapat ett intresse för hållbar utveckling. Genom vår kännedom om samhällets ohållbara 

resursflöden har vi skapat en insikt i att dessa ohållbara resursflöden i kombination med 

ett accelererande företagande som enskilt bygger på ökad lönsamhet är ovaraktiga och 

instabila. Genom detta skapade vi intresset för hur företag utifrån dessa perspektiv 

påverkas i sina företagsstrategier.  

 

Hållbar utveckling är idag ett vedertaget begrepp som används i många sammanhang. 

Vad betyder begreppet i företagsekonomiska termer, och hur influeras ett företag av 

framtidens osäkra fortlevnad? Genom dessa frågeställningar skapade vi ett intresse för 

innovativa företag som belyser dessa aspekter på ett framskridande sätt. I linje med 

detta uppmärksammades Polarbröd för sitt unika hållbarhetsarbete och således tog vi 

kontakt med företaget i samband med skrivandet av denna uppsats.  

 

Det har blivit mer av en självklarhet att dagens företag i någon form vill ta ett ansvar för 

sin miljöpåverkan. Frågan som återstår är vilket ansvar företagen bör ta? Polarbröd är 

en av de företag som anser att de har ett ansvar för företagets totala värdekedja och vårt 

mål var att hitta en teori som överensstämmer med detta. Till följd av detta fann vi en 

obeprövad och ung modell med syfte att minska ett företags miljöpåverka i sin totala 

värdekedja. Därför föll studiens ämnesval till att undersöka denna modell utifrån 

Polarbröds pågående hållbarhetsarbete. 

 

2.3 Kunskapssyn 
Bryman (2011, s. 29) menar att en studies trovärdighet beror på vad som i studien 

betraktats som kunskap. Det finns två utmärkande förhållningssätt inom den 

fundamentala vetenskapen vilka är positivism och hermeneutik. Denna studie utgår från 

teoretiska modeller vilka anses vara verkligheten och därför applicerar vi enligt Bryman 

(2011, s. 29-30) ett positivistiskt synsätt. 

 

Positivism har till uppgift att imitera eller följa naturvetenskapens synsätt och menar att 

forskarens roll innebär att pröva teorier och tillhandahålla material för uppställandet och 

utvecklandet av teori, vilket går i linje med denna studie. Vidare menar positivismen att 

forskaren bör sträva efter ett icke-tolkande av verkligheten då en objektiv strävan ska 

finnas. (Bryman, 2011, s. 29-30) Som vi beskrivit i studiens förförståelse finns det i 

denna studie incitament som påvisar hinder för objektivismens tillämpande. Då 

Polarbröd påverkat studien i flera steg, och eftersom vi ämnar skapa en förståelse för ett 

fenomen med en djupare förståelse för bakomliggande faktorer motsäger sig detta 

Brymans (2011, s. 29-30) resonemang om den positivistiska kunskapssynen. 

 

Dock finns starka argument för att det objektiva synsättet appliceras på ett korrekt sätt 

då studien utifrån teori och empiriskt underlag berättar hur verkligheten ser ut. Vi 

beskriver Polarbröds verksamhet utan tolkande inslag för att sedermera jämföra och 

korrelera Polarbröd med studiens teorier. Denna process resulterar i studiens slutsats 

som ämnar beskriva hur bakomliggande incitament förklarar verkligheten. Därmed 

strävar vi i studien inte efter att tolka under teorins applicerande, och inte heller då vi 

framställer empiri. Först i studiens slutsats förklarar vi för att ämna skapa en djupare 
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förståelse. Studiens objektiva synsätt innebär att vi ser Polarbröds företeelser som yttre 

fakta som ligger utanför intellektet och som inte går att påverka. Således studerar vi 

Polarbröd som ett konkret och påtagligt objekt som genom studien undersöks och 

beskrivs vilket stämmer överens med vad Bryman & Bell (2013, s. 42) menar att 

objektivitet innebär. 

 

Vidare anser vi att argumentationen för studiens positivistiska synsätt överväger det 

hermeneutiska synsättet då studiens undersökande utgår från teoretiska modeller som 

utgör studiens verklighet och vilka vi ämnar utveckla utifrån studiens empiri, vilket 

stämmer överens med vad Bryman & Bell (2013, s. 35) menar att positivism innebär. 

Vidare ämnar vi inte göra någon tolkning av det empiriska materialet, utan snarare 

beskriva utifrån vad underlaget säger. Enligt & Davidsson (2011, s. 44) innebär 

positivismen att avbilda verkligheten precis som den är. Detta stärker argumentationen 

för det positivistiska synsättet då studien ämnar avbilda verkligheten precis som den är 

utifrån teori. Slutsatserna i studien består av att utifrån den avbildade verkligheten skapa 

en förståelse för Polarbröds verksamhet. 

 

Bryman (2011, s. 539) menar att den positivistiska kunskapssynen vanligtvis kopplas 

ihop med den kvantitativa forskningen och den hermeneutiska kunskapssynen med den 

kvalitativa forskningen. Dock menar Bryman att skillnaden mellan de olika 

kunskapssynerna inte ses som deterministiskt utan snarare som en utveckling som är 

sammankopplade med de olika forskningsmetoderna.  

 

I denna studie kommer vi att tillämpa kvalitativ forskning genom semistrukturerade 

intervjuer men vi kommer även tillämpa den kvantitativa forskningen genom en 

innehåll- och dokumentanalys. Vi tillämpar det det positivistiska synsättet genom både 

den kvalitativa och kvantitativa forskningen. Bryman (2011, s. 539) menar att det inte är 

ovanligt att applicera ett naturvetenskapligt synsätt på kvalitativ forskning, eftersom den 

kvantitativa forskningen i sin självständighet sällan visar perfekta samband mellan olika 

variabler. 

2.4 Perspektiv 
Enligt Thurén (2005, s. 88) är fakta i sin enskilda form inte intressant utan blir 

betydelsefullt utifrån vilket perspektiv fakta ses ifrån. Därför är det väsentligt att veta 

vilket perspektiv studien utgår ifrån eftersom detta påverkar studiens relevans. Denna 

studie utgår från ett företagsperspektiv eftersom Polarbröd är det objekt vi valt att 

studera. Studiens avsikt är att utifrån teori studera Polarbröd som ett enskilt fall för att 

belysa hur företagets innovativa och framåtsträvande företagsstrategi kan använda sig 

av en utsläppsmodell i sitt hållbarhetsarbete.  

2.5 Vetenskaplig ansats 
Studiens angreppssätt är deduktivt vilket ligger till grund för valda teorier vilka 

sedermera utvecklat studiens problemformulering. Detta går i linje med vad Patel & 

Davidsson (2011, s. 23) säger om ett deduktiv ansats då de belyser sambandet mellan 

teori och praktik i samhällsvetenskap och hur valet mellan praktik och teori tydligt ska 

relateras till varandra. Studiens problemformulering kommer i enlighet med Bryman 

(2011, s. 26) underkastas en empirisk granskning för att undersöka hur väl denna kan 

besvaras utifrån studiens empiri. För att undersöka problemformuleringen måste denna 

enligt Bryman översättas till operationella termer vilket innebär att vi kommer att 

redogöra för hur data samlats in. 
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I enlighet med vad Patel & Davidsson (2011, s. 23) säger om det deduktiva 

angreppssättet kommer vi att testa hur lämplig teorin är för Polarbröd genom att 

applicera den teoretiska modellen genom empirisk insamling. Detta går väl i linje med 

vårt syfte med studien som är att undersöka hur lämpad en utsläppsmodell är för att 

synliggöra Polarbröds indirekta miljöpåverkan. Slutligen avser det deduktiva 

angreppssättet enligt Bryman (2011, s. 26) att omformulera teorin utifrån studiens 

resultat vilket i denna studie innebär att utifrån utsläppsmodellens lämplighet utveckla, 

revidera och förändra modellen för att bättre passa Polarbröds verksamhet samt 

användande som verktyg. Nedan beskrivs hur studiens metodologiska utgångspunkter 

genomsyrar studiens praktiska tillvägagångssätt. 

 

 
Figur 1. Egen modell över studiens metodologi och dess praktiska genomförande. 

 

2.6 Forskningsstrategi 
Studiens forskningsstrategi är bestämd utifrån studiens syfte och problemformulering i 

enlighet med Patel & Davidsson (2011, s. 55) som menar att detta är viktiga aspekter. 

Genom detta har vi kommit fram till att semistrukturerade intervjuer samt en innehåll- 

och dokumentanalys ska användas som empiriskt datasamlingsmaterial. De 

semistrukturerade intervjuerna ämnar i linje med Patel & Davidssons (2011, s. 119) 

resonemang att skapa en djupare förståelse för Polarbröd som objekt, och innehåll- och 

dokumentanalysen avser vi använda som ett kompletterande empiriskt underlag för de 

semistrukturerade intervjuerna.  

2.7 Forskningsdesign 
Den djupare förståelsen som vi vill skapa via de semistrukturerade intervjuerna går i 

linje med Brymans (2011, s. 73) resonemang kring fallstudiedesign då dessa ämnar 

beröra den komplexitet och specifika natur som det specifika fallet uppvisar.  

 

Ejvegård (1996, s. 33) menar att det vid genomförandet av en studie är viktigt att 

reflektera över studiens metodval och att dessa går i linje med studiens syfte och 
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problemformulering. Denna studie syftar att undersöka hur lämpad en utsläppsmodell är 

för att synliggöra Polarbröds indirekta miljöpåverkan vilket indikerar varför det är 

centralt för oss att undersöka ett enda fall. I enlighet med detta består denna studie av en 

fallstudiedesign, vilket är en vanligt tillämpad metod vid vetenskapliga undersökningar 

som vill undersöka verkligheten utifrån fall. Fallstudiedesignen går enligt Bryman 

(2011, s. 71) i linje med den djupare förståelse och komplexitet som vi vill skapa via de 

semistrukturerade intervjuerna för det enskilda fallet. Ejvegård (1996, s. 31) menar att 

fallstudier kan utgå från ett eller fler fall och denna fallstudie består av ett specifikt fall, 

företaget Polarbröd.  

2.7.1 Fallstudiedesign 

Fallstudier kopplas ihop med värderingsforskning och är enligt Yin (2007, s. 33) bra att 

tillämpa för att förklara, beskriva, illustrera eller utforska något. Detta passar väl in på 

uppsatsens syfte som är att undersöka hur väl Polarbröds indirekta miljöpåverkan kan 

synliggöras utifrån en teoretisk modell. Studien kommer att belysa varför Polarbröd 

fattar beslut och hur dessa ska genomföras. Detta passar bra in på en fallstudies syfte då 

en fallstudie ämnar undersöka en organisation eller process. Studiens 

problemformulering passar även väl in på en typisk fallstudie vilken Yin (2001, s. 17) 

menar ofta ställer frågan ”hur” och ”varför” och används i konkreta sociala 

sammanhang. Yin (2007, s. 30) belyser vikten i att använda fallstudien genom hela sin 

forskning och inte bara som en explorativ fas i en annan form av forskningsstrategi. 

Detta är något vi ämnar göra då vi skall tillämpa fallstudiens design genom hela studien.  

 

Studien kommer att bestå av en empirisk undersökning som studerar ett aktuellt ämne i 

dess verkliga sammanhang vilket är utmärkande hos en fallstudie. Enligt Yin (2007, s. 

31) får det empiriska materialet lov att vara uppbyggd av flera källor och data tas in 

kontinuerligt, vilket kommer göras i denna studie genom användandet av både 

semistrukturerade intervjuer samt en innehålls- och dokumentanalys. Yin (2007, s. 20) 

menar att fallstudier kan vara deskriptiva eller explorativa. Deskription har till syfte är 

att redogöra hur verkligheten ser ut och eftersom denna studie är beskrivande ses den 

som en deskriptiv fallstudie. Uppsatsens mål är att utifrån den teoretiska modellen 

beskriva hur Polarbröds hållbarhetsarbete ser ut idag. Evjegård (1996, s. 30-31) menar 

att de deskriptiva inslagen kan användas som underlag för att förbättra ett företag, vilket 

denna studie ämnar göra. 

 

Yin (2007, s. 60) menar att en enfallsstudie har för och nackdelar i jämförelse med en 

flerfallsstudie. Eftersom denna studie skrivs på uppdrag har vi valt att endast studera ett 

fall och därför blir inte en flerfallsstudie relevant. Yin menar att det positiva med 

enfallsstudier är att de fångar och beskriver praktiska fall och situationer och att 

Nackdelen med enfallsstudier är att de är svåra ett generalisera till verkligheten och att 

de därför tappar relevans till ett praktiskt och teoretiskt bidragande. Empiriskt sett kan 

dock möjligheten för studiens generaliserbarhet öka teoretiskt. Flerfallsstudier är enligt 

Yin (2007, s. 76) att föredra med tanke på ökad chans till högre generalisering eftersom 

flerval av fall ökar jämförelsebarhet. Vi ämnar i denna studie inte generalisera det 

slutliga resultatet, utan önskar endast applicera resultatet på Polarbröd. Vidare kan 

studiens analys och slutsats dock appliceras på företag som liknar Polarbröd och som 

ämnar fokusera på samma frågor. Därför anser vi att en enfallsstudie inte inbegriper oss 

några problem. Dessutom menar Yin (2007, s. 76) att enfallsstudier med god 

genomarbetning är av god kvalité och att forskningsdesignen inte kommer störa kvalitén 

av uppsatsen.  
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Dock kan kvalitén i en fallstudie öka ytterligare om ett liknande företag i samma 

bransch undersöks. Polarbröd är ett av det fyra största brödföretagen i Sverige och har 

verkat i branschen i över 100 år och vi anser därför att Polarbröd är ett typiskt 

brödföretag. Vi har dock valt att ändå bara fokusera på Polarbröd eftersom vi tror att 

resultatet blir bättre gentemot en jämförande studie. Studiens resultat kan dock i viss 

utsträckning ge information till liknande företag i samma bransch. Yin (2007, s. 60-62) 

menar dock att det är viktigt att göra en kritisk granskning av den teori som ska 

representera det typiska fallet. 

 

Enligt Yin (2007, s. 32) kan en fallstudie grunda sig på en blandning mellan kvantitativ 

och kvalitativ information. I vanliga fall gör samhällsvetenskapliga metoder enligt Patel 

& Davidsson (2011, s. 13) en distinktion mellan kvantitativ och kvalitativ forskning i 

den mening att de skiljer sig i aspekter kring hur forskaren går till väga för att generera, 

bearbeta och analysera det insamlade datamaterialet. Bryman (2011, s. 39) menar att det 

är viktigt att förstå skillnaden mellan de olika forskningsmetoderna där den kvalitativa 

forskningen kopplas ihop med en positivistisk kunskapssyn och deduktivt angreppssätt, 

medan den kvantitativa forskningen kopplas ihop med en hermeneutisk kunskapssyn 

och ett induktivt angreppssätt. Dock menar Bryman (2011, s. 539) att de olika 

forskningsmetoder inte ska ses som absoluta sanningar. Bryman menar att olika 

forskningsmetoder är betydligt mer flytande än man kan tro. 

 

Enligt Bryman (2011, s. 554) är en kombination av de båda olika forskningsmetoderna 

är en tänkbar konstellation av en forskningsansats, eftersom detta kan innebära att man 

stärker fördelarna och undviker eller försvagar nackdelarna med respektive 

tillvägagångssätt. En uppfattning finns enligt Bryman (2011, s. 560) att en kombination 

av de båda forskningsmetoderna kan leda till en mer fullständig och heltäckande 

redogörelse för det område som studeras. Ett exempel på detta är att den kvantitativa 

forskningen kan beskriva strukturer i ett socialt liv, medan kvalitativ forskning 

förmedlar en upplevelse av process. Bryman skriver att trovärdigheten för studien kan 

förbättras då en kombination av de båda forskningsmetoderna förbättrar integriteten i 

resultaten. Bryman menar att en kombination av de olika forskningsmetoderna också 

ger upphov till en ökad användbarhet avseende resultaten, och att nyttan för praktiker 

kommer att ackumulera. 

2.7.2 Innovation Action Research 

Enligt Kaplan (1998, s. 89) bygger åtskillig forskning på att testa teorier på existerande 

fenomen och praktik. Detta står i god kontext till studiens fallstudiekonstruktion. 

Innovation Action Research uppmuntrar forskaren att utveckla slutsatser som förändrar 

redan existerande praktik. I denna forskningsmetod fångar forskaren den underliggande 

teorin och implementerar denna i ett nytt koncept och Kaplan (1998, s. 89) menar att en 

fallstudiedesign kan vara lämpad för detta. De teorier som ska testas förutsäger att 

människor och organisationer beter sig på ett speciellt utstuderat sätt. Detta går i linje 

med studiens syfte att undersöka Polarbröd utifrån en teoretisk modell för att undersöka 

hur väl denna modell stämmer överens med Polarbröds verksamhet. Vidare menar 

Kaplan (1998, s. 89) att en forskare som tillämpar Innovative Action Research 

ackumulerar empiriskt underlag för att undersöka huruvida beteendet hos individer och 

organisationer stämmer överens med studiens teoretiska modell. Vi vill i denna studie 

samla in det empiriska materialet på detta sätt för att undersöka korrelationen mellan 

utsläppsmodellen och Polarbröd.  
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Enligt Kaplan (1998, s. 89) kommer forskare genom Innovative Action Research ofta 

till en insikt om att nya innovativa strategier skulle vara mer lämpligliga för det 

praktiska företaget än de strategier som företaget redan applicerar. Forskaren måste 

enligt Kaplan hitta en lösning för hur dessa nya strategier ska utvecklas samt bekräfta 

att dessa är adekvata. Studiens syfte och problemformulering utgår från 

utsläppsmodellen för att undersöka modellens lämplighet. Utifrån slutsatsen i studien 

avser vi i linje med Innovative Action Research att finna en lösning finnas för hur denna 

modell kan utvecklas i samspel med Polarbröd. 

 

Kaplan (1998, s. 90) menar att ett alternativ för forskaren att bekräfta detta är att 

identifiera liknande organisationer som redan implementerat en sådan innovativ strategi 

för att undersöka hur implementeringen av denna strategi skett. Denna typ av forskning 

har dock många begränsningar då det krävs att forskaren har en välformulerad och 

fullständig idé kring hur den innovativa strategin ska se ut, så att den kan identifieras. 

Forskningen kräver även att det jämförande företaget har implementerat idén på ett 

genomgående sätt, både tekniskt och organisatoriskt. Sålunda menar Kaplan (1998, s. 

89-90) att det krävs att det jämförande företaget samarbetar med forskaren och låter sina 

erfarenheter studeras. Polarbröd är ett företag som är innovativt i sitt slag och som 

bedriver hållbarhetsfrågor på ett mycket framträdande sätt i sin bransch. Företaget 

driver frågan i flera forum och genom att undersöka Polarbröd utifrån studiens 

utsläppsmodell kan, i likhet med Innovation Action Researchs arbetsprocess, ett 

redogörande visa hur Polarbröd som ett innovativt företag kan föregå med gott exempel 

och vara framträdande i sin bransch. Genom att identifiera och påvisa Polarbröds 

banbrytande arbetssätt kan liknande organisationer enklare applicera Polarbröds 

arbetssätt för att i framtiden påverka i liknande frågor.  

 

Innovation Action Research tillåter ett företag att aktivt implementera nya idéer. Genom 

detta arbetssätt får företagen inte bara kunskap kring nya strategier i sin självständighet, 

utan även kring de förhållanden som krävs för att ha möjligheten att implementera dessa 

strategier på ett framgångsrikt sätt. Då ett företag strävar efter att implementera nya 

strategier i sin organisation menar Kaplan (1998, s. 90) att ett företag kämpar i motstånd 

eftersom ett nytt arbetssätt och tänkande måste tillämpas. Detta resonemang är 

överförbart till studien, då studien genom undersökandet i hur en relativt obeprövad 

modell kan lämpa sig för att synliggöra Polarbröds indirekta miljöpåverkan, examinerar 

hur en innovativ strategi kan implementeras hos företaget. Vidare anses Innovative 

Action Research vara lämplig för denna studies arbetsprocess då Polarbröd som företag 

agerar i främsta ledet inom hållbarhetsfrågan, vilket ger uttryck för en viss svårighet då 

de är tvungna att uppfinna sina strategier själva. 

 

I Innovation Action Research arbetar forskaren med ett företag för att implementera och 

testa växande teorier i syfte att förbättra företagets prestation. I denna studie kan ett 

sådant arbetssätt implementeras då vi som forskare ämnar undersöka utsläppsmodellen 

på Polarbröd. Forskningsmetoden är experimentell, speciellt i studiens utvecklade 

stadier då både forskaren och företaget vill lära sig mer om den växande teorin och hur 

den kan implementeras på ett framgångsrikt sätt. Metodens viktigaste objektiv är 

således att modifiera och utveckla teorin i ljuset av företaget, vilket denna studie gör 

genom samarbete och undersökande av företaget Polarbröd. Utsläppsmodellen 

undersöks utifrån Polarbröd för att utveckla denna i samspel med företaget. 
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Vidare tillåter metoden företaget att vara aktivt vilket betyder att företaget hjälper till att 

utveckla studiens implementerande och modifieras därmed utifrån det undersökta 

företaget. Då Polarbröd ger underlag till studiens empiriska underlag anses företaget 

hjälpa utsläppsmodellens implementering. Vidare är Polarbröd aktiva i denna process 

genom interagerande kommunikation och avstämmande. Kaplan (1998, s. 90-91) menar 

sålunda att det är logiskt att forskning som har till syfte att förbättra organisationers 

styrning vill förändra det underliggande fenomenet och inte bara studera praktiken. 

Genom det positivistiska synsättet avser vi under studiens gång inte förändra det 

underliggande fenomenet. Studiens slutsatser ämnar dock bestå i underliggande 

förklaringar till Polarbröds agerande och intentioner. Slutligen gör Innovative Action 

Research enligt Kaplan det möjligt för forskare att utveckla och testa teorier i riktiga 

organisationer vilket i denna studie är av extra stor relevans i enlighet med studiens 

fallstudiedesign. Kaplan (1998, s. 93) menar att forskaren inte kan skapa ny kunskap i 

ett vakuum, utan gör det bäst genom att interagera med företaget.  

 

Kasanen et al. (1993, s. 245) argumenterar i liknande linje som Kaplan (1998) och 

menar att implementering av nya innovationer bör ske då ett fenomen redan uppstått. 

Kasanen et al. (1993, s. 251-252) diskuterar en konstruerande forskningsmetod vilken 

innebär att forskaren konstruerar forskningen i enlighet med det undersökta företaget. 

Studiens utvecklande avser ske i interaktion med Polarbröd, och därmed anses den 

konstruerande forskningsmetoden vara av relevans. Vidare argumenteras för att denna 

forskning används obefogat sällan i vetenskapen eftersom reella företagsproblem sällan 

inkluderas i den metodologiska diskussionen. Ett annat argument till varför metoden 

inte används ofta är för att forskningens resultat tenderar att behandla 

företagshemligheter och inofficiell information som företag inte vill ska bli offentlig. 

Denna studie utgår från etiska aspekter som ämnar genomsyra hela forskningsprocessen 

och således är röjande av konfidentiell information inte ett hinder.  
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Studiens praktiska tillvägagångssätt ämnar använda sig av Kasanen et al. (1993, s. 246) 

förslag på olika faser för en systematisk implementering av Innovation Action 

Research. Tillämningen av denna forskningsmetod avser inte påverka studiens övriga 

metodologiska utgångspunkter då studiens teori och genomförande fortsatt avser att 

genomföras i enlighet med kapitlets ovan förda resonemang om dessa. Nedan 

presenteras en modell över Kasanen et al. (1993, s. 246) föreslagna 

implementeringsprocesser. 

 

 

 
Figur 2. Egen modell över den konstruerande forskningsprocessens olika faser. 

 

Det första steget i forskningsprocessen innebär att identifiera ett praktiskt relevant 

problem som dessutom innehar forskningspotential. Detta steg har applicerats i studiens 

inledande fas då ett identifierande av studiens ämnesval i samband med Polarbröd 

skedde. Denna process går att läsa mer om i detta kapitel under avsnitt 2.2. 

Forskningsprocessens andra fas innebär att vi som forskare ska införskaffa oss en 

generell kunskap om ämnet vilket har applicerats i studiens förberedande fas. Vi har 

skapat en övergripande kunskap i studiens ämne genom litteratursökning och 

kommunikation med kompetenta personer inom området, mer om hur vi gått tillväga 

under denna process går att läsa i det nästkommande avsnitt 2.8. 

 

Forskningsprocessens tredje fas innebär att forskaren ska konstruera en lösning på 

forskningsproblemet. I denna studie appliceras ett deduktivt angreppssätt vilket innebär 

att vi som forskare vill undersöka hur lämplig en teoretisk modell kan användas på 

Polarbröd. Med denna utgångspunkt innebär att vi som forskare vill undersöka om 

studiens teoretiska modell kan användas för att lösa studiens problemformulering. Mer 

om den teoretiska modellen går att läsa i kapitel fyra och för att läsa om teorins 

applicerande hänvisas läsaren till kapitel fem. Den fjärde fasen innebär att demonstrera 

hur lösningen fungerar vilket i denna studie innebär att påvisa utsläppsmodellens 

lämplighet för Polarbröd. Hur detta har demonstrerats går att läsa i studiens analys, 

kapitel sju samt studiens slutsats, kapitel åtta.  

 

Forskningsprocessens femte fas innebär att forskaren bör visa ett teoretiskt samband 

samt att visa på forskningens vetenskapliga bidrag. Studiens vetenskapliga bidrag avser 

vara att undersöka hur ett innovativt företag kan använda sig av utsläppsmodellen för att 

synliggöra sin miljöpåverkan. Det är intressant att undersöka den teoretiska modellen ur 

1. 
•Identifiera ett praktiskt relevant problem som har forskningspotential 

2. 
•Anskaffa en generell och övergripande kunskap om ämnet 

3. 
•Konstruera en lösning på forskningsproblemet 

4. 
•Demonstrera hur lösningen fungerar 

5. 

 
•Visa teoretiska samband och forskningens vetenskapliga bidrag 

6. 
•Undersök hur lösningen kan appliceras i praktiken 
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ett vetenskapligt perspektiv eftersom den är relativt obeprövad. Mer om studiens 

vetenskapliga bidrag går att läsa i studiens första kapitel under avsnitt 1.6. Sambandet 

mellan studiens teoretiska modell och Polarbröds verksamhet framställs samt går att 

läsa mer om i studiens sjunde sjätte. Forskningsprocessens sjätte och sista fas innebär 

att forskaren bör undersöka hur lösningen kan appliceras i praktiken vilket vi i denna 

studie avser göra eftersom vi undersöker hur Polarbröd i praktiken kan använda sig av 

den teoretiska modellen. För att läsa mer om detta hänvisas läsaren till studiens 

analyskapitel, kapitel sju samt studiens slutsats och rekommendationer till företaget i 

kapitel åtta. 

2.8 Litteratursökning 
När studiens forskningsfråga har formulerats är nästa steg enligt Bryman (2011, s. 97) 

att leta upp existerande och relevant litteratur samt genomföra litteratursökning. Den 

genomgripande uppgiften med litteraturgenomgången är att gå igenom de viktigaste 

idéerna och den viktigaste forskningen som finns inom det tema och intresseområden 

forskaren bestämt sig för att studera. Denna process är enligt Bryman grunden för en 

studies litteraturgenomgång utformas och anses vara en viktig del av studiens 

uppbyggnad. 

 

Den uppenbara anledningen till en existerande litteraturgenomgång är enligt Bryman 

(2011, s. 87) att ta reda på vilka kunskaper om redan finns på området och vad som 

gjorts tidigare, för att slippa uppfinna hjulet på nytt. I detta avsnitt avser vi att redogöra 

för hur vi på ett vetenskapligt sätt valt ut vad som lästs inom intresseområdet. Vidare 

avser litteraturgenomgången stärka studiens argumentation för betydelsen av det tema 

vi valt att studera, och hur ett fortsatt forskning kan se ut efter vår undersökning. 

Dessutom är tanken att litteraturgenomgången ska stärka studiens trovärdighet.   

 

Denna studie har behandlat både böcker och vetenskapliga artiklar för inhämtning av 

information. Dessa är enligt Patel & Davidsson (2011, s. 43-44) de vanligaste källorna 

för inhämtning av information, då böcker ger sammanställningar och systematisering av 

kunskap och vetenskapliga artiklar ger kunskap om den senaste forskningen inom 

området. Dessa olika informationskällor kompletterar varandra och ger en mer 

heltäckande litteratursökning. Studiens teoretiska referensram är uppbyggd på 

vetenskapliga artiklar och tidigare forskning inom området. Dessa artiklar har i första 

hand orienterats med hjälp av databaserna Business Source Premier även kallat Ebesco 

samt Google Scholear som vi tillgått genom Umeå universitets hemsida.  

 

För att få ytterligare information om hållbarhetsredovisning har vi kontaktat 

välrenommerade revisionsbyråer såsom KPMG, Deloitte, E&Y, Grand Thornton och 

PwC. Vi har där pratat med hållbarhetsexperter för att skapa en kunskap kring vilka 

hållbarhetsstandarder som idag finns och används av svenska företag. 

2.9 Sekundärkällor 
Business Source Premier inkluderar många välkända tidsskrifter inom området, 

exempelvis Accounting, Auditing and Accountability Journal och därför anser vi att den 

håller hög kvalitet. Exempel på sökord som vi har använt oss av är “corporate social 

responsibility”, ”environmental management system”, “triple bottom line”, ”emissons 

accounting”, “sustainability”, “sustainability reporting”, “environmental accounting”, 

”emissions”, “emission standards” och “greenhouse gases”. I Business Source 

Premier har vi har endast studerat artiklar som är peer rewied eftersom vi anser att detta 

är en indikator på god kvalitet. Anledningen till detta är att artikeln blivit granskad av 
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sakkunnig och inom området kompetenta forskare, vilket upprätthåller den 

vetenskapliga standarden och dess objektivitet.  

 

För att få bästa kunskap om hur vi ska söka i olika databaser har vi kontaktat 

bibliotekarie Olsson på Umeå Universitet (Personlig kommunikation, 6 februari, 2014). 

Då har vi fått information om att det vetenskapliga akademiska språket är engelska och 

vidare har vi i vår studie varit noga med att alla artiklar vi funnit varit på engelska. 

Undantaget från detta rör teorin kring livscykelanalysen eftersom vi ansåg bidraget från 

engelska artiklar vara bristande. Utifrån information från Olsson har vi i 

litteratursökningen har vi även observerat vilken tidskrift artikeln kommit ifrån då ordet 

“journal” har varit ett tecken på att artikeln kommer från en tidskrift med god kvalitet. 

Litteratursökningen har även iakttagit vilket universitet författaren eller författarna till 

artikeln är verksamma på. Detta indikerar enligt Olsson med vilken kvalitet forskningen 

har bedrivits. Dessutom har vi undersökt vilken typ av forskning författarna tidigare 

bedrivit för att se hur mycket kompetens de har inom det valda området, detta har gjort 

att vi funnit en högre trovärdighet för de valda vetenskapliga artiklarna. För att 

ytterligare avgränsa och kvalitetssäkra vår litteratursökning har vi enligt Olssons 

rekommendation valt att beakta hur många gånger artikeln blivit citerad i andra källor. 

Dessutom har relevanta artiklar upptäckts genom att granska relevanta artiklars 

referenslista. Slutligen har vi iakttagit artikelns uppbyggnad för att undersöka om den är 

vetenskapligt uppbyggd med alla dess komponenter.  

 

Den litteratur som används i metodkapitlet kommer mestadels från böcker som vi hittat 

via Umeå Universitets biblioteksalbum. Det urval som skett av metodböckerna har 

byggt på att skapa en metodologisk bredd som kan ge vår studie en stadig grunt att stå 

på. Eftersom studiens metodologiska val inte är en av de traditionella är den inte 

vedertaget författad. Av denna anledning har vi sökt efter litteratur som kan ge vår 

studie mer spets och underbygga vårt metodologiska val. En artikel som får en 

framstående plats i vår studie är Innovation action approach skriven av Kaplan 1998 då 

den utgör en stor grund till vår metodologiska ansats. 

 

Studiens ämnesområde är ungt och därför är forskningen på området i en mognadsfas 

där mycket forskning står i ett tidigt stadium. Det finns forskning inom 

hållbarhetsområdet och denna består mestadels av en bred och allmän forskningsgrund 

som undersöker hållbarhetsområdet som ett vitt begrepp. Denna studie är centralt 

uppbyggd utifrån en specifik utsläppsmodell och på grund av ämnesområdets tidiga 

stadium finns lite tidigare forskning på just denna modell. Trots bristen på tidigare 

forskning anser vi att modellen vi använder oss av i studien är trovärdig och detaljerat 

utformad. Modellen är uppbyggd genom ett samarbete mellan trovärdiga forskare och 

praktiska företag vilket vi anser innebär att modellen är kritiskt granskad. Modellen är 

under ständig bearbetning och förändring genom samarbetet mellan forskare och företag 

vilket innebär att modellens utveckling gör sin egen forskning för att förbättra sin 

kvalité. Av denna anledning anser vi att modellen är trovärdig och pålitlig då stabila 

forskare och organisationer använder sig av modellen. Denna modell är mer detaljerad 

och längre fram utvecklad än andra på området och därför har vi valt att använda oss av 

just denna.  

2.10 Kritik av sekundärkällor 
Då en studie genomförs är det viktigt att vara kritisk mot de källor som används för att 

kunna avgöra om källorna är relevanta eller inte. (Patel & Davidsson, 2011, s. 68) 
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Vidare är det viktigt att författarna argumenterar för den litteratur som studerats i 

studien samt visa varför denna litteratur är relevant. (Bryman & Bell, 2011, s. 114) För 

att utgå från dessa relevanta aspekter har vi valt att granska de sekundära källorna 

genom att utgå från fyra källkritiska principer; äkthet, oberoende, tidssamband och 

tendensfrihet (Thurén, 2005, s. 13).  

 

Äkthetskriteriet undersöker enligt Thurén (2005, s. 19) om källan är vad den utger sig 

för att vara. Om källan inte är vad den utger sig för att vara anses den vara förfalskad. 

Förfalskning kan vara svårt att upptäcka eftersom det är svårt att definiera vad 

förfalskning är. Av denna anledning är det enligt Thurén (2005, s. 29) viktigt för den 

som utför en studie att vara uppmärksam och kritisk mot det material som används i 

studien. För att uppfylla äkthetskriteriet har vi under vår litteratursökning avgränsat oss 

till källor som är peer rewieved och publicerade i trovärdiga tidsskrifter. Vi har med 

detta kriterium i åtanke varit uppmärksamma på den litteratur vi valt att använda i vår 

studie och misstänker därmed inte att några av våra valda källor är förfalskade.  

 

Kriteriet om oberoende innebär enligt Thurén (2005, s 34) att författaren bör säkerställa 

att upphovsmannen till källan inte har blivit påverkad av någon annan. Detta kriterium 

påverkas av genom många steg informationen har passerat och behandlats. Enligt 

Alvesson & Sköldberg (2008, s. 226) finns det större risk för misstolkningar desto fler 

steg som informationen genomgått sedan den lämnat ursprungskällan. Genom vår 

litteraturstudie har vi haft detta kriterium i åtanke då vi alltid observerar ursprungskällan 

till våra valda källor, där vi jämför ursprungskällans information med den sekundära 

källans information. Genom denna struktur kan vi säkerställa källans oberoende och 

garantera att inga misstolkningar har skett. Då vi implementerat denna struktur genom 

hela vår litteratursökning anser vi kriteriet om oberoende var uppfyllt.  

 

Enligt Thurén (2005, s. 30) är det viktigt att analysera studiens källor utifrån kriteriet 

med tidssamband. Detta innebär att man värdesätter hur ny källan är eftersom källans 

aktualitet påverkar källans trovärdighet. Johansson-Lindfors (1993, s. 89-90) menar att 

det dock finns klassiska verk som riskerar att förlora sin trovärdighet om man hård drar 

detta kriterium och därför bör aktualitetsprincipen inte tillämpas för strikt i dessa fall. 

Under vår studie har vi prioriterat aktuella källor vilket innebär att vi observerat 

studiens publikationsdatum. Vi anser att de källor som har mest tyngd i vår studie 

uppfyller kriteriet om tidssamband väl då teorierna är mycket aktuella.  

 

Enligt Alvesson & Sköldberg (2008, s. 224) menar kriteriet om tendensfrihet att 

forskaren ska bedöma om upphovsmannen till källan utsatts för medveten eller 

omedveten vinkling. Thurén (2005, s. 66) menar att tendensfrihet också betyder att 

källan inte ska vara partisk och uppvisa en falsk bild av verkligheten av politiska, 

personliga eller ekonomiska skäl. Implementeringen av detta kriterium har skett i vår 

litteratursökning då vi endast studerat källor från välkända tidskrifter men även från 

granskade databaser som vi anser vara neutrala. Dessutom har de källor vi använt 

genomgått peer reviewd vilket vi anser ger källorna ytterligare en rättvisande bild och 

en indikation till att inte blivit påverkade av externa objekt.  

2.11 Etiska aspekter 
Studiens etiska aspekter bör diskuteras dels eftersom den till viss del utgörs av en 

kvalitativ forskning men även för att den skrivs mot företaget Polarbröd. Enligt Kvale et 

al. (2009, s. 84-85) finns det fyra riktlinjer en forskare bör ta ställning till ur ett etiskt 



 21 

perspektiv då de är vanliga problemområden vid intervjuundersökningar. Dessa kriterier 

är informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll, vilka vi 

nedan kommer att diskutera utifrån studien.  

 

Informerat samtycke innebär enligt Kvale et al. (2009, s. 87) att respondenterna deltar i 

studien av frivilligt intresse och blir informerade om intervjuns syfte samt hur intervjun 

kommer vara upplagd. Vi kommer att tillämpa denna aspekt i studien genom att vid 

första kontakten med undersökningspersonerna informera om de ovanstående 

kriterierna. Vi kommer även att säkerställda intervjupersonernas frivillighet i studien. 

Detta kommer att kommuniceras med respondenterna ytterligare en gång vid intervjuns 

början.  

 

Enligt Kvave et al. (2009, s. 88) innebär konfidentialitet att undersökningspersonernas 

privata information inte kommer att avslöjas om inte dessa personer godkänner att 

informationen publiceras. Alla respondenter i studien kommer att anonymiseras med 

kodnamn för att säkerställa studiens konfidentialitet. Vi kommer även att vara 

observerande med den information Polarbröd delger oss för att försäkra oss om att 

konfidentiell information som Polarbröd önskar förblir sådan, inte kommer att 

publiceras i den officiella studien. Både respondenterna och vår kontaktperson på 

Polarbröd kommer att få chansen att läsa igenom arbetet innan publikation, samt för att 

godkänna att studiens empiriska framställning är korrekt. 

 

Enligt Kvale et al. (2009, s. 89) måste författarna bedöma de konsekvenser som kan 

komma att ske för inblandade personer och organisationer för att försäkra sig om att 

ingen kommer fara skada till följd av studien. Det är svårt att avgöra detta innan studien 

är genomförd och resultatet publicerat, men genom egna bedömningar och konsulterade 

med Polarbröd anser vi att risken för att skada någon med denna studie är liten. Målet 

med studien är att hjälpa Polarbröd att utveckla till hållbarhetsarbete vilket påvisar att 

risken för skada torde vara liten.  

 

Forskarens roll i studien är enligt Kvale et al. (2009, s. 91) viktig eftersom denne med 

sin integritet och moraliska beteende kommer styra arbetets gång. För att minska 

forskarens påverkan kan kunskap om etiska riktlinjer gällande kvalitativ forskning vara 

till fördel. Detta har vi tagit del av då vi studerat kvalitativa metodböcker. Kvale et al. 

(2009, s. 91) menar att det är viktigt att forskaren förhåller sig objektivt och oberoende 

till de inblandade i undersökningen. Vi upplever att detta kan bli kritiskt under vår 

studie då den skrivs på uppdrag för Polarbröd. Då våra respondenter kommer bestå av 

Polarbröds anställda har vi initialt en partisk relation till dem. Då vi i denna studie 

strävar efter att hålla oss objektiva kommer vi att förhålla oss professionella under 

intervjuerna.
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3. Teoretisk referensram 
Detta kapitel beskriver teorier som ämnar undersöka Polarbröds motiv till att frivilligt 

redovisa sitt miljöarbete och även hur företagets ägarstruktur inverkar på företagets 

målsättningar. Samtliga teorier syftar till att skapa en förståelse för hur Polarbröds 

målsättande och verksamhet påverkas av bakomliggande motiv. Avslutningsvis beskrivs 

livscykelanalysen som är den grundläggande modellen för utformandet av modellen för 

indirekta utsläpp. 

3.1 Polarbröds motiv till frivillig hållbarhetsredovisning 
Idag finns det inga lagar och regler som ställer krav på att Polarbröd ska upprätta en 

hållbarhetsredovisning och därför är valet att redovisa miljöarbetet frivilligt. Intresset 

för hållbart ansvarstagande började på 1970-talet då företag började utveckla 

företagsstrategier utifrån miljömässiga aspekter. (Morrow & Rondinelli, 2013, s. 161). 

Därmed utvecklades globala ramverk och riktlinjer för att förbättra företags 

miljöprestanda som idag kallas för miljöstyrning. Utifrån dessa aspekter är det 

intressant att se hur miljöstyrning kan användas som ett verktyg för att nå Polarbröds 

miljömål. 

 

Tidigare forskning inom vilka motiv företag kan ha till frivillig hållbarhetsredovisning 

har varit splittrad eftersom det finns olika teoretiska perspektiv att utgå ifrån (Deegan, 

2002, s. 288; Gray et al., 1995, s. 47). Den forskning som utgår från politiska och 

sociala faktorer kallas för legitimitetsteorin och intressentmodellen (Gray, 2006, s. 66). 

Intressentmodellen och legitimitetsteorin går till stora delar in i varandra och av denna 

anledning bör de ses som två överlappande perspektiv snarare än två olika teorier (Gray 

et al., 1995, s. 48-52). De överlappande perspektiven innebär att legitimitetsteorin 

fokuserar på hur samhället och företagens intressenter uppfattar företaget medan 

intressentmodellen är koncentrerad på vilka företagens intressenter är och dessas 

intressen i företaget. Inledningsvis kan nämnas att de två teorierna handlar om att 

företag anpassar sig till de förväntningar och krav som kommer utifrån, men även hur 

de kommunicerar med sin omgivning för att erhålla social acceptans. Polarbröds motiv 

till frivillig hållbarhetsredovisning ämnas utifrån dessa teorier undersökas för att finna 

incitament till företagets agerande. Vidare är Polarbröd familjeägd och således är det 

intressant att undersöka hur denna ägarstruktur formar och påverkar företagets 

agerande. 

3.1.1 Miljöstyrning 

Miljöstyrning enligt Morrow & Rondinelli (2002, s. 162) är ett sätt för företag att 

organisera verksamhetens miljöarbete. Jackson (1997, s. 18) beskriver miljöstyrning 

som ett verktyg som leder till ökad effektivitet i en organisation, vilket även Testa el al. 

(2013, s. 172) styrker genom att framställa hur miljöstyrning kan förbättra 

organisationens prestation både på lång och kort sikt. Morrow & Rondinelli (2002, s. 

162) menar att miljöstyrning är system och databaser, som integrerar olika processer i 

ett företags miljöarbete, såsom utbildning av personal, uppföljning och rapportering. 

Jackson (1997, s. 3-4) tillägger att en sammanlänkning av olika processer kommer att 

förbättra ett företags miljöarbete.  

 

Enligt Jackson (1997, s. 3-4) kan miljöstyrning bestå av olika delar såsom; 

identifikation av företagets miljöpåverkan och dess ansvarsområden, intern granskning, 

värdering av leverantörer och utvärdering av avtal med kunder. Hendrickson et al. 
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(1998, s. 184) menar att företagets miljöpåverkan är något som miljösystemet kan 

identifiera genom exempelvis livscykelanalyser för att kunna leda företaget framåt. 

Efter en identifikation av olika aktiviteter som bidrar till negativ miljöpåverkan menar 

författarna att företaget enklare kan sätta upp en plan för hur dessa ska minskas. 

 

Miljöstyrning kan upprättas på ett företag genom att använda sig av olika standarder och 

system vilka ger företaget riktlinjer, ramverk och kriterier att arbeta efter (Morrow & 

Rondinelli, 2002, s. 161-162). Morrow & Rondinelli (2002, s. 162) menar att syftet med 

systemen är att skapa en struktur för företaget och för att utveckla miljöarbetet mot 

hållbar utveckling. Företaget får då enligt författarna ett systematiskt ramverk att agera 

utefter vilket leder till tydliga riktlinjer för miljöarbetet. Företag kan antingen utveckla 

egna miljöstyrningssystem eller använda sig av certifierade ramverk. Två fördelar med 

ett certifierat system som nämns av Delmas (2002, s. 113) är jämförbarhet och 

tillförlitlighet. Trots detta menar Delmas (2002, s. 114) att det är omdiskuterat huruvida 

företag bör gå tillväga i detta val, då det finns risker med att använda certifierade 

system. Delmas undersökning visar även att företag kan vara skeptiska till användandet 

av certifierade system, eftersom företag då blir beroende av externa aktörer som till stor 

del tillhandahåller intern information om företaget. För att certifierade system ska 

fungera på ett korrekt sätt visar Delmas undersökning därför att det är viktigt att 

samhället och de inblandade aktörerna är välutvecklade och trovärdiga för att kunna 

säkerställa att företagens sekretessbelagda information inte sprids till offentligheten. 

Delmas (2002, s. 97) menar även att en certifiering inte leder till ekonomiska fördelar 

för ett företag då företaget måste gå igenom certifieringsprocessen vilken kan betyda 

höga transaktionskostnader.  

 

Om företag väljer att använda sig av certifierade system är den internationella 

standarden ISO 14001 och den Europeiska standarden EMAS enligt Morrow & 

Rondinelli (2002, s. 161-162) de mest använda. Vid användande av standarder följer 

företag tydliga riktlinjer och processer och för att bli certifierad, då företaget måste 

uppfylla vissa krav. Detta ger företag som är certifierade ett budskap, att företagets 

miljöarbete är trovärdigt och håller en god kvalité eftersom miljöarbetet är granskat och 

godkänt.  

 

EMAS används enligt Testa et al. (2014, s. 166-167) av företag som vill förbättra sin 

miljöprestanda och är certifierade på ISO 14001 med en viss modifikation. Enligt 

författarna innehåller EMAS nämligen mer detaljerad information inom exempelvis 

uppföljning, kommunikation samt rapportering. Transparens är en viktig aspekt enligt 

ramverket för att tydligt kunna följa ett företags förbättring från år till år vilket skapar 

en rättvisare bild (Testa et al., 2014, s.166). 

 

Fördelen med ISO 14001 är att den är internationell och används av företag världen 

över, vilket ger en global acceptans. Standardens syfte är just att finna en jämförbarhet 

och likställande mellan företag för att bidra till en harmoniserande av näringslivet 

(Delmas, 2002, s. 91-92). Detta är något som styrks av Melnyk et al. (2003, s. 329) som 

beskriver hur information inom miljöstyrning är bristfällig, men att ISO 14001 finns för 

att ge en trovärdig miljöbedömning. ISO 14001 ska enligt författarna verka som en 

vägledande standard, som kan implementeras av alla organisationer i vilka länder som 

helst samt förbättra företagets miljöarbete, vilket även styrks av Jackson (1997, s.18).  
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Implementering av ISO 14001 skall, enligt Jackson, följa en modell som kallas för 

”Plan-Do-Check-Act cycle”. Denna modell är vanlig inom ledningssystem, som syftar 

att förbättra ett företags kvalité och enligt standarden består den av fem områden vilka 

presenteras i nedanstående modell. 

 

 
Figur 3. Modell över Plan-Do-Check-Act cycle. 

 
Det framkommer att det är av stor vikt för ett företag att använda någon form av 

miljöstyrning för att effektivt nå sina hållbarhetsmål. Om ett företag har miljömål, så 

bör någon form av plan finnas över hur företaget ska nå dessa. Särskilt tydligt är detta 

om företaget strävar ett effektivt miljöarbete, där uppföljning och förbättring ingår. Om 

företaget väljer ett eget system eller ett vedertaget certifierat kan diskuteras, men det 

framgår att strukturen och tydigheten ökar väsentligt med ett certifierat system. Det är 

lättare att uppnå sina miljömål om företaget använder ett system som man vet fungerar, 

trots att vissa negativa effekter, som exempelvis transaktionskostnader.  

3.1.2 Intressentmodellen 

Intressentmodellen är en av de mest grundläggande modellerna inom företagsekonomi. 

Modellen förklarar i likhet med legitimitetsteorin hur ett företag kommunicerar med sin 

omgivning och utgår från ledningens perspektiv och fokuserar på ledningens strategiska 

fortlevnad (Gray et al., 1995, s. 48-52). Företagets omgivning består av olika aktörer 

som påverkar eller påverkas av företagets verksamhet, dessa aktörer kallas för 

intressenter (Freeman, 2010, s. 210). Företagets intressenter har förväntningar på vad 

som anses vara ett godtagbart och ansvarsfullt beteende från företagets sida och 

företaget söker intressenternas godkännande för att få deras stöd. Företagets framtid 

bygger i linje med denna teori på intressenternas acceptans och därför anpassar 

företaget verksamheten och redovisningen efter intressenternas krav. Desto större makt 

intressenten har, desto viktigare blir det att möta dennes krav (Roberts, 1992, s. 597-

598). 

 

Intressentmodellen kan hjälpa företag att identifiera vilka av dessa intressenter som är 

relevanta för företaget samt få en insikt i vilka deras förväntningar är. Intressenternas 

förväntningar kan liknas vid sociala kontrakt, där företaget enligt intressentmodellen har 

ett socialt kontrakt med varje intressent. Det är då rimligt att anta att de sociala 

kontrakten kan rivas om företaget inte lever upp till intressenternas förväntningar och 

således kommer inte företaget kunna fortsätta existera. Intressentmodellen syftar därför 
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till att visa hur företagen måste anpassa sig till förändringar i de krav på socialt ansvar 

som ställts av intressenter (Roberts, 1992, s. 597-598). 

 

Intressenterna har olika relationer till företaget och därmed också olika förväntningar. 

Med bakgrund i detta är det uppenbart att intressenternas informationsbehov varierar 

och att deras krav därmed kan stå i konflikt med varandra. Företaget måste således 

prioritera vilken intressent som är mest relevant och med prioritering tillgodose dennes 

intressen genom kommunikation (Polonsky, 1995, s. 33). Företagsledningen kan välja 

att redovisa information på ett visst sätt och vid en viss tidpunkt för att försöka påverka 

intressenternas inställning till företaget, exempelvis genom redovisning av miljö- och 

samhällsrelaterad information. Denna typ av information kan vara ett led i en 

övergripande strategi för att vårda relationerna med viktiga intressentgrupper eftersom 

en tillräcklig miljöinformation kan få företagets intressenter att fortsätta stödja företaget 

(Ljungdahl, 1999, s. 188-189). Med intressenternas angelägenhet har företaget 

incitament att redovisa sitt miljömässiga arbete för att bekräfta att de agerar enligt 

intressenternas förväntningar (Deegan et al, 2002, s. 325). 

 

Ett specifikt motiv till varför företag ska redovisa sitt hållbarhetsarbete är viljan att 

legitimera företagets verksamhet (Deegan et al, 2002, s. 317). Denna teori kallas för 

legitimitetsteorin och fokuserar på hur samhällets och företagets intressenter uppfattar 

företaget. Legitimitet uppstår om en aktör gör något önskvärt som stämmer överens med 

de värderingar och normer som finns i en specifik tid och situation i samhället (Deegan, 

2002, s. 319). Man kan således säga att legitimitet beskrivs av hur omgivningen 

värderar företagets verksamhet och hur väl företagets agerande stämmer överens med 

vad omgivningen värdesätter (Trevor et al, 2000, s. 11). 

3.1.3 Legitimitetsteorin 

Legitimitet är ett dynamiskt begrepp och förändras i takt med samhällets och 

intressenternas normer och värderingar (Lindblom, 1993, s. 52). Hur legitimitet 

definieras är därför olika mellan företag och intressenter men också intressenter 

emellan. Att ett företag upplevs som legitimt är enligt O’Donovan (2002, s. 345-348) ett 

kriterium för ett företags fortsatta existens, vilket gör att företag måste agera i linje med 

vad som är socialt accepterat. Företag tar resurser från samhället genom sina 

produktionsled och för att uppfattas legitimt av omgivningen måste företagen därför 

kunna bidra till samhället i lika stor utsträckning som de orsakar skada (Guthrie & 

Parker, 1989, s. 344). Då företag inte har någon naturlig rättighet att utnyttja samhällets 

resurser krävs att företag skapar ett större värde än de kostnader de orsakar, annars 

saknar företaget legitimitet att existera (Deegan, 2002, s. 292-294). I linje med detta kan 

ett företags legitimitet ses som ett socialt kontrakt mellan företaget och dess omgivning. 

(Deegan & Unerman, 2006, s. 271-273). Om företaget inte kan leva upp till de krav och 

förväntningar som ställts, det vill säga om företaget inte genererar ett högre värde än de 

resurser som nyttjats, kan det sociala kontraktet rivas upp (O’Donovan, 2002, s. 344-

346). 

 

Centralt i teorin är att företaget för att erhålla legitimitet bör demonstrera hur väl dess 

verksamhet överensstämmer med omgivningens värderingar. Företag gör detta vanligast 

genom att använda sin kommunikation för att på sådant sätt påverka sin omgivning 

vilket huvudsakligen sker genom årsredovisningar (Buhr, 1998, s. 164-166). Denna 

kommunikation med omgivningen är ett sätt för företag att förmedla att de följer det 

sociala kontrakt som ingåtts. Där samhället inte anser att företaget verkar på ett 

godtagbart eller legitimt sätt kommer samhället omedelbart häva kontraktet, exempelvis 
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genom att minska eller eliminera konsumtionen av företagets produkter (Deegan, 2002, 

s. 292). Med denna slutsats måste företagets handlande spegla samhällets värderingar 

för att anses vara legitima (Dowling & Pfeffer, 1975, s. 122). 

 

Ett legitimitets gap kan skapas till följd av skiljaktigheter mellan intressenters 

förväntningar och företagets agerande. För att reducera detta gap kan företaget använda 

sig av olika strategier och Lindblom (1993, s. 52) menar att detta kan ske genom 

information till intressenter, innehållandes kunskap om företagets agerande och 

värderingar. Informationen ges som bevisning för företagets faktiska förändringar vilket 

berättigar den sökta legitimiteten och således leder till en förändring i intressenternas 

uppfattning om företaget (Lindblom, 1993, s. 57-59). Ett företag kan enligt Lindblom 

(1993, s. 52) även försöka ändra på samhällets normer genom att informera och 

kommunicera företagets bild av vad som anses som legitimt. Detta är dock något som 

kan vara svårt för ett företag att lyckas med (ibid). 

 

Legitimitetsprincipen förklarar att företag genom att frivilligt offentliggöra icke-

finansiell information hoppas på ett rättfärdigat sätt att fortsätta sin existens. Denna 

icke-finansiella information kommuniceras i många fall genom en 

hållbarhetsredovisning vilken kan betraktas som ett hjälpmedel för att skapa eller stärka 

företagets legitimitet (Clarke & Gibson-Sweet, 1999, 6-10). Hållbarhetsrapporter ger 

företag möjlighet att på ett enkelt och effektivt sätt delge intressenterna företagets 

sociala ansvar och därmed visa att de uppnår samhällets förväntningar och upprätthålla 

det sociala kontraktet (O’Donovan, 2002, s. 344-346). 

 

Sammantaget beskriver legitimitetsteorin hur ett företag genom kommunikation med sin 

omvärld redovisar sin verksamhet på ett sådant sätt som går i linje med omgivningens 

sociala värderingar. Om omgivningen anser att företaget agerar på ett oacceptabelt sätt 

riskerar företaget att mista sin legitimitet (Deegan, 2002, s. 295-299). Av denna 

anledning har företag motiv att visa omvärlden sådant som den förväntar sig vilket leder 

till att företaget uppfattas som legitimt, och berättigar en fortsatt existens. 

3.1.4 Familjeägd struktur 

Både Villavonga & Amit (2006, s. 414) och Barbera & Moores (2013, s. 972) menar att 

lite tidigare forskning gjorts på familjeföretag då det ansetts vara svårt att erhålla 

trovärdig information från dessa. Vidare belyser Barbera & Moores (2013, s. 972) att 

ytterligare mindre forskning gjorts för att undersöka familjeföretagets påverkan över 

verksamheten. Barbera & Moores (2013, s. 973) menar dock att familjeföretag har en 

stark inverkan på verksamhetens effektivitet och strategi. Det belyses att det specifikt är 

familjens individer som påverkar företaget, och knappast familjens ekonomi. Vidare 

anses företagets storlek centralt, och Barbera & Moores (2013, s. 973) menar att desto 

större familjeföretaget blir, desto mindre blir familjens inflytande.  

 

Enligt Villalonga & Amit (2006, s. 390) är ett familjeföretag en organisation vars 

strategi och mål influeras av familjemedlemmar genom ägarandelar eller styrelseposter. 

Vidare menas företagets själva ägandeskap identifiera huruvida företaget är familjeägt 

eller inte. Ytterligare en egenskap som belyser ett familjeföretag är då själva 

förvaltningen av företaget sköts genom familjen. Det anses även relevant hur länge 

företaget existerat sedan grundandet av företaget och i hur stor utsträckning familjens 

aktieägande innefattas (ibid). 
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Holt & Popp (2013, s. 903) argumenterar i samma linje som Villavonga & Amit (2006, 

s. 390) och menar att det som utmärker ett familjeföretag jämfört med andra företag är 

delaktigheten och närheten som finns i företagets ägande och verksamhet. Vidare menar 

Memili el al. (2013, s. 1294) att familjeföretag arbetar med mångfasetterade syften och 

mål. Pukthuanthong (2013, s. 43) menar att ett familjföretag ofta har färre skiljaktiga 

åsikter vilket leder till en minskad ”agency cost” och sålunda troligtvis ett större 

utrymme för den enskilde aktieägarens åsikt. Det faktum att ägarna dessutom innehar 

affektiva relationer menar Pukthuanthong (2013, s. 44) leder till ett effektivare arbete.  

 

Lumpkin et al. (2010, s. 241) menar att ett familjeföretags framgång till stor del kan 

beskrivas av företagets tidshorisont för beslutsfattande och handlande. Vidare menas att 

familjeföretag i jämförelse med icke familjeägda företag, har mer tid och ett större 

intresse för att arbeta med företagets långsiktiga fortlevnad. Detta menas bero på att 

familjeföretag fokuserar på att framgångsrikt driva företaget vidare till framtida 

generationer (ibid). Vidare anses det viktigt för familjeföretag att föra företagets arv 

vidare vilket ger starka indikationer på företagets långsiktiga agerande. Det 

tidsspektrum och långsiktiga tänkande som ett familjeföretag utifrån dessa aspekter 

innehar associerar företagets agerande till en större försiktighet och ett mindre 

risktagande, för att säkra företagets fortlevnad (Lumpkin et al, 2010, s. 242). 

 

Kappes & Schmid (2013, 547) instämmer i ovanstående resonemang och menar att ett 

familjeföretags främsta motivation ligger i en långsiktig lönsamhet. Anledningen till 

detta menas vara att framtida generationens ägare påverkas av företagets agerande idag. 

Således anses ett familjeföretags nytta till stor del påverkas av vilka framtida 

konsekvenser agerandet kommer att generera för företaget. Detta gör att företaget ges 

möjlighet till långsiktiga investeringar som ett icke familjeägd företag inte har potential 

för (Kappes & Schmid, 2013, s. 547-548). Vidare är familjeföretag mindre känsliga för 

ett vinstreducerande i verksamheten och även mindre konjunkturkänsliga. Ytterligare 

anses familjeföretag mindre påverkade av företagets kassaflöde vilket även påverkar 

företagets investeringar. 

 

Leitterstorf & Rau (2014, 751) menar att ett familjeföretag har både ekonomiska och 

icke-ekonomiska mål. Företaget är på grund av sin ägarstruktur beredd att offra 

ekonomiska vinster för att nå icke-ekonomisk nytta. Vidare menas att familjeföretagets 

agerande direkt kopplas ihop med företagets ägare och att denna anledning genererar ett 

handlande med företagets rykte i större fokus. Spriggs et al. (2013, s. 181) menar att 

socialt emotionella faktorer påverkar ett familjeföretag eftersom företaget erhåller en 

affektiv vinst genom verksamheten. Denna emotionella vinst anses bestå från social 

status, rykte, personlig tillfredställelse, en fortsatt kontroll över företaget samt karriären 

för företagets nuvarande och framtida generationer. Vidare menas att företaget aktsamt 

värnar om dessa vinster så högt att ökade kostnader för företaget kan tas till för att 

upprätthålla den känslomässiga vinsten. Dock anses dessa egenskaper även utgöra 

familjeföretagandet unikatet och framgång (ibid). 

3.2 Livscykelanalys 

För att beskriva de miljö- och resurskonsekvenser som en aktivitet ger upphov till kan 

en livscykelanalys användas. Syftet med analysen är enligt Lindfors et al. (1995, s. 38) 

att ge en helhetsbild av en process från dess början till dess slut. Processens början 

brukar kallas dess vagga och processens slut brukar kallas för dess grav och dessa utgör 

processens systemgränser. Med detta menas att de aspekter hos processen som ska tas 
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hänsyn till under en livscykelanalys är de som ligger mellan processens vagga till grav. 

För att skapa en produkt som uppfyller sin funktion behövs enligt Lindfors et al. en rad 

aktiviteter och dessa kallas för produktens process. Livscykelanalysen beskriver dessa 

aktiviteter och undersöker vilka miljömässiga konsekvenser som dessa aktiviteter ger 

upphov till. 

 

Ett applicerande av livscykelanalysen som metod för att beskriva ett företags processer 

är ett vanligt hjälpmedel för att beskriva ett företags totala miljöpåverkan menar 

Lindfors et al. (1995, s. 40). Dock är det viktigt att komma ihåg att analysen endast är 

en modell som förenklar verkligheten. Således kräver analysen kompletterande arbete 

för att kunna fungera i en praktisk verklighet (ibid). Livscykelanalysens 

tillvägagångssätt kan delas upp i olika delar där metodens första anhalt är att fastställa 

studiens mål och omfattning. Här besvaras vilka frågor som ska vara centrala under 

analysen och vilket system som ska användas. Vidare används dessa frågor och studiens 

fastställda mål för att utforma analysens bas. Nästa fas i livscykelanalysen är enligt 

Lindfors et al. att analysera de processer som ligger inom de valda systemgränserna. I 

detta skede fastställs företagets materialflöden såväl som utsläpp i luft och vatten. Det 

slutliga stadiet av analysmetoden innebär att beskriva den miljöpåverkan som företaget 

gör orsak till. Rent praktiskt görs detta genom att dela in företagets miljöpåverkan i 

olika kategorier för att lättare klassificera företagets utsläpp. Just klassificeringen och 

karaktäriseringen av företagets utsläpp är en avgörande faktor för att en studie ska få 

kallas för en Livscykelanalys (Lindfors et al, 1995, s. 40).  
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3.3 Sammanfattning 
De teorier som beskrivits i detta kapitel avser ligga som underlag för att undersöka vilka 

incitament Polarbröd har för att arbeta med hållbarhetsfrågor. Legitimitetsteorin och 

intressentteorin argumenterar för att ett företag påverkas av sina intressenter och dessa 

intressenters förväntningar vilket sålunda leder till ett förändrat agerande. I linje med 

studiens deduktiva ansats är det intressant att undersöka hur dessa teorier har möjlighet 

att förklara Polarbröds agerande i hållbarhetsfrågor. Vidare kan dessa teorier verka som 

ett underlag för att studera Polarbröds agerande och vilka utomstående faktorer som kan 

tänkas påverka detta. 

 

Vidare är Polarbröds ägarstruktur unik i sitt slag och därför är det intressant att 

undersöka hur denna aspekt kan påverka företagets strategiska beslutsfattande och 

operationella verksamhet utifrån familjeföretagsteorier. Genom ovanstående teorier är 

det intressant att undersöka varför det är viktigt för Polarbröd att arbeta med 

hållbarhetsfrågor och hur företaget väljer att arbeta med dessa frågor. Teorierna kan 

hjälpa oss att förstå vilka hinder företaget stöter på i sitt arbete och varför dessa uppstår. 

Dessa teorier kan förklara Polarbröds intressen och målbildande för att kunna styrka 

undersökningsmodellens lämplighet.  

 

 
Figur 4. En sammankoppling av den teoretiska referensramen och modellen för indirekta utsläpp. 
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4. Modellen för indirekta utsläpp 
Modellen i detta kapitel baseras på ett företags incitament för att belysa sin indirekta 

miljöpåverkan och visar på vilket sätt värdekedjan kan struktureras för att identifiera 

indirekta utsläpp i scope 3. Modellen verkar som studiens operationella modell då den 

under studiens empiriska insamling undersökt hur en värdekedja kan struktureras upp 

för att identifiera vilka indirekta utsläpp som finns, och var dessa uppstår. I detta 

kapitel redogörs modellens bakgrund, innehåll, syfte, målgrupp, affärsmål, 

redovisnings- och rapporteringsprinciper, implementering och slutligen en beskrivning 

av kategorierna inom scope 3. 

4.1 Scope 3 Standard för indirekta utsläpp 
Scope 3 Standard, i denna studie kallad modellen för indirekta utsläpp, är publicerad av 

The Greenhouse Gas Protocol, GHG Protocol som är ett samarbete mellan the World 

Resources Institute, WRI och the World Business Council for Sustainable Development, 

WBCSD.  Dessa två organisationer har förenat ett nätverk med varierande intressenter 

som inkluderar företag, icke-statliga organisationer och regeringar som har till syfte att 

hantera klimatförändringen. GHG Protocol är globalt sett det mest använda 

redovisningsverktyget för företagsledningar och statliga organisationer gällande att 

förstå, mäta och hantera växthusgaser. GHG Protocol utformar trovärdiga och effektiva 

program för att ta sig an klimatförändringen, vilka bistår företag ett underbyggande 

underlag vid beslut i klimatfrågan. Modellen för indirekta utsläpp är utvecklad från 

original standarden GHG Reporting Standard som publicerades första gången år 2001 

(WRI & WBCSD, 2011, s. 4). 

 

GHG Reporting Standard delar in ett företags verksamhet i två scope, scope 1 och scope 

2. Scope 1 beskriver utsläpp från företagets operativa verksamhet, som företaget har full 

kontroll över. Scope 2 beskriver företagets energiproducenters utsläpp vid generering av 

energi till företaget (GHG Protocol, 2012). Den nya utsläppsmodellen innefattar även en 

tredje dimension, scope 3 som ska användas i kombination med GHG Reporting 

Standard (WRI & WBCSD, 2011, s. 4). Ett exempel på GHG Protocols relevans och 

goda kvalité är att GRI:s riktlinjer är baserade på GHG Reporting Standard (GRI, 2013 

s. 57). GHG Reporting Standard är även ISO certifierade som ISO 14064-1:2006, vilket 

indikerar att GHG Protocols har en hög kvalité, trovärdighet samt stöd från merparten 

av standardiseringsorgan i världen (ISO, 2014). 

4.2 Bakgrund 
Modellen för indirekta utsläpp är studiens teoretiska undersökningsmodell. 

Tillämpningen av modellen beror på studiens syfte att studera och beskriva Polarbröd 

utifrån en livscykelanalys. Modellen är intressant som undersökningsmodell då den är 

relativt ny på forskningsområdet och ger en ny dimension till hur en 

hållbarhetsredovisning ska upprättas.  

4.3 Innehåll  
Modellen för indirekta utsläpp är utformad för att beskriva utsläpp som genereras från 

ett företags totala värdekedja och syftar bistå företaget med ett verktyg för att kunna 

förstå, mäta och minska sina växthusgaser (WRI & WBCSD, 2011, s. 5). Enligt 

modellen finns det sex växthusgaser som obligatoriskt ska redovisas av ett företag så 

dessa anses vara mest relevanta. De växthusgaser som modellen belyser är koldioxid, 

metan, kvävedioxid även kallat lustgas, väte-fluor-kol-föreningar även kallat freoner, 

per- och polyfluorerad förening och svavelhexanfluorid. Dessa växthusgaser följer 
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Kyotoprotokollets riktlinjer kring vilka utsläpp som bidrar till den negativa 

klimatpåverkan och därmed anses modellens fokus på dessa vara adekvat (WRI & 

WBCSD, 2011, s. 6). 

 

Modellen för indirekta utsläpp är uppdelad i tre olika områden; scope 1, scope 2 och 

scope 3. Dessa områden koncentrerar sig på olika delar i ett företags värdekedja för att 

synliggöra den miljöpåverkan som dessa områden gör orsak till. Nedan beskrivs 

modellens tre områden. 

 

 
Figur 5. Beskrivning av scope 1, scope 2 & scope 3. Källa: (WRI & WBCSD, 2011, s. 28) 

 

Det tredje och mest oerfarna området, scope 3, har utvecklats för att visa hur ett företag 

kan ta ökat ansvarstagande och utveckla en större transparens för att således minska 

företagets ryktes och associationsrisk. Modellen menar att detta ska genomföras genom 

att belysa den miljöpåverkan som sker utanför företagets kontroll, en miljöpåverkan 

som kallas för indirekta utsläpp. Utanför företagets kontroll finns aktiviteter hos både 

leverantörer och kunder, vilka indirekt sammankopplas med företagets verksamhet då 

dessa är en del av företagets värdekedja. Sålunda finns en risk för att företagets 

intressenter associerar dessa utsläpp med företagets varumärke, vilket kan ge en stor 

inverkan på företagets fortlevnad. Ett företags medvetenhet kring hela sin värdekedja 

och de utsläpp som där sker, är följaktligen av stor relevans (WRI & WBCSD, 2011, s. 

12). 

 

Modellen avser med ovanstående resonemang bistå företag för att utveckla denna 

medvetenhet, vilket ska ske genom identifikation av den indirekta miljöpåverkan samt 

kommunikativt arbete. Vidare menar utsläppsmodellen att det är av vikt för företaget att 

reducera den indirekta miljöpåverkan som finns i värdekedjan för att minska ryktes och 

associationsrisken. Dessutom menar WRI & WBCSD (2011, s. 12) att en förhoppning 

finns att efterfrågan på produkter med lägre växthusutsläpp kommer accelerera i takt 

med att fler företag tillämpar modellen.  

4.4 Syfte 
Modellen syftar att tillföra vägledning och riktlinjer för att vara behjälplig hos ett 

företag då beslutsfattande angående klimatpåverkan ska ske. Modellen ämnar skapa en 

förståelse för vilka indirekta utsläpp som finns i värdekedjan och förstå den påverkan 

som dessa gör sig skyldiga till. Målsättningen är att företag i framtiden ska inkludera 

värdekedjans utsläpp och påverkan på ett naturligt sätt i sin verksamhet och ta dessa 

aspekter i beaktning vid verksamhetens inköp, försäljning och produktion. Modellens 

ramverk kan utgöra en rättvis inventering i företagets hela livscykel och därmed kan 

företaget utforma ett underlag som kan användas för att utveckla framtida strategier för 

Scope 1 

Beskriver de utsläpp som 
sker från företagets egen 
verksamhet och som de 

direkt kan påverka.  

Scope 2  

Beskriver företagets 
energiproducents utsläpp 
vid generering av energi 

till företaget. Scope 2 
innefattas av utsläpp som 
skapas utanför företagets 

fullständiga kontroll. 

Scope 3  

Beskriver de utsläpp som 
sker från resterande 

intressenter vilka ingår i 
det producerande 

företagets värdekedja. 
Dessa utsläpp kan 
företaget själv inte 

påverka. 
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hur företagets kommunikativa information ska visualiseras (WRI & WBCSD, 2011, s. 

4-5). 

 

Ytterligare syftar modellen stärka företagets bild av dess sanna växthusgasutsläpp, då 

företag som endast belyser den egna verksamhetens miljöpåverkan ger en orättvis bild 

av verkligheten. Genom att uppträda ärligare leder detta sålunda till en mer ärlig 

kommunikation med företagets intressenter och en ökad transparens. Modellen ämnar 

med detta resonemang att ge företaget ett ökat förtroende från samhället och dess 

aktörer (WRI & WBCSD, 2011, s. 30-31). 

 

Genom modellen kan företaget identifiera möjligheter som finns för att reducera 

utsläpp, upprätta mål och rapportera om sina framsteg till intressenter vilket således 

kommer ge företaget en ökad möjlighet att stärka sin marknadsposition och 

konkurrenskraft (WRI & WBCSD, 2011, s. 14). Följaktligen kommer företagets 

intressenter att skapa en större medvetenhet angående klimatfrågan vilket gör det 

enklare för företaget att stärka sina relationer till dessa. Tillämpning av modellen kan i 

linje med detta skapa en gemensam förståelse för utsläppsrelaterad information för hela 

värdekedjans aktörer, med en identifikation kring möjligheter att reducera dessa samt ett 

belysande av vilka fördelar som detta kan innebära. Aktörerna förväntas då öka sitt 

intresse av hållbara försörjningsflöden och ett engagemang till förändrat beteende. 

Modellen kan även fastställa vart i värdekedjan de störta utsläppen sker, för att ge 

företaget indikationer om vart störst arbete bör läggas (WRI & WBCSD, 2011, s. 14). 

4.5 Målgrupp 
Modellen riktar sig till alla typer av företag och organisationer och ämnar vara 

användarvänlig och uppdaterad, och ett utvecklande av modellen sker kontinuerligt för 

att kunna anpassas till nya användare. Modellen beskriver tydligt hur den kan tillämpas 

stegvis och hur den kan användas som ett underlag i företagets verksamhet (WRI & 

WBCSD, 2011, s. 6). 

 

En tillämpning av modellen skapar en bättre förståelse för företagets hela värdekedja 

vilket gör att företaget aktivt arbetar mot en hållbarare livscykel. En eventuell framtida 

regelförändring kan påverka ett företags verksamhet avsevärt genom exempelvis 

koldioxid eller energiskatt, och genom en tillämpning av modellen kan företaget enklare 

planera inför en sådan framtida förändring. Modellen kan implementera ett nytt 

tankesätt och strategiskapande för att i framtidens förändring fortsatt arbeta effektivt 

och lönsamt (WRI & WBCSD, 2011, s. 12). 
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4.6 Affärsmål 
Modellen har undersökt företag som redan tillämpat riktlinjerna för att försöka 

identifiera ett samband mellan dessa företags affärsmål. Vidare har denna identifikation 

lett till ett kunnande kring vilka de mest förekommande affärsmålen är för att modellen 

ska anses lämplig. Enligt WRI & WBCSD (2011, s. 11-12) ska modellens affärsmål 

stämma överens med företagets affärsmål för att anses vara tillämpbar, och desto större 

denna korrelation är, desto bättre lämpad anses modellen vara. Nedan beskrivs de fyra 

affärsmålen modellen identifierat.  

 

 
Figur 6. Modellens affärsmål. Källa: (WRI & WBCSD, 2011, s. 12) 

 

4.7 Redovisnings- och rapporteringsprinciper 
Då modellen tillämpas av företaget bör detta göras på ett trovärdigt, sant och rättvis 

tillvägagångssätt. För att säkerställa detta utgörs modellen av fem redovisningsprinciper 

som syftar att verka som riktlinjer i hur företaget ska rapportera sin miljöpåverkan, vilka 

är relevans, fullständighet, konsekvent, transparitet och aktualitet.  

 

Riktlinjen kring relevans innebär att företagets inventering av växthusgaserna ska 

innehålla information som efterfrågas både internt och externt. Vidare ämnar kriteriet 

• Identifiera risker som relateras till växthusutsläpp.  

• Identifiera nya affärsmöjligheter. 

Affärsmål 1: 

Identifiera och förstå 
möjligheter och risker 
relaterade till utsläpp 

från värdekedjan. 

•Uppmuntra partners likt leverantörer, kunder, och andra företag i 
värdekedjan att minska sina växthusutsläpp. 

•Utöka transparensen, redovisningsansvaret inom hela värdekedjan 
och dess styrning mot hållbarhet.   

•Öka informationen om företagets framsteg för att inspirera deras 
leverantörer. 

•Minska energianvändning, kostnader och risker i leverantörskedjan 
och undvik framtida kostnader relaterade till utsläpp och energi. 

•Minska kostnader genom att öka effektiviteten i den gemensamma 
värdekedjan och minska den gemensamma material, resurser och 
energi användningen.  

Affärsmål 2: 

Engagera sina 
partners att arbeta 

med 
hållbarhetsfrågor. 

• Identifiera ”hot spots” inom den totala värdkedjan, identifiera vilka 
delar i värdekejdan som bör prioriteras att minskas.  

•Ta fram tydliga mål för att minska olika indirekta utsläpp.   

•Kvantifiera och rapportera företagets utsläppsminskningsarbetet och 
dess reslutat över tid. 

Affärmål 3: 

Identifiera 
möjligheter att 

minska 
växthusgasutsläpp, ta 

fram 
utsläppsreducerings 
mål samt följa upp 

utsläpp över tid. 

•Öka företagets rykte och redovisningsansvar genom offentlig 
rapportering. 

•Möta sina intressenters (ex. investerare, samhället, konsumenter, 
regeringen och myndigheter) behov och öka relationen med företagets 
partners genom att offentligt rapportera sina växthusutsläpp. Viljan att 
arbeta successivt mot utsätta mål och synliggöra ett miljöförvaltande. 

Affärsmål 4: 

Öka information till 
sina intressenter och 
företagets offentliga 

rapportering. 
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om fullständighet att säkerställa företagets rapporterande av samtliga växthusgaser, och 

att eventuella undantag från detta förklaras och meddelas. Principen angående 

konsekvent innebär att företaget bör använda sig av samma metod för att mäta alla 

variabler inom en kategori och att detta bör hanteras konsekvent över tid. Kriteriet om 

transparitet innebär att företaget ska informera kring vilka antaganden som tas samt 

referera till det underlag som används vid beräkning av sina utsläpp. Modellens sista 

princip om aktualitet innebär att mängden rapporterade växthusgasutsläpp ska 

överensstämma med den faktiska mängd utsläpp som skett under aktuell tidperiod (WRI 

& WBCSD, 2011, s. 23). 

4.8 Implementering 
En implementering av modellen ska ske stegvis enligt rekommendationer från WRI & 

WBCSD (2011, s. 19). Nedan visas en modell implementeringen olika faser. 

 

 
Figur 7. Modellens implementeringsfaser. Källa: (WRI & WBCSD, 2011, s. 19) 

  

identifiera 
affärsmål 

betrakta 
redovisning 

& 
rapporterings 

principer 

identifiera 
scope 3 

aktiviteter 

fastställ en 
systemgräns 

data 
insamling 

allokering av 
utsläpp 

fastställ mål 
(frivilligt) & 

följ upp 
utsläpp över 

tid 

rapportera 
utsläpp 
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4.9 Kategorier inom scope 3 
Scope 3 delas upp i 15 olika kategorier. Dessa kategorier innehåller olika typer av 

aktiviteter som enligt GHG Protocol bör beaktas då ett företag rapporterar sina utsläpp 

från sin totala värdekedja (WRI & WBCSD, 2011, s. 31). Utifrån Polarbröds 

verksamhet undersöker denna studie 10 av dessa 15 kategorier. Mer om hur dessa 

avgränsningar gjorts går att läsa om i studiens första kapitel i avsnitt 1.5. De kategorier 

som undersöks i denna studie kommer nedan att presenteras. 

 

 

 
Figur 8. Modellens beskrivning av värdekedjans scope och växthusgasutsläpp. Källa: (WRI & WBCSD, 2011, 

s. 31) 

 

4.9.1 Inköp av varor och tjänster 

Modellens första kategori innehåller utsläpp från aktiviteter som kopplas ihop med ett 

företags inköp av varor och tjänster, vilka kan vara utsläpp från utvinning, produktion 

och transport av en vara eller tjänst.  I denna kategori inkluderas alla aktiviteter som 

behövs vid en produkts skapande och som inte ägs eller kontrolleras av det 

rapporterande företaget (WRI & WBCSD, 2011, s. 34). Företagets inköp delas upp i 

produktionsrelaterade produkter och icke-produktionsrelaterade produkter då det är 

viktigt att dela upp vilka produkter som relateras till produktionen och vilka som inte 

gör det (WRI & WBCSD, 2011, s. 38).  

 

 

Figur 9. Utsläpp från kategori 1. Källor: (WRI & WBCSD, 2011, s. 38) 

Exempel på aktiviteter som ingår i kategorin: 

•Utsläpp från leverantörernas och underleverantörernas utvinning och framställning av 
råmaterial som ett företag använder vid produktion.  

•Utsläpp från jordbruksaktiviteter.  

•Utsläpp från fabrik och produktionsprocesser.  

•Utsläpp från leverantörer och underleverantörers avfallshantering.  

•Utsläpp från transport av material och produkter mellan ett företags leverantörer och 
underleverantörer. 
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4.9.2 Kapitaltillgångar 

Definitionen av en kapitaltillgång är enligt GHG Protocol en tillgång som används vid 

tillverkning, lagring eller försäljning av andra produkter eller tjänster. En kapitaltillgång 

är en fast tillgång och kan även kallas för en anläggningstillgång som exempelvis 

maskiner och byggnader (WRI & WBCSD, 2011, s. 39). Utsläppsmodellens andra 

kategori innehåller utsläpp från utvinning, produktion och transport av inköpta 

anläggningstillgångar som förvärvats inom gällande redovisningsår (WRI & WBCSD, 

2011, s. 34). Vid inköp av en anläggningstillgång ska alla utsläpp som genereras i 

samband med anläggningstillgångens tillverkning och transport synliggöras och vidare 

delar modellen upp anläggningstillgångarna i två olika led. Det första ledet innefattas av 

anskaffning av en reservdel som behövs till en befintlig maskin och det andra ledet 

innefattas av tillgångar som kan användas direkt i verksamheten, exempelvis en hel 

maskin (WRI & WBCSD, 2011, s. 39). 

4.9.3 Processer som behövs innan tillverkning av företagets inköpta bränsle och 

energi 

Modellens tredje kategori innehåller utsläpp som kopplas ihop med utvinning, 

produktion och transport av bränsle och energi och innehåller utsläpp som genererats i 

olika aktiviteter innan företagets inköpta el produceras (WRI & WBCSD, 2011, s. 34). I 

denna kategori ingår aktiviteter som existerar ytterligare ett steg längre än scope 2 (WRI 

& WBCSD, 2011, s. 41-42).  

 

 
Figur 10. Utsläpp från kategori 3. Källa: (WRI & WBCSD, 2011, s. 41-42) 

 

4.9.4 Köpt transport och distribution  

Modellens fjärde kategori innehåller utsläpp från alla inköp av transporter och 

distribution som sker mellan ett företags leverantörer och kunder och således ingår inte 

transport och distribution från underleverantörer eller till sina slutkunder. Inom denna 

kategori är det av relevans att identifiera vilka fordon som används vid transporter för 

att kunna mäta vilka utsläpps som genereras på ett adekvat tillvägagångssätt (WRI & 

WBCSD, 2011, s. 44).  

 

 
Figur 11. Utsläpp från kategori 3. Källa: (WRI & WBCSD, 2011, s. 44) 

Exempel på aktiviteter som ingår i kategorin: 

•Utsläpp från brytning av kol, raffinering av bensin, överföring och distribution av naturgas 
samt produktion av biobränslen. 

•Utsläpp som relateras till ett företags köpta och konsumerande energi som exempelvis 
utsläpp från energins utvinning, produktion och transport.  

•Utsläpp från spill och försvinnande av energi vid utvinning, produktion och transport. 

Exempel på aktiviteter som inkluderas i kategorin: 

•Utsläpp från köpt transport mellan företag och närdistributör. 

•Utsläpp från köpt transport från ett företags produktion till kund. 

•Utsläpp från köpt distribution vid inköp av en vara som ska distribueras från en leverantör 
till ett företag.  

•Ingående och utgående logistik och transport som köpt av ett företag. 

•Köpt transport och distribution av varor mellan ett företags egna anläggningar. 
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4.9.5 Avfall från företagets verksamhet 

Modellens femte kategori innehåller utsläpp från det företag som hanterar avfall från 

företagets verksamhet, vilket är av relevans för att möjliggöra uppföljning av de utsläpp 

som där genereras (WRI & WBCSD, 2011, s. 44). Om företaget köper återvunnet 

material och som vid senare försäljning kan återvinnas kan en dubbel rapportering av 

utsläpp ske vilket modellen vill undvika. Detta sker om återvinningsprocessen av en 

vara existerar både uppströms och nedströms i värdekedjan, och för att undvika detta 

ska endast utsläpp från uppströms aktiviteter rapporteras (WRI & WBCSD, 2011, s. 

46).  

 

 
Figur 12. Utsläpp från kategori 5. Källa: (WRI & WBCSD, 2011, s. 44) 

 

4.9.6 Affärsresor 

Modellens sjätte kategori innehåller utsläpp i samband med affärsresor då modellen 

anser det av relevans att synliggöra vilka kommunikationsmedel anställda reser med i 

samband med affärsresor. Genom detta synliggörande kan uppföljning av dessa 

aktiviteter ske för att sedan mäta dessa utsläpp. Vidare är det viktigt att undersöka 

vilken typ av utsläpp dessa fordon orsakar för att säkerställa att mätningen görs korrekt 

(WRI & WBCSD, 2011, s. 46).  

4.9.7 Anställdas kommunikationsmedel 

Modellens sjunde kategori innehåller utsläpp som genereras från kommunikationsmedel 

som Polarbröds anställda använder i samband med resor till och från jobbet. Modellen 

belyser relevansen av att synliggöra dessa utsläpp för att senare undersöka hur dess 

negativa miljöpåverkan kan identifieras och reduceras (WRI & WBCSD, 2011, s. 46). 

4.9.8 Nedströms transport och distribution 

Modellens nionde kategori belyser utsläpp som genereras när ett företags sålda varor 

transporteras och distribueras. Aktiviteter inom denna kategori är en nedströms aktivitet 

som inte är köpt av företaget, som exempelvis aktiviteter hos transportföretag, 

distributionsföretag, återförsäljare och kundtransporter. Kategorin belyser även utsläpp 

från lager och butiker inom detaljhandel som hanterar produkten innan försäljning till 

slutkonsument (WRI & WBCSD, 2011, s. 47).  

 

 
Figur 13. Utsläpp från kategori 9. Källa: (WRI & WBCSD, 2011, s. 47) 

Exempel på aktiviteter som genererar utsläpp är: 

•Förvaringsplatsen där avfallet hanteras. 

•Förbränning av avfall. 

•Kompostering av avfall. 

•Återvinning av avfall. 

•Avfallet blir till energi. 

•Tredje partens hantering inom rening av avloppsvatten.  

Exempel på utsläpp som är relevanta: 

•Utsläpp från lagring av sålda varor i lager eller distributionscentral.  

•Utsläpp från förvaring av sålda varor i återförsäljares lokal.  

•Utsläpp från transport av sålda varor . 

•Utsläpp från kunder som transporterar sig till återförsäljares lokal.  
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4.9.9 Användning av såld produkt 

Modellens elfte kategori innehåller de utsläpp som genereras när kunder konsumerar 

företagets slutprodukt. Kategorin identifierar om den slutgiltiga varan är i behov av 

elektricitet eller bränsle vid konsumtion, och vilka utsläpp detta i sådant fall genererar. 

Utsläppen i denna kategori kan följaktligen delas upp i två typer av utsläpp, direkta eller 

indirekta. De direkta utsläppen kommer från konsumtionen av den specifika produkten 

och de indirekta utsläppen härleds till utsläpp som sker från en annan produkt som 

används i samband med produktens konsumtion (WRI & WBCSD, 2011, s. 48-49).  

4.9.10 Slutbehandling av sålda produkter   

Modellens tolfte kategori belyser utsläpp som sker vid hantering och omhändertagande 

av den sålda produkten vid kassering i produktens slutskede. Sålunda finns intresse för 

de utsläpp som förväntas genereras vid produktens sluthantering. Om produkten 

återvinns ingår den inte i denna kategori (WRI & WBCSD, 2011, s. 49).  

 

 
Figur 14. Utsläpp från kategori 12. Källa: (WRI & WBCSD, 2011, s. 49) 

 

1.5 Sammanfattning 
Modellen som i detta kapitel presenterats är studiens operationella modell som verkar 

som underlag i studiens empiriska datainsamling. Modellen strukturerar upp ett företags 

värdekedja, dels utifrån företagets egen verksamhet, men även utifrån de aktiviteter som 

sker utanför företagets kontroll. Modellen menar att identifiera företagets miljöpåverkan 

för att undersöka vilka möjligheter som finns för att arbeta med reducerande åtgärder, 

samt hur denna miljöpåverkan ska hanteras över tid genom mätning och uppföljning. 

Vidare lyfter modellen hur den genom sina riktlinjer kan anses som lämplig för ett 

företag och enligt vilka principer och krav företaget bör tillämpa modellen. Genom 

nästkommande kapitel presenteras hur modellen verkat som ett underlag då studiens 

empiriska material samlats in. 

 

Exempel på utsläpp som är relevanta: 

•Utsläpp från förvaringsplatsen där avfallet hanteras. 

•Utsläpp vid förbränning av avfall. 

•Utsläpp vid kompostering av avfall. 

•Utsläpp från tredje partens hantering vid rening av avloppsvatten. 
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5. Praktisk metod 
Följande kapitel avser att redogöra studiens praktiska tillvägagångssätt. Studiens 

genomförande är gjord med semistrukturerade intervjuer där personer inom Polarbröds 

verksamhet intervjuats. Detta kapitel beskriver studiens urvalsprocess och 

undersökningsdesign. Vidare redogörs designen för studiens intervjumall och ytterligare 

beskrivs hur dessa intervjuer genomförts och hur intervjuerna har bearbetats. Kapitlet 

innehåller även en redogörelse för hur studiens innehålls- och dokumentanalys 

genomförts och bearbetats. Slutligen redogörs för den kritik som tillvägagångssättet kan 

blivit orsak till. 

5.1 Urvalsprocess och access 

Eftersom denna studie skrivs på uppdrag från Polarbröd ämnar studiens slutsats först och 

främst appliceras på Polarbröd. Vidare är studiens primära syfte alltså inte att finna ett 

generaliserbart resultat vilket går i linje med huvudsyftet för kvalitativa intervjuer 

(Bryman & Bell, 2013, s. 412). Studiens urval har därmed begränsats till företaget 

Polarbröd och inget slumpmässigt urval existerar. Vidare har studiens undersökning 

begränsats ytterligare genom att välja en specifik teoretisk modell som operationaliserats 

under intervjuerna. Studiens teoretiska modell, modellen för indirekta utsläpp, består 

huvudsakligen av 15 olika kategorier. Av dessa kategorier är det 10 stycken som anses 

vara relevanta för Polarbröd och därför har studiens undersökning avgränsats till att 

undersöka just dessa 10. Mer om studiens avgränsningar går att läsa i avsnitt 1.5. 
 

Urvalet av personer som blivit intervjuade har beslutats från ett studiebesök hos 

Polarbröd där vi fått tillfälle att träffa och kommunicera med ett flertal personer inom 

företaget. Efter detta möte sammanställdes informationen för att sedan jämföra med det 

material som utsläppsmodellen efterfrågar. Efter denna jämförande analys identifierades 

de personer som arbetar på Polarbröd och som anses bidra med relevant kunskap kring 

utsläppsmodellens kategorier. Efter beslutande kring dessa personer kontaktades vår 

kontaktperson på Polarbröd som bokade tid för intervju. 

5.2 Semistrukturerade intervjuer 
Studiens undersökningsdesign består delvis av semistrukturerade intervjuer. 

Semistrukturerade intervjuer är enligt Bryman (2011, s. 206) ett begrepp som täcker 

flera exempel på intervjuer men handlar i regel om en situation där intervjuaren har en 

uppsättning frågor som generellt sett kan beskrivas som ett frågeschema. Frågarna 

brukar vara allmänt formulerade och tillåter forskaren att ställa uppföljande frågor till 

respondenten (Bryman, 2011, s. 206). Denna typ av metod är att föredra för vår studie 

eftersom semistrukturerade intervjuer underlättar själva frågandet och registreringen av 

svar gentemot ostrukturerade intervjuer. Dessutom kommer det vara svårt att behålla 

fokus i intervjuerna för att spegla vårt intresse och inte respondenternas ståndpunkter, 

vilket enligt Bryman (2011, s. 413) är fallet i ostrukturerade intervjuer. 

 

Under de semistrukturerade intervjuerna har ett objektivt synsätt applicerats. 

Respondenternas svar har inte tolkats, utan endast observerats utifrån respondenternas 

respons. Det deduktiva angreppssättet ämnar relatera teori till empiri vilket inneburit ett 

utgående från studiens operationella teori, modellen för indirekta utsläpp, vid 

framtagande av intervjuernas frågeschema. De semistrukturerade intervjuerna har inte 

subjektivt tolkats, utan snarare objektivt besvarat studiens deducerade 

problemformulering. Kvalitativa studier förknippas vanligtvis med ett induktivt synsätt 
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och teorigenerering, men som tidigare argumenterats för i denna uppsats skall detta inte 

ses som absoluta sanningar. Det finns tidigare undersökningar som visar att det är 

möjligt att använda sig av kvalitativa undersökningsmetoder för att testa teorier och 

enligt Bryman & Bell (2013, s. 49) kan en undersökning mycket väl innehålla drag som 

förknippas med motsatt forskningsdesign. De svårigheter som brukar lyftas upp med 

kvalitativ forskningsmetod är att det är svårt att replikera och generalisera studiens 

resultat. Dessutom finns uppfattningen att forskningen till för stor del styrs av forskarens 

egna uppfattningar och tolkningar (Bryman & Bell, 2013, s. 391). Eftersom denna studie 

primärt inte ämnar skapa ett generaliserbart resultat anses detta inte utgöra något 

problem.  

5.2.1 Konstruktion av intervjumall 

Intervjuerna som studiens undersökning bygger på är semistrukturerade vilket i regel 

med Brymans åsikt (2011, s. 206) innebär att intervjuaren utgår ifrån en uppsättning 

frågor som kan beskrivas som ett frågeschema. Ordningsföljden på frågorna kan variera 

och brukar var allmänt formulerade. Intervjuaren har också utrymme att ställa 

följdfrågor till de svar som uppfattas vara viktiga, detta kallas för uppföljningsfrågor. 

Det frågeschema som forskaren använder sig av kan innehålla specifika teman men 

behöver inte alltid ställas i samma ordningsföljd som planerat. Intervjuprocessen är enigt 

Bryman (2011, s. 415) flexibel och tonvikten ligger på samspelet mellan forskare och 

respondent.  
 

Eftersom de personer som utgör studiens respondenter är kompetenta och innehar olika 

arbetsuppgifter inom Polarbröd har det fallit sig naturligt att utforma studiens 

frågeschema efter dessa personer. Frågeschemat skiljer sig andra ord mellan de olika 

respondenterna, eftersom fokus skiftar mellan olika kategorier från utsläppsmodellen. 

Anledningen till detta är att anpassa intervjufrågorna så väl som möjligt utefter den 

information varje respondent kunnat bistå med. Ingående frågor kring vissa kategorier 

skulle för vissa respondenter vara av liten relevans och inte generera något specifikt 

värde till denna studie. Det som är gemensamt intervjuerna emellan är de inledande 

bakgrundsfrågorna eftersom dessa anses ge en bättre helhetsbild till intervjun samt 

skapar en förståelse för respondentens utgångsläge.  
 

Repstad (2007, s. 87) styrker belägget med att en intervju skall minimera oväsentlig 

information vilket han menar sker om forskaren noga planerar sin studie och dess 

tillvägagångssätt. Utifrån denna aspekt har vi varit mycket noga med att utforma 

studiens frågeschema utifrån studiens syfte, problemformulering samt teori men även 

vilken yrkesroll respondenten innehar. För att uppnå ett bra resultat med intervjuerna, 

vilka besvarar studiens problemformulering utifrån vald teori har vi noga tänkt igenom 

studiens referensram och med omsorg valt den semistrukturerade intervjumallen. De 

intervjumallarna som i denna studie valts bort är strukturerade intervjuer samt 

ostrukturerade intervjuer. Den strukturerade intervjun anser att en standardiserad 

intervjumall ska användas med specifika frågor och utan tillåtelse för respondenterna att 

associera fritt. Dessutom förbjuder denna mall forskaren från alla ställa uppföljande 

frågor (Bryman & Bell, 2013, s. 482-485). Eftersom vi ämnat låta respondenterna ge fria 

svar på våra frågor samt skapa möjligheten att ställa uppföljande frågor, är denna 

intervjumall inte aktuell. Den ostrukturerade intervjumallen anser att forskaren i 

undersökningen endast ska ställa inledande frågor för att sedan låta respondenten 

associera helt fritt kring ämnet, vidare kan den ostrukturerade mallen liknas vid ett 

vanligt samtal (Bryman & Bell, 2013, s.484-485). Denna intervjumall är inte aktuell för 
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studien eftersom vi under undersökningen ämnat ha ett tydligt tema under samtalet och 

tydliga frågor med respondentens svar.  
 

Enligt Patel & Davidsson (2011, s. 86) är det viktigt att forskaren är säker på att studiens 

frågor behandlas och följs upp under intervjun samt att frågorna lämpad sig för 

respondenten. För att applicera detta på vår studie genomfördes en pilotintervju med vår 

handledare från Polarbröd. Valet av respondent för pilotintervjun grundar sig i att denna 

person har en inblick i Polarbröds verksamhet, och kan på så sätt indikera om frågorna 

är relevanta och uppfyller sitt syfte. Intervjuns frågeformulär skickades även till vår 

uppsatshandledare från Umeå Universitet för att säkerställa att de vetenskapliga 

aspekterna inkluderats. Genom denna återkoppling samt responsen från pilotintervjun 

kom att hjälpa oss att utveckla intervjumallen ytterligare och att skapa de bästa 

förutsättningarna för studiens empiri. Enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 113) är det 

viktigt att forskaren inleder intervjun med att intervjupersonen får instruktioner om 

studien och dess syfte. Detta har vi gjort då varje respondent fått ett e-post skickat till sig 

med en presentation av oss samt vad studiens syftar att undersöka. För att läsa dessa 

presentationer hänvisas läsaren till appendix två. 

 

Vidare har respondenterna även blivit informerade om den teoretiska modell som 

föreligger för studiens undersökning samt de frågor vi avser att ställa. Anledningen till 

att vi ville informera respondenten om denna information innan intervjuns skede är för 

att intervjupersonen skulle få möjlighet att komma så förberedd som möjligt till 

intervjun för att kunna besvara frågorna på bästa möjliga sätt. Eftersom den teori 

studiens avser att deducera genom intervjuer får ses vara relativt komplex och 

komplicerad ansåg vi att det var av extra vikt att ge respondenten extra tid för att skapa 

en förståelse för denna. För att läsa den information som presenterades för 

intervjupersonerna hänvisas läsaren till appendix ett och tre. Vid själva intervjutillfället 

återkopplade vi till det e-post som skickats för att säkerställa att intervjupersonen hade 

fått rätt förståelse. Ytterligare en genomgång av utsläppsmodellen skedde även strax 

innan intervjuns frågemoment satte igång där en modell över utsläppen visades, samt en 

modell skapad av oss utifrån Polarbröds livscykelanalys för att skapa ytterligare 

förståelse. 
 

Vid framtagandet av intervjumallen använde vi oss av olika övergripande ord. Som vi 

nämnde ovan inleddes intervjun med bakgrundsfrågor för att sedan fortlöpa med frågor 

kring utsläppsmodellens kategorier. Dessa frågor ställdes utifrån tempusformerna 

presens och futurum samt utifrån indikatorerna identifikation, synliggörande, behov, 

påverkan och mätbarhet. Dessa indikatorer används då vi identifierat dessa som centrala 

i den teoretiska modellen. Vidare strävade vi efter att använda ett språk med terminologi 

som redan används på Polarbröd som exempelvis uthållig försörjning och 

fjärrtransporter, för att ytterligare skapa en förståelse för den indirekta utsläppsmodellen 

utifrån Polarbröds perspektiv. 

5.2.2 Genomförande av intervjuer 

Utifrån studiens samarbete med Polarbröd bestämdes att det empiriska materialet skulle 

insamlas från företaget. Med denna insikt och med ett intresse från Polarbröds sida har 

denna studie inte haft några större problem med access och tillgänglighet till information 

kring företaget. Vidare stod det från början av studien klart att Polarbröd i största 

möjliga mån skulle finnas tillgängliga för intervjuer. Då vi i det skede av uppsatsarbetet 

kom till utformandet av intervjuerna kontaktade vi de personer som vi ansåg kunde vara 



 42 

relevanta respondenter till vår intervjumall. Kontakten skedde som tidigare nämnt, via 

vår kontaktperson på Polarbröd och via e-post.  
 

Som forskare innebär den kvalitativa intervjun att man innefattar en central roll. Därför 

är det viktigt att under intervjun bära med sin denna medvetenhet för att vara 

reflekterande kring hur respondenten kan påverkas. Forskaren har enligt Patel & 

Davidsson (2011, s. 82) ett ansvar för att skapa rätt förutsättningar under intervjun och 

för att göra respondenten bekväm när de uppger sina svar. Intervjuerna har därför inletts 

med att informera respondenten om studiens etiska aspekter som intervjuns frivillighet 

och anonymitet. För att läsa mer om studiens etiska aspekter hänvisar vi läsaren till 

avsnitt 3.9. I linje med forskarens ansvar att skapa en trygghet för respondenten under 

intervjun har vi som forskare arbetat för vår lyhördhet gentemot respondenten för att 

uppfatta när denne inte förstår frågan eller känner sig obekväm. I dessa fall har vi 

omformulerat frågan eller förklarat och exemplifierat frågan mer ingående.  
 

Under intervjun har vi båda deltagit och detta kan ha framkallat en mer pressad känsla 

hos respondenten. Detta är något vi varit medvetna om redan innan intervjuns 

påbörjande och för att reducera denna känsla har vi intagit två olika roller under 

intervjuns gång, där den ena har agerat huvudintervjuare och den andra agerat mer 

passivt och observant. Vi menar att denna uppdelning har decimerat den pressade 

känslan för respondenten eftersom intervjun då mer kan likställas med en diskurs mellan 

två personer. Denna uppdelning har även varit till fördel för vår roll som intervjuare då 

den personen som inte varit huvudintervjuare har ansvarat för den tekniska delen vilket 

har gett huvudintervjuaren möjlighet att fokusera fullt ut på respondenten och intervjun i 

dess praktiska form. Detta har enligt oss gjort oss som forskare mer lyhörda för 

intervjusituationen och respondentens gensvar. Vi har under intervjuerna uppmuntrat 

respondenterna genom att påpeka att alla svar är bra svar. 
 

Intervjun har praktiskt genomförts utifrån den konstruerande intervjumallen. Detta har 

gett intervjun en tydlig röd tråd med specifika teman som berörts. Som tidigare beskrivet 

har en av oss agerat huvudintervjuare vilket inneburit att denne person ställt alla frågor 

och ansvarat för uppfattningen om respondenten svarat på den fråga vi avsett att få svar 

på. Anledningen till varför vi har lagt ett huvudansvar på en av oss är för att undvika den 

oorganiserade känsla vi anser hade skapats om vi båda hade ställt frågor omlott. Vi anser 

att det har varit viktigt att intervjun innefattar en strukturerad form för att göra det 

enklare för respondenten att känna sig bekväm. Om det har varit frågor som den passiva 

av oss anser inte blivit besvarade har dessa frågor ställts i slutet av intervjun. Vidare har 

huvudintervjuaren enligt den semistrukturerade intervjukonstruktionen haft möjlighet att 

ställa uppföljandefrågor, vilket även har gjorts. Dessa frågor har ställts i syfte att finna 

en djupare förståelse och inblick i vissa frågor och vi är medvetna om att dessa frågor 

även i någon mån kan ses som ledande. Under vår tolkning och bearbetning av det 

empiriska materialet har vi haft detta i åtanke.  
 

Intervjuerna skedde under vecka 16 och 17 i Polarbröds lokaler belägna i Umeå. 

Genomförda intervjuer är 11 stycken till antalet och har pågått mellan 21 och 58 

minuter. Fem av intervjuerna har genomförts via videokonferensanläggning, eftersom 

dessa respondenter har befunnit sig i Älvsbyn, där Polarbröd också har kontor. Under 

dessa intervjuer har vi befunnit oss på Polarbröds kontor i Umeå och använt deras 

videokonferensanläggning för att ringa respondenten som befunnit sig på Polarbröds 

kontor i Älvsbyn. Under genomförandet av dessa intervjuer har vi kunnat se 

respondenten via en kamera och respondenten har sett oss på samma sätt. Vidare har 
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dialogen skett genom mikrofoner. Uppfattningen är att denna typ av teknik har fungerat 

väldigt bra och inte stört intervjun på det hela taget. Tekniken har inte ställt till med 

besvär som har stört intervjun. Däremot har vi i dessa intervjuer gått miste om den 

direkta kontakten som uppstår vid ett fysiskt möte. Det är möjligt att detta har påverkat 

både respondenten och oss som intervjuare i den mån att vi känt oss mindre trygga och 

haft svårare att uppfatta kroppsspråk och liknande stämningsindikatorer som kan vara 

avgörande i en tolkning. Denna insikt har vi burit med oss i vår bearbetning av det 

insamlade materialet.  

5.2.3 Kritik av tillvägagångssätt 

Jacobsen (2002, s. 359) menar att den uppfattning som studiens respondenter har utgör 

studiens primärdata. Han menar att det därför är viktigt att kritisera denna uppfattning 

för att säkerställa att respondenterna anger korrekt information. De fyra kriterierna som 

Jacobsen (2002, s. 359) rekommenderar att studiens primärdata ska kommenteras utifrån 

är närhet, kunskap, vilja och kontext. Dessa kriterier utgör en grund för att kunna 

bedöma under hur väl förutsättningar respondenten har kunnat ange sanna svar. 
 

Närhet innebär enligt Jacobsen (2002, s. 359) att respondenterna som deltar i studien 

refererar till situationer som de själva varit en del av och därför går det att anse att 

personerna är en förstahandskälla till informationen. Kriteriet om kunskap innebär att 

respondenten anses inneha väl tilltagen information om det som studien avser att 

undersöka (Jacobsen, 2002, s. 359). Vi anser att båda dessa kriterier är uppfylla under 

samtliga intervjuer vilket vi tror främst beror på att intervjumallen och dess frågor 

skräddarsytts utefter intervjupersonen. De frågor som har ställts har ställts just för att vi 

ansett att just den respondenten skulle ha kunnat ge oss gedigen information. Detta har 

förmodligen gjort det lättare för respondenten att besvara våra frågor genom att referera 

till att självupplevda situationer men även eftersom intervjupersonen besuttit information 

och kunskap kring just de fokusområdena.  
 

Vilja innebär enligt Jacobsen (2002, s. 359) att respondentens vilja att lämna information 

och att den lämnade informationen inte anses vara oärlig och självkritisk. Vi anser att 

detta kriterium är tillfredsställt då vi upplever att respondenterna svarat sanningsenligt 

under intervjuerna. Däremot kan kritik riktas mot studien då den är en fallstudie och 

respondenternas subjektiva position som anställda på detta företag kan anses ha påverkat 

deras svar. Trots denna aspekt anser vi att respondenternas svar anses vara tillförlitliga. 

Det fjärde och sista kriteriet kontext diskuteras enligt Jacobsen (2002, s. 359) i vilken 

kontext studien har utförts. Eftersom samtliga intervjuer har utförts i avskilda rum i 

Polarbröds lokaler i Umeå anser vi att studiens kontext har skapat förutsättningar för att 

respondenterna kunnat lämna korrekt information. Även de intervjuer som genomförts 

via videokonferensanläggning har utförts då både respondenterna och vi som intervjuare 

befunnit oss i avskilda rum och av denna anledning anser vi att respondenten inte behövt 

vara orolig för att någon annan skulle höra samtalet och därmed känt sig begränsade i 

sina svar.  

5.2.4 Bearbetning och tolkning av intervjuer 

Inom kvalitativa studier finns enligt Trost (2004, s. 147) inte några färdigskrivna regler 

för hur studiens empiri ska bearbetas rent tekniskt. Det är dock vanligt att forskare 

transkriberar sitt material efter genomförd intervju vilket förutsätter att forskaren spelar 

in intervjun med respondenten för att sedan skriva ut vad som sagts under intervjun. 

Forskaren är ofta även intresserad av hur respondenterna förmedlat informationen 

eftersom detta kan vara avgörande för intervjuns fullständiga redogörelse. Att spela in 
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för att sedan transkribera intervjuer underlättar även genomförandet av intervjun 

eftersom forskaren inte behöver lägga ner tid på att anteckna under själva utförandet. 

Bryman (2011, s. 428-429) menar dock att det är viktigt att vara medveten om att 

inspelning av intervjun även kan framkalla en negativ inverkan på intervjuns kvalité 

eftersom respondenten i vissa fall kan känna sig obekväm med att spelas in på band 

vilket kan göra personen osäker och nervös.  
 

Trost (2004, s. 55-57) menar att det finns fördelar med att inte transkribera intervjun, 

utan att endast anteckna under genomförandets gång eftersom han anser att de delar av 

intervjun som är irrelevanta automatiskt kopplas bort. Vidare menar Trost (2004, s. 157) 

att transkriberingsprocessen är ansträngande och tidskrävande och att detta tar onödig tid 

från forskarens fokus. Trots denna kritik mot metoden med transkriberingen har vi valt 

att transkribera alla intervjuer eftersom denna metods fördelar med att behålla 

intervjupersonens ordalag och uttryckssätt leder till en mer fullständig bild av 

respondenternas svar. Med detta beslut har alla genomförda intervjuer spelats in och 

sedan transkriberats. För att underlätta transkriberingsprocessen har vi använt oss av ett 

tekniskt transkriberingsprogram där vi kunde reglera hastigheten på samtalet. Detta har 

hjälpt oss att uppfatta alla delar i respondentens formulering för att få en mer nyanserad 

bild av samtalet. Intervjuerna har transkriberats i sin helhet för att inte försumma viktig 

information. 

5.3 Innehåll- och dokumentanalys 
Denna studie består av en innehåll- och dokumentanalys. Denna del är ett komplement 

till studiens semi-strukturerade intervjuer med syfte att stärka studiens empiri. Innehåll- 

och dokumentanalyser anses tillhöra kvantitativ forskning. En innehålls- och 

dokumentanalys är enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 129) en metod där forskaren 

analyserar skriftliga dokument och dess initiala innebörd. Analysmetoden kan ofta 

användas som ett komplement till andra metoder av datainsamling och används vanligen 

inom forskningen för att kvantifiera ord i texter utgående från studiens syfte och 

problemformulering (Johansson-Lindfors, 1993, s. 129). Metoden ger forskaren en 

design för att systematiskt beskriva innehållet i en text. I studiens innehåll- och 

dokumentanalys har Polarbröds nuvarande dokumentation och information kring deras 

miljöarbete studerats med fokus på Polarbröds nuvarande hållbarhetsredovisning.  

5.3.1 Bearbetning av innehåll- och dokumentanalys 

Studien innehåller en innehåll- och dokumentanalys för att skapa en starkare bild av 

Polarbröd som företag idag. Denna bearbetning har skett utifrån informationsdokument 

som vi erhållit från Polarbröd samt den information som finns tillgänglig publikt. 

Informationen har lästs och analyserats flera gånger för att urskilja vilka faktorer som är 

centrala hos Polarbröd idag. Vidare har vi genom bearbetning av denna information 

skapas oss en bild av med vad Polarbröd arbetar idag, hur de arbetar idag och hur de 

avser att arbeta mot sina uppställda mål. Informationen har även gett oss en inblick i 

företaget och dess styrning samt hur organisationen arbetar. Vi har genom innehåll- och 

dokumentanalysen skapas oss en djupare förståelse för organisationens olika 

arbetsavdelningar och hur dessa arbetar. Genom dokument har Polarbröds historia 

framgått tydligare vilket har hjälpt oss att identifiera företagets värderingar och kultur.  

 

Under analysen identifierade vi fyra indikatorer som är en del av Polarbröds 

hållbarhetsmål till år 2022 vilka vi har valt att underbygga studiens empirikapitel på. För 

att kunna undersöka Polarbröd utifrån studiens indirekta utsläpps modell anser vi att det 
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är av vikt att utgå från Polarbröds verksamhet för att operationalisera modellen på 

företaget.  

5.4 Empiri och analysframställning 
Efter transkriberingen av intervjuerna påbörjades analys och empiriframställning av det 

insamlade materialet. Detta arbete inleddes med att läsa igenom det framtagna materialet 

för att identifiera vilka delar som rör studiens syfte och som kan ha en betydelse för att 

besvara studiens problematik. Genomläsningen av materialet gav oss även ett 

helhetsintryck av intervjuerna. Därefter strukturerades materialet utefter fyra olika 

faktorer som består av Polarbröds hållbarhets mål till år 2022. Vi anser att dessa mål är 

så pass västenliga i Polarbröds hållbarhetsarbete utifrån vår innehållsanalys och därför 

kommer studiens empiri att framställas utefter dessa fokusområden vilka är; hållbara 

råvaror, fossilfria transporter, fossilfritt emballage samt självförsörjande på fossilfri 

energi. Studiens deduktiva utgångspunkt innebär att studiens teoretiska ramverk har 

legat till grund dels för hur det empiriska materialet har analyserats då analysen baserats 

på studiens teoretiska modell. Med den deduktiva ansatsen och det positivistiska 

synsättet har vi även utgått från den teoretiska modellen för att strukturera studiens 

empiri. Detta innebär att vi adderat till de faktorer vi identifierat som viktiga för 

Polarbröd, även identifierat faktorer som är viktiga för den teoretiska modellen. 

Sammanfattningsvis består därför studiens empiri av faktorer vi identifierat som viktiga 

för Polarbröd men även faktorer som är viktiga för modellen för indirekta utsläpp. 
 

Som beskrivet i avsnitt 2.11 om studiens etiska aspekter är sekretess en viktig riktlinje 

under kvalitativa studier, vilket innebär att inte låta respondenternas privata information 

avslöjas.  Vi har därför valt att anonymisera respondenterna genom att ge dem 

förkortningar. Dessa förkortningar fortlöper från R1 upp till R11. Bokstaven R står för 

ordet respondent och den bakomliggande siffran är slumpmässigt utvald. Vi finner det 

för studien dock relevant att berätta vilken avdelning som respondenten sammankopplas 

med eftersom vi anser att detta tillför ett mervärde och extra dignitet till respondenternas 

svar. Nedan beskrivs i en modell vilken avdelning respondenten tillhör. 
 

 
Figur 15. Egen modell över studiens respondenter och dess avdelningstillhörighet 

 

 

Då det empiriska materialet sammanställts och strukturerats inleddes en 

tolkningsprocess av det empiriska underlaget. I studiens tolkning avser vi att identifiera 

samband och motiv mellan Polarbröd och studiens teori för att skapa en förståelse för 

Polarbröds strategi ur studiens teoretiska perspektiv. Utifrån detta ämnar vi att analysera 

studiens empiriska underlag utifrån utsläppsmodellens fyra affärsmål för att studera 

modellen lämplighet. 
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6. Polarbröd AB 
I detta kapitel redogörs studiens empiriska framställning vilket studiens 

semistrukturerade intervjuer och innehåll- och dokumentanalys lagt grunden för. 

Polarbröds verksamhet presenteras samt deras hållbarhetsarbete och vad dessa 

innebär. Vidare framhålls Polarbröds hållbarhetsmål som verksamheten ämnar uppnå 

till år 2022.  

6.1 Varför arbeta mot uthållig försörjning? 
I Polarbröds hållbarhetsredovisning från åt 2013 går att läsa om företagets centrala 

beståndsdelar; ”Redan från starten är en av Polarbröds hörnstenar att använda våra 

resurser så effektivt som möjligt, med minsta möjliga miljöpåverkan. Inom företaget 

finns en äkta stolthet över det geografiska ursprunget i Norrland och ett stort 

engagemang och glädje över den rena, friska och oförstörda natur som finns där vi 

verkar.” (Polarbröd AB, 2013 s. 6) R3 menar att det ligger i Polarbröds DNA att 

ständigt förbättra sig. R3 förklarar att Polarbröds belägenhet i Norrland är en logistisk 

nackdel som gör att Polarbröd först måste frakta råvaror och material väldigt långt till 

deras produktion för att sedan frakta tillbaka en förädlad produkt långt ifrån dem igen. 

Detta har gjort att Polarbröd under alla år tvingats vara mer resurseffektiva jämfört med 

deras konkurrenter. Inom Polarbröds operationella kontroll är företaget därför oerhört 

resurseffektivt. R3 utvecklar med att säga: ”Hela konceptet med frysning av brödet 

handlar om att hålla nere spill nivåer så mycket som möjligt, att kunna nyttja 

anläggningar och kunna nytta resurser på bästa sätt. Produktion i tre skift, långa serier 

dygnet runt och väldigt lite produktionsspill. Vi distribuerar sedan fryst och plockar 

fram det på marknaden den dagen vi behöver det. Detta är ett unikt koncept som gör att 

spillet i butik blir väldigt litet.” Även R5 menar att det ligger i Polarbröds DNA att 

använda sig av ekonomisk och ekologisk resurseffektivitet. Vidare belyser R1 att 

Polarbröd idag jobbar väldigt systematiskt med de processer som Polarbröd AB själva 

kontrollerar, det vill säga deras produktion. ”Vi har redan ställt om till förnybar energi 

och vi har ju också ammoniak i våra frysanläggningar med mera”. Det framgår tydligt 

från de flesta av respondenterna att för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet på 

längre sikt måste Polarbröd byta ut de ohållbara försörjningsflödena; ”Vi har ett behov 

av en samhällsförändring” uttrycker sig R1.  

 

Polarbröds hållbarhetsredovisning beskriver vilka svårigheter som kan vänta; ”De miljö- 

och klimat hot världen står inför påverkar oss alla och där har alla ett ansvar. … Att 

sträva efter en hållbar utveckling där vi ständigt förbättrar oss är avgörande.” 

(Polarbröd AB, 2013 s. 6) R5 belyser hur viktig miljöfrågan är genom att säga; ”Inga av 

den moderna världens försörjningsflöden är hållbara”. Hon menar att dagens samhälle 

är ohållbart och att Polarbröd ser det som deras uppgift att försöka ställa om sina 

försörjningsflöden. När vi frågar R1 varför det är viktigt för ett företag att titta på sina 

indirekta utsläpp säger hon, ”Det är för att ha större relevans. Det finns kollegor till oss 

i branschen som slår sig för bröstet för att de har fossilberoende produktion. Ja det kan 

man ju ha, det kan man ju vara glad för. Men det räcker inte, det är ju ändå inte 

hållbart.” 

 

Inom Polarbröd är ett flertal personer mycket kunniga inom miljöproblematiken och de 

är även väl medvetna om var i Polarbröds totala värdekedja företaget påverkar miljön 

negativt. Vikten av kunskap inom området är något som blir belyst av flera 

respondenter; ”jag skulle vilja säga att det är hela problemet med 

hållbarhetsproblematiken; förståelsen.”. Det framgår tydligt att Polarbröd arbetar 
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systematiskt för att öka företagets kunskap inom området på, både kort och lång sikt, 

dels genom marknadsanalyser och omvärldsbevakning. Detta är något som även 

bekräftas i Polarbröds hållbarhetsredovisning; ”vi kan inte längre hålla oss innanför 

våra snäva systemgränser utan måste långsiktigt ta ansvar för Polarbrödets väg från 

jordbruksmark tillbaka till jordbruksmark.” (Polarbröd AB, 2013, s. 8). Det största 

drivet hos Polarbröds anställda idag är just vetskapen om hur negativt mänskligheten 

påverkar planeten samt genom att se den miljöpåverkan som finns inom Polarbröds 

värdekedja. R5 berättar att hon dagligen uppdaterar sig inom området genom sitt arbete 

med omvärldsbevakning. När hon svarar på hur hon jobbar med hållbarhet svarar hon, 

”ja, det genomsyrar allt jag gör”.  

 

 

 
Figur 16. Egen modell över Polarbröd. (Polarbröd AB, 2013 s. 4) 

 

I Polarbröds hållbarhetsredovisning från år 2013 beskrivs att företaget har gjort tre 

livscykelanalyser för att kartlägga företagets miljöbelastning. ”Tillsammans med SIK, 

Institutet för Livsmedel och Bioteknik, har Polarbröd vid tre tillfällen (1998, 2007 och 

2008) gjort livscykelanalyser med avseende på koldioxidutsläpp och energiåtgång.” 

(Polarbröd AB, 2013 s.6). Resultat från livscykelanalyserna visar att bröd har en 

klimatpåverkan vilken till stor del kommer från jordbruket; ”50 procent av brödets 

klimatbelastning kommer från jordbruket.” R4 menar att Polarbröd även från annan 

forskning vet att jordbruket som det bedrivs idag har en stor påverkan på miljön vilket 

inte anses hållbart; ”Vi som brödleverantör har ett ansvar att agera, vi vill ha hållbara 

råvaror, vi vill ställa om. Vi har därför ett långsiktigt mål – 100 procent hållbara 

råvaror år 2022 och vi jobbar mot det.” Polarbröd agerar utifrån den kunskap som vi 

har om brödets och jordbrukets miljöpåverkan menar R4 och säger; ”Vi frågade inte 

konsumenter innan vi började jobba med hållbara råvaror, vi började jobba utifrån 

kunskapen. Sen vet vi att konsumenter menar att företag har ett ansvar att ha koll på de 

negativa konsekvenserna av sin verksamhet och ett ansvar att agera för att minska dem. 

Vi håller med konsumenterna och vi försöker ta vårt ansvar.” 

•Polarbröd bakar och marknadsför goda och sunda 
brödprodukter på ett hållbart sätt från Norrland till 
världen. 

Polarbröds Affärsidé 

•Polarbröd är ett familjeföretag med hundraåriga 
traditioner i norrländsk brödkultur. Under de 41 år 
aktiebolaget funnits har det vuxit från ett litet 
familjebageri till Sveriges tredje största producent av 
matbröd, med 382 anställda. Företaget har sitt 
huvudkontor i Älvsbyn, Norrbotten. Där ligger också 
de största bagerierna. Polarbröd har ytterligare två 
bagerier i Bredbyn och Omne, söder om Örnsköldsvik. 
Dessutom finns ett marknadskontor i Umeå. 

Polarbröds organsation 

•Polarbröds största och vikigaste marknader är svensk 
dagligvaruhandel, där vi samarbetar med Polfärsk Bröd 
AB. Svenska Daglig varuhandeln står för 74 procent av 
försäljningen. Export: 19 procent. Storhushåll och 
industri: 7 procent. Norge och Frankrike är de två 
största exportländerna. 

Våra marknader 
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När vi frågar R8 var det finns behov att minska Polarbröds utsläpp berättar han att 

Polarbröd framförallt identifierat produktionen av Polarbröds insatsvaror som en viktig 

del att försöka påverka; ”alltså i klartext lantbrukare och odlare.” Han menar att en stor 

del av de utsläpp som sker i värdekedjan kommer från just jordbruksproduktionen och 

att det därför är viktigt att koncentrera sig på dessa i Polarbröds hållbarhetsarbete. R8 

nämner även transporter som ett område som leder till en stor miljöpåverkan i 

Polarbröds värdekedja. Råvaror från jordbruksleden och transporterna utgör med dessa 

resonemang Polarbröds största fokusområden eftersom de står för den största 

miljöpåverkan; ”det handlar om råvaror i produktionen och det handlar om transporter 

av råvaror till oss”. Dessa fokusområden är en del av de hållbarhetsmål som Polarbröds 

ledning fastslagit att företaget ska arbeta med. En anledning till att Polarbröd anser att 

det är viktigt att koncentrera sig på hållbarhetsfrågorna är för att ledningen fastslagit ett 

mål om att finnas i 133 år till. ”Vi har varit verksamma i fem generationer och vi vill 

gärna se vad vi kan göra för att fortsätta lika länge, och då måste då måste flödena vara 

hållbara, annars går det inte” säger R1.  

 

År 2012 hade Polarbröd varit verksamma i 133 år och identifierade då målbilden att vara 

verksamma i 133 år till. Utifrån denna önskan togs beslut med fokus på externa frågor, 

något som bekräftas av R1; ”det som vi idag har valt att fokusera på är utanför vår 

påverkan”. För att lyckas att verka i 133 år till är Polarbröd beroende av att hela 

värdekedja finns kvar. I linje med detta resonemang förs det kontinuerligt en dialog i 

hela Polarbröds värdekedja för att få kunskap och hitta lösningar som successivt ska 

skapa mer hållbara förändringar. R5 berättar att Polarbröd exempelvis är beroende av 

Polfärskts lönsamhet och därmed indirekt beroende av Polfärskts försäljning till 

slutkonsumenten. ”Så vi är ju väldigt beroende av att flera som är delaktiga. Och det är 

ju som en chansning att se om vi lyckas eller inte.” Polarbröd är även i stort behov att få 

deras produkter accepterade av handeln, detta är något som flera intervjuade 

respondenter bekräftar. ”Vi lever ju i en miljö där handeln har väldigt stor makt” säger 

R1. Polarbröd som brödproducent är mycket beroende av jordbruket och därmed även 

jordens klimat. En förändring i jordens klimat eller en minskning av de resurser 

Polarbröd är beroende av kan därför få en stor inverkan på Polarbröds verksamhet, vilket 

många av de tillfrågade respondenterna belyser. 

 

För att arbeta med hållbarhet har Polarbröd fastslagit ett antal fokusområden som går att 

läsa om i Polarbröds hållbarhetsredovisning; ”Polarbröds ledning fastslog fyra miljömål 

som kommer bli fokusområden fram till år 2022.” säger R4. Dessa fyra miljömål är 

något som samtliga respondenterna nämner under de genomförda intervjuerna. R1 

uttrycker ”Vårt mål är att inom åtta år ska vi ha en produktion där infrakterna är 

fossilfria, produktionen är fossilfri, utfrakten är fossilfri.” Många av respondenterna 

anser att det är viktigt att ha tydliga mål och för att kunna förändra de uppsatta 

fokusområdena. ”Det gäller att fokusera på det som ger mest effekt och då tror jag att vi 

har rätt många års arbete med just det här områdena som vi är på redan nu. Det vill 

säga råvaror, energi, frakter och emballage.” berättar R8.  

 

Att det finns utvecklingsmöjligheter för Polarbröd inom uthållig försörjning bekräftar 

R1 som menar att det finns hur mycket arbete att som helst att göra; ”det är bara en 

avvägning mellan resurser, därför att det finns hela tiden balansen mellan kort och lång 

sikt”. Hon berättar att man på kort sikt vill göra ”snabba åtgärder” och att man på lång 

sikt vill göra ”långsiktigt bärkraftiga åtgärder.” Vidare berättar R1 att det är viktigt att 
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få med sig konsumenter och kunder i hållbarhetsarbetet och att Polarbröd ständigt för 

diskussioner för att bedriva detta arbete. Hon berättar att frågan är komplex och att det 

hela tiden är en avvägning mellan pris och kvalité för att hitta den rätta balansen. R1 

menar att Polarbröds hållbarhetsarbete egentligen bara är ett sätt att prata om pris kontra 

kvalité på både kort och lång sikt. 

6.2 Organisationen och prioriteringar i hållbarhetsarbetet 
Polarbröds värdekedja innehåller flera olika områden och för att arbeta successivt mot 

sina hållbarhetsmål så prioriterar Polarbröd vissa delar av värdekedjan som en första 

punkt på agendan. R5 förklarar att Polarbröd fokuserar på begreppet försörjning och att 

de för att identifiera vilka områden man ska arbeta med fokuserar på vilka 

försörjningsflöden som Polarbröd är ansvarig för att ställa om. Polarbröd är ett företag 

med syfte att producera bröd till försäljning och R5 menar utifrån detta att företaget 

fokuserat på att minska utsläpp som genereras i alla aktiviteter som krävs för att ett bröd 

ska kunna produceras. Flera av de tillfrågade respondenterna berättar att Polarbröd även 

fokuserar på att minska sitt svinn i hela värdekedjan. Vidare bekräftar respondenterna att 

Polarbröd kämpar för att inte slösa bort den dyrbara insatsvaran som de färdiga bröden 

innehåller. För att lyckas med detta menar R5 att utsläpp och miljöpåverkan från den 

primära produktionen måste minskas, men att det även kräver att Polarbröd måste se till 

att det producerade brödet äts upp, och inte kastas. 

 

R3 beskriver företaget Polarbröds som två huvudprocesser där den ena består av 

produktion och logistik, och andra delen av marknadsavdelningen. Inom dessa två 

processer har Polarbröd sin huvudsakliga verksamhet, tillverkning, försäljning och 

marknadsföring. R8 beskriver företaget i liknande termer och berättar att Polarbröds 

huvudprocess består av aktiviteter som förbrukar energi och insatsvaror. Han menar att 

dessa processer är mest givna och naturliga att påverka för att nå en hållbar förändring 

och Polarbröds hållbarhetsredovisning från 2013 bekräftar samma tankesätt; ”polarbröd 

belyser specifikt att de måste engagera sig i både odling och återvinning. Transporter är 

en central fråga för Polarbröd. De vill även belysa att ut ett globalt perspektiv är själva 

matproduktionens kretslopp det viktigaste och det svåraste.” (Polarbröd AB, 2013, s. 8) 

R1 menar att Polarbröd i och med detta påverkar den indirekta miljöpåverkan och att 

företaget då väljer att fokusera på en påverkan inom sin operationella verksamhet. Hon 

menar i likhet som R8 att Polarbröds arbete ger mest effekt genom att ”börjar gräva där 

man står”. Hon berättar vidare att Polarbröd genom denna strategi börjar arbeta med de 

frågor som är närmast Polarbröds kontroll för att sedan gå vidare i värdekedjan; ”Vi 

backar ett steg bakåt i kedjan och säger: Hur odlas det här?”, och menar att först då 

frågor kan börja ställas till leverantörer. 

 

Ett flertal av respondenterna beskriver att Polarbröds strategi för att uppnå en förändring 

är genom dialog med parters till företaget, där de berättar om sitt arbete och uppmuntrar 

till ett engagemang hos motparten; ”vi vill göra det här, kan ni hjälpa oss?” Flera 

respondenter lyfter även vikten av samarbete och berättar att detta även är något man vill 

kommunicera med företagets partners; ”vi vill göra det här, vill ni samarbeta?”  I 

Polarbröds hållbarhetsredovisning står skrivet att företaget även öppnar en dialog med 

sina intressenter; ”2012 ställde vi frågan till våra intressenter: Vi har bakat bröd i 133 

år. Vad behöver vi göra för att kunna fortsätt 133 år till?” (Polarbröd AB, 2013 s. 3) R3 

beskriver detta och berättar att Polarbröd exempelvis har en ständigt drivande process 

med deras leverantörer. R5 belyser också dialogen med leverantörerna och menar att 

Polarbröds inflytande i förhandlingen påverkas av maktförhållanden; ”Hur liten spelare 
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är vi?”, ”Har vi någon genomdrivande kraft för att påverka?” Hon menar att dessa 

frågor är avgörande angående Polarbröds ”leverage” i förhandlingar. 

 

För att arbeta med sitt hållbarhetsarbete internt inom företaget så bedrivs ”workshops” 

och projekt för att alla medarbetare ska få en insyn i hur och varför Polarbröd bör agera i 

dessa frågor. Flera respondenter menar att det är viktigt att informera om varför dagens 

försörjningsflöden är ohållbara och om Polarbröds roll i problematiken. R4 berättar att 

alla anställda fått frågan ”hur ser man på hållbarhet?” Vidare menar R4 att det är viktigt 

att få med alla anställda i denna förändring, något som bekräftas av både R7 och R1. 

 

Externt arbetar Polarbröd aktivt med att upplysa sina samarbetspartners och samhället 

om miljöfrågor och vilken förändring som krävs. Många av respondenterna berättar att 

Polarbröd även synliggör sitt miljöarbete och engagemang under Almedalsveckan. Flera 

av respondenterna berättar också att Polarbröds VD och koncernstrateg synliggör 

Polarbröds miljöarbete och vilka mål man ämnar uppnå. R4 berättar att företaget i olika 

sammanhang och events försöker förmedla sin ambition; ”Vi berättar om vad vi har lärt 

oss om hållbarheten och vad som inte är hållbart. Och att vi vill ta vårt ansvar och vara 

en del av lösningen. Vi har tagit fram mål och jobbar systematiskt för att nå målen.” 

 

Polarbröd försöker påverka starka aktörer som har makt och inflytande över 

hållbarhetsfrågor, och R5 menar att dessa aktörer måste ta ett ansvar; ”vi kommunicerar 

utsläpp och ohållbarhet till de som vi tycker kan göra något konstruktivt med 

informationen.” R5 berättar att Polarbröd med denna information väljer att inte fokusera 

på att nå ut till slutkonsument eftersom dessa inte påverkar avgörande beslutsfattande; 

”vi kan inte lägga att systemet är ohållbart på en enskild konsuments axlar … det är de 

som har makt och inflytande över systemet som måste ta ansvaret.” Hon menar att 

Polarbröd sänder fel budskap till fel publik genom kommunikation osäkerhet och 

ohållbara faktorer till konsumenter. Hon berättar även att hon kommunicerar 

miljöproblematiken och Polarbröds agerande genom personliga möten med 

beslutsfattare, det dagliga värvet, kontakter Polarbröd har, via twitter, artiklar och 

bloggposter. 

 

R5 tydliggör att det för att skapa en förändring inte räcker för ett företag att ändra sina 

produktionsflöden; ”att få matförsörjningen hållbar är en utmaning för hela 

civilisationen.” Hon menar att Polarbröd kommunicerar en tydlig målbild om vad som 

ämnas åstadkommas och att Polarbröd arbetar med opinionsbildning för att 

kommunicera att uthållig försörjning är den stora utmaningen, och att det är denna 

problematik som måste lösas. Hon berättar om den förändring som måste ske; ”vi måste 

börja agera, om vi inte ställer om basflödena i samhället så kommer det inte att 

fungera.” Att Polarbröd själva börjat agera för att blir mer hållbara i sina 

produktionsflöden, menar R5 att hon upplever som en självförstärkande spiral och att det 

gör Polarbröd mer intressant för andra företag. Hon säger att Polarbröd blir en unik 

plattform i och med detta handlande, och att detta agerande stärker Polarbröds kraft att 

påverka. 

6.3 Marknadsföring 
Polarbröds konsumenter är inte fokusgruppen för företagets kommunikation för 

miljöarbetet och dess problematik. R1 berättar dock att det idag sker en förändring i 

Polarbröds marknadsföring genom en mer aktiv kommunikation kring miljöarbetet; ”vi 

har ett nytt kommunikationskoncept som vi håller på att lansera nu som heter ovanligt 
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gott. Där försöker vi föra samman smaken på brödet med det goda företaget, där de som 

är intresserade ska få lära sig mer om vårt hållbarhetsarbete och de som inte är så 

intresserade kanske bara kan tycka att vi gör bra grejer. Att ett plusvärde byggs in i 

varumärket, ett slags långsiktigt ansvarstagande.” R1 tillägger att det är viktigt att 

Polarbröd kan stå för sin marknadsföring; ”att vara genuin i grunden och att vi har 

något vi vill säga, vi står för det här.” R1 anser att detta ger en möjlighet för Polarbröds 

slutkunder att vilja betala mer för Polarbröds hållbara produkter i framtiden; ”att stå för 

vad vi gör och att hoppas på att de uppfattar det. Det är ju ändå en spännande tid vi 

lever i. Det gör att man kan skapa förändringar ganska fort och jag tror visst att man 

kan tänka sig att betala mer för en produkt som känns bra.” 

 

I takt med att Polarbröd satsat ett ökat kapital på sitt miljöarbete kan tyckas att 

Polarbröds produkter bör ökat i pris för att finansiera de ökade kostnaderna. Detta är inte 

fallet idag vilket bekräftas av flera respondenter. För att få konsumenter att i framtiden 

vilja betala mer för Polarbröds produkter menar R1 att marknadsföring är en viktig 

kanal; ”Vi vill ju givetvis påverka våra konsumenter och då är det mycket kring 

marknadsföring, alltså hur vi kommunicerar varumärket.”  

 

Både R5 och R1 berättar om att det finns två grader av hållbarhet, grad ett är att ett 

företag blir mer hållbart genom att effektivisera inom företaget. Företaget kan här göra 

en ekonomisk vinst på kort sikt. Man pratar även om hållbarhet som en andra gradering, 

vilket är en förändring som ger kortsiktiga kostnader men en långsiktig ekonomisk vinst. 

Om Polarbröd lyckas positionera sig strategiskt menar R1 att de kan få konsumenter att 

acceptera ett högre pris för en mer hållbar vara; ”Om vi lyckas att få folk att tycka att, ja 

men det här är värt mycket för mig. Det finns ju sådana produkter som kostar jätte 

mycket.” Därmed finns en förhoppning om ett tillämpande av andra gradens hållbarhet. 

6.4 Vilka hinder finns? 
För att kunna förändra det globalt ohållbara samhälle som finns idag menar flera 

respondenter att det behövs regler och lagstiftning; ”det spelar ingen roll idag”. 

Exempelvis så belastas företag idag inte om de kör sin transport med fossildrivet bränsle 

berättar R1; ”vi går före i så mycket som vi kan, men det är ganska svårt eftersom det i 

flertal fall är helt okej att belasta miljön negativt.” R10 berättar om Polarbröds 

exportkunder och menar att samma problematik råder i de sammanhangen; ”i nuläget är 

det svårt att påverka men jag skulle vilja säga att när lagstiftningar kommer till, då 

kommer de att lyssna”. Jordbruksproblematiken anser R1 som en stor och svår fråga och 

menar att vissa av dagens relevanta frågor idag inte får tillräcklig plats; ”det vore 

intressant och se om EU har en idé om hur man ska lösa fosfor frågan, för vi kan inte 

lösa den själva.” Hon menar att det bör ställas högre krav på jordbruket och utvecklar 

resonemanget genom att belysa att jordbrukssektorn står för en stor del av de utsläpp 

som hela samhället gör totalt sett. 

 

Ekonomi och ökade kostnader är något som till stor del styr Polarbröds miljöarbete. R9 

förklarar att många av anledningarna till att Polarbröd inte idag kan ställa krav och 

förändra distributionen inom sin export är på grund av ekonomiska aspekter. Hon menar 

även att Polarbröd idag är en för liten spelare för att kunna ställa krav till sina kunder vid 

export av produkterna. Ekonomin är ett hinder för att nå målet hållbara råvaror år 2022. 

R3 menar att Polarbröds råvarukostnader kommer att öka för att nå målet vilket även 

betyder att Polarbröd kommer att tvingas öka sina priser på de färdiga produkterna. För 

att hålla sig kvar på marknaden innebär detta att Polarbröds prisökning måste accepteras 
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hos både handeln och Polarbröds slutkonsumenter, något som idag inte kan sägas med 

säkerhet. På frågan om Polarbröd har en förhoppning att höja deras bröd priser svarar 

R1; ”det är klart vi vill fortsätta tjäna pengar, annars blir det lite jobbigt. Om vi gör 

massor av dyra förbättringar och sedan kan vi inte ta ut det i priset. Tillslut så kommer 

man till en gräns, det går inte.”  

 

Det framkommer av respondenterna att ett flertal av Polarbröds leverantörer saknar 

kunskap inom miljöproblematiken. Detta kan vara ett hinder i Polarbröds miljöarbete 

eftersom Polarbröd av denna anledning idag blir begränsade i sitt urval av 

miljömedvetna leverantörer. R1 förklarar att vid tillfällen då Polarbröd lyft miljöfrågan 

har vissa leverantörer svårt att förstå vad frågan handlar om eftersom de ännu inte 

funderat på sin egen miljöpåverkan; ”vi har frågat dem om mer hållbara alternativ. De 

förstod inte ens frågan” och utvecklar vidare; ”vi är ett samhälle som är extremt 

fossilbränsle beroende.” R3 berättar i linje med detta att Polarbröd driver en ständig 

process med sina leverantörer och att Polarbröd genom dialog upplyser sina leverantörer 

om miljöfrågan och om Polarbröds ambitioner. 

6.5 Dagens miljörapportering 
Polarbröd har tydliga mål och är början av sin resa mot uthållig försörjning. Hur 

Polarbröd ska nå sina mål och vad som konkret krävs längst vägen för att nå dit är i vissa 

fall inte bestämt. R1 menar att verksamhetens utsläppsmål är rörliga. Vidare är dessa 

mål tydliga och Polarbröd arbetar successivt för att uppnå dessa. Att synliggöra framsteg 

och ambitioner genom rapportering är något som företaget idag gör till viss del då 

Polarbröd årligen tar fram en hållbarhetsredovisning som följer GRI:s riktlinjer, version 

G3. Sedan år 2009 är Polarbröd ISO certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 

14001 (Polarbröd AB, 2013 s.6) vilket beskriver Polarbröds miljömässiga grund idag. 

Flera av respondenterna fastslår att Polarbröd har ambitioner att mäta och följa upp olika 

faktorer för att kunna nå sina fyra miljömål. Respondenterna menar att denna 

uppföljning redan sker idag genom exempelvis mätning av koldioxidutsläpp. R1 lyfter 

dock att det finns en avvägning mellan att rapportera och agera; ”det finns en risk att 

man ägnar sig åt att redovisa och att inte agera.” Hon förtydligar dock genom att säga 

att det finns en relevans i att mäta för att kunna välja mellan en leverantör framför en 

annan. 

6.6 Behov av att prissätta externaliteter 
Ett problem i Polarbröds miljöarbete är att aktörer, politiker och andra företag, ibland 

inte förstår vidden av miljöproblematiken. För att skapa en förståelse hos externa aktörer 

är Polarbröd i behov av att tydligare synliggöra förbrukningen av jordens ändliga 

resurser. Både R5 och R8 menar att förståelsen kan öka externt genom en framtagande 

av en realekonomisk resultat- och balansräkning som internaliserar externaliteterna med 

syftet att ”skapa en aha-upplevelse”. R8 menar att Polarbröd skulle vilja hitta en 

realekonomisk redovisning där de koldioxidutsläpp som orsakas i Polarbröds värdekedja 

prissätts och läggs in i Polarbröds finansiella redovisning. ”Där man förstår att ett 

företag som ser ut att gå bra, faktiskt egentligen går dåligt om man skulle belasta 

företaget med de kostnader som den faktiskt borde belastas med” R8 menar att om 

koldioxidutsläppen från Polarbröds värdekedja skulle prissättas och inkluderas i 

resultaträkningen på detta sätt skulle Polarbröds ekonomiska resultat bli något helt annat 

än vad man visar idag, och därmed även ta hänsyn till Polarbröds klimatbelastning.  

 

Detta är ett projekt som R8 driver, ”att sätta peng på det här” och menar att det är ett 

sätt att bevisa att till och med Polarbröd, som är så långt framskridna i 
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hållbarhetsfrågorna, och gör mer än de flesta företag, får ett avsevärt sämre resultat om 

klimatbelastningen skulle inkluderas i redovisningen. Av denna anledning menar R8 att 

det finns ett behov av denna typ av prissättning och menar att det i dagsläget är ett 

problem att externaliteterna inte prissätts. R5 resonerar i samma linje och lyfter upp 

frågor som; ”vad borde det egentligen kosta att släppa ut CO2?” ”vad kostar det att vi 

har gruvbruten fosfor i så mycket av den mat som finns i samhället?”, ”vad kostar det att 

det används kemikalier så att bibeståndet hotas?”. R5 menar att; ”det är ovärderliga 

saker som står på spel, men det finns ändå inget pris” och argumenterar fortsatt i samma 

fråga genom att säga att; ”en del saker kanske man inte ens ska prissätta utan de kanske 

bara ska förbjudas?” Att prissätta externaliteter menar R8 kan vara det som behövs för 

att världen ska vakna och inse allvaret; ”kan vi få fram det i kronor som visar att 

resultatet i företaget är betydligt mycket sämre än vad vi egentligen visar med dagens 

resultat, då kanske någon form av intresse väcks, eller en förståelse kanske skapas runt 

om i företagsvärlden om vad det handlar om.”  

 

R8 argumenterar i likhet med R5 och menar att utsläppen idag är för billiga. Han lyfter 

även upp fosfor som ett tydligt exempel inom denna problematik; ”fosfor är nödvändigt 

för jordbruksproduktionen och är en ändlig resurs och någonstans borde det vara en 

väldigt hög prislapp på förbrukningen av fosfor, som bara förbrukas och håller på att ta 

slut, som senare kommer att ställa till det enormt mycket för vår matproduktion i världen 

när den tar slut.” Med detta exempel menar R8 att externaliteter idag inte prissätts rätt. 

Han menar att uppställningen av den integrerade redovisningen inte är något hinder för 

att genomföra projektet, utan snarare de prisernas avsaktande. Avslutningsvis menar R8 

att en lagstiftning kanske måste till för att skapa en förändring, som kräver att företag 

måste börja redovisa på ett integrerat vis; ”företag i framtiden måste väga in de här 

utsläppen och övriga områden som påverkar klimatet negativt, och sätta pris på dem 

och visa det resultatet i verksamheten”. 

6.7 Polarbröds indirekta miljöarbete 
Polarbröd arbetar idag med utsläpp som sker utanför verksamhetens kontroll och som 

kan allokeras till utsläppsmodellens scope 2 och scope 3. Detta menar R1 som säger att 

Polarbröd arbetat fokuserat med dessa frågor sedan år 2012 genom att fokusera på 

aktiviteter som ligger utanför Polarbröds kontroll. R2 utvecklar detta resonemang och 

säger att Polarbröds ledning beslutat kring ett antal fokusområden för de kommande 

åren; ”där har vi primärt transporter, råvaror där man även får beteckna plastpåsar.” 

Vidare menar R2 att dessa är organisationens konkreta operativa strategiska beslut och 

att även tydliga mål finns för hur dessa aktiviteter ska uppnås. Sammantaget innebär 

dessa strategiska mål att Polarbröd år 2022 skall vara koldioxidneutrala.  

 

Från Polarbröds hållbarhetsredovisning 2013 går det att läsa om dessa mål som 

Polarbröd väljer att kalla för en första hållbarhetsplattform; ”Vi kallade den första 

hållbarhetsplattformen 1.0 eftersom vi ska arbeta vidare med den i takt med att nya 

innovationer skapas och vår kunskap ökar. De mål vi formulerat på tio års sikt inom 

ekologisk hållbarhet är utifrån nuvarande insikter och teknik. Målet är högt satta för att 

vi ska utmana oss själva. Vi lovar att göra vårt bästa. Vi lovar inte att lyckas. Mål inom 

social och ekonomisk hållbarhet ska också formuleras. Den dialog vi haft med våra 

medarbetare kring den sociala och ekonomiska hållbarheten ska ligga grund för dessa 

mål. Arbetet pågår under 2014.” (Polarbröd AB, 2013, s. 9) Nedan kommer Polarbröds 

hållbarhetsmål utifrån studiens empiri successivt redogöras. Därefter kommer aktiviteter 
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som inte är en del av dessa mål att beskrivas då det utgör en del i den indirekta 

utsläppsmodellen. 

6.7.1 Hållbara Råvaror 

Organisationens första fokusområde innebär att inneha hållbara råvaror till år 2022. 

Detta fokusområde är ett pågående projekt hos Polarbröd. I Polarbröds 

hållbarhetsredovisning från år 2013 går att läsa; ”I september 2012 beslutade 

Polarbröds styrelse om en inriktning för hållbart jordbruk som är 

ekosystemtjänstvänligt, kretsloppsbaserad, fossilfri och mättar mänskligheten.” Vidare 

går att läsa vad det uppsatta målet innebär; ”Mål 2022: Långsiktigt hållbara råvaror i 

hela Polarbröd.” (Polarbröd AB, 2013, s. 9) 

 

Framtagandet av miljömålet har varit komplext och omfattande. Genom forskning, 

undersökningar och livscykelanalyser har Polarbröd anskaffat kunskap om att jordbruket 

bidrar med den största delen av företagets totala miljöpåverkan sett till hela värdekedjan. 

Genom vetskap kring jordbruksproblematiken har Polarbröd framtagit en arbetsprocess 

för att själva kunna ta ansvar för problematiken. R4 är en av de personer som är 

involverad i flera projekt som berör jordbruksproblematiken vilka fokuseras kring inköp 

av råvaror som är bättre för miljön. R4 berättar att Polarbröds VD år 2012 gav henne i 

uppdrag att skriva en rapport om hållbart jordbruk och varför jordbruket är ohållbart 

idag. R4 menar att det är vikigt att inneha denna kunskap när Polarbröd arbetar mot 

hållbarhetsmålen; ”vi måste veta vad problemen är och sätta mål och nyckeltal för att 

kunna jämföra råvaror, för att kunna veta vilken som är bättre ur hållbarhetssynpunkt 

och för att veta om vi gör framsteg.”  

 

Efter ytterligare kunskap inom jordbruksproblematiken beslutade företagets ledning i 

slutet av år 2012 en definition av innebörden av ett hållbart jordbruk. Enligt denna 

definition kännetecknas ett hållbart jordbruk av fyra egenskaper vilka är fossilfritt, 

ekosystemvänligt, kretsloppsbaserat och ett mättande av mänskligheten. R4 berättar att 

Polarbröd under 2013 arbetade för att framta nya fokusområden för hur arbetet med 

hållbara råvaror ska bedrivas.  

 

Dessa fokusområden består av växtnäring, växtskydd, energi, markyta och biologisk 

mångfald, vatten, säker mat, uttag ur ekosystem, djurvälfärd, sociala och ekonomiska 

aspekter. Det fem först nämnda ligger i Polarbröds primära fokus då ett aktivt handlande 

sker. Resterande områden är även viktiga, men R4 berättar att Polarbröd idag inte driver 

dessa lika hårt. Respondenterna som är kunniga inom jordbruk tar även upp metan, 

lustgas och koldioxid som problematiska inom jordbruket men nämner att metan inte är 

prioriterat inom brödproduktion. R4, R5 och R7 citerar Rockströms modell av planetära 

gränser ”Planetary Boundaries” och menar att människan överskrivit Rockströms 

gränsvärden inom klimatpåverkan, biologisk mångfald samt kväve och fosfor utsläpp. 

Fortsättningsvis berättas att dessa gränsvärden påverkas till väldigt stor del av 

jordbruket.  

 

Polarbröds arbete mot ett hållbart jordbruk innebär framtagande av nulägesanalyser för 

att analysera varje råvaras miljöpåverkan. Denna är baserad på framtagna nyckeltal 

vilket R4 berättar om; ”först har vi studerat och lärt oss var problemen dyker upp i 

jordbruksleden, sedan har vi byggt upp vår kunskap om vart problemen finns. Utifrån 

detta har vi gjort en målsättning som konkretiserats med fokusområden och nyckeltal så 

att vi vet vad det är vi ska jobba mot.” R4 berättar ytterligare att Polarbröd undersökt 

råvarorna och dess miljöpåverkan utifrån ”en fyra-gradig skala snarare än kvantitativ 
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data för utsläpp av växthusgaser” för att veta var Polarbröd står idag, och R4 berättar att 

Polarbröd värderar råvarans problematik utifrån det Naturliga stegets fyra 

hållbarhetsprinciper. R4 menar att detta hjälper Polarbröd att identifiera vart arbetet ska 

prioriteras. 

 

R4 menar att nyckeltal även är av stor relevans vid samtal med leverantörer då 

nyckeltalen används som ett hjälpande verktyg för att förmedla Polarbröds 

hållbarhetsmål och ambitioner. Vidare menar R4 att Polarbröd i sin dialog med 

leverantörer kan diskutera vad som är möjligt och hur man kan arbeta mot hållbarare 

råvaror i framtiden, där exempelvis produkter med återvunnen fosfor kan efterfrågas. R6 

styrker detta resonemang och menar att det utan nyckeltal blir svårt för Polarbröd att 

veta när förbättringar sker. Ytterligare menar R4 att Polarbröd med denna 

kommunikation kan skapa ett samarbete med leverantörer för att successivt uppnå 

hållbara förbättringar. R4 belyser att dessa frågor inte är lätta, men att det finns åtgärder 

att diskutera som driver Polarbröd i rätt riktning, vilket nyckeltalen bistår med. R1 

instämmer i R4:s resonemang och menar att det vore bra om högre krav kunde ställas på 

jordbruket eftersom jordbruket står för så stora utsläpp i Polarbröd värdekedja; ”det vore 

intressant att se på hur man kan få jordbruket mer hållbart”. 

 

Att nå hållbara råvaror är något Polarbröd anser vara svårt att genomföra på egen hand 

och behovet av leverantörernas samarbetsvilja anses central; ”vi ska träffa fyra av våra 

viktigaste leverantörer nu och prata om det jobb vi har gjort och den resa vi har 

påbörjat.” R4 menar att frågor kring jordbruk och råvaror är komplexa och att 

leverantörerna av denna anledning är av extra stor relevans då dialogen kan bistå med en 

ökad kunskap och förståelse.  

 

Även R6 belyser vikten av att få med sig leverantörerna för att kunna påverka; ”utan 

dem kan vi inte göra någonting i princip. Då kan vi stå och prata hur mycket vi vill.” 

Han menar att utan leverantörerna är det svårt att göra någon nytta för verksamheten på 

riktigt och berättar att för att få vara en leverantör till Polarbröd idag så krävs det att 

leverantören klarar företagets leverantörsbedömning och att Polarbröd sålunda försöker 

påverka sina leverantörer. R1 berättar att Polarbröd idag aktivt agerar utefter denna 

handlingsplan genom att prata med sina leverantörer och försöka få fram råvaror som är 

odlade utan fossilanvändning; ”det är en sådan grej vi kan göra för att samarbeta med 

de som odlar.” R3 berättar ytterligare om leverantörsbedömningen och säger att avtal 

med leverantörer ofta är tillsvidare avtal vilket innebär att avtalet kan komma att 

avbrytas om någon annan leverantör kan erbjuda mer hållbara lösningar. Han utvecklar 

och säger att Polarbröd har tillsvidare avtal för att ha nära och lojala samarbeten med 

deras leverantörer, men att det också är ett sätt att trigga leverantörerna att leverera den 

mest hållbara lösningen som marknaden överhuvudtaget kan leverera.  

 

R1 belyser även vikten av att börja arbeta där man är idag. I Polarbröds fall menar hon 

att det innebär att ta börja med sig själva för att sedan åta sig ytterligare ansvar; ”vi 

backar ett steg bakåt i kedjan och frågar hur det odlas. Sedan kan man tänka sig att 

backa ytterligare ett steg.” Längst med samma resonemang ifrågasätter hon även vems 

ansvar det är att försöka påverka och bestämma över vissa frågor; ”det är nästan 

lantbrukaren eller jordbrukssektorn som tillsammans borde försöka bestämma att de vill 

köpa in maskiner som inte är framställda med fossilenergi.” Hon menar att det är en 

fråga om vart man lägger ansvaret, men att det ändå är viktigt att försöka arbeta steg för 

steg och att röra sig bakåt i värdekedjan. Hon menar att Polarbröd redan har utmaningar 
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med den lilla avgränsning som de försöker sig på men att dessa utmaningar ändå är så 

pass konkreta att det kan vara en inspiration för någon annan som längre fram vill göra 

samma sak. Däremot anser hon att det vore en bra idé om fler företag anammande idén 

om livscykelanalyser; ”det skulle vara jättebra för var och en att göra egna 

livscykelanalyser, att tycka att det är värt besväret och pengarna”.  

 

R6 diskuterar i liknande termer om branschens förståelse och menar att den största 

frågeställningen för att Polarbröd ska kunna nå sitt hållbarhetsmål till år 2022 

branschens utveckling; ”att förstå lantbruket och förstå vad man behöver göra, det är 

inte någonting som min avdelning behöver göra, det är någonting som hela branschen 

behöver utveckla.” Han menar att det är här Polarbröds största behov ligger, att få den 

här dialogen med sina leverantörer och deras underleverantörer; ”det är så vi har 

resonerat hittills, det är när vi gör någonting tillsammans det sker”. Han styrker 

argumentationen och menar att frågan egentligen handlar om att arbeta tillsammans och 

att på detta sätt hitta gemensamma lösningar på problemen; ”en kravlista är ingenting 

som bara kan kastas i ansiktet på en leverantör, det handlar om en dialog”. 

 

R7 pratar i linje med R6 om att påverka och kommunicera externt där hon berättar att 

Polarbröd idag samtalar på ett övergripande plan i exempelvis Almedalen och genom 

intressentanalyser där de pratat med sina partners och kunder. Vidare menar R6 att 

Polarbröd idag kommunicerar och synliggör hållbarhetsproblematiken genom att ”sticka 

ut hakan och säga att det är ett problem”. Internt menar R2 att Polarbröds 

ledningsgrupp försöker informera om problematiken så mycket som det går men 

beskriver att Polarbröd är i en fortsatt utvecklingsfas; ”vi har gått från en lång 

informationsupphämtningsfas till att börja bli lite verkstad”. Han beskriver att han 

upplever att det fortfarande är relativt svårt att informera om de här frågorna eftersom 

det är ganska komplexa frågor. Vidare fortsätter R1 sitt resonemang och 

uppmärksammar att kommunikationen inte går lika bra med alla leverantörer; ”vi har 

även ringt till andra leverantörer och sagt att vi vill göra ett test för att se hur mycket 

förnybar energi vi kan använda idag, 2014. De förstod inte ens frågan.” Hon menar att 

dagens samhälle är så beroende av fossilt bränsle att dessa tankebanor ibland är 

främmande. R3 berättar även att resan mot hållbara råvaror kommer leda till ökade 

inköpskostnader för Polarbröd. R3 förklarar genom att säga att det är svårare att hitta 

”win-win” situationer vid inköp av hållbara råvaror då de leverantörer som Polarbröd 

haft en dialog med säger; ”det är att ni kan få ett ekologiskt eller ett fossilfritt alternativ, 

men det kommer ju bli dyrare är ni medvetna om det?” 

 

Att påverka verksamheter som liknar Polarbröds egen verksamhet är något som R7 anser 

enklare än att påverka verksamheter som är annorlunda. Eftersom Polarbröd har kunskap 

om hur den egna produktionen kan göras hållbar kan denna kunskap användas för att 

ställa krav på leverantörer. R7 menar att detta kan förenkla Polarbröd hållbarhetsarbete; 

”tittar du på leverantörens produktion så är det ju nästan copy-paste på vår egen 

produktion hållbarhetsmässigt vad de behöver kolla på.”  

 

Ett bevis på framsteg inom målet mot hållbara råvaror är Polarbröds projekt tillsammans 

med deras största leverantör Lantmännen. Polarbröd har tillsammans med Lantmännen 

snart lyckats odla ett mer hållbart vetemjöl. Lantmännen som själva är drivande inom 

hållbarhet har varit mycket samarbetsvilliga inom detta projekt. De som dock bekräftas 

av respondenterna är att det hållbara vetemjölet som framställs, med skörd hösten 2014, 

kommer bli dyrare att köpa. R3 menar att för att nå hållbara råvaror kommer Polarbröd 
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agera resurseffektivt och vara beredda på ökade inköpskostnader. R4 menar att projektet 

passar Polarbröd bra eftersom vetemjöl är en sådan råvara som är extra viktig för 

Polarbröds produktion då de köper in stora volymer. Projektet innehåller förbättringar 

vid framställning av vetemjöl inom odling, transport och produktion och projektet ska 

senare utvärderas av Polarbröd. Genom projektet ska det hållbara vetemjölet minska sin 

miljöbelastning av växthusgasutsläpp med 20 procent. R4 berättar att Polarbröd 

systematiskt arbetar för att närma sig sitt mål; ”nu ska vi köpa in det mjölet i år, och 

nästa år är ambitionen att ta ytterligare steg framåt”. R6 redogör också för detta projekt 

och menar att syftet med projektet är att identifiera och studera vilka parametrar som ska 

följas upp. R6 berättar vidare att Polarbröds förhoppning är att ta projektet med 

Lantmännen vidare för att få fler att inse att det är en självklarhet för företag att titta på 

aktiviteter utanför sin egen värdekedja. 

 

Vidare menar R6 att Polarbröd i sitt arbete med påverkan försöker att identifiera de 

leverantörer som är öppna och själva villiga att förändra och när detta är gjort berättar 

han att man behöver titta på de områden som behöver förändras. Han menar att 

Polarbröd i sitt projekt med Lantmännen kommit en bra bit på väg och nu har kontroll på 

vad som ska göras i första och andra hand. Detta innebär i denna situation bland annat 

att hitta investeringslösningar och att hjälpa leverantörerna att göra en omställning. 

Vidare menar han att meningen med detta är att sätta ett gott exempel för att visa att det 

faktiskt går att göra förändringar. Han menar dock att detta projekt är så innovativt i sitt 

slag att det idag inte finns någon efterfråga för den typen av hållbar produkt man arbetar 

fram och att detta utgör ett problem för Polarbröd; ”det räcker inte med att det endast är 

Polarbröd som efterfrågar en hållbar produkt, det måste finnas flera”. Han 

exemplifierar detta genom att berätta om ett möte han för några veckor sedan hade med 

leverantörer i branschen där väldigt få trodde att kraven på miljömässigt bättre produkter 

skulle öka inom de närmsta fem åren; ”och detta är i ett rum fullt med dem som faktiskt 

jobbar med inköp. Och jag skulle säga att detta egentligen är en del av 

problemställningen just nu. Att förstå nyttan det här arbetet ger.” 

 

Men även fast Polarbröd har kommit långt i sitt arbete med hållbara råvaror belyser R4 

att det är viktigt att fortfarande vara uppmärksam på förändringar i framtiden; ”jag 

tycker att man ska vara så pass ödmjuk i de här frågorna, det kan finnas saker som vi 

inte vet, som vi kommer att upptäcka när vi jobbar såhär. För vi jobbar i bredd med alla 

våra råvaror så det kan mycket väl komma fram saker som vi inte har uppmärksammat.” 

R1 är även inne på samma linje där hon menar att det är viktigt att vara öppen med vad 

man gör och att försöka påverka fler. Idag driver Polarbröd hållbarhetsarbete eftersom 

de känner ett ansvarstagande och R4 berättar att dagens agerande utgår från den kunskap 

Polarbröd förfogar. Vidare menar R4 att det finns kartlagt att Polarbröd måste jobba med 

hållbarhetsfrågor för att inte förstöra den fysiska miljön som de är beroende av; ”vi har 

den här kunskapen och vi vet att det är så, därför måste vi agera”. Hon menar 

fortsättningsvis; ”vi vet att konsumenter och handeln förväntar sig att företag tar sitt 

ansvar för hållbarhetsfrågor, att företag har kunskap och agerar rätt.” 

 

För att Polarbröd i fortsättningen ska kunna bedriva sin verksamhet är konsumenternas 

åsikt av vikt. Vid sidan av hållbarhetsprojektet gör R4 kontinuerliga marknadsanalyser 

för att skapa en medvetenhet kring konsumenternas köp beteende. För att Polarbröd ska 

uppfylla hållbara råvaror till år 2022 menar R4 att det är viktigt att följa trender inom 

livsmedelsbranschen genom att fråga; “Hur går ekologiskt i butik? Vad köper 
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konsumenter? Vilka krav ställs på leverantörer och hur viktigt tycker handeln att 

hållbarhetsarbete är?” 

6.7.2 Fossilfria transporter 

Ett annat av de fokusområden som Polarbröds ledning har fattat beslut inom är att 

verksamheten ska arbeta mot fossilfria transporter. I Polarbröds hållbarhetsredovisning 

från 2013 går det att läsa om detta mål; ”Under 2012 studerade Polarbröd de två stora 

transportsystem som vår kedja innefattar; fjärrtransport och närdistribution. 

Fjärrtransporter går på järnväg eller landsväg. Hållbarhetsmässigt är järnväg det bästa 

alternativet men det måste kompletteras med vägtransporter.”, det går där även att läsa 

om Polarbröd mål inom detta fokusområde; ”Mål 2022: Genom flera olika lösningar 

minska vår klimatbelastning med 83 procent på fjärrtransport och 63 procent på 

närdistribution. Att i slutet på 2022 vara 100 procent fossilfria.” (Polarbröd AB, 2013, 

s. 9) 

 
 
 

 
 
 
 

 
Figur 17. Egen modell över Polarbröds transportvärdekedja. 

 

Polarbröd arbetar idag med denna fråga på flera olika sätt för att uppnå målet. I 

Polarbröds värdekedja finns det dels transporter som sker uppströms, alltså innan de når 

Polarbröds egen produktion, men det finns även nedströms transporter vilka är de 

transporter som sker från Polarbröds produktion till första, andra och tredje kund. De 

transporter som sker med inkommande råvaror och emballage till Polarbröds produktion 

väljer Polarbröd att kalla för fjärrtransporter, och de transporter som sker med utgående 

färdigt bröd väljer Polarbröd att kalla för närdistribution. Dessa transportflöden köps i 

vissa fall av Polarbröd men ibland står även motparten för denna kostnad. Vem som 

betalar transporten är viktigt att reflektera över eftersom denna part även får en finansiell 

kontroll över flödet och därmed också en större möjlighet att påverka transporten. 

 

Polarbröd har en speciell strategi när de ingår samarbeten med företag som sköter deras 

transporter. R3 berättar att deras avtalsprinciper är att ha tillsvidare avtal och detta är 

något som visat sig varit väldigt effektivt när det kommer till att påverka deras 

leverantörer att bli mer hållbara. Avtalen är utformade så att Polarbröd kan bryta avtalet 

om det dyker upp en leverantör som är bättre ur miljösynpunkt; ”vi byter absolut 

leverantörer ibland då vi får bättre erbjudanden.” Han menar att detta har varit ett 

effektivt agerande för Polarbröd när det gäller att få marknadens mest hållbara 

leverantörer. Vidare berättar R3 att i tidigare fall då Polarbröd visat ambitioner och vilja 

så har leverantörer ”nappat” och blivit mer alerta för att få ytterligare affärer med 
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Polarbröd; ”företag som historiskt sett inte har brytt sig om de här frågorna har helt 

plötsligt förstått att det finns business att göra om man är lite alert, och vi har goda 

affärer med dem idag.” 

 

De transporter som sker uppströms menar R6 exempelvis kan vara de som går mellan 

lantbruk och kvarnar som gör mjöl och han berättar att Polarbröd i dessa fall går via en 

agent som säljer varan vidare till Polarbröd. Vidare berättar han att de transporter som 

sker nedströms går från bagerierna till partners, och köps bland annat av Polfärskt som i 

ett första led transporterar brödet till olika fryslager runt om i Sverige. Polfärskt är ett 

företag som ägs av Polarbröd till 51 procent vilket gör Polarbröd till majoritetsägare med 

ett stort inflytande över företaget. Polfärskt sköter distributionen till Polarbröds partners 

ut i butik och ansvarar egentligen för hela det logistiska flödet. R6 berättar att brödet 

levereras från Polarbröd till dessa fryslager ”från Gällivare i norr till Ystad i syd” vilket 

görs i en kombilösning med tåg och lastbil, eller i vissa fall endast med lastbil. Det 

faktum att Polarbröd äger 51 procent av Polfärskt gör att Polfärskt på sätt och vis är en 

kund till Polarbröd men samtidigt menar R6 att Polarbröd genom sitt majoritetsägande 

har ett inflytande i dessa led. 

 

Han berättar att Polarbröd idag inte har valt att fokusera på de transporter som sker 

mellan exempelvis lantbruk och kvarn eftersom detta är utanför den systemgräns 

Polarbröd har valt att begränsa sig till. Han menar dock att Polarbröd ständigt arbetar 

med att hitta nya hållbara lösningar för transporten och att man följer upp 

koldioxidutsläpp inom den systemgräns man har idag; ”vi arbetar ständigt med nya 

lösningar, och vi ska vara fossilfria till år 2022.” Dessa uppföljningar av 

koldioxidutsläpp sker genom att Polarbröds speditörer ger Polarbröd aktuell data som rör 

Polfärskt aktiviteter vilka Polarbröd sedan räknar ut. Samma system används vid de 

inkommande transporterna. 

 

Vidare berättar R6 att Polarbröd idag har ett pågående pilotprojekt i Stockholm som 

innebär att man konverterat 12 stycken bilar till att köra 100 procent på drivmedlet 

RME, rapsolja, som i grund och botten är en rapsblomma; ”jag hoppas att det kommer 

att tas ett beslut i Polfärskts styrelse under de kommande veckorna.” Han berättar att 

han för några veckor sedan var på Polfärskt ägarstämma där han lyfte frågan om RME 

och säger att kalkylen handlar om hur man skulle kunna ställa om samtliga bilar i 

distributionen till att ha RME som drivmedel. Han menar att om ett beslut tas i 

Polfärskts styrelse så kan man komma att använda detta drivmedel till 100 procent och 

sedan bli helt fossilfria i sin distribution. Han fortsätter berätta om detta drivmedel och 

menar att Polarbröd inte tror att detta är lösningen på problematiken, men att det är ett 

steg i rätt riktning. Polarbröd arbetar systematiskt med transportfrågan för att nå 

transporter som är 100 procent fossilfria genom att bygga på de lösningar som de har 

idag; ”vi blickar hela tiden framåt och ser vilket drivmedel som kommer härnäst och 

vilka olika typer av lösningar som kommer att komma i framtiden.” 

 

R2 menar att RME frågan handlar om så mycket mer än bara drivmedlet och menar att 

Polarbröd ämnar påverka hela sin värdekedja på den svenska marknaden. Han menar att 

RME frågan dels handlar om att konvertera bilarna men att man i arbetet från ett större 

perspektiv gör investeringar i samhället; ”vi på Polarbröd investerar genom att bygga 

nya tankstationer, så att det finns möjlighet att tanka RME bilarna. Vi hjälper till att 

konvertera gammal teknik.” Han säger att Polarbröd verkligen ligger i framkant i dessa 

frågor genom att driva den här typen av projekt och styrker detta ytterligare genom att 
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berätta hur Polarbröd idag tittar på hur elbilar kan användas i infrastrukturen. Han 

berättar att några han pratar med kan ifrågasätta vilken roll det spelar om Polarbröd gör 

någonting men menar att; ”det är ju alltid bra om någon börjar i alla fall.” Polarbröd 

gör fler långsiktiga investeringar i likhet med RME projektet där man anser att 

investeringarna i det långa loppet gör det värt. Detta tankesätt är något man försöker 

överföra till sina partners genom att argumentera för att investeringen kommer att löna 

sig sett till helheten, där han menar att man kan till kund kan säga; om ni tar den här 

investeringen så kanske vi kan sänka priset per påse ni köper av oss, eftersom vi kan 

frakta mer bröd per leverans.” Genom detta arbetssätt menar R2 att Polarbröd kan få en 

mer effektiv kedja som släpper ut mindre koldioxid per brödkaka. Han säger att denna 

typ av diskussioner hela tiden pågår mellan Polarbröd och dess kunder för att se hur man 

tillsammans kan bli mer effektiva; ”det är hela tiden en dynamik och diskussion med 

kund. Det är en ständig diskussion.” R5 talar också om denna typ av investeringar som 

Polarbröd gör och menar att Polarbröds tankemönster kring hur man ska investera 

överskottet i verksamheten utgörs av hållbara lösningar; ”vad gör man om man har ett 

överskott i verksamheten? Vad kan man satsa dem för att säkra en uthållig 

försörjning?” Hon menar att Polarbröd inte ska ha en stor del likvida medel mot den 

finansiella marknaden eftersom hon menar att den kan krascha när som helst; ”det står 

inte på en hållbar grund.” 

 

R2 berättar att Polarbröd försöker att skapa en förändring genom att informera 

miljöansvariga på sina största marknader, Norge och Sverige, genom att kommunicera 

med miljöchefer på de stora dagligvaruhandelskedjorna. Han berättar att Polarbröd i 

dessa fall berättar om den resa de ämnar göra och menar att ”hållbarhetsfrågan i stort är 

otroligt mycket på tapeten” speciellt för storhushåll i Sverige, som han anser vara den 

marknad som ligger mest i framkant i hela Europa. Han berättar att Polarbröd gör 

massor av saker för att påverka och informera sina intressenter om hållbarhetsfrågan och 

han berättar att hans känsla är att Polarbröd ligger oerhört långt fram i den 

utsträckningen; ”min känsla är att vi i denna livsmedelsbransch driver den 

utvecklingen.” Han menar att Polarbröds projekt är unika i sitt slag med exempelvis 

Polfärskt och RME projektet, ”när vi levererat vår produkt till Polfärskt äger de facto 

Polfärskt våra produkter, men eftersom vi äger 51 procent av Polfärskt så är vi inne och 

driver de här projekten ändå. För att vi tycker att det är så viktigt.” Han berättar även 

att Polarbröd försöker påverka infrastrukturen på ett politiskt plan; ”vi vill ju ha bättre 

transporter till Norrland där våra produktionsorter finns” och berättar att Polarbröd 

sitter med i transportråd som man har tillsammans med Norrbottens handelskammare 

och försöker prata med infrastrukturministern; ”så jag tror att man försöker påverka på 

alla plan, politisk nivå, leverantörer och transporter.” Han menar att det är ohållbart för 

Polarbröd att titta på sin isolerade del av värdekedjan, utan att det handlar om ett 

helhetsperspektiv. 

 

Polarbröd arbetar ytterligare idag för att uppnå sitt transportmål genom att föra en dialog 

med sina speditörer genom att argumentera för de resurser som finns idag men som inte 

utnyttjas; ”materialet vi försöker använda för att föra dialogen framåt är några hundra 

mil järnvägsräls som i dagens läge inte nyttjas till hundra procent.” R6 berättar att det 

generellt sett idag transporteras mycket med lastbil i Sverige istället för att använda den 

tågräls som redan finns. Problemet för Polarbröds del menar han är att företaget inte 

innehar tillräckliga volymer för att kunna transportera via järnväg ner till exempelvis 

Stockholm. Han menar dock att om man tittar på de totala volymerna som transporteras 

samma väg som Polarbröd transporterar, mellan Norrland och Mälardalen, så finns det 
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tillräckliga volymer för att kunna använda den tågräls som finns; ”det är alldeles nog för 

att få igång något sådant här, men då gäller det att få med oss andra företag också.” 

För att få med sig andra företag berättar R6 att Polarbröd idag fokuserat på att öppna en 

dialog med Älvsbyns kommun i första hand, där man tillsammans med en annan stor 

industri i Älvsbyn, Älvsbyhus, försöker att få i genom denna lösning. Han menar att 

skogsindustrin i regionen är stor och att Polarbröd därför även har valt att föra ett samtal 

med andra företag för att kunna samla sina volymer. Han menar att man idag når fram 

med sin information till dessa företag och att det egentligen inte är där problemet ligger. 

Han berättar att Polarbröd som ett enskilt företag befinner sig i en problematisk situation 

eftersom de är en av flera kunder till de stora transportföretagen, men att de ändå är på 

god väg. Han lyfter dock vikten av en samhällsekonomisk förändring; ”i det långa 

loppet tror jag att det är samhället som behöver justera sina krav på transportsidan för 

att vi i stort ska kunna förändra hela transportsystemet.” Dock menar han att han tror att 

samtliga samarbetspartners till polarbröd på transportsidan idag förstår att om man vill 

vara en leverantör till Polarbröd framöver så behöver man göra stora förändringar i 

framtiden. R3 berättar också om Polarbröds transporter och distribution och menar att de 

gärna vill uppnå transporter som till 100 procent sker via järnväg, men att det är svårt att 

göra den förändringen själva ”vi klarar det inte på egen hand, här måste samhället följa 

med.” Han menar i likhet med R6 att man på transportsidan idag ser effektiviseringar i 

form av ett ökat användande av järnväg istället för lastbil. 

 

Just fokuset på framtiden belyser R6 är ett viktigt perspektiv i transportfrågan då han 

menar att allt Polarbröd gör idag angående denna fråga har med det framtida 

perspektivet; ”för vår del handlar det om att hålla blicken uppe och följa med på vad 

som händer på den fronten, och utefter det agera.” Han belyser återigen vikten av att få 

med sig andra i denna fråga och menar att Polarbröds agerande och handlande i frågan 

kan trigga andra att verka mer hållbart och ärligt; ”om vi ställer om till 100 procent 

RME och kliver ut och säger att vi är helt fossilfria år 2022, och att vi är bäst i klassen, 

så är det klart, det är helt ohållbart för leverantörer att undanhålla information för 

oss.” Vidare menar han att de största faktorerna till att Polarbröd idag inte får med sig 

sina leverantörer beror på vilken mognadsfas själva branschen är i. Han berättar att han 

tidigare arbetat inom kollektivtrafikbranschen och att man där kört på RME sedan 15 år 

tillbaka eftersom kommuner och uppdragsgivare haft en väldigt hård kravställning; 

”detta har gjort att ska man vara med i matchen så måste du göra en omställning, du 

måste förändra din verksamhet.” Han menar att den främsta anledningen till att 

Polarbröd inte får med sig sina leverantörer beror på att Polarbröd tillsammans med 

andra kravställare och transportköpare i branschen inte ställer den här typen av krav 

idag; ”eller Polarbröd gör ju detta, men tittar man på transportköpare överlag så gör de 

inte det.” 

 

Anledningen till att dessa krav inte ställs menar R6 beror på att den rätta förståelsen 

ännu inte finns. Han exemplifierar detta genom att dra en parallell till Polarbröds 

samarbete med Lantmännen på råvarusidan, och säger att han inte alls är förvånad över 

att man kommit så långt i hållbarhetsfrågorna med dem eftersom de är ett väldigt stort 

företag som arbetar mycket med dessa frågor själva. Dels menar han att det som skiljer 

råvarusidan med transportsidan är att man på transportsidan arbetar med mindre företag 

och att dessa företag av den anledningen inte kan fokusera på hållbarhetsfrågorna på 

samma sätt, men han menar även att den generella förståelsen inte får utrymme; ”de 

finns de som inte ens förstår vad jag pratar om då jag ringer och ställer frågor när det 

gäller sådana här saker. Och det är mest troligt för att det är första gången de får 
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frågan.” R3 beskriver att Polarbröd kommit så pass långt i hållbarhetsfrågorna på 

transportsidan just eftersom de jobbar mycket med dessa frågor. Han beskriver i likhet 

med R6 vikten av vilken effekt en hårdare kravställning i form av lagstiftning och 

regelverk skulle få för att Polarbröd ska kunna nå 100 % fossilfria transporter till år 

2022; ”jag skulle säga att genom avtal, helt enkelt att avtala med distributörerna som 

tar över produkterna från oss, och sätta upp centrala avtal med mottagare som kan ta 

hand om detta på ett vettigt sätt.” 

 

R2 är i linje med R6 inne på betydelsen av företagens storlek. Han belyser att det för 

företag som är tillräckligt stora finns fler incitament att belysa hållbarhetsaspekten 

genom att börja arbeta på ett visst ställe. Han menar att för Polarbröds del så innebär 

detta att man valt just de fokusområden som Polarbröds styrelse fattat beslut om att man 

ska arbeta med, eftersom det är lättare att göra en praktisk skillnad; ”jag tror att det är 

svårt att arbeta med alla plan samtidigt.” Han menar att man valt att fokusera på 

speciella områden för att ett systematiskt arbetande snabbare leder till en förändring och 

att man måste börja någonstans. R2 menar att andra frågor det för den sakens skull inte 

är viktiga och att dessa frågor säkerligen kommer att bli mer aktuella i framtiden; ”det 

tror jag kommer att komma, jag tror att Polarbröd kommer att vilja driva även de 

delarna också. Men det ligger som jag ser i alla fall inte högst upp på agendan.” Han 

berättar att Polarbröd idag väljer att arbeta med de fokusområden som de direkt kan 

påverka och som de anser gör störst effekt för helheten.  

6.7.3 Energi 

Polarbröds tredje hållbarhetsmål består av en ambition i att bli självförsörjande på 

fossilfri energi. I Polarbröds hållbarhetsredovisning beskrivs vilken el som företaget 

köper in idag och verksamhetens framtida planer beskrivs; ”Vi köper idag grön el. För 

oss känns det än mer hållbart att själva bidra med den el vi konsumerar. Under våren 

2013 genomförde koncernen genom det nybildade systerbolaget Polarkraft AB en 

upphandling av tre vindkraftverk … I januari 2014 beslutade Polarkraft AB om 

byggnation av ett fjärde verk.” Genom uppstartandet av systerbolaget Polarkraft AB är 

Polarbröd inom en snar framtid självförsörjande på fossilfri energi. (Polarbröd AB, 

2013, s. 10) 

 

 

 
Figur 18. Polarbröds transformation av scope 2 till scope 1. 

 

Som det står beskrivet innan är energi till Polarbröds verksamhet och produktion en hög 

prioritet för företaget. Polarbröds resurseffektiva agerande och strävan efter en fossilfri 

produktion bekräftas av flera respondenter, där företagets ansvarstagande 

uppmärksammas. Idag köps en grön elmix från vattenkraft vilket ger Polarbröd fossilfri 

energi till sin produktion redan idag.  
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Polarbröd fokuserar idag inte kring den miljöpåverkan som sker vid produktionen av den 

köpa energin, men R3 menar dock att dessa utsläpp inte är stora; ”med det kunnande jag 

har i frågan, säger jag att vi inte har det. Utsläpp ifrån Vindelälven är så mikroskopiska 

i relation till vår produktionsvolym. Om vi skulle mäta den skulle vi vara nere på 

promille och det därför inte relevant jämfört med råvaruhandeln, transporter och vår 

egen energiförbrukning.” 

 

Vid frågan om Polarbröd släpper ut några miljöfarliga utsläpp inom aktiviteter och 

processer som behövs för att kunna producera den energin som Polarbröd köper in till 

sin verksamhet svarade de ansvariga respondenterna att de i dagsläget inte har någon 

kunskap inom det området; ”vi ägnar ingen energi på hur det går till att skapa den 

energin” säger R3. De uttrycker samtidigt att detta område med säkerhet inte innehåller 

stora utsläppen i relation till deras totala produktions utsläpp; med det kunnande jag har 

i frågan, säger jag att vi inte har det. Utsläpp ifrån Vindelälven är så mikroskopiska i 

relation till vår produktionsvolym. Om vi skulle mäta den skulle vi vara nere på promille 

och då blir i relation till alla våra andra påverkansfaktorer vi har i värdekedjan, inte 

relevant.” R5 nämner att det sannolikt genererats utsläpp när vattenkraftverken byggdes, 

men tillägger att det var många år sedan. Hon ser därför inget behov i att belysa dem 

utsläppen idag. Det R3 vill förtydliga är dessa utsläpp har mer relevans om företaget 

hade köpt någon annan typ av elmix. Om Polarbröd exempelvis hade köpt en nordisk 

elmix hade betydelsen ökat, eftersom den energin är beroende av kolkraft; ”då hade vi 

haft en väsentlighet till kolkraft och det klart att det hade blivit ett problem. Vi har 

egentligen hanterat det genom att ta en lösning som är, ni vet inte jag exakta siffror, 

99,99 procent fossilfri.” 

 

För att gå ytterligare ett steg mot uthållig försörjning har koncernen investerat i 

vindkraftverk. Detta är ett sätt för Polarbröd att bli självförsörjande på grön energi, 

investera sina likvida medel i hållbara utvecklingar; ”vi ska investera i uthållig 

försörjning.” Fyra vindkraftverk har upphandlats vilka även avses generera 

överskottsenergi vilken ämnas säljas, detta identifierande av möjligheter lyfter R5; ”det 

finns en möjlighet och då gör vi det, det är en del av omvärldsbevakandet, att se på 

helheten och söka lösningar.” R5 menar att Polarbröd strävar efter ett ansvarstagande ur 

långsiktiga perspektiv; ”kärnkraft vill vi inte ha, det är att generera radioaktivt avfall för 

framtiden, det är otroligt arrogant att påstå att vi ska ha el nu - och sedan ska någon 

annan ta hand om vårt radioaktiva avfall i 100 000 tals år.”  
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6.7.4 Fossilfritt Emballage 

Polarbröds fjärde hållbarhetsmål till år 2022 är att få ett långsiktigt gångbart emballage. 

I Polarbröds hållbarhetsredovisning går att läsa; ”Emballage står för en mycket liten del 

av vår miljöpåverkan.” Vidare beskrivs Polarbröds hållbarhetsmål i fokusfrågan; ”Mål 

2022: Ha förpackningar som skyddar produkterna, är kretsloppsanpassade eller 

fossilfria.” (2013, s.10) 

 

 

 

Figur 19. Egen modell över Polarbröds värdekedja utifrån dess emballage. 

 

Polarbröd köper idag in en vanlig plastpåse in för att paketera Polarbröds brödprodukter. 

Emballaget är den plastpåse som Polarbröds bröd förpackas i och Polarbröd bedriver just 

nu enligt R5 ett pilotprojekt för att testa en stärkelsebaserad plastpåse istället för den 

man använder i dagsläget. R1 berättar att Polarbröd ska försöka byta ut emballagets 

fossilplast och istället använda sig av återvunnen plast. I Polarbröds 

hållbarhetsredovisning skrivs att det finns en möjlighet att reducera plastmängden i 

förpackningarna men att det måste ställas mot risken för kvalitetstapp på produkterna 

(2013, s. 10) R2 berättar om detta och menar att tekniken idag inte möjliggör en 100 

procent koldioxidneutral påse, utan att den måste innehålla en viss procent riktig olja för 

att påsen inte ska tappa sina egenskaper. Vidare beskrivs i hållbarhetsredovisningen att 

Polarbröd under hösten 2013 genomfört upphandlingar av emballage där Polarbröd slutit 

avtal med leverantörer som ligger i framkant inom området. (2013, s. 10) 

 

Emballagefrågan integrerar även kundens uppfattning och R2 som arbetar med 

Polarbröds försäljning menar att emballagefrågan även påverkar 

marknadsföringsavdelningen av denna anledning. Han berättar att de kan få frågor från 

Polarbröds ledning som exempelvis; ”tror vi att det är strategiskt kommersiellt att gå 

över till koldioxidneutrala plastpåsar på våra produkter?” och berättar att det då kan 

vara marknadsavdelningen som ansvarar för att ta fram en kommersiell bedömning av 

om en koldioxidneutral plastpåse skulle innebära ökade kostnader; ”tror vi att vi kan ta 

tag i ett pris för att skapa mervärde om vi skulle marknadsföra koldioxidneutrala 

plastpåsar?”.  Han menar att det är viktigt att göra en bedömning om mer miljöriktiga 

plastpåsar i slutändan leder till ett mervärde för kunden och Polarbröds produkt. R2 

berättar att han inte arbetar med kampanjer eller annan kommunikation mot 

konsumenten för att visa att man arbetar med denna fråga. 

6.7.5 Krav vid anskaffning av anläggningstillgångar 

De som inom Polarbröd är ansvariga och har kunskap om inköp av 

anläggningstillgångar bekräftar att utsläpp som genereras från tillverkning av 

anläggningstillgångar inte är något som Polarbröd idag följer upp; ”vi har ett väldigt litet 

behov av att mäta utsläppen för att vi har så låga inköp av anläggningstillgångar” säger 
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R3. När vi frågar honom om hur stora dessa utsläpp tros vara i relation till Polarbröds 

värdekedjas totala utsläpp säger han, ”de skulle jag säga är extremt försumbara i 

relation till den produktionsvolym vi sätter på marknaden”. Detta är något som även R5 

och R8 bekräftar. Det som är ansvariga bekräftar att det säkerligen finns utsläpp i 

tillverkningen av anläggningstillgångar men att det idag inte ligger i Polarbröds prioritet 

att mäta eller följa upp det. Polarbröd strategi idag är istället att säkra att deras inköpta 

anläggningstillgångar håller hög kvalité och att de bidrar till bästa resurseffektivitet samt 

minimerar miljöfarliga utsläpp senare i produktionen: ”vi har vår leverantörsbedömning 

och idag jobbar vi med ekonomiskt seriösa företag som tar socialt ansvar och som sen 

kan leverera rätt kvalité” berättar R3.  

 

R3 förtydligar genom att berätta; ”vi har fokuserat på att anläggningstillgångar till vår 

produktion inte ska ha väsentliga buggar och brister.” Han berättar vidare att Polarbröd 

säkerställer att företagets inköp inte är i behov av freoner, miljöfarliga oljor eller 

rengöringsmedel. R1 belyser att Polarbröd prioriterar att påverka sin indirekta 

miljöpåverkan som ligger nära den operationella verksamheten. Om Polarbröd skulle gå 

djupare in i sitt miljöarbete och exempelvis börja ställa krav på inköp av skrivbord är R1 

rädd för att responsen från leverantören skulle bli; ”Vad sitter ni och fantiserar om?” R8 

säger att dessa aspekter är något Polarbröd i framtiden skulle kunna titta närmare på, 

men förtydligar att det i sådana fall blir om många år eftersom det i dagsläget har 

prioriterat sina fyra miljömål. R1 berättar vidare; ”det är mycket bättre att vi börjar och 

gräver där vi står och börjar med oss själva”. 

6.7.6 Återförsäljare och lagerhållning 

I Polarbröds hållbarhetsredovisning från år 2013 går att läsa; ”Polarbröds produkter 

finns att köpa i hela Sverige genom Polfärskt – säljande bröddistribution, en 

rikstäckande organisation inom brödförsäljning och distribution. Polfärskt består av 24 

fristående försäljningsbolag från Gällivare i norr till Malmö i söder och en central 

samarbetsorganisation, Polfärskt Bröd AB. Polfärskt Bröd AB ägs till 49 procent av 

distriktsbolagen och till 51 procent av Polarbröd AB. Företaget har sitt säte i Lindome, 

Göteborg.” Eftersom Polarbröd äger 51 procent av Polfärskt kan det i stor utsträckning 

påverka verksamheten exempelvis genom att R8 sitter i Polfärskts styrelse. Sålunda har 

Polarbröd och Polfärskt ett nära samarbete och Polfärskt utgör en viktig del i Polarbröds 

hållbarhetsarbete. Som det står beskrivet tidigare i empirin ingår Polfärskts transporter i 

Polarbröds hållbarhetsmål, fossilfria transporter till år 2013. Inom Polfärskts verksamhet 

finns även fryslager; ”30 fryslager från Gällivare i norr och till Ystad i syd” säger R6. 

Där bekräftar R3 att det idag från Polarbröds sida inte finns något krav om hur Polfärskt 

sköter sina fryslager. Polarbröd har idag inte kontrollerat om fryslagrarna exempelvis 

skulle innehålla freoner i kylaggregaten och R3 menar att det finns arbete på många plan 

innan Polarbröd är ”framme”.  

 

R8 belyser att Polfärskt börjat sätta krav på samtliga distrikt som ska leda till en både 

förbättrad miljö och service. Han säger att miljöproblematiken är någonting som 

diskuteras inom företaget och att Polarbröd vill göra förbättringar till att bli en hållbarare 

verksamhet. Bortsett från den lagerhållning som Polfärskt sköter finns det lagerhållning 

som Polarbröd inte har kontroll över, vilket R6 belyser. R2 berättar att Polarbröd för en 

dialog med utrikes lagerhållning men att dessa är svåra att påverka.   
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6.7.7 Slutkonsument utsläpp vid brödkonsumtion 

Det som är positivt ur miljösynpunkt är att Polarbröd säljer just brödprodukter. Bröd har 

en liten miljöpåverkan jämfört med andra matprodukter vilket R5 belyser; ”bröd har en 

mindre klimatbelastning än andra livsmedel som exempelvis kött.” R1 berättar i samma 

linje och säger; ”om man är en köttproducent så har man en enorm belastning och då 

handlar det om att kanske ta vara på metanet som korna framförallt rapar.” R9 berättar 

att brödet i någon stor utsträckning inte behöver speciella tillbehör som genererar 

utsläpp vid användning, till skillnad från exempelvis kyckling som behöver tillagas. 

Innan användning av Polarbröds produkt har konsumenterna antingen produkten i 

skafferiet eller i frysen nämner R9. Hon nämner dock att brödet kan rostas, men utrycker 

efteråt; ”men det är väldigt mycket nere på detaljnivå.”  

6.7.8 Avfall 

Flera respondenter menar att det är viktigt att ta ansvar för det avfall som genereras från 

Polarbröds produkter, och uttrycker även vikten av att minimera spill i hela värdekedjan. 

Polarbröd genererar idag avfall i tre av sina nedströms aktiviteter. Första avfallet som 

genereras är från Polarbröds egen produktion, andra avfallet genereras från Polfärskt, 

vilket består av bröd som inte blir sålt i detaljhandeln, och tredje avfallet genereras från 

Polarbröds slutkonsumenter. 

 

 
 

 
Figur 20. Egen modell över Polarbröds värdekedja utifrån dess avfall. 

 

Avfallshantering som genereras från Polarbröds produktion återvinns idag till 100 

procent. R3 berättar om detta; ”Detta sker genom att det antingen går ut som 

jordförbättring alltså till gödsel på åkrarna, men den högvärdiga delen, det vill säga 

bröd och så vidare blir till djurfoder. Sen har vi papper, plast, emballage, den typen av 

material som går till förbränning. Sen har vi ju metallskrot och anläggningstillgångar 

som utrangeras, antingen som metallskrot eller som går till återvinning.” 

 

När det kommer till försäljningen är det Polfärskt som ansvarar för distributionen till 

butik. Polfärskt ansvarar även för att bröd som inte blir sålt hämtas från butik, 

”någonstans mellan 4-5 procent får tas tillbaka för att det är osålt” berättar R3. R3 

fortsätter att berätta att avfallet från osålt bröd är något som Polarbröd idag inte har 

kunskap kring. Detta är en svaghet som de behöver jobba på och kommer jobba med i 

framtiden anser han; ”vi kommer behöva ta ett steg in närmare konsumenterna.” 

Anledningen till att de inte har något bestämt system idag är för att distributionen sköts 

lokalt på olika marknader. R4 föreslår hur Polarbröd kan påverka och kontrollera avfall i 

framtiden: ”i Sverige där vi kan ta ihop returerna och skicka dem till olika 

djurfodercentraler.” Han avslutar med att säga; ”vi har ingen färdig lösning, då hade vi 
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redan gjort det.” För att nå en förändring där allt Polarbröds avfall från butik återvinns 

anser R3 att det krävs ett regelverk genom ett avtal som skrivs under av både 

distributörerna som lämnar brödet och mottagaren som ska ta hand om brödet. R7 

bekräftar också att Polfärskt i framtiden ska ha samma typ av system som Polarbröd.  

 

Slutkonsumenternas avfall kontrolleras eller påverkas inte av Polarbröd idag. Brödavfall 

men även avfall som plastpåsar och klipps från slutkonsumenter är något som Polarbröd 

enligt R7 behöver jobba med i framtiden. Polarbröds största problem är att få kunderna 

att återvinna produktens förpackningar och är enligt R7 en svår fråga att lösa; ”det är 

inte lätt att påverka Sveriges nio miljoner människor.” Hon berättar fortsättningsvis att 

det är slutkonsumentens ansvar. Hon nämner även att sopsortering skiljer sig mycket åt 

kommuner emellan, och att vissa kommuner har ett bättre sophanteringssystem vilket 

påverkar slutkonsumentens sopsortering. R7 menar att Polarbröd idag arbetar med 

brödets kvalité för att minska avfallet; ”blir produkten torr och tråkig så vill 

konsumenten inte äta den.” Respondenterna har olika förslag hur man skulle kunna 

påverka konsumenterna. ”Jag tycker det skulle vara jätte spännande om vi exempelvis 

har recycling system av bröd där vi uppmanar konsumenterna att kasta brödet i en 

speciell binge, och sedan transporteras det någonstans där vi har en anläggning som 

exempelvis producerar gas eller annat” berättar R2. 

6.7.9 Export 

Idag består 19 procent av Polarbröds försäljning av försäljning till utlandet (Polarbröd 

AB, 2013, s. 4). De kunder Polarbröd arbetar med finns i flera olika länder och företaget 

delar idag upp sina marknader i en Europamarknad och en Nordenmarknad. 

Nordenmarknaden består av Norge, Finland, Danmark, Island och IKEA. Vidare berättar 

R10 att Europamarknaden består av 13 länder till antalet och att Polarbröd där exporterar 

till storhushåll eller ”foodservice” inom retail och industrisektorn, varav majoriteten 

exporteras till storhushåll. Han menar att storhushåll är den lättare delen att arbeta med 

eftersom Polarbröd inte behöver gå så djupt in i marknadsföringens lagar och regler när 

de transporterar och levererar sitt bröd. R10 berättar att företaget arbetar kontinuerligt 

med hållbarhet i alla frågor och inte bara när det gäller produktion utan även vid 

logistiska frågor; ”vi försöker vara så effektiva som möjligt.” 

 

 

 
Figur 21. Egen modell över Polarbröds exportkedja. 

Vid export av sina produkter berättar R10 att Polarbröd följer incoterms regelverk som 

används som en lagstiftning i hela Europa och han menar att Polarbröd arbetar i linje 

med DAP, ”Delivery At Place”, vilket innebär att Polarbröd ansvarar för att produkten 

håller kvalité och temperatur genom hela transporten ändå fram till kund. När kunden 

sedan får produkten levererad så övergår ansvaret till kunden; ”när vi lämnar ifrån oss i 

respektive land då ska vi veta att produkten håller kvalité, temperatur och format. Det 

Polarbröd AB 
CINRJ, Findal & 

Krogh, Oy 
Delice Plus 

Återförsäljare Slutkonsument 

Downstream 



 69 

finns ett regelverk som styr det här.” Vidare menar R10 att det idag är problematiskt att 

synliggöra de utsläpp som skapas under export av Polarbröds varor eftersom det inte 

finns samma utbyggnad av logistik som det finns innanför Sveriges gränser; ” när en 

transport ska ut i Europa så lastas det om på en lastbil, helt enkelt för att järnvägsnätet 

inte är utbyggt för logistik i Europa.” Han menar att det av denna anledning är mycket 

transporter i Europa som transporteras via lastbil men att Polarbröd tittar på möjliga 

lösningar för att kunna transportera sina produkter på järnväg; ”det är en kostnadsfråga 

som är ganska betydande i dagsläget.” Han berättar att det idag går bättre att 

transportera via järnväg till de större städerna i Europa, men att det helt plötsligt blir ett 

problem till mindre städer; ”90 procent av alla transporter i Europa går idag via lastbil 

och det är ett stort bekymmer.” 

 

Det är Schenker som Polarbröd idag köper transporttjänsten av på exportmarknaden 

berättar R10; ”de erbjuder en helhetslösning, det vill säga att de hämtar produkten och 

levererar till kund helt enkelt.” Schenker inkluderar miljöaspekten i sina tjänster genom 

att använda sig av en miljöpolicy där de kan redovisa sina utsläpp från transporter, och 

R10 berättar att det är det som Schenkers miljöarbete består av idag. R10 menar dock att 

denna redovisning inte är någonting som Polarbröd idag har efterfrågat men att de 

kommer att göra det med tanke på sin vår miljö och hållbarhetspolicy. Vidare berättar 

R10 att Polarbröd idag inte ser något behov av att följa upp detta arbete just nu eftersom 

export volymerna är så pass små; ”så det är många processer och vi har inte sett 

behovet av att mäta det här på något sätt i nuläget, då det inte är några stora volymer 

just nu.” R9 menar också på att export volymerna i dagens läge är så pass små om man 

ser till den totala försäljningen, och att utsläppen från exporten därför inte har så stor 

påverkan. 

 

R10 berättar att det finns en stor kulturell skillnad mellan Sverige och länder söderut i 

Europa, och då speciellt i Frankrike; ”i Sverige är vi ganska upplysta om den här formen 

av utsläpp, medan fransmännen kanske ligger flera år bakom oss när det gäller 

miljöaspekter.” R9 menar också att hållbarhetsproblematiken mer är en fråga för 

Sverigesidan och att transporterna i utlandet har lämnats därhän; ”det har inte pratats 

någonting om hur det skulle kunna göras.” Hon menar att det oftast finns mycket större 

centrala frågor vid export av Polarbröds produkter och att det ibland kan handla om att 

överhuvudtaget få affären att fungera. R10 menar att om Polarbröd skulle lyfta upp 

hållbarhetsproblematiken med sina kunder utomlands så skulle det inte medföra något 

mervärde för affären ”det har ingen betydelse om vi berättar hur mycket utsläpp vi har 

… det viktiga i slutändan för våra kunder i Europa, det är priset på brödet.” Han menar 

att hållbarhetsaspekten är väldigt begränsad när det gäller länder på Europamarknaden. 

Vidare menar R10 att Polarbröds ambition kring hållbarhetsfrågorna inte ger något 

övertag i affärsrelationer utanför Sverige, och att frågeställningar kring miljön därför 

hamnar längst ner på agendan; ”det är ingenting jag på något sätt diskuterar med kund 

idag.” 

 

Vidare berättar R10 att han dock tror att det kommer ske en förändring i den attityd 

Polarbröds exportkunder har angående hållbarhetsfrågan; ”jag tror att med lagstiftning 

kommer det att vridas till … om regeringarna sätter press på sina företag, då kommer 

det att skruvas upp.” Vidare menar att han att det i sådant fall måste till en lagstiftning 

om kunder i exempelvis Frankrike ska ändra synsätt. Han menar dock att när denna 

förändring väl sker så kommer dessa länder att ligga flera steg efter marknaden i 

Sverige; ”eftersom vi har kommit så pass mycket längre.” Han är dock övertygad om att 
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förändringen kommer att ske förr eller senare och berättar att Polarbröd då vill vara det 

första alternativet för kunden; ”då vill vi föregå med gott exempel och vi vill att andra 

företag ska titta på den resan vi har varit med om och gjort under de här åren. Och att 

kunna säga att: vi vill göra en sådan resa som Polarbröd har gjort, för då föregår vi 

med gott exempel” och R10 menar att detta är Polarbröds slutmål. R5 menar att omen 

lösning identifieras i hur hållbarhetsproblematiken ska hanteras i Sverige så finns det 

goda incitament för att denna lösning även kan appliceras utomlands. 

 

R10 pratar om Polarbröds geografiska placering och menar att detta är företagets 

akilleshäl eftersom placeringen inte är central i Europa, och han menar att detta ger 

upphov till långa transportsträckor ner till de europeiska länderna ”det är en akilleshäl 

från utsläppsperspektivet.” Samtidigt menar han att det även är Polarbröds starka sida 

eftersom de med sitt frysta bröd har möjlighet till långa transportsträckor, vilket gör 

Polarbröd unika på marknaden. Han menar att Polarbröd är innovativa och att det inte 

finns någonting som varken smakar eller ser ut som Polarbröd i Europa idag, och att det 

i exportfrågan är detta som gör att kunder väljer att arbeta med Polarbröd, och inte deras 

hållbarhetsambitioner. Han menar dock att det är en utmaning att hitta de kunder som är 

beredda att betala för den innovativa produkten eftersom det kostar mycket att 

transportera produkten långa sträckor; ”transporterna är billiga om man ser från ett 

ekonomiskt perspektiv, men en brödskiva väger inte så många gram, att fylla en lastbil, 

det är många bröd men det är ganska mycket luft också. Detta gör att transporten blir 

dyr i sig.” För att korta ner transportsträckorna och antalet gånger de måste köras menar 

R9 att Polarbröd tittar på lösningar som innebär att ha ett fryslager i exempelvis norra 

Tyskland eller i England. Hon menar att genom ett sådant lager så skulle Polarbröd 

kunna leverera större volymer till lagret vilket skulle minimera transportsträckorna i det 

långa loppet; ”produkterna kan ju ligga där och sen om det finns någon kund som vill ha 

varuprover eller mindre volymer så kan man transportera kortare sträckor.”  

 

Hon menar dock att Polarbröd idag främst tänker ur den ekonomiska aspekten och 

påpekar återigen att det är svårt för Polarbröd att genom hållbarhetsfrågan skapa 

mervärde och en ekonomisk vinst från sina exporterade varor; ”transporterna gör att 

exporten blir så oerhört dyr.” Hon menar att det alltid är pengar som räknas någonstans 

och att Polarbröd inte alltid har råd att lägga in värderingar kring hållbarhet ”eller vad 

de nu tycker är viktigt.” ”Frankrike är väldigt svåra att påverka exempelvis, de har sina 

principer på hur det ska vara … i Frankrike är hållbarhetsfrågan ingen stor grej alls.” 

Hon menar att Polarbröd inte direkt är bortskämda med nya kunder på exportsidan och 

att det är väldigt svårt att arbeta upp en ny kund. Hon menar dock att Polarbröd har ett 

annat förhandlingsläge med nya kunder än med redan befintliga kunder; ”när det gäller 

nya kunder så kan man ju alltid önska … genom att vi visar att vi tycker att det är viktigt 

när man inleder en ny affär” och hon berättar att befintliga kunder är svårare att 

påverka; ”Frankrike har vi ju arbetat med i 20 år exempelvis, man skulle ju kunna 

fundera på hur man kan påverka.” 
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6.7.10 Supportaktiviteter 

Polarbröd prioriterar idag aktiviteter som inkluderas i företagets kärnverksamhet. De 

aktiviteter som inte inkluderas i kärnverksamheten kallas i denna studie för 

supportaktiviteter. Två supportaktiviteter som identifierats under bearbetning av studiens 

empiriska material och som genererar en negativ miljöpåverkan är företagets affärsresor 

samt anställdas kommunikationsmedel. Dessa aktiviteter är viktiga att belysa eftersom 

de ingår i utsläppsmodellens utformning men även för att flera respondenter i vårt 

empiriska material har indikerat att dessa aktiviteter kan komma att utgöra viktiga 

fokusområden för Polarbröd i framtiden. Nedan kommer vi att redogöra för dessa 

supportaktiviteter. 

 

 
Figur 22. Egen modell över Polarbröds kärnverksamhet och supportaktiviteter. 

Polarbröd är ett företag som i sin verksamhet reser på samma sätt som många andra 

företag. R11 berättar att det främst är Polarbröds marknadsavdelning och säljare som 

reser och i sådana fall oftast till Stockholm. Hon menar att Polarbröd i många fall 

försöker att använda sin videokonferensanläggning istället för att resa till olika platser 

för möten; ”vi har ju videomöten med ganska många. Så det är ju ett stort plus, då 

slipper vi ju resorna.” R1 berättar också om Polarbröds affärsresor och menar att 

Polarbröd har sin videokonferensanläggning just för att slippa resa så mycket; ”vi har ju 

bagerier på många orter, vilket i sig kan rendera väldigt mycket resor”. Hon menar att 

företaget utan videokonferensanläggningen skulle resa mycket mer eftersom många 

möten sker mellan anställda som befinner sig på olika orter där Polarbröd har bagerier. 

Hon menar att videokonferensanläggningen är bra ur fler aspekter; "och det är så 

utmattande, tidskrävande, energislösande och risktagande. På vintern i Norrland så kan 

man köra i diket.” 

 

De fordon som Polarbröd använder i sitt resande är främst bil, tåg och flyg. Flygresor 

används mest då anställda reser till Stockholm eller ännu längre söderut, och tågresor 

används i stor utsträckning då de anställda reser mellan Umeå och Älvsbyn; ”de flesta 

försöker åka tåg, och det är jätte bra.” R10 menar att Polarbröds egna resande är en 

viktig aspekt att fokusera på och att man valt att arbeta med en resebyrå som kan 

redovisa hur mycket Polarbröd förbrukar när de gör sina affärsresor. Vidare berättar R10 

att valet av resebyrå föll på just den här resebyrån eftersom de kan belysa resandets 

miljöaspekter och att Polarbröds hållbarhetsambitioner har legat till grund för valet; 

”hållbarhetspolicyn som vi har i Polarbröd har varit väldigt framtonande för det val vi 

gjorde.” Arbetet med resebyrån tog sin början i januari 2014 och planen är att under 

hösten 2014 redovisa den miljöbelastning Polarbröds resor legat till grund för; ”tanken 

från vår sida är att klimatkompensera de här utsläppen.” Han menar att resebyråns 
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kärnverksamhet 
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Anställdas 
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redovisning kommer att kunna belysa exakt hur mycket utsläpp som Polarbröd släpper 

ut per flyg och per bil. Han menar också att resebyrån kommer att kunna redovisa hur 

mycket utsläpp Polarbröd ger upphov till då de under sina affärsresor övernattar på 

hotell. 

 

För att ytterligare påverka sin miljöbelastning från sina affärsresor menar R11 att 

Polarbröd kan ställa högre krav på användandet av miljöbilar i verksamheten. Hon 

menar även att man kan ställa krav på att anställda i största möjliga mån ska åka tåg; 

”sen bör man göra en avvägning mellan hur tidseffektivt det är att åka tåg jämfört med 

flyg.” Hon menar att Polarbröd redan idag är bra på att åka tåg och då speciellt mellan 

Umeå och Älvsbyn eftersom att det finns så bra tågförbindelser. Vidare menar hon att 

Polarbröd vill ha så miljövänliga resor som möjligt och menar att företagets anställda är 

medvetna om miljöaspekten då de väljer transportsätt i sina arbetsresor; ”om man kan 

åka tåg så väljer man tåg, det finns ju en medvetenhet.” Att kräva att säljarna under sina 

resor till Stockholm ska välja att ta tåget framför flyget är dock för mycket att kräva, 

eftersom resvägen är längre; ”det är för mycket begärt för den enskilda.” R1 menar att 

affärsresor är något som i framtiden kommer att bli mer viktigt för Polarbröd, men att 

man idag valt att prioritera mer primära miljöbovar; "jag tror det är ganska viktigt att 

fokusera på sina huvudområden och jag tycker att i vårt fall så är det just produktionen 

av bröd. Sedan tror jag att i för sig att vi kommer börja titta på den här mer systematiskt 

längre fram.” 

 

Polarbröds anställda måste ta sig till och från arbetet på något sätt och R11 menar att 

”det är mycket resor till jobbet”. Hon menar att man använder både cykel, tåg och bil 

för att transportera sig och att det finns en del anställda som pendlar längre sträckor; ”vi 

har en i Älvsbyn som pendlar med tåg från Luleå varje dag.” Vidare menar hon att ett 

konstaterande kan göras i att Polarbröds geografiska placering bidrar till extra långa 

avstånd jämfört med om företaget vore beläget på en annan plats; ”vi har ju tre bagerier 

ute i glesbygden.” Hon menar dock att de flesta anställda kommer från närområdena och 

att det därför ändå inte handlar om några längre avstånd för de anställda att transportera 

sig. Hon belyser även att Polarbröds kontor i Umeå ligger mitt inne i staden och att det 

därför inte leder till att de anställda måste färdas längre sträckor. Vidare berättar hon att 

det är svårt att påverka de anställdas kommunikationsmedel eftersom det inte går att 

bestämma vad ”folk ska ha för bil”, som exempelvis att ställa krav på att de anställda 

ska använda elbilar. Däremot menar hon att man kan uppmuntra anställda till att ta 

cykeln istället för bilen. Polarbröd har även ett fåtal tjänstebilar som upprätthåller en hög 

miljöklass; ”vi har jätte hårda krav på de bilar vi har, gärna elbilar och miljöklassade 

bilar.” Hon menar att Polarbröd gör allt de kan för att minska utsläppen från de bilar 

som de kan påverka. 

 

R11 berättar att det är svårt att följa upp utsläppen som sker från de anställdas 

kommunikationsmedel eftersom det är svårt att veta hur de kör och tar sig mellan 

bagerierna; ”det har vi inte uppföljning på.” Hon menar att det är utanför Polarbröds 

kontroll att veta om de anställda samåker eller hämtar upp varandra. Vidare berättar hon 

att Polarbröd haft en intern tävlingskampanj för de anställda som innebär att man 

uppmuntrar de anställda till att cykla till jobbet; ”men det är ju ingen som säger att det 

hjälper, men man kanske kan påverka så att man får folk att cykla till jobbet.” Samtidigt 

menar hon att många anställda har obekväma arbetstider och att det därför blir orimligt 

för Polarbröd att ställa sådana krav. R10 menar att företaget genomsyras av hållbara 

frågeställningar och att detta även påverkar de anställda på flera sätt; ”det påverkar det 
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sätt vi rör oss, hur vi håller vår hälsa … inte bara på kontorstid utan även på privat tid” 

vilket även R11 styrker då hon säger att majoriteten av Polarbröds anställda är 

miljömedvetna. De utsläpp som sker från anställdas kommunikationsmedel är liten i 

jämförelse med andra utsläpp inom Polarbröds värdekedja och därför menar hon att 

utsläppen inte har så stor betydelse.  
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7. Analys 
I detta kapitel analyseras studiens empiriska underlag genom studiens teoretiska 

undersöknings modell, modellen för indirekta utsläpp. Analysen har studiens 

problemformulering och syfte som utgångspunkt och ämnar således undersöka 

utsläppsmodellens lämplighet för Polarbröd, samt hur modellen kan bistå som ett verktyg för 

att nå företagets verksamhetsmål. Modellens affärsmål kommer att utgöra en central del i 

analysen, då dessa påvisar modellens lämplighet. Vidare ämnar studiens teoretiska 

referensram appliceras för att förklara bakomliggande faktorer i Polarbröds arbete. 

7.1 Utsläppsmodellens lämplighet för Polarbröd 
Modellen för indirekta utsläpp är en livscykelanalys enligt Lindfors et al. (1995) som menar 

att analysmetoden innebär ett beskrivande av ett företags miljöpåverkan. Detta går i linje med 

modellens analysstrategi som innebär att skapa en sann bild av ett företags växthusgasutsläpp 

utifrån dess totala värdekedja. (WRI & WBCSD, 2011, s. 12) Vidare menar Lindfors et al., 

(1995) att detta i praktiken innebär en dividering av företagets miljöpåverkan i olika 

kategorier för att mer större enkelhet klassificera företagets påverkan. Vidare belyses att dessa 

karaktärsdrag är typiska faktorer för att en modell ska få kallas för en livscykelanalys 

(Lindfors et al., 1995). Även detta går i linje med modellens utformning där livscykelns olika 

kategorier spelar en stor roll i belysandet av företagets värdekedja. (WRI & WBCSD, 2011, s. 

5) Denna beskrivning har tydliga likheter med hur ett miljöstyrningssystem är uppbyggt vilket 

stryks av Jackson (1997, s. 3-4) som beskriver systemet som en sammanlänkning av olika 

aktiviteter i ett företag. Även Hendrickson et al. (1998, s. 184) konkretiserar att 

livscykelanalyser är ett bra verktyg för att identifiera företaget olika aktiviteter som bidrar till 

negativ miljöpåverkan.   

 

Vi vill börja med att besvara hur lämpad utsläppsmodellen är för Polarbröd. Enligt modellen 

för indirekta utsläpp så kan ett företag undersöka modellens lämplighet genom att undersöka 

huruvida företagets affärsmål stämmer överens med modellens utformade affärsmål (WRI & 

WBCSD, 2011, s. 11-12). WRI & WBCSD beskriver att vikten av att följa upp dessa 

affärsmål är central, eftersom det påvisar hur stora incitament ett företag har för att 

implementera utsläppsmodellen. För att uppnå största lämplighet för modellen bör ett företags 

affärsmål stämma överens med modellens affärsmål i så stor utsträckning som möjligt.  

7.1.1 Affärsmål 1 

Enligt modellen för indirekta utsläpp bör företaget ha ett affärsmål som inkluderar en vilja att 

identifiera och förstå sina möjligheter och hot som är associerade med sina utsläpp i hela 

värdekedjan (WRI & WBCSD, 2011, s. 12). R5 uttrycker att det är tydligt att Polarbröd inte 

längre kan hålla sig inom sin snäva systemgräns och menar att ”ingen av den moderna 

världens försörjningsflöden är hållbara” vidare framhålls dessa hot mot verksamheten i 

Polarbröds hållbarhetsredovisning (2013, s. 6); ”de miljö- och klimat hot världen står inför 

påverkar oss alla”. Detta ger starka indikationer för att påvisa Polarbröds vilja att förstå och 

identifiera de hot som finns utanför verksamhetens kontroll. R5 belyser de möjligheter som 

Polarbröd ser i hållbarhetsproblematiken ”vad kan man göra om man har ett överskott i 

verksamheten? Var kan man satsa dem för att säkra en uthållig försörjning?” Polarbröd har 

med detta överskott investerat i vindkraftverk för att i framtiden bli självförsörjande på energi 

vilket påvisar en stark vilja för att förstå verksamhetens möjligheter utanför den egna 

verksamheten. Polarbröd ser även möjligheterna i leverantörernas vilja vilket R3 belyser; ”det 

är klart ni ska få ett ekologiskt och fossilfritt alternativ”. Vidare identifierar Polarbröd 

verksamhetens möjligheter vilket R10 demonstrerar genom att beskriva Polarbröds 
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ambitioner; ”då vill vi föregå med gott exempel och vi vill att andra företag ska titta på den 

resa vi har varit med om och gjort under de här åren.” Trots höga barriärer och 

svårhanterliga problem påvisar Polarbröd en vilja att styrka verksamhetens möjligheter och 

hot. Vi menar med denna beläggning att Polarbröds affärsmål i en betydande omfattning 

stämmer överens med modellens affärsmål vilket ådagalägger modellens lämplighet för 

Polarbröd. 

 

Det påvisas under empirin att Polarbröd har höga hållbarhetsambitioner med egenskaper som 

ger en fallenhet för att identifiera möjligheter i miljöproblematiken. Spriggs et al. (2013, s. 

181) menar att ett familjeföretag innehar speciella egenskaper som gör att verksamheten 

beviljas bli mer komplex än icke familjeägda företag. Vi menar att Polarbröds 

hållbarhetsambitioner kan beskrivas som just komplexa då företagets mål antar en sådan 

bredd och mångsidig dimension som gör att de särskiljer sig från andra företag. Spriggs et al. 

(2013, s. 181) menar att denna komplexitet är ett företags framgångsfaktor och vi menar i 

linje med detta att Polarbröds hållbarhetsambitioner är de som tillåter företaget att se 

möjligheter i sin värdekedja i så stor utsträckning som de gör idag.  

 

Detta styrker även Memili el al. (2013, s. 1294) genom att belysa att ett familjeföretag arbetar 

med ett mångfasetterat syfte och mål. Detta förklarar Polarbröds eventualitet att belysa hela 

sin värdekedja och påvisar det utrymme som Polarbröd kan ge för att belysa miljöutsläpp 

utanför företagets kontroll. Med detta resonemang menar vi att modellens lämplighet för 

Polarbröd tilltar tack vare det spelrum som företagets ägarstruktur ger.  

 

Vi kan tydligt se att Polarbröd är ett typiskt familjeföretag med förankring i de faktorer som 

Villalonga & Amit (2006, s. 390) menar kännetecknar ett familjeföretag. Dessa faktorer 

innebär att företagets strategi och mål genom styrelseposter eller ägarandelar influeras av 

familjen, att företaget förvaltas inom familjen samt att familjen i stor utsträckning innehar 

aktieandelar. Polarbröd ägs och förvaltas idag till en övervägande del av två systrar som är 

femte generationens ägare inom familjen samt innehar ett huvudsakligt ägande i företaget. 

Därmed kan Polarbröd utifrån dessa egenskaper klassificeras som ett familjeföretag. 

 

Genom Polarbröds familjeägda struktur finns färre aktieägare jämfört med ett företag som inte 

är familjeägt. I Polarbröds fall utgörs företagets huvudägare av två systrar och enligt 

Villalonga & Amit (2006, s. 390) influerar familjemedlemmar företagets strategier och mål 

genom ägarandelar. Vi kan därför göra antagandet att desto större ägarandelar en ägare har, 

desto större inflytande får ägaren över verksamheten. Vi menar att systrarna därför till stor del 

kan påverka Polarbröds verksamhet genom inflytande, vilket föranleder oss till att identifiera 

dem som företagets starkaste intressenter. Roberts (1992, s. 597-598) menar att desto starkare 

en intressent är desto viktigare blir det för företaget att tillgodose dennes krav. I enlighet med 

detta resonemang menar vi att systrarna med sitt starka inflytande påverkar Polarbröd, och att 

de således kan sätta grunden för verksamhetens mål och strategi utefter sina starkaste 

intressen.  

 

Lumpkin et al (2010, s. 242) menar att ett familjeföretag har utrymme för ett långsiktigt fokus 

på ett mer utpräglat sätt än ett företag som inte är familjeägt. Därmed kan sägas att Polarbröds 

ägarledda struktur är en stark anledning till Polarbröds fokus på framtiden. Vi menar att 

systrarnas inflytande är skälet till att Polarbröd har utrymme till att koncentrera sig på 

långsiktigt bärkraftiga lösningar, vilket utmynnat i verksamhetens vision om att verka i 133 år 

till. R1 belyser hur detta influerat företagets hållbarhetsmål; ”vi har varit verksamma i fem 

generationer och vi vill gärna se vad vi kan göra för att fortsätta lika länge, och då måste 
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flödena vara hållbara, annars går det ju inte.” Således menar vi att verksamhetens 

hållbarhetsmål är ett resultat av systrarnas inflytande eftersom Polarbröd med sin ägarstruktur 

ges möjligheten att fokusera på det långsiktiga perspektivet. Detta resonemang styrker även 

att Polarbröd har nytta av miljöstyrning då det enligt Testa el al. (2013, s. 172) kan minska 

organisationens miljöpåverkan både på lång och kort sikt. 

 

Ägarnas intresse i långsiktigt handlande kan, enligt Kappes & Schmids (2013, s. 547-548) 

resonemang om att ett familjeföretag får utrymme för ett mer engagerat agerande än andra 

företag, vara anledningen till att systrarna får utlopp för sin målinriktade fokus mot uthållig 

försörjning. Empirin belyser systrarnas engagemang i frågan och deras strävan mot att ställa 

om Polarbröds värdekedja till långsiktigt bärkraftig; ”hållbarhet genomsyrar allt vi gör”. 

Polarbröds vilja att påverka utanför sina produktionsled ger indikationer för hur 

grundläggande en livscykelanalys är för att nå Polarbröds ambitioner. I linje med Polarbröds 

resonemang om vikten av en långsiktigt bärkraftig verksamhet menar Lindfors et al. (1995) 

att ett företag för att skapa en produkt är beroende av alla aktiviteter i sin värdekedja. Således 

är Polarbröd i sin verksamhet beroende av sina leverantörer och kunder eftersom de 

aktiviteter som dessa aktörer bedriver är oersättliga för Polarbröds produkt. Följaktligen 

menar vi att Polarbröds leverantörer och kunder utgör synnerligen viktiga intressenter för 

Polarbröd. Trots ägarnas engagemang och inflytande över företagets strategiska beslutfattande 

är det ytterst viktigt att belysa Polarbröds relevans av ett samarbete med externa intressenter. 

7.1.2 Affärsmål 2 

Ovanstående resonemang kan starkt korreleras med ett annat av utsläppsmodellens affärsmål 

som innebär att engagera aktörer i hållbarhetsfrågan, vilket enligt modellen ska göras genom 

att öka sina partners medvetenhet kring hållbarhet. Vidare menar modellen att för att verka 

hållbart bör en strävan finnas att öka effektiviteten genom den totala värdekedjan, vilket 

inkluderar aktörernas aktiviteter. För att lyckas med detta är ett samarbete aktörerna emellan 

exceptionellt viktigt. Genom att belysa de utsläpp som alla aktörer gemensamt gör orsak till 

och genom att sedan tillsammans identifiera vilka av dessa utsläpp som ska minskas, menar 

utsläppsmodellen att värdekedjan på mest effektivt sätt blir mer hållbar. Då får företaget en 

förståelse för dess sanna växthusgasutsläpp och kan på så sätt mer effektivt hantera 

utsläppsrelaterade risker och möjligheter. (WRI & WBCSD, 2011, s. 12) Att identifiera ett 

företags utsläpp är något som även styrks av Jackson (1997, s. 3-4) som menar att det är en 

viktig del i miljöstyrning. För att genomföra detta är vikten av företagets aktörer väsentlig och 

R6 belyser Polarbröds insikt i hur viktiga leverantörerna är; ”utan dem kan vi inte göra 

någonting i princip. Då kan vi stå och prata hur mycket vi vill.” Om ett företags aktörer inte 

är hållbart verksamma är det mindervärdigt om företagets egen produktion är hållbart 

effektiv. Således belyser modellen för indirekta utsläpp att det inte räcker för ett företag att 

bemöda sig om att göra sin egen produktion hållbart effektiv om andra aktörer i värdekedjan 

verkar kortsiktigt. (WRI & WBCDS, 2011, s. 12) 

 

Polarbröd arbetar idag i linje med utsläppsmodellen vilket konstateras från empirin då R2 

beskriver Polarbröds engagemang i närdistributionen; ”när vi levererat vår produkt till 

Polfärskt äger de facto Polfärskt våra produkter, men eftersom vi äger 51 % av Polfärskt så 

är vi inne och driver de här projekten ändå. För att vi tycker att det är så viktigt.” Polarbröds 

drivkraft i att påverka aktörerna i sin värdekedja har i den unika kontexten som Polfärskt 

innebär utövats så långt att Polarbröd genom finansiella åtgärder valt att köpa upp sin 

närdistribution för att med säkerhet veta att hållbarhetsaspekten inkluderas i detta led. 

Polarbröd har dessutom utifrån ett livscykelperspektiv redan identifierat stora delar av sin 

miljöpåverkan utanför dess egen verksamhet och R1 menar att detta arbetssätt även bör 

implementeras hos värdekedjans aktörer; ”det skulle vara jättebra för var och en att göra 
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egna livscykelanalyser, att tycka att det är värt besväret och pengarna.” WRI & WBCSD 

(2011, s. 12) har en förhoppning om att efterfrågan för produkter med lägre växthusgasutsläpp 

kommer att öka desto fler företag som mäter sina utsläpp utifrån modellen. Vi menar att 

Polarbröds tankesätt följaktligen är förenligt med utsläppsmodellens på ett harmoniserat vis. 

7.1.3 Affärsmål 3 

Modellens tredje affärsmål innebär att företaget ska ha en vilja att identifiera de möjligheter 

som finns för att reducera sin klimatpåverkan, en vilja att skapa mål för hur denna påverkan 

ska minskas samt en vilja för att kvantifiera och följa upp dessa mål kontinuerligt (WRI & 

WBCDS, 2011, s. 12). WRI & WBCDS föreslår att företaget ska belysa de områden i sin 

värdekedja som ger orsak till störst utsläpp, för att sedan prioritera dessa.  

 

Polarbröd arbetar idag systematiskt med sin vilja att identifiera möjligheter för att minska sin 

klimatpåverkan, och det genomsyrar hela verksamheten. R3 förklarar att Polarbröds 

belägenhet i Norrland är en logistik nackdel och att Polarbröd därför alltid har tvingats 

identifiera möjligheter för att vara så effektiva som möjligt; ”Det ligger i Polarbröds DNA att 

använda sig av ekonomisk och ekologisk resurseffektivitet”. Ergo är Polarbröds 

resurseffektivitet en indikation som visar att Polarbröd sedan länge implementerat ett 

tillvägagångssätt för att identifiera de möjligheter som finns för att minska sin miljöpåverkan 

vilket R3 belyser; ”vi har ett unikt koncept. Vi distribuerar fryst och plockar fram det på 

marknaden den dagen vi behöver det.” Genom att bevara brödet fryst så länge som möjligt 

påvisas Polarbröds vilja att hitta lösningar för hur de, trots barriärer, kan minimera sin 

miljöpåverkan. Således menar vi att Polarbröd har ett systematiskt arbetssätt som präglar hela 

företaget. Denna systematik har stor liknelse med miljöstyrningens tidigare framställning. 

Jackson (1997, s. 18) bekräftar att miljöstyrning är ett organisationsverktyg med syfte att 

effektivisera ett företags miljöarbete.  

 

Genom att förstå Polarbröds historia, och att de i alla tider ansatts i en situation där de varit 

tvungna att hitta resurseffektiva lösningar, menar vi att Polarbröd är skickliga i den 

arbetsprocess det innebär att identifiera lösningar för att minska sin klimatpåverkan. 

Följaktligen har Polarbröd en gedigen erfarenhet av att arbeta på detta sätt och tankesättet är 

redan tillämpat i företaget. Vi menar att Polarbröd på ett fördelaktigt sätt kan identifiera 

möjligheter genom modellens process eftersom de redan har den förståelsen som krävs. De 

kvalifikationer som Polarbröd i och med detta innehar leder till att de i sitt miljöarbete kan 

applicera samma arbetsprocess för att identifiera de möjligheter som finns att minska 

klimatpåverkan även utanför sin kontroll. R7 belyser hur Polarbröd redan använder sig av 

detta tillvägagångssätt; ”tittar du på leverantörernas produktion, så är det ju nästan copy 

paste hållbarhetsmässigt från oss, vad de behöver kolla på.” Genom detta resonemang menar 

vi att Polarbröd kan se möjligheter som finns för hur man ska reducera och minska sin 

miljöbelastning i hela värdekedjan.  

 

Sedan år 2012 arbetar Polarbröd aktivt med sin miljöpåverkan i hela värdekedjan. I samband 

med detta fastställde Polarbröd fyra hållbarhetsmål som de ämnar uppnå år 2022. R4 berättar 

om dessa; ”vi har gjort en målsättning som konkretiseras med fokusområden så att vi vet vad 

det är vi ska jobba mot”. Sålunda påvisas Polarbröds vilja för att skapa mål som hjälper dem 

att minska sin miljöpåverkan vilket ådagalägger att Polarbröds arbetsprocess går i linje med 

utsläppsmodellens affärsmål. Att konkretisera fokusområden går i linje med Morrow & 

Rondinellis (2992, s. 162) resonemang som menar att miljöstyrning är ett sätt att effektivt 

uppnå sina miljömål.  
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Genom Polarbröds tillvägagångssätt för att arbeta mot uthållig försörjning menar vi att det för 

företaget är adekvat att systematiskt dividera sin livscykel för att identifiera de fokusområden 

som är relevanta, vilka sedan ombildas till konkreta mål; ”vi måste veta vad problemet är och 

sätta mål och nyckeltal för att kunna jämföra råvaror, för att kunna veta vilken som är bättre 

ur hållbarhetssynpunkt och för att veta om vi gör framsteg”. Detta arbetssätt menar vi enligt 

Lindfors et al., (1995) faktorer belyser att Polarbröd använder sig av en livscykelanalys. 

Vidare menar vi att Polarbröd genom det empiriska underlaget har ett starkt behov av att 

konkretisera miljöproblematiken för att finna en arbetsprocess som gradvis gör dem mer 

hållbara och successivt leder dem närmre sina hållbarhetsmål.  

 

När det kommer till kvantifiering och uppföljning av sin klimatpåverkan använder Polarbröd 

idag olika arbetssätt beroende på fokusområde. Genom empirin kan ingen korrelation i det 

uppföljande arbetet identifieras de olika fokusområdena emellan, utan snarare en 

oregelbundenhet som påvisar ett osymmetriskt arbetssätt. Inom vissa fokusområden väljer 

Polarbröd att följa upp sin klimatpåverkan genom kvantitativ data och ibland väljer Polarbröd 

att följa upp sin miljöpåverkan genom kravlistor eller graderingssystem. När R4 berättar om 

företagets råvaror belyser hon; ”vi använder en fyra gradig skala i analysen, snarare än att 

försöka kvantifiera exempelvis utsläpp av växthusgaser.” Följaktligen menar vi att Polarbröd 

är medvetna om sin arbetsprocess och därför medvetet väljer att särskilja på hur man ska följa 

upp sin påverkan mellan de olika fokusområdena för att skapa en relevans i rapporteringen. I 

vissa fall menar vi att Polarbröd anser det omotiverat att följa upp utsläpp. Fördenskull ser vi 

här inte en lika distinkt och påtaglig överensstämmelse mellan utsläppsmodellens arbetssätt 

och Polarbröds sätt att arbeta.  

 

Modellen för indirekta utsläpp föreslår att företaget ska annektera de områden i sin 

värdekedja som ger orsak till den största klimatpåverkan, för att sedan prioritera dessa. (WRI 

& WBCDS, 2011, s. 12) Genom det empiriska underlaget kan ett mönster beaktas som 

sammanfallande i hur Polarbröd väljer att prioritera i sitt miljöarbete. Det påvisas att 

Polarbröd i första hand identifierat kärnverksamheten som anmärkningsvärt viktig eftersom 

de aktiviteter som där inkluderas innefattar processer som är grundläggande och högst 

betydande för fortvaron av Polarbröds produkt. Denna prioritering anser vi rationell eftersom 

Polarbröds produkt utan dess insatsvaror, produktion och försäljning inte kan existera i 

ytterligare 133 år. Vi menar att Polarbröds största fokusområde att påverka är dess 

kärnverksamhet då Polarbröd primärt är huvudansvariga för denna. 

 

I linje med detta menar vi att Polarbröds prioritering av kärnverksamheten på grund av sin 

ansvarsskyldighet går i linje med Guthrie & Parkers (1989, s. 344) resonemang om att ett 

företags ansvarstagande innebär att bidra till samhället i lika stor utsträckning som de orsakar 

skada. Således menar vi att Polarbröd utifrån ovanstående diskussion prioriterar 

kärnverksamheten för att verka legitimt gentemot sina intressenter. 

 

Polarbröds prioritering i kärnverksamheten stärks genom studiens empiri där det bekräftas att 

Polarbröd idag exempelvis inte följer upp sina affärsresor och anställdas 

kommunikationsmedel till och från jobbet, vilka är fokusområden utanför Polarbröds 

kärnverksamhet. Utsläppsmodellen rekommenderar att företaget bör belysa värdekedjans 

centrala delar, men samtidigt menar modellen att alla kategorier som finns i företagets 

livscykel ska inkluderas i analysen. Vi anser att modellen hade varit mer lämplig för 

Polarbröd om kategorier utanför kärnverksamheten i ett företags värdekedja kunnat 

exkluderas. Vi menar utifrån empirin att de kategorier som inte tillhör företagets 
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kärnverksamhet inte behöver belysas lika mycket som de kategorier som inkluderas i 

kärnverksamheten. 

 

Polarbröd har gjort en utredning i kärnverksamheten där livscykelanalyser applicerats för att 

identifiera var i kärnverksamheten som den största miljöpåverkan finns, vilket R4 belyser; 

”50 % av brödets klimatbelastning kommer från jordbruket. Vi som brödleverantörer har ett 

ansvar över att agera.” De områden som gör orsak till den största miljöpåverkan i 

värdekedjan har utifrån livscykelanalysen prioriterats och sedan transformerats till Polarbröds 

hållbarhetsmål. Således prioriterar Polarbröd i likhet med modellen de fokusområden som ger 

den största klimatpåverkan vilka sedan blir underlag för verksamhetens konkreta åtgärder. Vi 

menar att det för Polarbröd är väldigt viktigt att prioritera de aktiviteter som bidrar till den 

största miljöpåverkan eftersom detta skapar ett tydligare fokus för hur arbetsförloppet ska 

organiseras. Utsläppsmodellens relevans för Polarbröd anser vi därför vara god. 

 

Genom empirin har ytterligare sett identifierats i hur Polarbröd väljer att prioritera i sitt 

hållbarhetsarbete. I samma kontext som ovanstående resonemang om hur Polarbröd väljer att 

prioritera sin kärnverksamhet menar vi att Polarbröd väljer att prioritera att påverka sin 

miljöeffekt utifrån kontinuerliga aspekter. Polarbröds insatsvaror, tjänster och tillgångar som 

kontinuerligt ackvireras av företaget antas även produceras kontinuerligt hos leverantören för 

Polarbröds räkning. Kontinuiteten i enhetens produktion menar vi indikerar att enhetens 

miljöbelastning är högre än enheter som produceras mer sällan. Polarbröds hållbarhetsmål 

som belyser företagets råvaror, transporter, emballage och energi är alla enheter som 

kontinuerligt införskaffas av Polarbröd för företagets dagliga värv. Sålunda menar vi att 

kontinuiteten i leverantörens produktion är en gemensam nämnare för samtliga hållbarhetsmål 

och att detta kan vara en förklaring till varför Polarbröd väljer att prioritera den miljöpåverkan 

som sammankopplas med inköp av dessa, jämfört med exempelvis företagets 

anläggningstillgångar som förvärvs mer sällan. 

 

I empirin tydliggör R3 för Polarbröds strategi vid inköp av anläggningstillgångar; ”vi har 

fokuserat på att anläggningstillgångarna till vår produktion inte ska ha väsentliga buggar 

och briser.” Genom detta påvisas att Polarbröd vid sina anläggningstillgångar inte fokuserar 

på den miljöpåverkan som sker vid dess tillverkning eftersom denna tillverkning inte sker 

kontinuerligt för Polarbröds räkning, då förvärv av anläggningstillgångar sker mycket sällan. 

Däremot fokuserar Polarbröd på den miljöpåverkan som sker då anläggningstillgången 

kontinuerligt används i produktionen och prioriterar att hitta en lösning på hur denna 

miljöpåverkan kan minimeras. Genom detta kan vi se att Polarbröd lägger stor vikt vid 

anläggningstillgången vid den kontinuerliga användningen i produktionen, snarare än 

anläggningstillgångens tillverkning, vilket belyser hur kontinuitet genomsyrar Polarbröds 

prioriteringar. Detta resonemang menar vi kan vara en förklaring till hur Polarbröd väljer att 

prioritera olika aktiviteter och dess relevans.  

 

Utsläppsmodellen anser att ett företag bör angripa alla aktiviteter i sin värdekedja med samma 

arbetsmetod där varje kategori ska förstås genom att mäta de totala växthusgasutsläppen, 

minska dessa med ett reducerande tillvägagångssätt och genom detta skapa välarbetade beslut 

inom klimatfrågan (GHG Protocol, 2012). Genom studiens empiri har en insikt skapats om att 

Polarbröd för att uppnå samma mål angriper sitt hållbarhetsarbete med en i viss omfattning 

annorlunda strategi. 

 

Polarbröd arbetar i sitt hållbarhetsarbete som tidigare beskrivits mest koncentrerat kring de 

aktiviteter vilka Polarbröd är mest beroende av för att fortsätta existera. Polarbröd är 
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brödtillverkare med vinstdrivande intressen och är således fortsatt angelägna om att fortsätta 

producera och sälja sitt bröd, vilket förutsätter insatsvarornas fortsatta produktion och 

slutproduktens fortsatta transportering. Eftersom dessa aktiviteter är nödvändiga för 

Polarbröds fortvaro menar vi att Polarbröd har en fortsatt välvilja för att dessa processer ska 

existera. Modellens arbetssätt innebär att identifiera och reducera processernas miljöpåverkan 

genom uppföljning år efter år, för att så småningom eliminera dess miljöeffekt. Polarbröd 

arbetar genom att identifiera sina miljöutsläpp på samma sätt som modellen men ställer sedan 

in sitt intresse i en annan riktning.  

 

Istället för att arbeta med en uppföljning av utsläpp från miljöförstörande processer, 

prioriterar Polarbröd att med förbättrade lösningar ersätta processen med uthålligt bärkraftiga 

aktiviteter. Ett exempel på detta är företagets framtida omställning till självförsörjande energi 

i form av vindkraftverk, vilket går att läsa i Polarbröds hållbarhetsredovisning (2012, s. 10); 

”Under våren 2013 genomförde koncernen, genom det nybildade systerbolaget Polarkraft 

AB, en upphandling av tre vindkraftverk.” Genom detta menar vi att Polarbröd ser ett litet 

intresse i följa upp en miljöpåverkan från ohållbara resursflöden eftersom de anser det mer 

relevant att ställa om sina flöden med innovativa lösningar för att skapa en hållbar värdekedja. 

 

För att fortsätta bedriva verksamheten har Polarbröd inget intresse i att eliminera eller 

reducera processer i sin värdekedja som de är beroende av. Polarbröd är, tvärt om beroende av 

dessa processer för att i framtiden fortsätta existera. Vi menar att Polarbröd för att säkerställa 

denna existens således arbetar för att dessa processer ska ställas om till att bli helt hållbara, 

istället för att arbeta med en uppföljning från ohållbara flöden år efter år. R1 menar att det 

finns en ovisshet kring om uppföljning uppfyller sitt syfte; ”det finns en risk att man ägnar 

sig åt att redovisa och inte agera.” Detta bekräftar Delmas (2002, s. 97) påstående om att 

miljöstyrning ibland inte är till fördel för ett företag ekonomiskt. Sålunda menar vi att kärnan 

i Polarbröds verksamhet inte utgörs av ett fokus kring uppföljning i samma utsträckning som 

modellen anser relevant. Kärnan i Polarbröds hållbarhetsarbete är att eliminera de aktiviteter 

som gör utlopp för dessa klimatutsläpp genom att se möjligheter och ersätta ohållbara 

processer med hållbara lösningar, vilket R5 belyser; ”det finns en möjlighet och då gör vi det, 

det är en del av omvärldsbevakandet, att se på helheten och söka lösningar.”  

 

Utsläppsmodellens syfte är att skapa riktlinjer för hur ett företag, vid beslut av inköp, 

försäljning och produktion ska ta klimatpåverkan i beaktning (WRI & WBCSD, 2011, s. 4). 

Modellen väljer att belysa klimatpåverkan utifrån Kyotoprotokollets riktlinjer, vilka belyser 

sex växthusgaser som modellen menar är obligatoriska för företaget att redovisa (WRI & 

WBCSD, 2011, s. 6). Utsläppsmodellens utformning är utifrån dessa faktorer utarbetad för att 

passa alla olika typer av företag och blir därför inte helt anpassningsbar till Polarbröd. 

Växthusgasernas betydelse blir i vissa fall irrelevant för Polarbröd, då flera av dem inte berör 

Polarbröds verksamhet. I modellen framhålls dess anpassbarhet för nya användare, men vi 

menar att modellen utifrån Polarbröd brister i sin lämplighet.  

 

Klimatpåverkan är dock en inkluderande, om än inte fullständig, aspekt i Polarbröds 

hållbarhetsarbete då de valt att lägga extra stor vikt på koldioxidutsläpp i enlighet med sin 

strävan efter en fossilfri verksamhet. Växthusgaserna är dock för Polarbröd endast en del av 

hela miljöproblematiken då de är av åsikt att det krävs mer för att nå uthållig försörjning; 

”inom odling det finns kemiska kemikalier som gör att bibeståndet hotas.” Polarbröd belyser 

fler problem som för dem inkluderas i hållbarhetsfrågan; ”fosforproblematiken”, utarmning 

av den biologiska mångfalden och bevarandet av ekosystemtjänster. Listan kan göras lång. 

Genom detta menar vi att Polarbröd ser en större komplexitet i hållbarhetsfrågan och 
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uppmärksammar fler dimensioner i problematiken än vad modellen gör, vilket vi menar är 

ännu en indikation på modellens bristfällighet beträffande vad Polarbröd ska beakta i sin 

miljöpåverkan.   

7.1.4 Affärsmål 4 

Den indirekta utsläppsmodellens fjärde och sista affärsmål innebär att företaget ska ha en vilja 

att öka informationsflödet till sina intressenter och stärka sitt rykte till dessa intressenter 

genom extern rapportering. Vidare belyser modellen att företaget bör ha en vilja att öka sin 

transparens och en vilja att möta intressenternas krav (WRI & WBCSD, 2011, s. 12). 

Polarbröd är idag i stor omfattning beroende av sina intressenter och vi menar att det således 

är betydelsefullt för Polarbröd att ha en genomarbetad kommunikation med dessa. Modellen 

kan bidra med att utveckla effektiva strategier för att stödja ett företag i arbetet att identifiera 

och mäta sina utsläpp. Ytterligare kan modellen bistå ett företag för att öka transparensen i 

extern rapportering.  

 

Det märks att Polarbröd i sitt dagliga värv stöter på hinder i sin resa mot uthållig försörjning 

och genom empirin ekläreras att intressenterna innehar en central roll i åtskilliga av dessa 

hinder. R1 belyser samhällets del i hållbarhetsproblematiken; ”vi är ett samhälle som är 

fossilbränsleberoende.” vilket påvisar att Polarbröds hållbarhetsarbete sammankopplas med 

omvärldens agerande som följaktligen gör Polarbröd beroende av sin omgivning. I linje med 

detta menar vi att Polarbröds intressenter är centrala i Polarbröds hållbarhetsarbete vilket 

styrks av ytterligare ett citat från R1;”vi går ju före i så mycket vi kan, men det är ganska 

svårt eftersom det i ett flertal fall är helt okej att belasta miljön negativt.” Detta påvisar att 

Polarbröds miljöarbete är betungande eftersom samhällets värderingar befinner sig i ett tidigt 

utvecklingsläge i jämförelse med Polarbröds hållbarhetsvärderingar.  

 

Resonemanget utmynnar i att Polarbröd i samverkan med sin omgivning ofrånkomligt måste 

använda sig av extern kommunikation för att påverka sina intressenter. Idag följer Polarbröd 

GRI:s riktlinjer för extern rapportering men lägger även ett stort fokus på samtalet med olika 

samarbetspartners. Dessa samtal centreras kring hur man tillsammans kan hitta lösningar för 

att gå mot uthållig försörjning i hela sin värdekedja och R3 belyser vikten av detta samarbete; 

”vi klarar det inte på egen hand, här måste samhället följa med.” Ett införande av modellen 

bidrar till ett starkare samarbete med företagets partners och således menar vi att det finns 

starka indikationer för att Polarbröd genom modellen kan stärka sina samarbeten (WRI & 

WBCSD, 2011, s. 14).  

 

Informationsspridning ligger även i Polarbröds fokus vilket primärt är ett behov för att lyckas 

med samarbeten med sina partners. R6 belyser svårigheterna Polarbröd kan stöta på; ”de finns 

de som inte ens förstår vad jag pratar om då jag ringer och ställer frågor när det gäller 

sådana här saker. Och det är mest troligt för att det är första gången de får frågan.” Genom 

detta påvisas de högresta barriärer som bristen på kunskap skapar för Polarbröd i deras resa 

mot uthållig försörjning, då de genom intressenternas bristande kunskap blir stillastående, R6 

belyser; ”jag skulle vilja säga att det är hela problemet med hållbarhetsproblematiken; 

förståelsen.”. Utifrån detta menar vi att modellen är adekvat för Polarbröd då ramverket bistår 

företaget med att identifiera och kommunicera sina intressenters utsläpp för att kunna påverka 

dessa i en reducerad riktning (WRI & WBCSD, 2011, s. 12). Vi menar att en implementering 

av modellen kan ge Polarbröd kommunikationsverktyg för att effektivare åstadkomma en 

kunskapspåverkan gentemot sina partners.   

 

Intressenternas förfogande av kunskap är ergo mycket adekvat för att Polarbröd ska nå 

uthållig försörjning. För att intensifiera intressenternas kunskap anpassar Polarbröd sin 
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kommunikation beroende på intressenten och ändamålet för samtalet. Denna strategi kan 

styrkas av Polonsky (1995, s. 33) som menar att intressenternas informationsbehov varierar 

beroende på intressenternas relation till företaget samt deras förväntningar. R5 säger: ”vi 

kommunicerar utsläpp och ohållbarheter som vi tycker kan göra något konstruktivt med 

informationen.” Även detta går i linje med Polonskys (1995, s. 33) resonemang om att 

företaget ska prioritera vilken intressent som är mest relevant för att sedan tillgodose dennes 

intressen genom kommunikation vilken företaget strategiskt kan välja att redovisa på ett 

utstuderat sätt för att påverka intressenten.  

 

Utsläppsmodellen kan användas som ett underlag för företaget att effektivt utveckla strategier 

och även öka transparensen i offentlig rapportering (WRI & WBCSD, 2011, s. 5). Polarbröds 

vilja att informera och kommunicera med sina intressenter menar vi följaktligen är påtaglig. 

Vi menar att modellen kan användas som ett styrningsverktyg för Polarbröd internt men även 

som ett kommunikationsverktyg externt, dels för att synliggöra Polarbröds nuvarande 

miljöarbete men även för att påverka samarbetspartners för att ta ytterligare steg framåt.  

 

Även fast Polarbröd idag använder sig av GRI:s riktlinjer som ett externt 

kommunikationsverktyg menar vi att företaget ur ett livscykelperspektiv skulle kunna 

utveckla den externa kommunikationen genom den indirekta utsläppsmodellen. Modellen är 

ett ramverk som ska bidra till att organisera företag och ge företaget en ökad förståelse med 

hjälp av ett utformat rapporteringsverktyg (WRI & WBCSD, 2011, s. 33). Vidare menar vi att 

en implementering av modellen kan bistå Polarbröd med en tydlig struktur för att synliggöra 

hela bilden av Polarbröds totala värdekedja samt ge en komplett bild av Polarbröds 

miljöarbete. Utifrån resonemanget som tidigare fördes i analysen och som påvisade 

Polarbröds vilja att arbeta med tydliga mål, menar vi att Polarbröd även skulle assisteras av en 

tydlig struktur för att utveckla kommunikationen med sina intressenter.  

7.2 Utsläppsmodellens bidrag för att uppnå hållbarhetsmålen 
Vi menar utifrån empirin att Polarbröd kommit långt i sitt hållbarhetsarbete och att företaget 

innehar gedigen kunskap om sin värdekedja och var dess icke-hållbara aktiviteter finns inom 

denna. Genom att företaget är lönsamt idag förstår vi att företagets kunder accepterar 

företaget som det bedrivs idag och att företaget anses vara legitimt i relation till dess 

produktpris. Osäkerheten utifrån dessa dimensioner kommer in då Polarbröd måste höja sitt 

pris för att balansera upp de finansiella investeringar som görs i hållbarhetsarbetet. 

 

Vi menar dock att Polarbröds hållbarhetsarbete, utan kundernas gensvar, i framtiden kommer 

att vara ogenomförbart eftersom Polarbröd gör kostsamma investeringar för att gå mot 

uthållig försörjning. Polarbröds medvetenhet kring detta belyser R1; ”det är klart att vi vill 

fortsätta tjäna pengar, annars blir det lite jobbigt. Om vi gör massor av dyra förbättringar 

och sedan kan vi inte ta ut det i priset. Till slut så kommer man till en gräns, det går inte.” I 

likhet med denna insikt menar O´Donovan (2002, s. 245-248) att ett företag är försatt i en 

beroendeställning gentemot sina intressenter och att det för företagets fortsatta existens är 

oumbärligt att få intressenternas acceptans och legitimitet. Sålunda menar vi att Polarbröds 

samexistens med sina kunder är ett nödvändigt ont för att få dessa att acceptera ett dyrare pris. 

I linje med dessa förutsättningar finner vi modellen lämplig för Polarbröd då modellen bidrar 

med extern information för att bygga förtroende i samhället och öka relationen med kunder 

(WRI & WBCSD, 2011, s. 5).  Därför kan Polarbröd använda modellens utformning för att 

stärka sina kundrelationer och på så sätt erhålla kundernas accepterande legitimitet. 
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Kundernas betydande roll i Polarbröds hållbarhetsresa styrks av R4; ”vi vet att konsumenter 

och handeln förväntar sig att företag tar sitt ansvar för hållbarhetsfrågor, att företag har 

kunskap och agerar rätt.” Således finner vi att Polarbröds kunder konstruerar förväntningar 

om hur Polarbröd bör agera för att handla ansenligt. Dowling & Pfeffer (1975, s. 122) menar i 

samstämmighet med detta att ett företags aktiviteter bör reflektera intressenternas värderingar 

för vad som anses acceptabelt och legitimt. Följaktligen menar vi att det för Polarbröd är av 

relevans att kommunicera hur de lever upp till kundernas värderingar för att vinna dess 

legitimitet och således i framtiden kunna öka sina priser för att balansera sina kostnader. WRI 

& WBCDS (2011, s. 14) menar att om ett företag framgångsrikt arbetar med sitt miljöarbete 

genom identifiering och reducering, och sedan lyckas kommunicera detta till sina intressenter, 

får företaget en ökad möjlighet till att stärka sin marknadsposition och konkurrenskraft. 

Genom denna kommunikation menar vi att Polarbröd kan skapa legitimitet från sina kunder 

vilket ger företaget potential för ett ökat produktpris. 

 

Lindblom (1993, s. 57-59) menar att ett företag kan öka sin legitimitet genom att 

kommunicera att företaget har gjort faktiska förändringar och därmed förändra intressenternas 

uppfattning om företaget. I konsensus med detta belyser WRI & WBCSD (2011, s.30) vikten 

av kommunikation med intressenterna och menar att ett företag genom rapportering skapar en 

förhöjd transparens som initialt leder till en bättre kommunikation med företagets intressenter. 

Vidare belyser modellen att kommunikationen leder till att företaget får en positiv 

ryktesspridning vilket vi menar är av vikt i Polarbröds fall då R1 menar att ”Polarbröd lever i 

en miljö där handeln har väldigt stor makt.” Således menar vi att den bransch som Polarbröd 

verkar inom sätter stora krav på företagets agerande, ett agerande som Polarbröd idag är 

förstklassig inom jämfört med sina konkurrenter. Kommunikationen med företagets kunder är 

därför av speciellt betydande vikt, eftersom vi har tilltron om att den med yttersta sannolikhet 

kommer att vinna kundernas enhälliga acceptans och legitimitet. 

 

Genom att belysa vilket ansvarstagande företaget tar utifrån modellens uttryckssätt kan 

Polarbröd på ett distinkt vis synliggöra sitt hållbarhetsarbete för att nå sina intressenters 

förståelse. Ett sådant konkret exempel kan ges på hur Polarbröd inom en snar framtid kommer 

att vara självförsörjande på energi till sin egen produktion. Modellens scope 2 belyser de 

utsläpp som orsakas vid generering av energi till företagets produktion (WRI & WBCSD, 

2011, s. 5) och i Polarbröds fall består detta av de utsläpp som sker vid generering av den 

inköpta gröna energin från vattenkraftverk i Vindelälven. Modellens scope 1 belyser de 

utsläpp som genereras från de aktiviteter som sker inom företagets fullständiga kontroll (WRI 

& WBCSD, 2011, s. 5) vilket i Polarbröds fall består av utsläpp som orsakas från aktiviteter 

inom Polarbröds verksamhet.  

 

Med hjälp av Polarbröds ackvisition av fyra vindkraftverk kommer koncernen som Polarbröd 

ingår i själv att producera den energi som används i Polarbröds produktion, och därmed 

härleds de utsläpp som genereras från vindkraftverken till Polarbröds scope 1. Följaktligen 

har Polarbröd transformerat sitt scope 2 till scope 1, och vi menar att detta är ett explicit 

exempel på hur Polarbröd genom modellen kan kommunicera sitt hållbarhetsarbete med hjälp 

av en konkret struktur och belysa sin ansvarstagande i att själva kontrollera sin resa mot 

uthållig försörjning.  
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8. Studiens slutsatser 
Detta kapitel avser att följa upp studiens syfte samt besvara studiens problemformuleringar. 

Ytterligare avser vi visa studiens kunskapsbidrag. Studiens syfte innebär att studera och 

beskriva Polarbröd utifrån en livscykelanalys för att undersöka hur denna lämpar sig för att 

synliggöra Polarbröds indirekta miljöarbete. Vidare är syftet att utreda hur den indirekta 

utsläppsmodellen kan användas som ett strategiskt och kommunikativt verktyg för Polarbröd 

att nå hållbarhetsmålen år 2022.  

8.1 Utsläppsmodellens lämplighet 

8.1.1 Affärsmål 1 

Resultatet från studien visar att Polarbröd anser att ingen av dagens försörjningsflöden är 

hållbara. Detta medför en vilja att förstå och identifiera hur dessa resursflöden kan ersättas till 

en hållbar kontext. Denna vilja som vi kan se hos Polarbröd genomsyrar hela företaget och 

medför en ständig strävan efter hållbarhet i hela sin värdekedja. WRI & WBCSD (2011, s. 12) 

belyser hur viktig denna vilja är för att modellen ska anses lämpad för ett företag och en 

implementering av utsläppsmodellen anses utifrån studiens resultat därför vara lämplig för 

Polarbröd. 

 

Studiens resultat synliggör hur Polarbröd från företagets begynnelse implementerat en 

överskjutande resurseffektivitet i verksamheten, vilket följaktligen gjort Polarbröd till en 

innovativ organism och pionjärer i hållbarhetsfrågan. Dessa egenskaper är så djupt rotade i 

företaget att de genom företagets ägarstruktur fått utrymme att bli realiserade i företagets 

DNA. Således indikerar detta Polarbröds otvivelaktiga vilja för ett ytterligare fördjupat 

hållbarhetsarbete med en penetrerande insyn i hela sin värdekedja. Vidare reflekteras hur 

Polarbröd utifrån denna vilja utformat sina affärsmål som innebär att år 2022 vara 

koldioxidneutrala, vilket vi menar i stor omfattning motsvarar den vilja som modellen 

efterfrågar för att vara lämplig (WRI & WBCSD, 2011, s. 12). Slutsatsen identifierar att 

Polarbröd ser vilka risker det innebär att stanna kvar i ohållbara strukturer, och därtill 

identifierar möjligheter för att ställa om till uthållig försörjning. 

8.1.2 Affärsmål 2 

Studiens resultat visar Polarbröds vilja att engagera partners i hållbarhetsfrågan. För att 

åstadkomma en förändring påvisas Polarbröds medvetenhet kring vikten av att påverka 

aktörer i hela sin värdekedja, vilket sålunda leder Polarbröds framåtanda och avsikt i 

företagets kommunikativa inflytande. Studiens resultat påvisar tydligt hur Polarbröd i sin resa 

mot uthållig försörjning oumbärligt måste engagera sina aktörer för att fortskrida sitt eget 

hållbarhetsarbete. Utan samarbeten med sina intressenter skapas hinder för Polarbröds 

fullföljande av ambitionen om att bli koldioxidneutrala till år 2022. Slutsatsen visar att ett 

engagerande av partners i värdekedjan är ett absolut krav för att Polarbröd i framtiden ska 

kunna utveckla sitt hållbarhetsarbete och studiens resultat visar hur Polarbröds vilja att skapa 

detta engagemang präglar företagets arbetsprocess. Vidare är slutsatsen att Polarbröds vilja 

för att engagera sina partners går i linje med vad standardens andra affärsmål anför och 

modellen på så vis är lämplig för Polarbröd (WRI & WBCDS, 2011, s. 12).  

8.1.3 Affärsmål 3 

Studiens resultat visar att Polarbröd har en vilja för att reducera sin miljöpåverkan och att de 

på mest effektivt sätt gör detta genom målsättning och uppföljning av dessa mål. Ett tydligt 

exempel på hur detta arbetssätt är implementerat i företaget är de hållbarhetsmål som 
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verksamheten ämnar uppnå till år 2022. Sålunda är det av relevans för Polarbröd att skapa en 

konkret medvetenhet kring hur de ska arbeta för att skapa en förändring i sina hållbara led. 

Komplexiteten som föreligger för att gå mot uthållig försörjning tillåter inte ett mållöst 

handlande utan riktning. För att minimera ett planlöst agerande förefinnes det relevant för 

Polarbröd att arbeta med målsättande och uppföljning för att besvara de uppsatta målen. 

Utsläppsmodellens lämplighet för Polarbröd anses därför vara ansenlig då modellen belyser 

att företaget bör ha en vilja till att skapa mål för hur värdekedjans miljöpåverkan kan 

reduceras (WRI & WBCDS, 2011, s. 12).  

 

Resultatet från studien påvisar att Polarbröd i likhet med modellen i vissa fall använder sig av 

kvantitativ verktygsuppföljning men resultatet visar även att Polarbröds arbetsprocess i andra 

fall avviker från det modellen rekommenderar. Resultatet visar att Polarbröds uppföljande av 

sin miljöpåverkan inte appliceras konsekvent utan att Polarbröd utifrån miljömålet anpassar 

sin arbetsstruktur för att på mest relevant sätt följa upp målet. Slutsatsen kan dras att 

modellens utformning i sin enformighet inte till fullo lämpar sig för Polarbröds verksamhet. 

Polarbröd är i behov av flera olika uppföljningsverktyg och således kan modellen bistå med 

ett verktyg där det passar Polarbröd. Slutsatsen är följaktligen att modellens utformning, ur 

denna aspekt, är bristfällig i sin lämplighet för Polarbröd, då modellen menar att samma 

uppföljningsverktyg ska användas för att följa upp samtliga aktiviteter inom värdekedjan 

(WRI & WBCDS, 2011, s. 12). Vidare kan en justering i modellen öka lämpligheten för att 

stämma överens med Polarbröds uppföljningsarbete. 

 

Studiens resultat visar att det är viktigt för Polarbröd att agera istället för att rapportera 

eftersom rapportering och uppföljning inte alltid ger ett effektivt resultat. Sålunda är det för 

Polarbröd inte av största relevans att rapportera och följa upp sin miljöpåverkan. Studiens 

resultat visar att Polarbröds fokus ligger i att agera och att finna hållbara lösningar snarare än 

extern rapportering. 

 

Studiens resultat visar att Polarbröd på sin väg till uthållig försörjning vill verka hållbart inom 

många fler dimensioner än att endast reducera sina klimatpåverkande utsläpp. 

Utsläppsmodellens lämplighet är därför i stor omfattning bristfällig ut denna aspekt, då 

modellen endast lyfter upp växthusgasutsläpp som problemet i hållbarhetsfrågan. Polarbröd 

anser växthusgasutsläppen viktiga, men endast som en beståndsdel av problematiken. 

Ytterligare är flera av de utsläpp som modellen belyser inte relevanta för Polarbröds 

miljöarbete eftersom dessa utsläpp utifrån Polarbröds vetskap inte existerar inom företagets 

värdekedja. Modellens utformning är således inte tillräckligt skräddarsydd för Polarbröd, 

vilket inte är konstigt då modellen ämnar passa alla typer av företag. Slutsatsen innebär 

sålunda att modellen borde ge det rapporterande företaget större utrymme för att anpassa 

modellen utefter företagets specifika behov. Emellertid finns det fördelar att hämta för 

Polarbröd om de skulle välja att belysa sin värdekedjas frånvaro av dessa växthusgaser, tack 

vare att bröd har en mindre klimatbelastning än andra livsmedel, vilket ger Polarbröd ett 

hållbarare utgångsläge i miljöproblematiken jämfört med andra branscher.  

 

WRI & WBCDS (2011, s. 11) menar att det är viktigt att belysa alla kategorier som finns i ett 

företags värdekedja men att företaget sedan inom dessa kategorier kan välja att prioritera de 

aktiviteter som gör utlopp för den största miljöpåverkan. Resultatet visar att det är av låg 

prioritet för Polarbröd att synliggöra alla kategorier som finns i hela dess värdekedja, eftersom 

Polarbröd anser sig ha störst ansvarsskyldighet inom sin kärnverksamhet och därför menar att 

dessa aktiviteter är högre prioriterade än aktiviteter utanför kärnverksamheten. Slutsatsen 

innebär således att modellen bör ge företaget en större möjlighet att prioritera mellan 
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kategorierna samt ge företaget möjligheten att eliminera kategorier som inte ingår i företagets 

kärnverksamhet. Förslagsvis menar vi utifrån Polarbröds prioriteringar att modellens 

lämplighet kan öka genom en utveckling av dess struktur. Vi menar att modellen bör utveckla 

en ny dimension i ramverket för de kategorier som inte kan härledas till kärnverksamheten. 

Denna dimension menar vi kan kallas för scope 4 vilken skulle inkludera de aktiviteter som 

befinner sig utanför företagets kärnverksamhet vilka vi i denna studie valt att kalla för 

supportaktiviteter.  

 

Resultatet visar ytterligare korrelerande mönster i hur Polarbröd gör prioriteringar för att 

arbeta mot uthållig försörjning. Företagets fokus ligger som ovan nämnt på de aktiviteter som 

kan härledas till kärnverksamheten eftersom Polarbröds största ansvarstagande ligger inom 

dessa kategorier. Vidare visar studiens resultat på ytterligare prioriteringar av de aktiviteter 

inom kärnverksamheten som gör utlopp för den största miljöpåverkan vilka resulterat i 

organisationens hållbarhetsmål. Slutsatsen innebär således att Polarbröd i linje med sin 

ansvarsskyldighet prioriterar kärnverksamheten och de aktiviteter som inom denna 

kärnverksamhet är den största orsaken till miljöutsläpp. Modellens lämplighet för Polarbröd 

anses därför god i linje med hur modellen rekommenderar att företaget bör prioritera de 

områden i sina aktiviteter som ger orsak till störst utsläpp (WRI & ABCDS, 2011, s. 12). 

 

Slutsatsen visar att modellen ur ett mer övergripande perspektiv måste anpassas efter 

Polarbröds verksamhet för att bli mer lämplig. I ett praktiskt fall som Polarbröd som har 

tidsbegränsade resurser finns det alltid en avvägning mellan hur mycket tid företaget har till 

extern rapportering gentemot aktivt agerande. Följaktligen påvisas att en bedömning måste 

göras mellan rapportering och att faktiskt arbeta framåt. 

8.1.4 Affärsmål 4 

Studiens resultat visar att Polarbröds intressenter i flera fall har bristande kunskap kring 

hållbarhetsproblematiken vilket hindrar Polarbröds hållbarhetsarbete på flera håll. Polarbröd 

har därmed skapat en vilja till att informera dessa intressenter om hållbarhetsfrågan för att 

ackumulera intressenternas kunskap inom området. Det finns inga tecken på att Polarbröd 

undanhåller information gentemot intressenterna då studiens resultat snarare indikerar en 

motsatt strävan då Polarbröd genom sitt stora engagemang tar plats i hållbarhetsdiskussioner 

och samtal. Således motsäger sig inte Polarbröd en vilja till transparens, om ännu inte 

bekräftar den. Modellen menar att företagets vilja till att öka sin transparens är vitalt för dess 

lämplighet och således kan modellens relevans betvivlas då Polarbröds största fokus inte 

ligger på att skapa transparens genom offentlig rapportering (WRI & WBCSD, 2011, 12). 

 

Resultatet från studien visar på vikten av att stärka informationen till intressenterna för att 

kunna bedriva hållbarhetsarbete i en fortsatt målmedveten riktning framåt. Informationen som 

ges till intressenter idag varierar beroende på vilken intressent som ska informeras och 

studiens resultat indikerar att intressenter inom de prioriterade arbetsområdena informeras 

mer aktivt. För att utsläppsmodellen ska anses lämplig ska en vilja finnas hos företaget för att 

öka informationsflödet till sina intressenter vilket således stämmer överens med Polarbröds 

vilja till ökad kommunikation (WRI & WBCSD, 2011, 12). Ergo finns det incitament för att 

modellen passar Polarbröds verksamhet men med skillnaden att Polarbröd i första hand inte 

söker modellens metodiska utformning. Polarbröds kommunikationsstrategi går idag inte i 

linje med modellens omfattande informationsteknik eftersom företaget inte finner det relevant 

att rapportera kvantitativt trots dess starka vilja att kommunicera externt med sina kunder. 

 

Polarbröds övertygelse om att hållbarhetsfrågan är under utveckling påvisas i resultatet och 

även en förhoppning om att Polarbröd då kommer att vinna acceptans och legitimitet från 
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företagets kunder. Vidare förväntas Polarbröds varumärke då förknippas med företagets 

hållbarhetsarbete och på sådant vis skapa en äkta genuinitet för företaget. När denna 

samhällsmässiga förändring kommer att ske är ovisst men Polarbröd vill då vara långt mer 

framskridna än sina konkurrenter i hållbarhetsfrågan. Således antas Polarbröds rykte 

inkluderas i kundernas bild av Polarbröd vilken kommer innebära att Polarbröd uppfattas som 

ett genuint företag som levererar kvalité och som tar ansvar. 

 

Studiens resultat visar att Polarbröd inte anser att det är centralt att skapa denna förändring 

genom andra medel än samhällets naturliga omformning vilket förklarar Polarbröds något 

svala inställning till att rapportera kvantitativt. Vidare finner vi att denna inställning även kan 

bero på den tidskrävande process som kvantitativ rapportering innebär där återigen en 

bedömning måste göras för att överväga resurskrävandet som rapporteringen kräver gentemot 

att aktivt agera. Modellen belyser att företaget bör ha en vilja till att öka sitt rykte i relation till 

dess intressenter genom kvantitativ rapportering vilket visar på en motstridighet jämfört med 

Polarbröds prioriteringar (WRI & WBCSD, 2011, 12). Att Polarbröd vill informera sina 

intressenter är uppenbart men om denna kommunikation är mest lämpad att utföra genom den 

indirekta utsläppsmodellen är diskutabel.   

8.2 Utsläppsmodellens bidrag för att uppnå hållbarhetsmålen 
Studiens resultat visar att Polarbröds hållbarhetsarbete leder till kostsamma investeringar och 

således måste priset på produkten mest logiskt höjas i framtiden för att balansera upp dessa 

kostnader. Eftersom produktens pris därför får en definitiv roll i hållbarhetsarbetet innebär 

detta att företagets kunder placeras i en avgörande maktposition. Utan kundernas 

accepterande av en prishöjning kommer Polarbröds försäljning att sjunka vilket föranleder ett 

hot mot Polarbröds fortsatta existens. Således kan slutsatsen visa att det är av central vikt för 

Polarbröd att vinna kundernas acceptans och legitimitet för att i framtiden kunna bedriva sitt 

hållbarhetsarbete i samma tilltagande utveckling som de har för avsikt att göra.  

 

Polarbröds idag lönsamma organisation förutsätter kundernas legitima acceptans och således 

kan vi dra slutsatsen att Polarbröd idag erhållit kundernas legitimitet i relation till produktens 

pris. I den stunden Polarbröd vill höja sitt pris skapas ett legitimitetsgap vilket innebär att 

Polarbröds kunder måste få en ökad legitimitet för företaget. Modellen kan genom sin struktur 

användas som ett verktyg för att tydliggöra informationsflödet till dessa kunder, och på sådant 

sätt skapa en stärkande förståelse för Polarbröds speciella ansvarstagande. Modellen leder till 

ett synliggörande av Polarbröds hållbarhetsarbete och ansvarstagande i miljöfrågan, vilket 

centralt kommer föranleda kundernas ökade förståelse för Polarbröds arbete med hela 

företagets livscykel. Slutsatsen är sålunda att denna förståelse ger kunderna en tydligare bild 

av Polarbröds innovativa arbete, vilket således kommer leda till en accepterande legitimitet 

och en ökad förståelse för en prishöjning.  

 

Utsläppsmodellens roll som ett verktyg för att nå Polarbröds hållbarhetsmål anses med 

ovanstående resonemang bidra till en tydligare kommunikation till företagets kunder. Ett 

konkret synliggörande av Polarbröds ansvarsfulla arbete menar vi skapar en naturlig 

association till det Polarbröd vill förknippas med, och således en acceptans från företagets 

kunder. Slutsatsen är följaktligen att modellen kan stärka kundernas förtroende och 

uppfattning för att associera det Polarbröd gör med den direkta definitionen av vad ett 

ansvarstagande arbete i själva verket innebär.   

8.3 Sammanfattande slutsats 
Sammanfattningsvis kan sägas att modellen i vissa fall mindre passande delar indikerar att 

modellen för indirekta utsläpp bör anpassa sig efter Polarbröds behov för att öka dess 
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lämplighet. Användandet av modellen som ett rapporteringsverktyg får därför ses som mindre 

relevant i Polarbröds fall då studiens resultat påvisar att Polarbröds prioriteringar i första hand 

inte består av en ökad rapportering. I framtiden kan dock prioriteringarna i takt med 

Polarbröds framsteg komma att ändras vilket även kan medföra förändringar i modellens 

tillämpbarhet. Modellen är mer än ett rapporteringsverktyg och kan idag implementeras som 

ett styrverktyg i Polarbröd för att strukturera upp hela bilden av företagets värdekedja och 

därmed synliggöra hela företagets hållbarhetsarbete. 

 

Utifrån de affärsmål som modellen anför centrala för modellens relevans visar resultaten från 

studien att modellen i hög utsträckning är relevant för Polarbröd bortsett från enstaka faktorer. 

Således menas att en implementering av modellen kan synliggöra en fullständig bild av 

Polarbröds värdekedja och dess indirekta miljöpåverkan, utifrån en livscykelanalys. 

Synliggörandet kan bistå med en tydligare bild av vad Polarbröds hållbarhetsarbete innebär 

för att öka företagets legitimitet, som en del i sin resa mot uthållig försörjning år 2022.   

8.4 Rekommendationer till företaget 
Vi föreslår att Polarbröd bör beakta modellens struktur för att använda denna som ett 

styrverktyg i sitt hållbarhetsarbete. Modellen kan genom en sådan implementering verka som 

ett riktgivande verktyg för att indikera hur nya steg kan tas för att gå mot uthållig försörjning. 

Genom att studera modellens arbetssätt menar vi att modellen kan bistå Polarbröd med hur 

vidare kommunikation och rapportering kan ske för att synliggöra företagets hållbarhetsarbete 

ur ett bredare perspektiv än vad som görs idag. Modellens utformning behöver inte 

implementeras i sin helhet. Polarbröd kan således använda sig av de områden som de anser 

vara relevanta för sin verksamhet och på sådant vis verkar modellen endast som ett verktyg 

för att förenkla Polarbröds arbete, utan att öka på företagets att göra lista. Modellens riktlinjer 

ska således inte ses som absoluta krav eller indikationer på hur dagens arbete görs på ett 

oriktigt sätt.  

 

Det påvisas i studiens slutsats vikten av att öka legitimiteten genom en acceptans från 

företagets kunder och vi menar att Polarbröd genom ett införande av utsläppsmodellen kan 

åstadkomma denna förändring genom en tydligare struktur och ett mer komplett redogörande 

av sitt miljöarbete. Vidare kan modellen hjälpa Polarbröd att ytterligare synliggöra den 

miljöpåverkan som idag sker utanför dess nuvarande arbete för att föra hållbarhetsarbetet 

vidare framåt. Sedermera kan modellen ge Polarbröd nya perspektiv på hållbarhetsfrågan och 

på sådant vis synliggöra hur modellen kan användas för att förenkla Polarbröds arbete inom 

de områden där företaget idag ser hinder. 

 

Modellen för indirekta utsläpp kan ge Polarbröd en tydlig och gedigen grund att basera sitt 

hållbarhetsarbete på vilket är vara relevant för företaget då Polarbröd idag värdesätter en 

konkret och åskådliggörande arbetsprocess för att lättare nå sina mål. Vidare kan modellens 

utformning ge Polarbröd en indikation på hur välutvecklat hållbarhetsarbetet idag utförs 

genom att jämföra sitt arbete med vad modellen anser att ett företag bör belysa. Genom detta 

kan Polarbröd även få inspiration och idéer om hur verksamhetens hållbarhetsarbete idag kan 

utvecklas. Utifrån studiens empiri påvisas att Polarbröd har framtida ambitioner på att utvidga 

sitt hållbarhetsarbete genom att belysa sina supportaktiviteter. Genom modellen kan detta 

arbete förenklas då modellen har en utarbetad strategi för hur detta ska göras. Vidare menar vi 

att Polarbröd i linje med detta kan ta hjälp av modellen för liknande framtida utveckling av 

sitt arbete vilket kan underlätta Polarbröds resa mot en uthållig försörjning. Således slipper 

Polarbröd uppfinna en strategi helt själva och kan därmed spara tidseffektiva resurser för att 

lägga dessa på aktivt agerande, vilket studiens resultat visar ligger i Polarbröds prioritet. 
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Vi menar att det finns ett stort värde för Polarbröd att synliggöra sitt hållbarhetsarbete för att 

visa aktörer och externa intressenter hur mycket de faktiskt gör redan idag. Detta kan ge 

företaget ett värdeskapande vilket vi menar kommer spegla företagets framtida ekonomiska 

ställning. Polarbröds ansvarstagande agerande och framskridna hållbarhetsambitioner menar 

vi överträffar de flesta andra företags. Således menar vi att Polarbröds synliggörande idag inte 

ger företaget rättvisa. Polarbröd skulle få fördelar genom ett tydligare synliggörande dels av 

ekonomiska skäl, men även genom legitima och accepterande sådana. Polarbröds innovativa 

agerande sticker ut idag jämfört med många av dess branschkollegor och genom ett tydligare 

redogörande för hur välarbetat Polarbröd idag arbetar med hållbarhetsfrågan menar vi skulle 

inspirera aktörer och makthavare genom att visa hur mycket som kan göras idag med rätt 

prioriteringar. Ett ökat intresse hos viktiga intressenter skulle även gynna Polarbröds eget 

hållbarhetsarbete då studiens resultat påvisar hur beroende Polarbröd är av dessas samarbete 

och vilja.  

 

Ett engagerande i modellen för indirekta utsläpp skulle öka Polarbröds redan framstående 

kunskap om hållbarhetsarbete dels genom modellens kvantitativa utformning, men även 

genom det interagerande med globala aktörer som Polarbröd skulle bli uppmärksamma på. 

Modellen består av ett globalt nätverk som utbyter kunskaper om hållbarhetsproblematiken 

och då framförallt klimatfrågan. Vi menar att detta interagerande skulle ge Polarbröd chansen 

att samspela med likasinnade i frågan, och på så sätt få inspiration till hur andra agerar för att 

nå en framtida uthållig försörjning.  
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9. Förslag till fortsatt forskning 
Studien påvisar Polarbröds innovativa handlande i hållbarhetsfrågan. Vi menar sålunda att det 

skulle vara intressant att se hur liknande företag ställer sig till hållbarhetsproblematiken och 

hur dessa väljer att agera. Genom detta skulle det vara relevant att undersöka hur lämplig 

modellen för indirekta utsläpp skulle vara för dessa företag. En sådan forskning skulle bidra 

till att synliggöra hur modellens lämplighet för Polarbröd står sig gentemot andra företag. 

Dels menar vi att det även skulle vara av vikt att undersöka liknande företag i brödindustrin, 

men även se hur olika företag i livsmedelsbranschen står i miljöfrågan, då exempelvis 

köttindustrin ger upphov till större miljöpåverkan jämfört med brödföretag. Vidare menar vi 

att det skulle vara intressant att undersöka ett företag utifrån livscykelperspektivet och en 

vidare forskning på hur detta perspektiv skiljer sig företag emellan. Hur andra företag ställer 

sig till att mäta sin indirekta miljöpåverkan och hur aktivt dessa handlar skulle ge ytterligare 

belägg för Polarbröds långt framgångna arbete. 

 

Förslag till fortsatt forskning kan vara att följa upp Polarbröds arbete för att se hur detta 

utformar sig över tiden. Vidare skulle det vara av intresse att se hur en fullständig 

implementering hos Polarbröd skulle stå sig. Dessutom vore det intressant att undersöka 

Polarbröd utifrån en modell som inkluderar ytterligare aspekter än växthusgaser. Därför 

föreslår vi vidare forskning för att se hur modellen för indirekta utsläpp kan utvecklas för att 

vara med tillämpbar för ett praktiskt företag. Modellens anpassning skulle kunna utvecklas för 

att inkludera ett företags reella perspektiv, men även genom att ge det rapporterande företaget 

ett större utrymme för att förändra modellens utformning.  

 

Ytterligare menar vi att det finns en relevans av att utveckla modellen för indirekta utsläpp för 

att passa ett praktiskt företag bättre. Utifrån studiens resultat påvisas att Polarbröd prioriterar 

dess kärnverksamhet. Det skulle vara intressant att se om andra företag i sitt hållbarhetsarbete 

prioriterar på liknande sätt. Genom resonemanget att ett företag har större ansvar för sin 

kärnverksamhet kan det således vara intressant att undersöka hur modellen kan utvecklas för 

att gripa an till detta. Förslag till fortsatt forskning kan således vara att undersöka hur ett 

fjärde scope kan adderas till modellens ramverk. Vi menar att detta fjärde scope bör innehålla 

aktiviteter som ligger utanför företagets kärnverksamhet.  

 

Livscykelanalysens inkludering i en redovisningsstandard är innovativt och bidrar till ett ökat 

ansvarstagande för ett företag. Det skulle vara intressant att se hur denna struktur kan 

appliceras i den fortsatta utvecklingen av redovisningsstandarder för att se dess möjligheter 

vid en senare regelförändring. Vi menar att en regelförändring skulle sätta hårdare krav på ett 

företags rapportering vilket skulle ge livscykelanalysens integrering i finansiell rapportering 

ett större utrymme och relevans. 

 

Det skulle vara intressant att undersöka om ett företags implementering av en livscykelanalys 

kan leda till en högre legitimitet för företaget. Förslag till fortsatt forskning kan således vara 

att studera hur ett företags intressenter sammankopplar legitimitet för ett företag som belyser 

indirekt miljöpåverkan i hela sin värdekedja.  
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10. Sanningskriterier 
I detta kapitel presenteras sanningskriterier för att bedöma studiens kvalité. Genom att 

bedöma studien utifrån dessa kriterier avses studiens egenskaper belysas för att således 

ge läsaren utrymme för en egen bedömning. Utgångspunkten för denna 

kvalitetsbedömning är studiens trovärdighet och äkthet.  

 
Två studier genomföra av Guba & Lincolns (1985, 1994, refererade i Bryman & Bell, 

2013, s. 402-403) belyser den essentiella vikten av att bedöma kvalitén hos en kvalitativ 

studie i lika stor utsträckning som den kvantitativa studiens bedömningskriterier. De 

bedömningskriterier som används för att undersöka kvalitén i en kvantitativ studie 

utgörs av reliabilitet och validitet, vilka genererats av antagandet om att en kvantitativ 

studie ämnar finna en sann och reell bild av den sociala verkligheten. Då vi i denna 

enfallsstudie har för avsikt att skapa en förståelse för Polarbröd snarare än en projicerad 

bild är bedömningskriterierna reliabilitet och validitet inte adekvata för att bedöma 

studiens kvalité. Således kommer Guba & Lincolns (1985, 1994) förslag till motsvariga 

kriterier att appliceras för att studera studiens egenskaper, vilka utgörs av trovärdighet 

och äkthet.  

10.1 Trovärdighet 
En studies tillförlitlighet utvärderas utifrån hur väl studien följer de regler som finns 

uppsatta då dessa regler menas påverka hur tillförlitligt studiens empiriska underlag 

anses vara (Bryman & Bell, 2013, s. 403). Studiens empiriska underlag har under sin 

transformation och framställning genomgått en arbetsprocess för att säkerställa 

materialets tillförlitlighet. Detta förlopp innebär att studiens utförda semistrukturerade 

intervjuer spelats in och sedan transkriberats i sin helhet för att reducera risken i att 

förlora värdefullt underlag. Således har intervjuernas innehåll transkriberats utan 

undantag, vilket innebär att varje uttalat ord omförts till skrift. Efter bearbetning och 

framställning av det empiriska materialet har varje respondent fått chansen att se över 

materialet, för att säkerställa att den framställning vi gjort är korrekt. Efter eventuella 

synpunkter på misstolkning från respondenterna har en korrigering gjorts i underlaget. 

Utifrån dessa utgångspunkter anser vi studiens empiriska underlag inta hög 

tillförlitlighet.  

 

Studiens bör även kommenteras utifrån dess överförbarhet vilket innebär hur väl 

studiens resultat kan överföras till andra kontext och situationer (Bryman & Bell, 2013, 

s. 403-404). Studiens resultat är fastställt utifrån empiriskt underlag från Polarbröd. 

Sålunda antas studiens resultat även vara mest tillförlitligt för just Polarbröd. Studiens 

syfte är att undersöka Polarbröd som ett fall utifrån en enfallstudie och således har 

studiens syfte inte ämnat undersöka andra sociala kontext än just Polarbröd. Resultaten i 

studien kan dock utifrån en teoretisk synpunkt överföras till liknande praktiska fall eller 

företag som i stor utsträckning kan korreleras med Polarbröds verksamhet. Dock bör 

detta göras med ett medveten och varsamt utförande med förståelsen för hur studiens 

syfte och empiriska underlag påverkat studiens resultat.  

 

Pålitlighet innebär att en studiens hela forskningsprocess ska klargöras för att kunna 

göras till föremål för kritik både under studiens gång, men även efter dess avslutande 

(Bryman & Bell, 2013, s. 405). I studiens vetenskapliga metod redogörs för hur studiens 

tillvägagångssätt avsett utföras enligt Innovative Action Research. Vidare redogör 
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studiens praktiska metod för hur utformandet, genomförandet och bearbetningen av 

studiens semistrukturerade intervjuer gått till och här framställs även kritik mot detta 

tillvägagångssätt. Likaså redogörs i detta kapitel för hur studiens innehåll- och 

dokumentanalys genomförts och bearbetats. Processen i framtagandet av studiens 

litteratur och vetenskapliga underlag redogörs för i studiens litteraturgenomgång och 

kritik mot dessa källor framställs även. Utifrån dessa utföranden anses studiens 

transparens i hög grad uppnå de krav som ställs på studiens pålitlighet då en kritiker ges 

möjlighet till insyn i forskningens process.  

 

Studien bör undersökas efter dess möjlighet att styrka och konfirmera vilket innebär att 

studien inte bör ansatts av en förvriden bild under forskningens gång. Studiens 

deduktiva angreppssätt innebär att en teoretisk modell utgjort studiens 

undersökningsmodell och därför format de semistrukturerade intervjuernas frågor. 

Utifrån detta föranleds att studien till stor del formats utifrån denna modell vilket 

lämnar ringa utrymme till sannolikheten att våra egna åsikter reflekterat denna process. 

Studien utgår i linje med applicerandet av en teoretisk undersökningsmodell från en 

positivistisk kunskapssyn där vi som forskare ämnar undersöka ett objekt utifrån teori, 

men en strävan för att skapa en förståelse för hur denna modell lämpar sig för det 

praktiska fallet.  

 

Följaktligen har en strävan funnits att agera objektivt utifrån denna modell, både under 

studiens empiriska framställning, analys och slutsats. Vidare läggs oundvikligen 

tolkning in under dessa processer då ett material med hjälp av vårt handlande 

transformeras till ny information. Studiens deduktiva ansats utgörs som ett objekt för en 

tolkningsprocess vilket Jacobsen (2002, s. 44) menar sker i fyra dimensioner. Den första 

tolkningsfasen genomgår studiens material då vi som forskare utser studiens teorier och 

hur dessa ska förankras i studiens forskningsproblem. Vidare blir dessa teorier genom 

vår bearbetning en del av studiens referensram vilket i enlighet med den deduktiva 

ansatsen operationaliserar studiens intervjumall. Då respondenterna presenteras studiens 

frågor utgör detta en tolkningsprocess, då respondenterna för att kunna svara på frågan 

först tolkar denna. Vidare transkriberas dessa svar och genomför därför den deduktiva 

ansatsens tredje tolkningsfas. Slutligen tolkar läsaren studiens skrivna text.  

 

Studien är skriven på uppdrag för Polarbröd för att med hjälp av vetenskaplig teori 

undersöka en modells lämplighet. Vidare har vi som forskare interagerat med Polarbröd 

både före och under studiens utformning för att kommunicera studiens utformning och 

process. Detta kan göra orsak till kritik för hur objektiva vi i denna studie har tillåtits 

vara eftersom Polarbröds uttryck och anspråk påverkat studien. Det är obestridligt att 

studien blivit objekt för påverkan från Polarbröd vilket utifrån studiens syfte är 

oundvikligt eftersom studien ämnar utgå från företagets vilja. Emellertid styrker 

studiens deduktiva undersökningsmodell forskningens objektivitet då denna utgjort 

studiens fokus genomgående. Som forskare har en medvetenhet kring denna 

problematik funnits med under hela forskningsprocessen och därmed har en strävan 

funnits för att alltid ha detta i beaktande. Sannolikheten att studien innehåller subjektiva 

tolkningar finns utifrån ovanstående resonemang, en sannolikhet som vi strävat efter att 

minska genom vår positivistiska kunskapssyn.  

10.2 Äkthet 
Studiens forskningspolitiska frågor diskuteras utifrån dess äkthet där studien ska 

undersökas utefter hur pass rättvis bild som kunnat ges av respondenternas 
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uppfattningar (Bryman & Bell, 2005, s. 405-406). För att kunna ge en rättvis bild av 

respondenternas uppfattning har studiens empiriska framställning genomgående präglats 

av inlyfta citat från respondenterna vilket ger en mer adekvat bild av det underlag som 

används för studiens analys och resultat. Genom detta har en strävan funnits i att lämna 

utrymme för en så korrekt tolkning som möjligt för att återspegla respondenternas 

uppfattning. Respondentens svar har tolkats utifrån studiens teoretiska 

undersökningsmodell vilket föranlett att respondentens åsikt synliggjorts utefter denna 

modell. Således har respondenternas åsikt lyfts fram i ljuset av teorin. Den rättvisande 

bilden av respondenternas uppfattning har utifrån teorin, genomsyrat den empiriska 

bearbetningen för att minimera feltolkningar och icke korrekt framställande. Studiens 

respondent valideringen har säkerställt detta.  

 

Studien bör granskas utifrån ontologisk och pedagogisk autencitet vilket innebär hur väl 

respondenterna genom sitt deltagande i studien fått en bättre förståelse för kontexten de 

är en del av samt en bättre uppfattning om hur andra uppfattar sociala företeelser 

(Bryman & Bell, 2013, s. 405). Studien anses uppfylla detta kriterium i god 

utsträckning då respondenterna under intervjuerna ansetts erhålla nya perspektiv på 

kunskapsområdet för att kunna besvara studiens frågor. Uppfattningen är att 

respondenterna fått reflektera över hur de arbetar, hur de prioriterar och hur man i 

framtiden ska agera samt en förståelse för varför man agerar som man gör.  

 

Katalytisk autencitet är en bedömning av hur väl respondenterna genom sitt deltagande i 

studien skapat en förutsättning för hur de kan påverka sin situation (Bryman & Bell, 

2013, s. 405). Genom studiens rekommendationer till Polarbröd menar vi att studiens 

resultat kan anses ge företaget förutsättningar för att kunna påverka sin situation. 

Studiens rekommendationer påvisar hur Polarbröd genom studiens resultat kan finna det 

lämpligt att implementera standarden för att skapa en förändring och således antas detta 

kriterium vara uppfyllt. Taktisk autencitet uppskattar om studien skapar förutsättningar 

för att kunna genomföra åtgärder som krävs för att förändra situationen (Bryman & 

Bell, 2013, s. 405). Genom studiens rekommendationer till företaget och genom 

studiens slutsats menar vi att studien ger Polarbröd förutsättningar för att kunna 

genomföra åtgärder då studiens resultat menar att en implementering av Scope 3 

Standard skulle synliggöra Polarbröds hållbarhetsarbete som ett steg för att nå företagets 

hållbarhetsmål. 
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Appendix 1: Intervjuguide 
 

Bakgrundsfrågor: 

1. Kan du beskriva din position på Polarbröd och dina arbetsuppgifter?  

2. Hur arbetar din avdelning med hållbart arbete?  

3. Vilka är de prioriterade områdena på er avdelning gällande hållbart arbete?  

4. Vilka utvecklingsbehov finns på din avdelning gällande hållbarhetsarbete?  

Kategorifrågor: 

1. Vilka aktiviteter har ni idag identifierat inom denna kategori?  

2. Vilka behov har Polarbröd att minska de utsläpp som genereras från dessa aktiviteter 

idag?  

3. På vilket sätt synligör Polarbröd dessa utsläpp idag (externt och internt)?  

4. På vilket sätt mäter och följer ni upp dessa utsläpp idag?  

5. Hur stora tror du att dessa utsläpp är i relation till andra utsläpp i Polarbröds totala 

värdekedja?  

6. Vad gör Polarbröd för att påverka och minska dessa utsläpp idag?  

7. Vad gör ni idag för att påverkera era leverantörer/kunder att minska sina utsläpp?  

8. Finns det utsläpp i scope 3 som Polarbröd idag är medvetna om men som Polarbröd 

inte följer upp?  

a. Hur skulle Polarbröd kunna synnligöra dessa utsläpp? På något annat sätt 

än att kunna mäta. Vem ska det synliggöras för? Vilka intressenter?  

b. Hur skulle Polarbröd kunna mäta dessa utsläpp?  

9.  Hur skulle Polarbröd i framtiden kunna påverka leverantörer/kunder att minska dessa 

utsläpp? 

10. Tror du att det finns utsläpp i scope 3 som Polarbröd inte är medvtena om idag och 

som ni har ett behov av att synliggöra? Berätta!  

11. Vad skulle Polarbröd kunna göra för att påverka era leverantörer och kunder att 

synligöra utsläpp som ni idag inte är medvetna om?  
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Appendix 2: Introducerande text 

Hej! 

Vi heter Izabelle Ellison och Anna Carlqvist och läser vår sista termin på 

civilekonomprogrammet. Vi skriver denna termin vårt examensarbete i samarbete med 

Polarbröd. Examensarbetets syfte är att undersöka och synligöra Polarbröds utsläpp 

utifrån redovisningsstandarden The GHG Protocol Corporate Value Chain (Scope 3) 

Accounting and Reporting Standard, även kallad Scope 3 Standard. Genomförandet av 

studien består av intervjuer med olika personer från Polarbröd, och du är en av dessa.  

 Deltagandet i denna studie är frivilligt. Ditt namn och privata information kommer inte 

att finnas med i uppsatsen utan endast en beskrivning av vad dina arbetsuppgifter och 

befattning hos Polarbröd är. Om du under intervjun vill avbryta eller välja att inte svara 

på en fråga är det helt okej. Du kommer självklart få chansen att läsa igenom arbetet 

innan offentlig publikation för att säkerställa att du tolkats rätt. 

Intervjun kommer att som längst ta en timme och under intervjun kommer både Anna 

och Izabelle att vara närvarande.  En av oss kommer att vara huvudintervjuare och den 

andra kommer observera. Intervjun kommer att spelas in för att sedan transkriberas med 

anledning att minimera misstolkningar och felcitat. Inspelningen och transkriberingen 

kommer inte att sparas i något register eller system utan används endast för vårt 

tolkande bruk under uppsatsens gång. Om vår handledare, opponenter eller 

betygskommitté efterfrågar detta material kan vi, efter godkännande från dig, komma att 

ge dem tillgång till materialet. Önskar du att få tillgång till materialet från intervjun får 

du självklart det. Intervjun kommer i uppsatsen inte att skrivas ut i sin rena form, utan 

kommer endast bestå av utvalda citat som hänvisas till specifik intervju och som är 

aktuella för studiens analys. 

Intervjun kommer att bestå av ett frågeschema och dessa frågor kommer du att få 

bifogat i detta mail. Frågorna är relaterade till olika delar av undersökningens 

metodmall och för att underlätta förståelsen för dessa har vi gett dig en beskrivning till 

de områden som frågorna berör. Om du har frågor kring intervjun, uppsatsen eller 

frågorna är du välkommen att maila eller ringa oss. 
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Appendix 3: Beskrivning av modellen för indirekta utsläpp 

Examensarbetets syfte är att undersöka och synligöra Polarbröds utsläpp utifrån 

redovisningsstandarden The GHG Protocol Corporate Value Chain (Scope 3) 

Accounting and Reporting Standard, även kallad modellen för indirekta utsläpp. 

Modellen för indiretka utsläpp har till syfte att synligöra ett företags totala 

växthusgasutsläpp i dess livscykel och är baserad på en livscykelanalysmodell. 

Modellen är uppdelat i 3 olika områden och intervjuerna kommer endast att fokusera på 

område 3, även kallat scope 3. Även fast de andra områdena inte är relevanta för 

intervjufrågorna vill vi ändå förklara vad som skiljer de olika områdena åt och vilken 

typ av utsläpp de identifierar. 

 Scope 1 identifierar utsläpp från Polarbröds egna aktiviteter, exempelvis utsläpp 

från Polarbröds produktion  

 Scope 2 identifierar utsläpp från företag som säljer energi till Polarbröd, 

exempelvis Polkraft  

 Scope 3 identifierar utsläpp från resterande aktörer och aktiviteter i Polarbröds 

livscykel som exempelvis leverantörer, distributörer, transport och kunder. 

Exempelvis de utsläpp som sker från jordbruk eller utsläpp som sker vid 

avfallshantering av ett bröd  

Bilden nedan visar en överblick över de olika områdena/scopen. 
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Studiens fokusområde scope 3 innehåller 15 olika kategorier. Dessa kategorier beskriver 

utsläpp som kommer från aktiviteter i Polarbröds värdekedja som Polarbröd själv inte 

kan kontrollera. Utsläppen som studien fokuserar på är utsläpp i luft som har en negativ 

miljöpåverkan. De intervjufrågor vi kommer att ställa till dig kommer endast att beröra 

de kategorier inom scope 3 som vi uppfattar rör ditt arbetsområde. Nedan komer en 

beskrivning av dessa kategorier samt intervjufrågorna för att ge dig en inblick i vilka 

frågor vi kommer att ställa. 

Kategori 1: Inköpta varor och tjänster 

Denna kategori innehåller utsläpp från aktiviteter som kopplas med Polarbröds inköpta 

varor och tjänster som behövs till produktion. Utsläpp som genereras i hela varans 

skapande process ingår i kategorin som exempelvis utvinning, produktion och transport. 

Alla utsläpp som genereras mellan Polarbröds underleverantörer, exempelvis 

gödselproducent, och leverantören, exempelvis lantmännen, ingår i kategorin. För att 

göra det tydligare vilka aktiviteter som är intressanta kommer här en specifik lista på 

aktiviteter som kan vara av relevans: 

 Utsläpp från leverantörernas och underleverantörernas utvinning och 

framställning av råmaterial som ni använder till produktion.  

 Utsläpp från jordbruksaktiviteter.  

 Utsläpp från fabrik och produktionsprocesser, som exempelvis lantmännens 

  mjölförädlingsprocesser  

 Utsläpp från leverantörer och underleverantörers avfallshantering från dessa 
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 aktiviteter  

 Utsläpp från transport av material och produkter mellan era leverantörer och 

  underleverantörer  

 Utsläpp från andra aktiviteter som sker innan produkten/råvaran är i Polarbröds 

  kontroll  

Kategori 2: Anläggningstillgångar. 

Kategorin innehåller utsläpp från utvinning, produktion och transport av inköpta 

anläggningstillgångar som förvärvats inom gällande redovisningsår. Ett exempel på en 

anläggningstillgång är en maskin eller byggnad och som kommer att finnas i företaget 

under en längre tid. Vid inköp av en anläggningstillgång ska alla utsläpp som genereras 

i samband med anläggningstillgångens tillverkning och transport synligöras.   Det finns 

både mellan anläggningstillgångar och slut anläggningstillgångar. Mellan 

anläggningstillgångar kan exempelvis vara en reservdel som sätts in i en maskin för att 

få den att fungera, medan en slut anläggningstillgångar är en tillgång som kan användas 

direkt i verksamheten, exempelvis en hel maskin.  

Kategori 3: Utsläpps genererat från bränsle- och energi som använts vid 

Polarbröds produktion.    

Denna kategori innehåller utsläpp som kopplas ihop med utvinning, produktion och 

transport av bränsle och energi. Kategorin innehåller utsläpp som genererats i samband 

med att el ska kunna bli producerad, och alltså inte från Polarbröds el leverantör. 

Exempel på aktiviteter som ingår i kategorin är:  

 Utsläpp från brytning av kol, raffinering av bensin, överföring och distribution 

av naturgas samt produktion av biobränslen. 

 Utsläpp som relateras till företagets köpta och konsumerande energi som 

exempelvis utsläpp från energins utvinning, produktion och transport.  

 Utsläpp från spill och försvinnande av energi vid utvinning, produktion och 

transport.    

Kategori 4: Köpt transport och distribution till Polarbröd från era leverantörer 

(exempelvis Lantmännen) eller köpt transport och distribution från Polarbröd till 

kund (exempelvis Polfärskt, CINRJ, Servera/Menigo, Findal & Krogh, Oy Delice 

Puls)  

Denna kategori innehåller utsläpp från all transport och distribution som sker mellan 

Polarbröd, era leverantörer och kunder. I denna kategori ingår alltså inte transport och 

distribution från/till era underleverantörer och senare kunder. Kategorin vill identifiera 

de utsläpp som sker från dessa transporter och är då intresserad av att veta vilken typ av 

fordon som används och hur dessa genererar utsläpp. Exempel på typiska aktiviteter 

som inkluderas i kategorin är:    

 Utsläpp från transport mellan Polarbröd och Polfärskt (en tjänst som är köpt av 

Polarbröd).   

 Köpt transport från Polarbröds produktion till Servera.  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 Utsläpp från distribution av vetemjöl som ska distribueras från Lantmännen 

(leverantör) till Polarbröd (en tjänst som är köpt av Polarbröd).   • Ingående och 

utgående logistik och transport som köps av Polarbröd direkt från ett annat 

företag eller via en tredjepart.   • Köpt transport och distribution av varor mellan 

Polarbröds egna anläggningar (en tjänst om är köpt av Polarbröd.)    

Kategori 5: Avfallshantering av Avfall som Genererats från Polarbröds 

Verksamhet.    

Denna kategori innehåller utsläpp från ett företags avfallshantering vid hantering av 

Polarbröds avfall från Polarbröds egen verksamhet. Kategorin är intresserad av hur 

avfallsföretaget hanterar avfallet för att senare kunna använda information till att mäta 

utsläpp som generats vid hantering. Exempel på aktiviteter som genererar utsläpp är:  

 Hur förvaringsplatsen för avfallet hanteras  

 Förbränning av avfall  

 Kompostering av avfall  

 Återvinning av avfall 

 Hur avfallet blir till energi 

 Hur den tredje parten hanterar rening av avloppsvatten  

Kategori 6: Affärsresor  

Denna kategori innehåller utsläpp från affärsresor som görs av Polarbröd under en 

speciell tidsaspekt, lämpligtvis under ett år (ett redovisningsår). Kategorin, Affärsresor 

menar att det är viktigt att synliggöra vilka kommunikationsmedel anställda reser med 

inom arbetet för att senare kunna mäta dessa utsläpp. Vidare menar kategorin att det är 

viktigt att undersöka vilken typ av utsläpp dessa fordon är orsak till. 

Exempel på kommunikationsmedel: 

 Bil 

 Tåg  

 Flyg 

Kategori 7: Anställdas Kommunikationsmedel 

Denna kategori innehåller utsläpp som genereras från kommunikationsmedel som 

Polarbröds anställda använder i samband med kommunikation till och från jobbet från. 

Kategorin menar att det är viktigt att synliggöra på vilket sätt anställda tar sig till och 

från jobbet för att sedan kunna mäta dess utsläpp som påverkar miljön negativt. 

Exempel på kommunikationsmedel: 

 Bil 

 Tåg   

 Cykel 

Kategori 9: Transport och distribution av Polarbröds sålda varor. 
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Denna kategori innehåller utsläpp från transport och distribution som sker av Polarbröds 

sålda varor. Kategorin undersöker de utsläpp som sker från transport och distribution 

från en tjänst som inte köpts av Polarbröd. Utsläpp från aktiviteter som transportföretag, 

distributionsföretag, återförsäljare och kundtransporter ingår i kategorin. Kategorin 

undersöker även utsläpp som sker från lager och detaljhandel från det att produkten säljs 

till slutlig kund. Exempel på utsläpp som är relevanta är: 

 Utsläpp från lagring av sålda varor i lager eller distributionscentral  

 Utsläpp från förvaring av sålda varor i en återförsäljares lokal  

 Utsläpp från transport av de sålda varorna  

 Utsläpp från kunder som transporterar sig till återförsäljares lokal  

  Kategori 11: Användning av sålda produkter 

Denna kategori innehåller de utsläpp som genereras när kunder konsumerar Polarbröds 

slutprodukt. Kategorin vill veta om den slutgiltiga varan är behov av elektricitet eller 

bränsle vid användning och vilka utsläpp detta genererar. Dessa utsläpp kan delas in i 

direkta eller indirekta utsläpp. Direkta utsläppen förefaller av den specifika produkten. 

Indirekta utsläppen relateras till de utsläpp som sker av en annan produkt i samband 

med användandet av produkten, exempelvis nedkylning av slutprodukten eller den 

energiförbrukning som sker från användandet av en brödrost vid tining av 

slutprodukten.  

Kategori 12: Slutbehandling av sålda produkter 

Denna kategori innehåller utsläpp vid hantering och omhändertagande av såld produkt 

vid kassering av produkt vid dess slutskede. Kategorin är intresserad av produktens 

förväntade utsläpp vid sluthantering, då utsläppen dokumenteras då Polarbröd säljer sitt 

bröd. Om produkten kommer att återvinnas ingår den inte i denna kategori. Exempel på 

aktiviteter som genererar utsläpp är:   

 Hur förvaringsplatsen för avfallet hanteras 

 Förbränning av avfall 

 Kompostering av avfall 

 Hur avfallet blir till energi 

 Hur den tredje parten hanterar rening av avloppsvatten 
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