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Förord 
 
Vi vill tacka samtliga företag som har medverkat i studien, framförallt representanterna 
vid respektive företag, som har tagit sig tid för att ställa upp på intervjuerna. Ert 
deltagande har gjort studien möjlig genom att bidra med värdefull information som har 
gett oss underlag för vår empiriska insamling. Vi vill även rikta ett stort tack till vår 
handledare, Nils Wåhlin, som har gett oss goda råd, konstruktiv kritik och varit ett stöd 
under arbetsprocessens gång. 
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Sammanfattning 
 
Det diskuteras allt mer kring företags ansvar, Corporate Social Responsibility, hur deras 
verksamhet påverkar miljön och samhället runt omkring dem. Hållbarhetsredovisning 
har slagit igenom på den svenska marknaden och syftar till att skapa en transparens, 
genom att företag redovisar hur de påverkar den hållbara utvecklingen. Global 
Reporting Initiative, har tagit fram ett globalt ramverk som förser organisationer med 
riktlinjer för hållbarhetsredovisningens innehåll. Det finns idag inga tydliga riktlinjer 
eller gränser vad gäller hållbarhetsfrågor, det är ett komplext område som innebär en 
stor utmaning för beslutsfattandet i verksamhetsprocesserna. Genom nya EU-direktiv 
har ett lagförslag om hållbarhetsredovisning lagts fram som eventuellt kommer att träda 
i kraft från och med 1 juli 2016.  

Syftet med denna studie är att beskriva och få en ökad förståelse för hur företag inom 
livsmedels- och fastighetsbranschen som upprättar hållbarhetsredovisning, arbetar med 
hållbarhetsfrågor i sin dagliga verksamhet och hur dessa processer ser ut. Vidare ämnar 
studien att diskutera vilken betydelse hållbarhetsfrågan har för verksamheterna. Den 
ontologiska utgångspunkten för studien är konstruktionism, den kunskapssyn som har 
valts i denna studie är hermeneutik och forskningsansatsen är abduktiv metod. 

Studien utgår från ett företagsperspektiv inom livsmedels- och fastighetsbranschen, 
studien har avgränsats till företag som har ett omsättningstak på 3 miljarder och 
maximalt 900 anställda. En kvalitativ studie har genomförts genom 
semistrukturerade intervjuer med personer vid sex olika företag, där företagen i studien 
har valts ut genom ett målinriktat urval för att säkerhetsställa att deltagarna varit 
relevanta för studiens syfte. De teorier som varit utgångspunkt för studien är intressent- 
och legitimitetsteorin, institutionell teori samt teorier om strategi och beslutsfattande. 

Studiens resultat visar att hållbarhetsfrågorna har fått allt större plats i samhället, och att 
företag ser hållbarhetsredovisning som något positivt som hjälper företag att presentera 
sina insatser såväl som att öka medvetenheten kring hållbarhet inom företaget. Det som 
dock framkom i studien är att det finns brister i den interna kommunikationen av 
hållbarhetsfrågorna. Det nya lagförslaget ansåg företagen vara mestadels positivt, men 
det kan leda till en tvingande papperseffekt som inte ger de effekter som önskas. Det vi 
kan konstatera är att hållbarhetsarbetet inte utgör en fristående del, det är inte enbart en 
enhet som berörs eller något som enbart ska finnas med i företaget ur en 
marknadsföringsaspekt. Vad som har framgått av studien är att hållbarhetsarbetet som 
process genomsyrar hela verksamheten. Det har även framgått av studien att genom att 
implementera hållbarhetsfrågorna i företagsmålen är en strategi för riskminimering och 
effektivisering av organisationerna. Hela organisationen bidrar till hållbarhetsinsatserna 
genom att hållbarhet är något som integreras med de dagliga arbetsrutinerna.  
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Begreppsförklaringar 
 
I följande avsnitt förklaras några av de begrepp som används återkommande under 
studien, för att underlätta för uppsatsens läsare. 
	  

CSR - Corporate Social Responsibility, organisationers frivilliga ansvarstagande ur ett 
ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.  
 
Hållbarhetsredovisning - En rapport av icke finansiell karaktär där företag redovisar 
vad verksamheten har uppnått för att främja en hållbar utveckling. 
 
Hållbar utveckling - Ett begrepp som avser att människan ska kunna leva på jorden 
med begränsade resurser utan att äventyra miljön och ekosystemet till kommande 
generationer. 
 
GRI - Global Reporting Initiative, en standard med internationella riktlinjer som företag 
kan använda sig av vid upprättandet av hållbarhetsredovisningen.  
 
G4 - Är den fjärde och senaste uppdateringen av GRI, den ger riktlinjer för hur 
presentationen kring hållbarhet kan göras beroende om man väljer att redovisa det som 
en fristående rapport eller integrerat i företagets årsredovisning. 
 
ISO - Internationella standardiseringsorganisationen, är ett internationellt 
standardiseringsorgan som används inom de flesta länder och företräds utav nationella 
standardiseringsinstitutioner, vilka jobbar med kommersiell och internationell 
standardisering. 
 
TBL - Triple Bottom Line, företag ska redovisa finansiella poster såväl som icke 
finansiella. Redovisningen ska inkludera samtliga tre aspekter; ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt. Vid obalans mellan dessa aspekter uppstår det en negativ inverkan på 
hållbarheten.
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1. Inledning 
I detta kapitel kommer vi börja med att presentera bakgrunden kring hållbarhet och 
hållbarhetsredovisning. Vidare redogör vi för arbetets problemformulering, syfte och 
avgränsningar.  

1.1 Problembakgrund 
Det diskuteras allt mer kring företags ansvar, Corporate Social Responsibility, 
företagens medvetenhet och arbete för att ta ansvar för hur deras verksamhet påverkar 
miljön och samhället runt omkring dem. Begreppet ’hållbar utveckling’ har sin grund i 
Bruntlandsrapporten som utarbetades år 1987 av FN:s Världskommission för miljö och 
utveckling, som innehåller följande definition:  
 

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. 

 
(World Commission on Environment and Development, 1987) 

 
För att kunna uppnå detta mål är organisationers påverkan på miljön och samhället 
genom sin verksamhet en viktig fråga. Ett av 2000-talets största problem handlar om när 
den växande befolkningen får bättre välfärd genom en ökad globalisering. 
Kunskapsutbytet, tillgången till teknik och en ökad handel bidrar till detta men det 
innebär också att det medför nya hot mot samhället, människor och miljön. (FAR, 2006) 
Hållbar utveckling har haft en växande och ihållande effekt sedan det etablerades i 
slutet av 1980-talet. KPMG har genomfört en undersökning som visade att under 2015 
var det 87 % av de 100 största företagen i Sverige som upprättade en 
hållbarhetsredovisning, trots att den till stor del är frivillig för många verksamheter. 
(The KPMG survey, 2015, s. 30) Hållbarhetsredovisning, är ett fenomen som har slagit 
igenom på den svenska marknaden. Den mer traditionella finansiella redovisningen, har 
som syfte att ge en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning och resultat som 
kommuniceras till verksamhetens intressenter, som är angelägna av att veta företagets 
värde. Företagen är beroende av sina intressenter, framförallt för de större bolagen är 
aktieägarna de primära, men det finns även andra intressenter som måste beaktas ur ett 
bredare perspektiv. Till skillnad från den finansiella redovisningen, består 
hållbarhetsredovisningen av andra värden som ska rapporteras, än de ekonomiska, den 
syftar till att redovisa företagets insatser som främjar hållbar utveckling. Företag har en 
stor påverkan på samhället utifrån flera aspekter, både de miljömässiga och de sociala, 
de har därmed fått ett vidgat samhällsansvar. (Frostenson et al., 2015, s. 18) Något som 
har fått allt större uppmärksamhet från externa intressenter och som ger utrymme för 
diskussion är frågor som gäller företagens sociala förhållanden, mänskliga rättigheter, 
motverkan mot korruption och inte minst deras påverkan på miljön. Det granskas även 
längre ut i arbetskedjan, hur arbetsförhållandena hos underleverantörer är och om det 
förekommer barnarbete som är kopplat till företagen, är också av intresse för 
organisationens intressenter. (Sverige. Justitiedepartementet, 2014, s. 33–34)   
 
Den utveckling som sker på marknaden idag innebär stora risker och hot för miljön och 
samhället vilket kräver att åtgärder måste vidtas snabbt för att bibehålla en hållbar 
framtid. Global Reporting Initiative (GRI), har tagit fram ett globalt ramverk som förser 
organisationer, oavsett geografisk utgångspunkt, storlek eller bransch, med riktlinjer för 
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hållbarhetsredovisningens innehåll. Detta i syfte för att främja dessa aktuella frågor och 
skapa möjlighet till transparens. (FAR, 2006) Sedan 2007 har hållbarhetsredovisning 
endast varit obligatorisk för statliga bolag. Genom nya EU-direktiv har ett förslag lagts 
fram om att en ny lag ska träda i kraft från och med 1 juli 2016, som säger att 
hållbarhetsrapporteringen även ska omfatta större icke statliga bolag och de som är av 
allmänintresse. Ett av kriterierna för att omfattas av lagförändringen utifrån EU:s 
bestämmelser är att företaget ska ha mer än 500 anställda, Sverige har dock valt att ta ett 
steg längre och satt en minimumgräns på 250 anställda. (Riksdagsförvaltningen, 2014) 
 
Det råder delade meningar om syftet med hållbarhetsredovisningen kommer att uppnås. 
Att hållbarhet ska vara en del av företags redovisning har kritiserats eftersom det finns 
tvivel om hållbarhetsredovisningens effekter, om det kommer att leda till ökad 
samhällsnytta eller ej. Den forskning som har bedrivits för att uppnå ett mer hållbart 
samhälle är omdiskuterat och tidigare studier har varierande grad av tillförlitlighet. Det 
finns inga tydliga riktlinjer eller gränser vad gäller hållbarhetsfrågor, det är ett komplext 
område som innebär en stor utmaning att översätta och tillämpa det som underlag för 
beslutsfattande i verksamhetsprocesser. (Bebbington & Larrinaga, 2014, s. 410) 
Borglund et al. (2010, s. 7) genomförde en studie om hållbarhetsredovisningens effekter 
efter att den hade blivit obligatorisk för statliga bolag att upprätta en 
hållbarhetsredovisning. I studien deltog 49 företag och studien visade att företagen hade 
blivit mer upplysta kring hållbarhetsfrågor och det hade skett en rutinförbättring vad 
gäller hållbarhetsrapporteringen, men i överlag hade inte hållbarhetsarbetet i sig utökats. 
Man fann även att det fanns en svårighet att tillämpa GRI:s riktlinjer, att vissa delar inte 
var applicerbara eller anpassande för alla verksamheter. (Borglund et al., 2010, s. 8) 
Några år senare genomförde Westermark (2014, s. 6) en studie för att se 
hållbarhetsredovisningens effekter där 54 hel- eller delägda statliga företag medverkade. 
Studien visade att hållbarhetsredovisningar upprättades, men inte enligt GRI:s riktlinjer. 
Den visade även att de hållbarhetsindikatorer som ska användas för mätning för att se 
hur företaget står i förhållande till verksamhetens uppsatta hållbarhetsmål, inte hade 
används på det sätt som det syftade till (Westermark, 2014, s. 178). I Fagerström och 
Hartwigs (2016a, s. 1) artikel, “Från hållbarhetsrapportering och bestyrkande till 
hållbarhetsredovisning och revision”, betonar de hållbarhetsredovisningens brister. Det 
saknas en fungerande systematik för hur hållbarhetsredovisningarna ska upprättas, den 
gör det inte heller möjligt att jämföra hållbarhetsindikatorerna mellan företag och över 
år. Företag tenderar även att välja att ha med det som gör att verksamheten exponerar 
sig ur en så bra synvinkel som möjligt, vilket inte ger intressenterna en rättvisande bild. 
Fagerström och Hartwig anser att det är viktigt att det sker en utveckling kring 
hållbarhetsredovisningen.  
 
Sammanfattningsvis har vi uppmärksammat svårigheter med hållbarhetsredovisningen, 
att det fortfarande finns en osäkerhet kring hur den ska upprättas och att det finns en 
risk för att den samhällsnytta som man vill uppnå inte får den effekt som man hade 
hoppats på. Därför måste hållbarhetsredovisningens utformning förbättras och tydligare 
riktlinjer bör finnas. Över tid har företagens ansvar utvidgats av etiska skäl och tilltron 
till att företagen ska kunna göra skillnad i samhället är stor. Frågan vi ställer oss är hur 
företagen arbetar för hållbarhet när incitamenten generellt är att se till sina intressenters 
intresse med fokus på vinstmaximering. Carlson Ingdahl & Påhlsson (2015, s. 8) 
redogör i sin rapport att det finns brister i kopplingen mellan det faktiska 
hållbarhetsarbetet och innehållet i hållbarhetsredovisningen. Ur ett ledningsperspektiv 
fanns dessutom inte ‘hållbarhet’ omnämnt som ett delmål, i 2 av 3 fall, när VD:n hade 
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ordet i årsredovisningarna. Hållbarhetsredovisningen har blivit en vedertagen form av 
rapportering av företagens hållbarhetsarbete, vilket många företag väljer att upprätta på 
eget initiativ, även om de inte omfattas av lagkraven som finns i dagsläget. Samtidigt 
har denna rapportering kritiserats, huruvida hållbarhetsredovisningen uppfyller dess 
syfte trots att det finns riktlinjer till stöd. Vidare betonar Carlson Ingdahl & Påhlsson 
(2015) att hur processerna inom företagen ser ut vad gäller hållbarhetsarbetet är något 
som bör få större fokus i framtida forskningen. 
 
Tidigare forskning har visat att syftet med hållbarhetsredovisningen inte har uppfyllts 
till den utsträckning som hade förväntats, vilket har kunnat konstateras genom 
granskning av hållbarhetsredovisningar. Vi ser däremot ett gap, att det finns brister när 
det kommer till forskning som förklarar hur processerna som är kopplad till 
hållbarhetsfrågor ser ut inom verksamheterna. Genom att studera företag som upprättar 
hållbarhetsredovisning kan en vidare förståelse ges för vad som ligger till grund för 
hållbarhetsrapporteringen och vilken roll den har inom verksamheten. Därför kommer 
vi att i denna studie undersöka hur företagen arbetar med hållbarhet i sin dagliga 
verksamhet, hur dessa processer ser ut och företagens syn på hållbarhetsredovisningen. 

1.2 Problemformulering 
Hur arbetar företag med hållbarhetsarbetet i sin verksamhet och hur återspeglar det 
hållbarhetsredovisningens mål och syfte? 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva och få en ökad förståelse för hur företag som 
upprättar en hållbarhetsredovisning, arbetar med hållbarhetsfrågor i sin dagliga 
verksamhet och hur dessa processer ser ut. Vidare ämnar vi att diskutera vilken 
betydelse hållbarhetsfrågan har för verksamheterna. 

1.4 Avgränsningar 
I denna studie har vi valt att fokusera på företag som har upprättat 
hållbarhetsredovisningar. Företagen som har valts ut är verksamma inom livsmedels- 
eller fastighetsbranschen, eftersom livsmedelsförsörjning och boende är viktiga 
basfunktioner i samhället som alla människor berörs av och är beroende av. De kriterier 
vi har utgått ifrån är företagens storlek, både i omsättning och antalet anställda, med 
anledning att företagen inte ska skilja sig avsevärt från varandra. Avgränsningen har 
gjorts till företag som har upp till 900 anställda och en omsättning upp till 3,3 miljarder. 
Ägarförhållandena skiljer sig mellan företagen, inom livsmedel är det privat- eller 
producentägt medan på fastighetssidan är det privatägt eller statligt. Främsta 
anledningen till denna vidd är för att se om det finns kontraster inom verksamheterna, 
både vad gäller arbetsrutiner och om det har en påverkan på hur företagen ser på 
hållbarhetsfrågorna. Detta när det i huvudsak finns två aspekter; företagsvinstaspekt 
kontra företagets roll i samhället.  
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2. Studiens utgångspunkter 
I detta kapitel kommer vi presentera studiens utgångspunkt utifrån metodval. Vår 
verklighetssyn inleder kapitlet och följs sedan av de vetenskapliga förhållningssätt vi 
har använt oss av i denna studie. Därefter går vi in på studiens forskningsansats och 
avslutningsvis beskriver vi vår litteratursökning samt källkritik.   

2.1 Förförståelse 
Vi som har skrivit denna uppsats är två studenter som studerar på 
Civilekonomprogrammet respektive Samhällsvetarprogrammet vid Umeå Universitet. 
Vår inriktning är företagsekonomi med redovisning som fördjupning, vilket har bidragit 
till en grundläggande teoretisk förståelse kring ämnet. En av författarna har även 
erfarenhet av finansiell redovisning från arbetslivet vilket har bidragit till en vidare 
förståelse inom redovisning. 
 
Diskussionerna kring miljö och företagens inverkan på miljön är någonting som har fått 
en allt större plats i både privatlivet, media och i samhället som stort. Allt fler 
människor har idag en större medvetenhet kring miljöfrågor och hur den påverkas av 
yttre effekter. Under våra respektive utbildningar har hållbarhetsfrågor även varit ett 
återkommande ämne i flera kurser till olika stor utsträckning. Detta har lett till att vi har 
uppmärksammat fenomenet och fått grundläggande kunskaper, samt en djupare 
förståelse för problematiken, såväl som ett ökat intresse för hållbarhetsfrågor. 
Hållbarhetsredovisningar är något som har börjat tillämpas i allt större utsträckning, 
dock är detta något som ingen av oss har fått möjligheten att arbeta med mer ingående 
ännu. Då vi saknar tidigare erfarenheter av hållbarhetsredovisningar, kommer teorier 
studeras som vidrör ämnet och en analys av data av såväl genomförda intervjuer 
kommer att göras, för att få en ökad förståelse för hållbarhetsredovisningens syfte och 
dess effekter. Trots vår bristande erfarenhet av ämnet, tror vi att det kommer ha en 
positiv inverkan på studien. Genom de grundläggande kunskaper som vi besitter kan vi 
vara öppna till det som studien kommer att generera, och därmed ha en mer neutral syn 
vid analysen.  

2.2 Verklighetssyn 
De två huvudsakliga synsätten inom ontologi, konstruktionism respektive objektivism, 
beskriver den verklighetssyn som individen har. Endera är det ett synsätt där 
verkligheten ses som en skapad konstruktion av sociala aktörer eller så är verkligheten 
oberoende av dem och betraktas med ett objektivt synsätt. (Bryman, 2011, s. 35) Syftet 
med studien är att beskriva och få en ökad förståelse för företag som upprättar en 
hållbarhetsredovisning, hur de arbetar med sina hållbarhetsfrågor och deras syn på 
ämnet. Den ontologiska utgångspunkten för denna studie är därmed konstruktionism. 
Företagen kommer att intervjuas vilket innebär att det föreligger en tolkningsfråga, 
eftersom resultatet av studien kommer att vara beroende av vår egen 
uppfattningsförmåga som författare. Det konstruktionistiska synsättet handlar om att 
forskaren ser verkligheten som socialt konstruerad. Aktörer i omgivningen och sociala 
företeelser kommer påverka slutresultatet då forskaren visar en egen tolkad version av 
den sociala verkligheten. (Bryman, 2011, s. 36-37) 
 
Den andra ståndpunkten, objektivism, innebär att sociala aktörer inte kan påverka 
sociala företeelser och dess betydelse. Forskare bemöter verkligheten utifrån yttre fakta 
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med en objektiv syn, den går inte att påverka, den är faktisk. (Bryman, 2011, s. 36) 
Anledningen till varför studien inte har denna utgångspunkt hänger samman med 
strävan efter att få en ökad förståelse för hur företagen ser på redovisningen av 
hållbarhetsarbetet. Detta kan sannolikt upplevas olika bland företagen, som verkar inom 
olika branscher. Företagen finns runt om i landet och har olika förutsättningar som kan 
påverka deras bild av området. De företag som exempelvis tillämpar GRI:s riktlinjer för 
upprättande av hållbarhetsredovisningen, kan uppfatta detta hjälpmedel på olika sätt. 
Detta kan resultera i att det blir en tolkningsfråga hur respektive företag uppfattar GRI. 
Både GRI:s riktlinjer såväl som regeringens lagreglering kan ses som sociala företeelser 
där både regeringen och samhället ses som sociala aktörer. Studien kommer därmed att 
ha ett subjektivt synsätt där vi som författare kommer att bilda en uppfattning om hur 
företagen i sin tur upplever hållbarhetsredovisningen. Både de svårigheter och 
möjligheter som det innefattar och deras syn på hållbarhetsfrågor inom verksamheten. 

2.3 Kunskapssyn 
Positivismen och hermeneutiken är två kunskapsteoretiska ståndpunkter. Positivismen är 
naturvetenskapligt inriktad där den sociala verkligheten studeras med en objektiv och 
värderingsfri syn. I denna utgångspunkt utgår man från befintlig teori och ställer upp 
hypoteser som sedan prövas för att se om de ska förkastas eller ej. (Bryman, 2011, s. 
30) Dess motsvarighet kan sägas vara hermeneutiken, som handlar om att tolkning är en 
förståelseinriktad kunskapssyn. Forskare med hermeneutisk ståndpunkt sätter sig in i 
kontexten och gör en tolkning som ska efterlikna upphovsmannens 
perspektiv.  (Bryman, 2011, s. 507) Hur den sociala världen konstrueras genom tolkning 
och samtal är någonting som forskare inom hermeneutiken engagerar sig i (Kvale & 
Brinkmann, 2015, s .31). 
 
Den kunskapssyn som har valts i denna studie är således hermeneutik, då syftet är att få 
en djupare förståelse kring företagens hållbarhetsarbete inom verksamheten och deras 
syn på hållbarhetsredovisningen. Det centrala inom hermeneutiken är tolkningen, målet 
inom denna vetenskapssyn är att uppnå intersubjektivitet och få en fördjupad 
uppfattning om innebörden (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 74). För att uppnå studiens 
syfte, förutsätter det att studien genomförs på grunder där företagens perspektiv 
framhävs, därför tillämpas inte en positivistisk ståndpunkt i undersökningen. 
Positivismen innefattar att samla in data som ska analyseras objektivt för det som är 
mätbart och det förknippas vanligtvis med studier med en kvantitativ inriktning (Kvale 
& Brinkmann, 2015, s. 80). Detta skulle inte resultera i samma insikt och djup som med 
en hermeneutisk kunskapssyn, då vi syftar att göra en studie av kvalitativ karaktär. Den 
kunskap som erhålls i en specifik situation kan inte med säkerhet jämföras eller 
överföras med en annan eller likande situation, det beror på hur situationen tolkats 
(Kvale & Brinkmann, 2015, s. 78). Av de slutsatser som studien kommer att bidra med 
kommer därmed inte kunna generaliseras, men genom att få en insikt kan generera till 
att se olika drag inom branscherna eller vad som kan vara unikt för respektive företag, 
för hur det kan se ut inom svenska företag. Avsikten med studien är således att göra en 
tolkning och bilda en uppfattning som ligger i linje med företagens perspektiv. Detta för 
att få en förståelse och kunna beskriva för hur företag ser på hållbarhetsredovisningen 
och hur de hållbarhetsprocesserna ser ut inom sina respektive verksamheter. 
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2.4 Forskningsansats 
Beroende på syftet med en studie används olika forskningsansatser, vilket ofta beskrivs 
som induktiv eller deduktiv ansats, som är två olika angreppssätt som förklarar 
relationen mellan teori och empiri (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 239). Det finns även 
ett ytterligare angreppssätt, abduktion, som ofta ses som en blandning mellan de två 
tidigare nämnda ansatserna.   
 
Deduktiv teori innebär att forskaren skapar hypoteser utifrån de kunskaper som finns 
inom det specifika området, som ska genomgå en empirisk granskning. Detta 
angreppsätt är oftast förknippat med kvantitativ forskning och de hypoteser som ställs 
förkastas eller bekräftar vad som har framgått av datainsamlingen, och generaliserbara 
slutsatser dras utan övriga iakttagelser. (Bryman, 2011, s. 26) Till skillnad från 
deduktion, som handlar om att se om verkligheten stämmer överens med befintlig teori, 
är induktion en vandring från empirin till att dra slutsatser av vad den visar i syfte att 
kunna utveckla nya teorier. Detta angreppssätt är en process där olika situationer 
observeras för att kunna göra jämförelser och övergripande tolkningar kring de 
studerade fallen, därmed är det empirin styr studiens utformning utan forskarens 
inflytande. (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 238-239)  
 
Då vi såg en problematik med att enbart använda induktiv ansats föll beslutet på att 
tillämpa en abduktiv metod, vilket ansågs vara det angreppssätt som var mer lämpligt 
för att kunna uppfylla studiens syfte. Det som styr datainsamlingen inom abduktion är 
empirisk fakta, men antar även en viss teoretisk uppfattning. Det empiriska 
tillämpningsområdet utvecklas successivt under studieförloppet och även den teori som 
används som utgångspunkt kan ändras och förädlas under processen. Det finns således 
en gränsöverskridande gång mellan litteratur med tidigare teorier och analys av empirin. 
(Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 42) Utgångspunkten i denna studie har innefattat att 
hämta kunskap från befintliga teorier för att sedan gå till empirin, även om inga 
hypoteser har ställts. I studien kommer teman från befintliga teorier utgöra grunden 
huruvida frågorna utformas, därefter kommer en analys göras efter intervjuerna har 
sammanställts. Skälet till varför ett abduktivt angreppsätt har använts i studien är dels 
för att vi använder oss av en hermeneutisk kunskapssyn som oftast är förknippat med 
abduktion, men även för att det som framkommer under processen kan komma att 
påverka studiens teoretiska grund och omfatta ett bredare fält. Den kunskap som 
genereras kommer därför tas i beaktning, vilket medför en förädlingsprocess av den 
teori som ligger till grund för denna studie.  

2.5 Perspektiv 
Studien utgår från ett företagsperspektiv inom livsmedel- och fastighetsbranschen, med 
fokus på anställda som arbetar med hållbarhetsfrågor och bidrar till det som upprättas i 
hållbarhetsredovisningen inom företagen. Studien syftar till att beskriva hur företag som 
upprättar hållbarhetsredovisning arbetar med hållbarhetsfrågor i sin verksamhet och hur 
processerna ser ut, som kan leda till en vidare förståelse. Därför föll det sig naturligt att 
kontakta sakkunniga personer vid företagen som arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor. 
Detta möjliggör att frågor som härrör från vår problemformulering kan besvaras och ge 
en djupare förståelse för hur företagens syn på hållbarhetsredovisningen är och vad den 
innefattar. 
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2.6 Val av teori 
För att förklara miljö- och socialmässiga redovisnings- och rapportpraxis har sedan 
1990-talet ett antal teorier använts, där ibland institutionell teori, intressentteorin, och 
legitimitetsteorin.  (Kamal & Deegan, 2013, s. 121) Dessa teorier ansågs vara 
nödvändiga för att kunna besvara studiens problemformulering för att se vad som ligger 
till grund för hållbarhetsfrågorna och hållbarhetsredovisningen, dock har några 
ytterligare teoriområden valts som kan förklara hur företagen arbetar med 
hållbarhetsarbete i den dagliga verksamheten, vilket är teorier om strategi och 
beslutsfattande. Företag fattar dagligen beslut och gör vägval åt vilken riktning 
verksamheten ska gå för att nå sina uppsatta mål, därför är strategi en vital del av 
processen. 
 
Vad som även ingår i den teoretiska referensramen är att utreda hållbar utveckling och 
CSR som begrepp, var det började och hur det har utvecklats genom åren samt varför 
det har satt sitt fäste i samhället.  Det genomslag som det har fått har även lett till att 
företagen har valt att upprätta en så kallad hållbarhetsredovisning, en icke finansiell 
rapport där företagens insatser för att främja en hållbar framtid redovisas. Idag är 
rapporteringen frivillig för många företag, dock har regeringen lagstadgat att 
hållbarhetsredovisningen är obligatoriskt för statliga bolag sedan 2007. Det lagförslag 
som har omnämnts tidigare kommer att omfatta ännu fler företag, vilket bevisar att 
hållbarhet som fenomen har fått stora effekter och är inte något som är övergående, det 
är här för att stanna.  

2.7 Litteratursökning och källkritik 
För att hitta litteratur som var relevant för ämnesområdet använde vi oss av Umeå 
Universitetsbiblioteks databas, Business Source Premier (Ebsco), där vi sökte efter 
vetenskapliga artiklar med följande sökord: GRI, CSR, sustainability reporting. De 
publicerade artiklar vi fann relevanta hade hänvisat till tidigare forskning som vi valde 
att fördjupa oss inom. I den mån vi kunde försökte vi använda oss av ursprungskällan, 
för att undvika att primärlitteraturens mening hade misstolkats eller att det hade 
utelämnats väsentlig information som kunde vara relevant för studien. Detta resulterade 
i att teorier har hämtats så långt tillbaka i tiden som från 1955. En del av artiklarna gick 
inte att finna via Ebsco eller var inte publicerade i fulltext, då användes sökmotorn 
Google scholar där artiklarna istället kunde finnas i sin helhet. Samtliga artiklar som 
ingår i studien är dessutom peer-reviewed, för att studien enbart ska byggas på källor 
som har blivit granskade. 
 
En annan sökfunktion som har använts är DiVA (digitala vetenskapliga arkivet) för att 
se vad som har framkommit av forskningen i Sverige gällande hållbarhetsredovisning. 
Ett sökord som användes där som gav ett lyckat resultat var hållbarhetsredovisning. Vi 
fick tillgång till en rapport som bestod av en sammanställning av tidigare studier som 
hade gjorts om hållbarhetsredovisning. Denna gav en bra bild på ämnesområdet och 
även den problematik som har uppstått med dess införande i Sverige. Utifrån den kunde 
vi söka efter studier som hade genomförts inom ämnet genom att granska rapportens 
litteraturförteckning. 
 
När syftet hade konkretiserats blev nästa etapp att söka litteratur om de valda teoridelar 
som skulle vara centrala för studien. De nya sökorden som tillkom blev således 
strategy, decision making, legitimacy theory, stakeholders theory, institutional theory, 
där Umeå universitetsbiblioteks sökmotor användes på nytt. Dessa nyckelord användes i 
kombination med CSR alternativt sustainability som synonymterm, vilket gav träff på 
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flera användbara artiklar. Institutionell, legitimitets- och intressentteorin är teorier som 
är starkt kopplade till varandra, likaså ’strategy’ och ’decision making’ är starkt 
relaterade, vilket gjorde att sökvägarna inte blev så omfattande och kunde begränsas 
avsevärt. Utöver artiklarna användes även böcker baserade på forskning för att få en 
vidare förståelse.  
 
I överlag har de vetenskapliga artiklar som ingått i den teoretiska referensramen utfört 
empiriska studier, vilket påvisar en tyngd i slutsatserna. De artiklar som saknade egna 
studier fann vi ändå som relevanta, eftersom upphovsmännen bakom dem är 
inflytelserika teoretiker som bland annat Michael Porter och Herbert Simon, vars verk 
var återkommande i flera forskningsartiklar. Hur frekvent artiklarna hade blivit 
refererade var också något som togs hänsyn till. Studier som var skriva av studenter var 
något som avfärdades, även om de tog upp intressanta aspekter om hållbarhetsämnet. 
Dock ansåg vi att de inte hade blivit tillräckligt granskade vilket avgjorde beslutet.  
 
I problembakgrunden används resultat från tidigare studier som har blivit 
fackgranskade, vilket stärker uppsatsens trovärdighet. Information har även hämtats från 
FAR, men värt att notera är att FAR är en samlingsvolym vilket innebär att det är 
sekundärdata. Även artiklar från Tidningen Balans har används, som är en webbaserad 
tidning som FAR ligger bakom, som för en öppen debatt och publicerar om vad som 
sker på marknaden inom redovisning och revision. Dock ska tidningen vara frikopplad 
från FAR, huruvida det stämmer är svårt att avgöra, dock utgjorde dessa inte grunden 
för studien utan bidrog med ett annat perspektiv. Trovärdigheten i artiklar och 
information som hämtas från hemsidor kan vara svåra att bedöma, det kan vinklas eller 
ge information på felaktiga grunder. Dock gjordes bedömningen att ändå tillämpa dessa 
artiklar eftersom de tog upp andra infallsvinklar. För att få information om företagen 
som ingår i studien har information hämtats från respektive företags hemsida. Dock har 
det beaktats att den information som har publicerats kan vara vinklad i 
marknadsföringssyfte.  
 
För att beskriva metoden för denna studie har kurslitteratur som har använts under 
utbildningen tagits till stöd, Samhällsvetenskaplig metoder, skriven av Alan Bryman 
(2011). Denna bok anses vara trovärdig då de dels används som kurslitteratur.  Det har 
även kompletterats med andra metodböcker som beskriver mer ingående vad gäller vår 
valda metod för denna studie. Vi har eftersträvat att använda oss av böcker som har 
blivit publicerade under de senaste åren, dock i de fall som den senaste utgåvan inte 
funnits tillgänglig har en äldre utgåva används.  
	  
De övriga böcker som använts i studien är riktade till studenter och är publicerad av 
utbildningsförlaget Studentlitteratur AB i Sverige som ger ut läromedel i 
utbildningssyfte. De böcker som ges ut av Studentlitteratur bygger bland annat på en 
vetenskaplig grund och en regelmässig granskning av externa fackgranskare sker vid 
utgivningen av vetenskap. (Studentlitteratur, u.å) Då dessa böcker ges ut av en utgivare 
som har som syfte att ge ut böcker i utbildningssyfte samt att de granskas externt, gör 
att vi anser att de är tillförlitliga källor att använda oss av. 
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3. Teoretisk referensram 
Vi inleder den teoretiska referensramen med att presentera begreppen hållbarhet, CSR 
och hållbarhetsredovisning som utgör grunden i studien, därefter går vi in på de teorier 
som vi anser är relevanta för att få en bättre förståelse för organisationers 
hållbarhetsarbete och vad dess processer innefattar. Avslutningsvis knyter vi samman 
teorierna till en sammanfattande modell.  

3.1 Hållbarhet 
Samhället förutsätter att företagen ska ta sitt ansvar utifrån flera aspekter och det är 
något som har utökats de senaste decennierna. Dagens nyhetsrapportering rapporterar 
både vad företagen gör för att stödja hållbar utveckling, men framhäver även deras 
prestationer som genererar en ohållbar framtid. (Borglund et al., 2012, s. 14) Begreppet 
’hållbar utveckling’ fick år 1987 sitt fäste i samhället och världen när World 
Commission on Environment and Development kom med rapporten Our Common 
Future, mer allmänt känt som Bruntlandsrapporten, efter Norges dåvarande statminister 
som därutöver även var kommissionens ordförande. Dess definition som är följande; 
”en hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”, knyter 
samman utvecklingsfrågorna som behandlar både miljö, samt de sociala och 
ekonomiska aspekterna, med ett långsiktigt perspektiv. (Borglund et al., 2012, s. 139) 
 
Förenta Nationerna (FN) har utformat ett kontrakt, The UN Global Compact Ten 
Principles, vilket är frivilligt och riktar sig till organisationer. De 10 principerna 
omfattar angelägna frågor som mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och 
korruption. Genom att registrera företaget ska dessa 10 principer genomsyra 
verksamheten och dess arbetsprocesser, det företagen gör ska inte vara på bekostnad av 
någon annan (“The Ten Principles. UN Global Compact,” u.å.) Organisationer är en 
central punkt när det kommer till att främja en hållbar utveckling, vilket inte är så 
konstigt, när de utgör viktiga funktioner och har ett stort inflytande på vad som sker i 
vårt samhälle.  
 
Corporate Social Responsibility (CSR), är ett begrepp som företagen har anammat och 
det står för socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvarstagande, vilket beskriver 
företagens frivilliga åtaganden. Dock finns det reglerat i lag en miniminivå för 
organisationers ansvarsantagande som de måste förhålla sig till, men insatserna går 
vanligtvis långt utöver vad som direktiven faktiskt kräver. (Hassel et al., 2011, s. 21) 
Begreppet används ofta synonymt till hållbarhet men de skiljer sig åt i vissa avseenden. 
Hållbarhet har ett bredare användningsområde som kan rikta sig till vilken instans eller 
individ som helst i samhället, medan CSR är kopplat specifikt till organisationer. 
(Borglund et al., 2012, s. 135) 
 
Begreppet CSR används globalt men definitionen kan skilja sig mellan länderna, men 
det blir allt vanligare att kontrakt skrivs mellan länder vilket gör att definitionen börjar 
bli allt mer homogen. Dock kommer det alltid finnas spår av respektive lands 
värderingar och normer om vad innebörden av CSR är. Hur långt företagets ansvar 
sträcker sig är en gräns som förändras kontinuerligt. Ökad förståelse och kunskap i 
samhället påverkar gränsflyttningen, det gäller även vem som inkluderas av 
ansvarsbegreppet och gentemot vem.  (Borglund et al., 2012, s. 19) Ett ’hållbart 
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samhälle’ är inte en slutgiltig position, det är ett synsätt som byggs på kunskap, 
visioner, politik, företag och människors allmänna uppfattning, som grundar sig i 
värderingar om en hållbar framtid (Gray, 2010, s. 57). Det kan beskrivas som en 
kontinuerlig process med ett integrerat synsätt, där alla medverkar för att uppnå 
hållbarhet. 
 
Den brittiske forskaren Elkington (1999), införde begreppet Triple bottom line (TBL). 
Det är en modell som precis som CSR utgår från ett ekonomiskt-, socialt samt ett 
miljöperspektiv, dock är dess innebörd att organisationerna inte enbart kan redovisa 
utifrån en finansiell aspekt. Företagen måste även redogöra för hur deras verksamhet 
påverkar de övriga två planen, och därutöver eftersträva att finna en balans mellan 
dessa. Uppstår det en konflikt mellan aspekterna som rubbar balansen innebär det att 
verksamheten missgynnar hållbarheten. (Frostenson et al., 2015, s. 10) Företag bör 
därför arbeta på ett sådant sätt att det inte blir på verksamhetens bekostnad för att främja 
hållbarhet, utan finna ett förhållningssätt som balanserar samtliga aspekterna.  Porter & 
Kramer (2006, s. 82) anser att företag bör undvika att operera kortsiktigt som kan 
innebära skada för samhället och miljön, utan istället eftersträva långsiktighet utifrån 
TBL. Företagsledare som inte är insatta i CSR-strategier kan få ta konsekvenser som att 
företaget får betala höga kostnader i framtiden för vad deras verksamhet har orsakat, 
vilket hade kunnat undvikas, om företaget inte hade valt att skjuta upp en kostnad som 
gynnar den sociala aspekten idag.  
 
Företagens insatser för en hållbar utveckling utgör grunden för denna studie. Genom att 
få en inblick i företagens hållbarhetsarbete och hur dess processer ser ut, kan bidra till 
att få en ökad förståelse för hur verksamhetens ekonomiska mål kan integreras med 
samhällets ambitioner som är att eftersträva en hållbar framtid. Idag väljer företag att 
rapportera om det hållbarhetsarbetet som utförts, rapporteringen kan ha varierande 
utformning och olika riktlinjer som tillämpas. Vi kommer därmed i följande avsnitt 
redogöra hållbarhetsredovisningens syfte och vad den innefattar. 

3.2 Hållbarhetsredovisning 
Tidigare fanns det enbart lagstiftning och föreskrifter som satte gränser för hur företag 
skulle hantera olika slags kostnader, men med åren har regleringen utvecklats och blivit 
mer omfattande. Regeringen ställer numera inte enbart krav på detaljnivå för vad som 
gäller för olika typer av kostnader och intäkter, idag ska även företagens rutiner och 
styrning kontrolleras och återrapporteras. Hållbarhetsredovisning är regeringens svar på 
att få företagen till att utöka sina insatser vad gäller hållbarhetsarbete, vilket har lett till 
att revisorernas roll har blivit mer omfattande. Prestationsindikatorer ska upprättas som 
gör att företagens aktiviteter blir mätbara och följs upp, regeringen tror att 
hållbarhetsredovisningen som verktyg kommer få en positiv effekt på 
hållbarhetsarbetet. (Westermark, 2014, s. 15)  
 
Allt fler företag vill göra sina företag hållbara då det dels är förväntningar från 
företagets intressenter, kunder, leverantörer och andra intressenter. Detta för att skydda 
miljön och tillämpa social rättvisa men även ge en långsiktig lönsamhet för företaget. 
(GRI G4, uå) Företagen får påtryckning av samhället för att de ska bli mer 
ansvarstagande men säger inte i vilken utsträckning, det finns inga konkreta mål att 
förhålla sig till. Företagen har däremot en mall att följa som stöd för hur 
hållbarhetsredovisningen ska upprättas, vilket är riktlinjerna så som Global Reporting 
Initiative (GRI), ett ramverk för hållbarhetsredovisningen som sätter intressenterna i 
centrum. (Westermark, 2014, s. 57) Till skillnad från den finansiella redovisningen som 
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är av kvantitativ karaktär, utgår hållbarhetsredovisningen från kvalitativa principer. 
Syftet är att uppnå transparens, hållbarhetsredovisning ska ge interna och externa 
intressenter information kring vad företaget eller organisationen åstadkommit i deras 
arbete för en hållbar utveckling. Den ska ta upp både positiva och negativa aspekter på 
resultatet kring hållbarhet utifrån organisationens hållbarhetsstyrning, åtaganden och 
strategier. I hållbarhetsredovisningen ska man kunna jämföra resultat mellan andra 
organisationer och tider samt bedöma och jämföra resultatet mot standarder, normer, 
lager och regler. (FAR, 2014) G4 är den fjärde uppdateringen av GRI i syfte att förbättra 
rapporteringen och anses vara mer användarvänlig, det ska möjliggöra för att företag i 
olika storlekar och omfattning ska kunna tillämpa ramverket. Den ger riktlinjer för hur 
presentationen kring hållbarhet kan göras beroende på hur man väljer att redovisa det, 
antingen som en fristående rapport eller integrerat i årsredovisningen. (GRI G4, u.å) En 
problematik som dock har visats är att företagen kan välja vilket urval av 
hållbarhetsindikationer de vill använda sig av, vilket försvårar om inte omöjliggör, 
jämförbarheten mellan företagen. (Carlson Ingdahl & Påhlsson, 2015, s. 8)  
 
När den finansiella redovisningen visar ett positivt resultat förbättras företagets 
finansiella rykte. Samma effekt har hållbarhetsrapporteringen, även om företaget inte 
har utfört faktiska hållbarhetsinsatser kan ryktet förbättras och ha effekt på företagets 
marknadsvärde och legitimitet (Westermark, 2014, s. 55) Det kan snarare ses som en 
symbolisk handling för att företagen ska få en bättre position. Sedan statliga bolag 
omfattades av lag, är det allt fler hållbarhetsredovisningar som har upprättats, dock 
tyder det inte på att kravet om hållbarhetsrapportering har lett till att företagens 
hållbarhetsarbete har förbättrats (Borglund et al., 2010; Westermark, 2014), likaså 
visade en studie som gjordes i detaljbranschen (Helin et al., 2013). Frikopplingen 
mellan redovisningens innehåll och att utföra hållbarhetsprestationer indikerar att 
många företag möjligen rättar sig och gör det som krävs enbart på grund av nya direktiv 
och för att påverka legitimiteten, men det finns även andra effekter som bör 
uppmärksammas. En del organisationer har lyckats uppnå bättre arbetsrutiner vad gäller 
hållbarhetsfrågor. Genom en ökad medvetenhet om ämnet har det genererat en positiv 
inställning för att eftersträva en hållbar utveckling, men redovisning av företagets 
prestationer och hållbarhetseffekt måste även generera lönsamhet för företagen. 
(Carlson Ingdahl & Påhlsson, 2015, s. 8) Det ska framhävas att en positiv effekt som 
GRI:s riktlinjer har gett är att organisationerna har fått utökade kunskaper om 
hållbarhet, vilket kan leda till att ledningen på lång sikt utökar hållbarhetsarbete och 
använder det i sina strategier. Även om hållbarhetsarbetet i sig inte har förbättrats 
signalerar hållbarhetsredovisningen att företagen är ansvarstagande, vilket indirekt 
sätter press på företagen när intressenterna förutsätter att hållbarhetsarbete utförs i 
praktiken. (Borglund et al., 2014, s. 27-28)  
 
Hållbarhetsredovisning som fenomen har vuxit successivt med åren, även de företag 
som inte omfattas av nuvarande lagkrav väljer att upprätta en hållbarhetsredovisning, 
med anledning att företagen vill visa sina intressenter vad de gör för insatser för 
samhället och miljön. Viktiga aspekter i denna studie är att se hur effektiv 
hållbarhetsredovisningen är i praktiken och om syftet med den uppfylls, det vill säga om 
det har påverkat företagens hållbarhetsinsatser i en positiv riktning. 

3.3 Frivillig rapportering 
Varför företag frivilligt väljer att upprätta en hållbarhetsredovisning kan ges en vidare 
förståelse genom tre olika teorier, institutionell-, intressent- och legitimitetsteorin. Den 
institutionella teorin är en övergripande teori som omfattar de aspekter som kommer 
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från intressent- och legitimitetsteorin, men genom att gå mer ingående på respektive 
teoridel kan en djupare förståelse genereras.   

3.3.1 Institutionell teori 
En teori som kan ge en ökad förståelse till varför företag frivilligt väljer att upprätta en 
hållbarhetsredovisning är den institutionella teorin. Denna teori speglar även 
utvecklingen inom redovisningsområdet samt varför det kan vara svårt att förändra 
redovisningen (Artsberg, 2003, s. 431). Av många anses Philip Selznick, som är en 
amerikansk sociolog, vara upphovsman till den institutionella teorin. Han iakttog att 
organisationer anpassar sig till omgivningens krav, men även sina egna ställda krav 
inom organisationen. Det kan ställas krav på företag från omgivningen, detta i form av 
sociala och kulturella krav. Detta kan leda till att företaget måste anta en roll och visa 
upp en fasad mot omgivningen. Företaget belönas sedan då de anpassat sig efter åsikter, 
normer, regler och värderingar som omgivningen ställt. (Hatch, 2002, s. 108)  Det här 
kan leda till att företag tar på sig en roll som de egentligen inte har bara för att visa upp 
det samhället efterfrågar.  
 
Enligt Meyer & Rowan, (1977, s. 340) uppfattas uppkomsten av en organisation ske när 
arbetet fokuserar på utbyten mellan parter och komplexa nätverk, för att skapa ett 
system för kontrollerande och samordnade aktiviteter. I dagens samhälle är det inte så, 
utan organisationerna uppkommer i institutionella sammanhang.  Institutionella regler 
från samhället ligger ofta till grund för uppkomsten av organisationernas olika system. 
Dessa institutionella regler uppkommer från utökningen och den ökade komplexiteten i 
organisationernas miljö. De institutionella regler som finns i organisationen används för 
att få stabilitet, resurser, legitimitet och för att kunna förbättra sina chanser att överleva 
som en organisation. Organisationer påverkas av det samhälle de är verksamma i, av 
samhällets alla normer och dess strukturer. (Meyer & Rowan, 1977, s. 340) 
 
Någonting som kan ge en förklaring till varför företag frivilligt väljer att upprätta en 
hållbarhetsredovisning och som är en viktig del inom den institutionella teorin är 
isomorfism. Isomorfism betyder likformighet, det uppnås när organisationer ändrar sin 
inre struktur och anpassar sig efter de förändringar som sker i omgivningen, och blir då 
isomorf med den (Hatch, 2002, s. 344). Komplexiteten hos ett företag som är isomorf 
med sin omgivning, betyder att även omgivningen karaktäriseras som komplex som 
företaget verkar inom. Företag reagerar på omgivningens utveckling och omställningar 
genom att anpassa sig efter det som sker, vilket kan leda till förändringar av system och 
strukturer inom organisationen. (Hatch, 2002, s. 116)  
 
Den institutionella teorin kan appliceras på redovisning och hjälper till att förklara 
varför företag frivilligt väljer att göra en hållbarhetsredovisning. Organisationer måste 
anpassa sig efter sin omgivnings krav som bland annat gäller hållbarhet, detta för att få 
en bekräftelse av samhället och bli accepterade. Isomorfism inom den institutionella 
teorin ger en förståelse för hur organisationer anpassar sig efter samhällets komplexitet. 
Den institutionella teorin är en av tre teorier som kan ge en ökad förståelse till varför 
företag frivilligt väljer att upprätta en hållbarhetsredovisning. Teorin som följer, 
Intressentteorin, går djupare in på hur företagets intressenter påverkar företagets 
hållbarhetsarbete.   

3.3.2 Intressentteorin 
Som en idé för den strategiska ledningen av organisationer, kom i slutet av 1900-talet 
Freeman med intressentteorin. Till en början användes teorin som en resurs av 



13 

organisationer som var marknadsbaserade. Med tiden har den utvecklats av olika 
personer som bland annat Clarkson, Rowley, Donaldson och Preston för att nu ha en 
bredare utveckling och få ett större teoretisk djup. (Emerson et al., 2011, s. 226-227) 
Intressentteorin är en allmän teori som kan implementeras i olika sammanhang och 
situationer i samhället, framförallt företag och organisationer. Teorin beskriver hur olika 
grupper och individer kan interagera, inom och utom organisationen och på så sätt 
skapa fördelar som annars inte skulle ha uppstått. Intressentteorin är även den teori som 
använda oftast för att förklara ett företags eller en organisations relation med 
omvärlden. Denna teori grundar sig inte i att företag endast ska fokusera på 
vinstmaximering, utan har sitt huvudfokus i att skapa diskussion kring hållbarhet och 
öka det sociala ansvaret. En part som kan påverka ett företags chans att nå sina mål är 
företagets intressenter. Detta gäller även åt andra hållet, det vill säga att företaget kan 
påverkar en part genom att försöka uppnå sina mål. (Westermark, 2013, s. 22-23) På 
detta sätt är intressenterna en viktig aspekt som företaget bör ta hänsyn till.  
 
Campbell (1997, s. 449) anser att intressentteorin har som grund att företag inte kan 
överleva om deras intressenter inte generar något värde från företaget. Ett företag har 
många olika intressenter med olika stor inverkan på företagets verksamhet. Lagstiftare 
och aktieägare är två intressenter med stort inflytande men även andra intressenter kan 
ställa krav på företagen men har inte dessa lagliga rättigheter. Campbell påpekar dock 
att företag inte bara får tänka på intressenterna med lagliga rättigheter utan måste ta in 
alla aspekter från marknaden för att lyckas. En organisation måste ha ett tydligt syfte 
som de arbetar mot och det är viktigt att styrelsen och de övrigt styrande organen i 
organisationen arbetar efter det. Om inte det sker menar Campbell, att organisationen 
kommer ‘glida isär’ och detta ger intressenterna en oro på grund av brister i ledningen. 
På grund av detta måste företag hela tiden vara vaksamma på intressenternas krav. 
Andriof (2002, s. 9) anser att i samhället är de företag som utöver lagar och regler inser 
att de har ansvar över flera andra aktörer är de företag som är mest framgångsrika. 
Många företag har sitt huvudfokus på att maximera aktieägarnas vinst och intresse men 
har sedan utvecklats till att intressera sig i att skapa långsiktiga värdeökningar. 
Företaget och dess intressenter skapar tillsammans grunden för ansvarstagande genom 
engagemang och lyhördhet. Detta innebär inte att lönsamheten och ägarnas intresse inte 
är viktigt utan att det är en förutsättning för företagets framgång. Men för att det ska 
kunna vara det måste det finnas ett samarbete med olika intressenter och aktörer. 
Engagemanget skapar ömsesidig respekt, interaktion och dialog mellan organisation och 
intressenter.  
 
Under de senare åren har intressentteorin blivit allt mer inriktad på relationen mellan 
organisationen och dess intressenter. Vikten av denna relation har och sträcker sig långt 
utanför bara relationen mellan företaget och dess aktieägare. Fokus har gått från att se 
intressenter som någonting som ska hanteras, till att bli nätverksbaserat där det är ett 
ömsesidigt beroende mellan intressenter och företaget. Företag har blivit allt mer utsatta 
för frågor kring hållbarhet, miljö och mänskliga rättigheter. Detta har lett till att företag 
måste ta ansvar över nya aktörer och intressenter med dessa intressen. (Andriof, 2002, s. 
19-20) Intressentteorin handlar om företaget och hur de påverkas av dess olika 
intressenter och hur företaget interagerar med dess omvärld. Någonting som har fått allt 
större roll för företagets intressenter är hur de arbetar med frågor kring hållbarhet. 
Normer och värderingar från samhället har även sin effekt på företagens arbete till 
högre utsträckning. För att få en vidare teoretisk grund kommer vi gå in följande teori, 
vilket är legitimitetsteorin, som kan bidra till att förklara varför företag väljer att 
upprätta en hållbarhetsredovisning eller arbeta med hållbarhetsfrågor i allmänhet.  
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3.3.3 Legitimitetsteorin 
En vanlig teori inom frivillig miljö- och socialrapportering är legitimitetsteorin. Denna 
teori innebär att man utifrån undersöker företagets perspektiv på samhället. En 
förutsättning för denna teori är att sociala normer genomsyrar organisationen där ett 
underliggande samhällskontrakt är ett centralt begrepp för legitimitetsteorin. (Chelli et 
al., 2014, s. 283) Organisationer kan minska samhällets oro genom att strategiskt 
offentliggöra sina handlingar för att kunna fortsätta sin verksamhet utan störningar, 
även om det innefattar negativ skada för vissa grupper i samhället. Ledningens motiv 
kan däremot ifrågasättas, huruvida handlingar offentliggörs för att visa ett legitimt 
ansvarstagande eller om det finns ett underliggande syfte om att få fortsätta sin 
verksamhet ostört. Vilken legitimitetsstrategi som organisationen väljer att använda 
baseras på ledningens uppfattningsförmåga och syn på det sociala kontraktet. Vad som 
uppfattas som ett hot mot verksamheten kan skilja sig beroende på vem som gör 
bedömningen, vilket kan leda till att olika strategier blir aktuella, och går därmed inte 
att förutsägas av legitimitetsteorin (Deegan, 2002, s. 298)  
 
För att organisationer ska kunna säkerhetsställa att de arbetar inom ramarna för 
normerna och värderingar inom det samhälle de är verksamma inom, eftersträvar de att 
arbeta kontinuerligt för vara en legitim del av samhället enligt legitimitetsteorin. Det 
kräver att organisationen är lyhörd och flexibel då samhällets normer och värderingar 
hela tiden förändras. Det oskrivna kontrakt som föreligger mellan organisationen och de 
som berörs av dess verksamhet. Eftersom avtalet hela tiden ändras i takt med samhällets 
förändringar så testas organisationen hela tiden för att se om de uppfyller kraven som 
ingår i detta kontrakt. Om en organisation ska kunna bli framgångsrik måste de enligt 
legitimitetsteorin anpassa sig till samhällets förväntningar.  (Brown & Deegan, 1998, s. 
22-23) Om samhället uppfattar att företaget inte tar sitt ansvar för sin verksamhets 
påverkan, kommer företaget få ta konsekvenser för att de inte är lyhörda för vad som 
ligger i samhället intresse. Det kan exempelvis få sådana effekter som skattehöjningar, 
sanktioner eller att produktefterfrågan minskas. Organisationens existens är därför 
beroende av att kontraktet upprätthålls. (Deegan, 2002, s. 293) På detta sätt kan 
legitimitetsteorin förklara varför organisationer väljer att rapportera om 
hållbarhetsarbete. 
 
För att ett företag ska kunna bli legitimt i samhället måste de hela tiden vara lyhörda 
och anpassa sig efter samhällets normer och värderingar. Legitimitetsteorin hjälper till 
att förklara varför företag frivilligt väljer att upprätthålla en hållbarhetsredovisning. 
Samhället kan känna en oro för hur företag arbetar med deras sociala ansvar, vilket kan 
dämpas genom att företag väljer att publicera detta offentliga dokument. Med hjälp av 
dessa tre teorier som har redogjorts kan ge en djupare förståelse för varför företag 
frivilligt väljer att upprätta en hållbarhetsredovisning och engagerar sig i 
hållbarhetsarbete. Det som har framkommit av detta avsnitt anpassar sig organisationer 
efter samhällets komplexa natur, detta leder oss in på nästa teoridel, strategi. Företag 
arbetar aktivt med anpassningar inom verksamheten och driver processer med en 
strävan att förhålla sig till företagets satta mål. 

3.4 Strategi 
Boken Krigskonsten som skrevs av generalen Sun Zi för 2 500 år sedan beskrev militär 
strategi, vilket vittnar om att det strategiska tänkandet har funnit med oss länge. En 
princip som genomsyrar boken är att med rätt strategier är kriget redan avgjort innan det 
ens har hunnit starta (Bengtsson & Kalling, 2012, s. 18). Det finns flera perspektiv på 
vad strategi innebär, dock har vi valt att i denna studie fokusera på följande perspektiv: 
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• Strategi som plan 
• Strategi som position 
• Strategi som process 

 
Genom företagets strategi som plan utvecklas olika slags mål som företaget vill uppnå i 
sin verksamhet. De uppsatta målen beräknas vanligtvis att uppnås under ett längre 
tidsperspektiv och vägen dit byggs på strategisk planering som involverar 
ansvarsfördelning, rutiner och olika slags aktiviteter och delmål, för att det ska vara 
möjligt att uppnå det faktiska målet. (Bengtsson & Kalling, 2012, s. 7) Enligt Ansoff 
(1971) har företag emellertid inte oändligt med resurser, när strategiska beslut ska fattas 
har företaget en begränsad resursram att förhålla sig till. Företagets mål bör klargöras 
såväl som vilka produkter och marknader som är potentiella, utifrån de resurser som 
finns tillgängliga för verksamheten. (Ansoff, 1971, s. 12) Beroende på vart företaget 
befinner sig i utvecklingsfasen kommer det spegla målet och påverka strategin. Unga 
företag som vill komma in på marknaden tenderar att planera kortsiktigt, medan ett 
redan etablerat företag ser utifrån ett längre tidsperspektiv för att öka företagets 
möjligheter till tillväxt. (Ansoff, 1971, s. 24) Företaget bör se sina mål ur ett mer 
utvidgat och långsiktigt perspektiv, om organisationer med vinstsyfte enbart ser till 
vinster som kan genereras kortsiktigt och investerar därefter, hamnar företaget i 
farozonen. (Ansoff, 1971, s. 31). Enligt Ansoff (1971, s. 29) utgör organisationens mål 
en bas som genomsyras i alla verksamhetens processer, att identifiera målen skapar en 
drivkraft inom företaget och är en essentiell del i strategiernas utformning. Strategin ska 
styra mot företagets mål som exempelvis möjligheten till tillväxt. Den ska även ligga till 
grund för vilken produktlinje företaget har, hur konkurrensfördelar kan skapas, hur 
förhållningssättet ska vara mellan företaget och sina externa intressenter, kunder såväl 
som konkurrenter. (Bengtsson & Kalling, 2012, s. 26) Med rätt strategi kan företaget 
skapa stora tillväxtmöjligheter och chans till utveckling, dock kan oförutsedda händelser 
inträffa och försvåra arbetsförloppet, även med en från början väl utvecklad plan. Det är 
problematiken med ’strategi som plan’, prognoser kan göras men de kan inte med 
säkerhet säga vad som kommer att ske, vilket gör att företaget måste ta avsteg från den 
satta planen. (Bengtsson & Kalling, 2012, s. 8) Företagens plan är det som kommer att 
vara utgångspunkten för verksamheternas processer och är därmed en vital del inom 
företagen och hur de drivs.  
 
Organisationer befinner sig i en konkurrensutsatt miljö, de måste kunna skapa ett 
mervärde till sina kunder för att kunna existera på marknaden, företagets strategi som 
position är därför en vital del för deras existens. (Bengtsson & Kalling, 2012, s. 8-9) 
Enligt Porter et al. (1983, s. 64) måste organisationen se till den utveckling som sker 
och göra en omvärldsanalys. Strategins målsättning innefattar att ha ständig bevakning 
på företagets konkurrenter, nuvarande såväl som potentiella, för att kunna bedöma 
företagets positionering på marknaden gentemot andra som verkar inom samma 
marknad. Företagets strategi kan därför genomgå omfattande förändringar under dess 
förlopp, då ständig anpassning måste göras utifrån konkurrenternas agerande. Dock kan 
analysen tas lätt vid, ledningen kan uppleva det som okontrollerbart och ser svårighet i 
att analysera sina konkurrenter och ignorerar detta steg i sin strategi, vilket försvårar 
företagets möjlighet till att maximera tillväxtmöjligheterna. (Porter et al., 1983, s. 64) 
 
Något som har fått större fokus i samband med att samhället ställer högre krav på 
företagen om att främja hållbarhetsfrågor, är den strategi som företagen använder sig av. 
Organisationer har vanligtvis vinstmaximering som målsättning, men den kritik som 



16 

riktar sig mot företagen är den strategi som används för att uppnå sina mål inte alltid 
ligger i linje med vad som är samhällsenligt, varken ur ett etiskt eller miljömässigt 
perspektiv. Det kan röra sig om att bli mer konkurrenskraftig och slå ut andra aktörer på 
marknaden, rekonstruktion av företaget verksamhet eller miljöförstöring. Handlingarna 
kan vara många och som innebär stora konsekvenser och kostnader för samhället, därför 
bör företagets strategi främja hållbarhet istället för att motverka den. (Bengtsson & 
Kalling, 2012, s. 10-11) Porter och Kramer (2006, s. 81) betonar dock att företag som 
utger sig för att utföra hållbarhetsarbete inte alltid är konsekventa, de dokumenterar om 
hållbarhetsarbete som gäller för vissa avdelningar eller regioner men granskar man hela 
organisationen så kan det förekomma skillnader inom verksamheten. Likväl kan inte 
företag lösa alla samhällets problem, ändå utgör de en central del i hållbarhetsfrågan. 
Porter och Kramer (2006) lyfter fram i sin artikel ”Strategy & Society – the link between 
Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility”, om möjligheterna som 
skapas när företag och samhället delar samma värdegrund. Det förutsätter att ena parten 
inte kan fatta beslut som är på den andras bekostnad, för att kunna eftersträva ett 
gemensamt värde måste det finnas fördelar utifrån båda aspekter som arbetas med på 
flera dimensioner, för att det ska generera i ett värdeskapande samarbete för hållbarhet 
(2006, s. 84). Porter och Kramer (2006, s. 88) menar att genom ett ömsesidigt samspel 
där både företaget och samhället delar samma värdegrund skapas möjligheter, genom att 
implementera CSR som strategi kan företag differentiera sig från sina konkurrenter och 
bli konkurrenskraftiga medan det samtidigt innebär nytta för samhället. (Porter & 
Kramer, 2006, s. 88) Att positionera sin verksamhet på marknaden genom CSR är 
därmed ett sätt att skapa unika konkurrensfördelar, vilket är något som bör eftersträvas. 
 
Det tredje perspektivet, strategi som process, bygger på hur själva strategin utformas 
utifrån den situation som företaget befinner sig i. Begreppet ’strategi’ är välanvänt i 
dagens samhälle men består samtidigt av många definitioner. En övergripande 
beskrivning är att det är en sammansättning av medvetna riktlinjer som bestämmer 
beslut för framtiden. (Mintzberg, 1978, s. 935) Mintzberg förklarar; ”a strategy is a 
pattern in a stream of decisions”, han menar att formationen av strategi uppstår när en 
serie av beslut fattas över tid inom ett visst område (Mintzberg, 1978, s. 935). Genom 
den information som företaget får måste ledningen analysera den noggrant och göra 
bedömningar utifrån vilka risker som finns och vad konsekvenserna kan bli för 
företaget. Dock ändrar förutsättningarna ständigt karaktär, ’strategi som process’ visar 
beslutsfattarnas roll och förklarar strategiprocessernas förhållningssätt och hur det går 
till inom organisationen i praktiken. (Bengtsson & Kalling, 2012, s. 9) Enligt Mintzberg 
(1978, s. 941) formas strategi genom en interaktion mellan företagets växlande miljö, 
byråkrati och ledarskap. Företagets ledning har i syfte att leda organisationen i rätt 
riktning och det är en anpassningsmekanism som ständigt pågår. De oförutsägbara 
utmaningar som företag möter på grund av sina konkurrenter och övriga faktorer i 
omvärlden, innefattar en mängd beslut som måste fattas. Mintzberg (1978, s. 948) 
menar att ’strategi’ kan man inte se som något som har en specifik fixerad utformning, 
utan det består av ett mönster av beslut som fattas inom organisationen och kan därför 
inte ses som en fixerad plan.  
 
Företag implementerar hållbarhet i sin plan som sedan övergår till olika processer. 
Företag kan bli konkurrenskraftiga, samtidigt som samhället gynnas när företagen väljer 
att använda sig av hållbarhet i sin strategiska planering. Med hjälp av strategiteorierna 
kan företagens processer gällande hållbarhet beskrivas och ge en vidare förståelse. De 
strategier som företagen väljer att tillämpa grundar sig alltid på en serie av beslut, vilket 
leder oss till följande teorier som omfattar beslutsfattande.  
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3.5 Beslutsfattande 
’Beslut’ är något som fattas dagligen, både av den enskilde individen såväl som företag 
och som ska gälla för hela organisationen. Många forskare jämställer begreppet beslut 
med val, eftersom individen som fattar ett beslut gör ett övervägande över de alternativ 
som finns (Brunsson & Brunsson, 2014, s. 8). Enligt Simon (1955, s. 110) genomförs en 
noggrann utvärdering över de alternativ som finns tillgängliga och beslutet som fattas 
baseras på det val som generar störst tillfredsställelse för individen. 
 
När diskussioner förs angående begreppet beslut, innefattar det även rationalitet, vilket 
är starkt kopplade till varandra. Enligt nationalekonomin ska beslut som fattas vara 
rationella, det vill säga förnuftiga och genomtänkta. Det bygger på att beslutsfattaren 
ska konkretisera sina preferenser och även rangordna dem, det ska framgå vilken 
preferens som är av större vikt i relation till de andra. Beslutsfattaren måste även se över 
alla handlingsalternativ som finns att tillgå och vilka konsekvenser varje preferens 
kommer att innebära, samt se det i ett långsiktigt perspektiv. Beslutsfattare eftersträvar 
att fatta det beslut som anses vara rätt i rådande situation. (Brunsson & Brunsson, 2014, 
s. 17) 
En forskare som är starkt förknippad med beslutsteorier är forskaren, sedermera 
nobelpristagaren Herbert Simon. Han förklarar att individiden alltid ska kunna fatta ett 
perfekt rationellt beslut vore eftersträvansvärt som den neoklassiska teorin föreslår. 
Dock förutsätter det en stabil marknad där det inte finns några oväntade händelser som 
skapar osäkerhet och som kan påverka rationaliteten i besluten (Simon, 1979, s. 497). 
Det rationella synsättet är dock något förenklat, Simon (1979, s. 502) menar att det 
finns en begränsning i rationella beslut som drivs av olika mekanismer, så som 
kunskapskapacitet. Beslutsfattaren måste aktivt söka efter de alternativ som finns 
eftersom de inte kommer att uppenbaras av sig själva. Det finns även svårigheter med 
att beräkna konsekvenserna för varje alternativ och oväntade händelser som inträffar 
inte går att förutse, som kommer vara betydande för det rationella beslutet. (Simon, 
1979, s. 502) Organisationer tillämpar vanligen en konsekvenslogik men det behöver 
inte innefatta att beslutet är rationellt, beslutsfattarna ser enbart till ett fåtal 
konsekvenser och utgår från preferenserna som är aktuella idag istället för att se till 
preferenserna i ett långsiktigt perspektiv. Människan är begränsad när det kommer till 
rationalitet, huruvida individens kapacitet att hantera information och ta lärdom, 
påverkar det val som görs. (Brunsson & Brunsson, 2014, s. 17) Denna typ av 
begränsningar kommer spegla sig i varje beslut som fattas, beslutsfattarnas 
kunskapskapacitet styr således hur utgången av vad ett beslut kommer innebära för 
organisationen. (Simon, 1979, s. 510) Det perfekta rationella beslutet speglar därmed 
inte vad som sker i verkligheten, då det finns flera faktorer som påverkar individen som 
beslutsfattare. 
 
Inom organisationen måste beslutsfattaren se till verksamhetens preferenser och 
intressen istället för sina egna, men vart gränsen går kan ibland uppfattas som diffus. 
Organisationen ska handla rationellt och se till verksamhetens preferenser, man talar om 
organisatorisk egoism, men det behöver inte betyda att det inte skulle vara förenligt 
med vad som är bäst för samhället i stort. Dock kan detta försvåra för den beslutsfattare 
som inte är konsekvenslogisk, att fatta beslut mellan val som å ena sidan ligger i 
organisationens intresse, medan å andra sidan inte sammanfaller med samhällets, kan 
leda till att han frångår organisatorisk egoism. Även om samhället tar skada ska 
företagets preferenser vara det som ligger till grund för beslutet, därför sammanfaller 
organisatorisk egoism med rationalitet (Brunsson & Brunsson, 2014, s. 50) 
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Inom organisationen sker beslutsordningen oftast vertikalt. Befogenheten tilldelas 
individer efter specialisering och avdelningsvis, vem som har auktoritet till att fatta 
beslut och inom vilka ramar klargörs. Detta resulterar med att en hierarki för 
beslutsfattande är konstruerad som kan vara mer eller mindre formell. Genom att tilldela 
och involvera de som har den expertis som anses vara nödvändig för det specifika 
beslutet, genererar stora fördelar för organisationen. I en horisontell beslutsordning 
krävs det att samtliga individer har stor sakkunskap och utbildningsnivå för att kunna 
fatta beslut, vilket gör att den vertikala strukturen är att föredra, det underlättar även för 
koordinering av aktiviteter bland de anställda.  (Simon, 1997, s. 7-8) I större 
organisationer finns det specialister som ansvarar för beslut som måste fattas inom 
respektive område. Ibland kan det ske att vissa beslut inte fattas på grund av att det rör 
sig om ett beslut med hög svårighetsgrad som gör det svårhanterligt även för 
specialisterna, och blir därmed fördröjt.  (Brunsson & Brunsson, 2014, s. 51) Beslut 
som bör fattas kan bli uppskjutna, det kan bero på att det är händelser som har kommit i 
vägen för processen eller att det helt enkelt har fallit i glömska. Vikten av att det bör 
fattas kan förändras, få en annan prioritet eller är helt enkelt inte längre en aktuell fråga 
längre. En orsak till fördröjning kan bero på organisationens storlek, en välförsedd 
verksamhet kan ha frågor vilande utan att det blir kännbart, medan för en mindre 
verksamhet är det desto mer angeläget. (Brunsson & Brunsson, 2014, s. 54-55) 
 
’Beslut’ är en beskrivning av ett framtida tillstånd som har valts, baserat på 
organisationens preferenser, som kan vara både rätt eller fel. Men det är mer än så, det 
påverkar även beteendet för den som fattat beslutet till följd av de givna preferenserna, 
denna beskrivning har således även ett etiskt innehåll. ( Simon, 1997, s. 56) Ett beslut 
som fattas grundar sig på att beslutsfattaren selektivt väljer att rikta sin uppmärksamhet 
på specifika områden inom organisationen och negligerar resten, varje beslutsfattares 
uppfattningsförmåga har därmed ett stort inflytande och är avgörande för vad beslutet 
kommer att innebära för organisationen. (Ocasio, 1997, s. 203). Hur väl beslutsfattaren 
kan beskriva vad som bör förändras, de alternativ som valts selektivt utifrån ens egen 
uppfattningsförmåga, gör därmed att det beslut som fattas är baserat på slumpmässiga 
grunder (Brunsson & Brunsson, 2014, s. 54).  
 
Forskare som studerar beslutsprocesser eftersträvar att ge beslutsfattare de verktyg som 
behövs, för att reducera att ett beslut fattas på irrelevanta grunder som magkänsla och 
ologiska resonemang. Det mål som beslutsfattaren vill åstadkomma ska hela tiden 
speglas i de handlingsalternativen som framtagits och analysen ska göras utan 
distraktion av andra störningar som miljön bidrar till, som gör att man frångår det 
faktiska syftet som gav upphov till beslutet. (Brunsson & Brunsson, 2014, s. 56) Ett 
rationellt beslutsfattande är det optimala för organisationen och är det som förespråkas, 
dock är det inte realistiskt möjligt, då ett beslut påverkas av så många faktorer så som 
människans beteende och övriga omständigheter.  

3.6 Sammanfattning 
Organisationer engagerar sig i hållbarhetsarbete och implementerar det i sina 
verksamhetsprocesser, samtidigt ställer samhället krav på företagen att vara mer 
ansvarstagande och främja hållbarhetsfrågor ur ett socialt, ekonomiskt och ett 
miljömässigt perspektiv. TBL innebär att organisationerna inte enbart kan redovisa 
finansiella poster, företagen måste även redogöra för hur deras verksamhet påverkar det 
sociala och miljön. Om företag inte upprätthåller en balans mellan dessa tre delar, 
främjar de inte en hållbar utveckling. Idag sammanställer många företag sina 
hållbarhetsinsatser i en icke finansiell redovisning, en så kallad hållbarhetsredovisning, 
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både på grund av påtryckningar av regeringen men även på eget initiativ. De som idag 
omfattas av lag är enbart statliga bolag, men det pågår en diskussion i dagsläget om att 
lagen även ska omfatta större företag som inte är statligt ägda och de som är av 
allmänintresse. Regeringen tror att hållbarhetsredovisningen som verktyg kommer få en 
positiv effekt på hållbarhetsarbetet. Riktlinjerna så som GRI fungerar som en mall att 
följa som stöd för hur hållbarhetsredovisningen ska upprättas och som sätter 
intressenterna i centrum. Hållbarhetsredovisningen utgår från kvalitativa principer där 
syftet är att uppnå transparens där både positiva och negativa aspekter på resultatet 
kring hållbarhet tas upp.  
 
En övergripande teori som kan kopplas samman till intressent- och legitimitetsteorin, är 
institutionell teori. Den berör till stor del hur organisationer anpassar sig till de krav 
som samhället ställer, men även de interna krav och förväntningar som organisationen 
har. Organisationerna får belöning från omgivningen då de anpassar sig efter dessa 
krav, dock finns det en risk att företagen bara visar en fasad att de har uppnått dessa 
krav utan att det faktiskt är så inom organisationen. Intressentteorins bidrag är att ge en 
förståelse för hur intressenter påverkar företagens hållbarhetsarbete. Då 
hållbarhetsarbetet hos företag inkluderar det utomstående samhället och miljö blir 
företagets intressenter en stor del av deras insatser. Intressentteorin har ett fokus på hur 
intressenterna påverkar företaget och dess verksamhet. En annan teori som kan förklara 
varför företag upprättar hållbarhetsredovisning är legitimitetsteorin. Denna teori syftar 
till att förklara organisationens samverkan med de normer och värderingar som finns i 
samhället och att företaget ska passa in i dessa och arbeta för dem. Teorin hjälper till att 
förstå hur företagens arbete kring hållbarhet ändras i takt med att samhället krav och 
förväntningar gör det. Eftersom legitimitetsteorin är en vanligt använd teori inom 
frivillig rapportering och används ofta för att förklara organisationers sociala ansvar, har 
vi valt att använda denna teori. Då syftet med denna studie är att beskriva hur företag 
arbetar med hållbarhet inom organisationen, anser vi att samtliga tre teorier är relevanta 
för att kunna förklara varför företag upprättar hållbarhetsredovisning och dess roll inom 
verksamheten. 
 
För att öka förståelse för hur företagen agerar inom sin verksamhet, med koppling till 
hållbarhetsarbetet, utgår studien även från teorier om strategi som plan, position och 
process, i syfte att få en bild av hur företagets processer förhåller sig till företagets plan. 
En övergripande beskrivning av vad definitionen av strategi är, är att det är en 
sammansättning av medvetna riktlinjer som bestämmer beslut för framtiden (Mintzberg, 
1978, s. 935). Organisationer använder sig av olika strategier i strävan för att försöka nå 
företagets mål, vilket byggs på en mängd av beslut, som företagen fattar på en daglig 
basis. Därför utgör teorier om beslutsfattande en viktig del för att beskriva företagens 
processer. Med hjälp av teorier om strategi och beslutsfattande kan vi beskriva hur 
företagen arbetar med hållbarhetsfrågor inom sina verksamheter, hur processerna ser ut 
inom företaget och hur det påverkar företagets position på marknaden. I figuren nedan 
visas de faktorer som teorierna har bidragit med, med hjälp av dessa kan vi få en ökad 
förståelse för hur hållbarhetsredovisningens innehåll reflekterar sig i företagets dagliga 
verksamhet, hur processerna ser ut och vad som driver dem.  
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4. Praktisk metod 
I detta kapitel kommer den praktiska metoden att beskrivas genom att stegvist redogöra 
hur studien har utförts, både före, under och efter datainsamlingen. Argumentation för 
vad som har lett till våra val kommer även att redogöras.  

4.1   Val av metod 
Det finns två huvudsakliga forskningsstrategier, kvalitativ och kvantitativ forskning, 
vilken strategi som används hänger samman med den kunskapsteoretiska 
utgångspunkten och hur studiens frågeställning är formulerad. Den kvantitativa 
forskningen har en deduktiv ansats och syftar till att pröva befintliga teorier, 
kvantifierbar data samlas in för att genomgå en analys för att se om det finns samband i 
empirin som överensstämmer med teorin. Denna strategi är av naturvetenskaplig 
karaktär och är förknippad med positivism, forskningsmetoden innebär således ett 
objektivt synsätt där det finns en distans till verkligheten (Bryman, 2011, s. 40). Till 
skillnad från den kvantitativa forskningen, har den kvalitativa metoden en närhet till 
verkligheten. Strategins fokus ligger på att förstå den sociala omvärlden genom att få 
inblick i hur deltagare i en viss miljö tolkar verkligheten, den är på så sätt 
tolkningsinriktad och handlar om att skapa förståelse. (Bryman, 2011, s. 341) 
 
Som tidigare nämnt, har denna studie en hermeneutisk kunskapssyn och 
konstruktionistiskt synsätt som utgångspunkt, vilket sammanfaller med att en kvalitativ 
strategi kommer att tillämpas i processen, då syftet är att kunna beskriva och få en ökad 
förståelse av det som företagsrepresentanterna berättar. Studien präglas även av ett 
abduktivt angreppssätt. Studien har haft sin grund i teori men kommer under processen 
revideras med hänsyn till vad som framkommer vid intervjuerna, vilket även 
argumenterar för att en kvalitativ metod ska tillämpas då det innefattar en flexibilitet 
som kan genereras i en djupare förståelse. 

4.2   Val av företag 
De företag som ingår i studien har valts ut genom ett målinriktat urval, vilket betyder att 
det inte är ett sannolikhetsurval. De som ingår i ett målinriktat urval har valts ut 
metodiskt utifrån forskningsfrågorna, deltagarna ska vara relevanta för studiens syfte 
och har därmed inte valts randomiserat. (Bryman, 2011, s. 392) Avsikten var till en 
början att kontakta företag som upprättar hållbarhetsredovisningar inom en avgränsning 
mot livsmedelsbranschen. För att inte företagens storlek skulle skilja avsevärt valdes en 
avgränsning på att det skulle vara ett omsättningstak på 3 miljarder och maximalt 900 
anställda. Ett annat skäl till denna avgränsning är att större organisationer redan har väl 
inarbetade arbetsrutiner kring hållbarhetsarbetet och har avdelningar som enbart arbetar 
med denna typ av frågor, därav gjordes bedömningen att utesluta dessa. Dock 
uppmärksammades att det var många företag som inte hade någon 
hållbarhetsredovisning tillgänglig på sina respektive hemsidor. Om det beror på att de i 
dagsläget inte upprättar någon sådan eller om de helt enkelt har valt att inte publicera 
den offentligt låter vi förbli osagt. En möjlighet hade varit att ta kontakt med de 
potentiella företagen för att få bekräftelse om de upprättar hållbarhetsredovisning eller 
inte, dock ansågs det inte vara praktiskt möjligt eftersom det skulle vara en alldeles för 
tidskrävande process. Detta ledde till att urvalet fick utvidgas och omfatta även en 
annan bransch, vilket blev fastighetsbranschen. Det är vanligt förekommande att 
hållbarhetsredovisningar upprättas inom denna bransch, anledningen kan vara att många 
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företag är statligt ägda vilket gör att de omfattas av den lag som infördes 2007. Det 
måste finnas ett utrymme för förändringar i forskningsprocessen, därmed gjordes 
bedömningen att en anpassning fick göras att även omfatta denna bransch. Ejvegård 
(2009, s. 26) menar att det ska finnas en grundläggande planering att utgå ifrån, 
huruvida oförutsedda situationer uppstår måste en viss flexibilitet finnas och en 
avvikelse kan ske från den ursprungliga planen.  
 
Det skickades ut en förfrågan till de potentiella företagen om att delta i en intervju, som 
befann sig inom studiens satta ramar (se appendix 1). Vid ett målinriktat urval måste de 
potentiella personer som deltar uppfylla de bestämda kriterier som är satta, studien 
riktas målmedvetet och omfattar deltagare som är relevanta och kan bidra genom att 
beskriva sin bild av de sociala företeelserna (Bryman, 2011, s. 392). Det finns en 
svårighet i att avgöra hur många intervjuer som kan krävas i en studie, kvalitativ 
forskning eftersträvar att uppnå en teoretisk mättnad, men att veta på förhand när det 
uppnås går däremot inte att säga med exakthet (Bryman, 2011, s. 436). Antalet 
intervjuer har därmed inte varit fastställt innan, dock har intervjuerna delvis styrts av 
responsen från företagen samt den information som varje intervju har bidragit med, men 
även av att studien har haft en tidsram att förhålla sig till. Utifrån dessa aspekter blev 
det totalt sex företag inom livsmedels- och fastighetsbranschen som har ingått i det 
målinriktade urvalet, både statliga och icke statliga företag. När företagen inte har valts 
på slumpmässiga grunder kan slutsatserna inte generaliseras till dessa branscher, dock 
är avsikten som tidigare nämnt, att få en ökad förståelse utifrån företagens perspektiv 
om frågor gällande hållbarhetsarbetet.  
 
Den person inom respektive företag som har deltagit i intervjun, har i första hand valts 
ut genom den information som har framkommit i hållbarhetsredovisningarna, vem som 
har hållbarhetsredovisningen som sitt huvudsakliga ansvarsområde. I de fall där 
kontaktuppgifter har saknats har intervjupersonen valts ut av företaget, som gav 
kontaktuppgifter till den som var mest lämpad för att kunna besvara frågor av denna 
karaktär. En presentation av medverkande företag och intervjupersoner finner ni nedan. 
 
Tabell 1. Sammanställning av företagsrepresentanter som medverkar i studien. 
 

Företag: Intervjuperson: Befattning: 
Norrmejerier Mariann Holmberg Kommunikationsansvarig 

 
Spendrups Claes Åkesson Miljö- och hållbarhetsdirektör 

 
Arvid Nordquist Peter Dannqvist Hållbarhetsdirektör och logistikchef 

 
Jernhusen Saga Jernberg Miljösamordnare för stationer och hållbarhetsstrateg för 

statsprojekt 
Norrporten Robert Carlsson 

Jan-Åke Stenström 
Miljösamordnare / Vice VD 

Helsingborgshem Jane Kylberg Chef för fastighetsutveckling och service 
 

   

4.3   Intervjuer 
Kvalitativ strategi inrymmer flera metoder, vad som kommer att tillämpas i denna studie 
är att genomföra kvalitativa intervjuer, i syfte att se utifrån företagens perspektiv kring 
hållbarhetsfrågor och bakomliggande processer. Att genomföra kvalitativa intervjuer är 
en tidskrävande process, men har sina fördelar när den inrymmer en stor flexibilitet. 
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Denna metod ger en öppning till att ställa följdfrågor utifrån vad intervjupersonen har 
svarat på de förarbetade frågorna, således kan man fånga upp andra aspekter som annars 
hade kunnat missas om det hade varit en kvantitativ intervju, där man inte får frångå 
dokumentet. Det finns olika metoder vad gäller intervjuns struktur, bland annat är det 
strukturerade och ostrukturerade intervjuer. Den strukturerade intervjun förekommer 
främst inom kvantitativ forskning, dock kan den även tillämpas i kvalitativa studier men 
tenderar att inte vara styrt lika strikt. Det huvudsakliga syftet med kvalitativa intervjuer 
är att få en deltagares uppfattning om ett specifikt område, som genererar i en förståelse 
istället för att få fram konkreta svar på forskningens frågeställningar. (Bryman, 2011, s. 
413) Då denna studies teoretiska referensram är uppbyggd på flera teorier, har 
semistrukturerade intervjuer tillämpats där vi har tematiserat respektive teoriområde. I 
semistruktrerade intervjuer utgår intervjuaren från frågor som vidrör olika teman, det 
finns en flexibilitet som gör att frågorna inte behöver ställas i inbördes ordning och 
utifrån vad intervjupersonen svarar kan följdfrågor ställas. (Bryman, 2011, s. 415)  
 
För att en intervju ska vara givande förutsätter det att den som genomför intervjun har 
goda kunskaper i metodologin, huruvida det är en ostrukturerad intervju som ponerar att 
beslut måste fattas löpande på plats gällande frågeutvecklingen. Frågorna behöver 
därför vara utformade på ett sådant sätt att forskningen gynnas, vilket är en utmanande 
uppgift på grund av intervjutillfällets växlande karaktär. Den kvantitativa metoden, där 
strukturerade intervjuer förekommer, innefattas däremot inte denna problematik. 
Datainsamlingen utsätts inte för samma växlande omständigheter och det finns 
standardstrukturer och tydliga riktlinjer att följa. (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 32) En 
kvantitativ strategi hade möjligen varit ett lättare tillvägagångssätt, dock ligger inte 
fokus på det som är kvantifierbart och mätbart med syftet att se eventuella samband. 
Intentionen med studien är att få en djupare förståelse kring företagen och dess 
verksamhet när det kommer till deras arbete med hållbarhetsfrågor, därför är kvalitativ 
metod mer lämpad för detta arbete.   

4.3.1 Utförande 
Intervjuerna ägde rum den dag och vid den tidpunkt som företagen hade möjlighet till 
att medverka. Vi som har genomfört denna studie, var båda närvarande vid samtliga 
intervjuer, för att ta del av det som sades och för att kunna möjliggöra en diskussion och 
genomgång efter varje avslutad intervju. I förväg bestämdes vem som skulle leda 
intervjun och vem som skulle ansvara för att göra anteckningar under intervjun och 
sedan transkribera samtalen. Förberedelserna som gjordes innan varje intervju var att gå 
igenom respektive företags hållbarhetsredovisning för att få en insyn på vad som var 
deras fokusområden och vilka metoder som hade använts vid dess upprättande. Av de 
intervjuer som genomfördes var det en av dem som bestod av ett personligt möte, där en 
träff bokades vid företagets kontor. Anledningen till att det blev övervägande 
telefonintervjuer är för att det var mest tidseffektivt såväl som en bedömning ur en 
kostnadssynpunkt, med tanke på att företagen är stationerade runt om i landet var det 
inte praktiskt genomförbart. Bryman (2011, s. 433) förklarar att det som går förlorat vid 
en telefonintervju är det kroppsspråk som den medverkande visar, vilket kan ge 
intervjuaren en vidare tolkningsbredd, men samtalets innehåll behöver emellertid inte 
påverkas negativt av denna metod. 
 
Samtliga intervjuer inleddes med en presentation av uppsatsens syfte och vad intervjun 
skulle behandla. För att underlätta transkriberingsprocessen tillfrågades 
intervjupersonen om det var möjligt att spela in samtalet, vilket godkändes av samtliga 
medverkande. Detta gjordes med hjälp av applikationen AudioMemos, vilket har 
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använts vid ett tidigare sammanhang och ansågs därför vara ett pålitligt verktyg för 
inspelning. Dock kan tekniska problem uppstå varför vi valde att kontinuerligt göra 
anteckningar under intervjuerna, ifall det skulle visa sig att inspelningarna skulle bli 
obrukbara. Ett annat skäl till att banda intervjuerna, var för att vi skulle kunna fokusera 
bättre på vad som sades under intervjuerna och kunna följa upp med följdfrågor utifrån 
vad som hade berättats. 
 
Intervjuguidens struktur följdes med få avvikelser. Intervjupersonen upplystes om att 
vissa frågor kunde upplevas som återkommande, men de ombads att ändå besvara på 
frågan om så skulle vara fallet. Anledningen till detta var att frågornas utformning ger 
intervjupersonerna möjlighet att besvara på ett mer eller mindre omfattande sätt, 
huruvida frågorna ansågs redan hade besvarats beror på hur väl utvecklade svaren var 
på de frågor som redan hade ställts vid ett tidigare skede. Intervjupersonerna 
uppmanades i slutet av intervjun att göra tillägg om det var något annat som de ville 
berätta som inte hade vidrörts. Avslutningsvis tackade vi för deras medverkande och 
upplyste på nytt om att de skulle få tillgång till uppsatsen när den var sammanställd och 
klar för publicering. Några av företagen ville ha uppsatsen innan den publicerades eller 
enbart ha tillgång till transkriberingen när den var sammanställd, huruvida något skulle 
ha sagts felaktigt ville de ha en möjlighet till att korrigera eller göra eventuella tillägg, 
vilket det togs hänsyn till. 
 
Tabell 2. Sammanställning av när intervjuerna ägde rum och metod. 
 

Företag: Datum: Tid: Metod: 
Norrmejerier 13/4 48 min Personlig intervju 
Spendrups 19/4  32 min Telefonintervju 
Arvid Nordquist 22/4 27 min Telefonintervju 
Jernhusen 14/4 39 min Telefonintervju 
Norrporten 21/4 27 min Telefonintervju 
Helsingborgshem 6/5 32 min Telefonintervju 

4.3.2 Intervjuguide 
Beroende på hur väl strukturerad en intervju är, påverkar spontaniteten i svaren och ger 
ett svängrum för hur intervjupersonen tolkar frågorna. Vid analys kan det därför 
medföra en svårighet med att koppla till teorin, en genomtänkt struktur bör därmed 
eftersträvas om avsikten är att förstå intervjupersonens syn på det ämne som en studie 
behandlar. (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 173) Följaktligen har en intervjuguide 
utformats för att kunna koncentrera svaren för intervjuerna till det aktuella ämnet. 
 
En intervjuguide används som stöd för intervjuaren, den tar upp de frågor som ska 
beröras under intervjun och omfattar studiens område. Det som ska vara i centrum är 
informanternas perspektiv på det ämne som intervjun ska beröra, frågorna bör därför 
utformas på ett sådant vis som öppnar för möjligheten att besvara frågorna på ett mer 
utvidgat sätt, istället för ett styra svaren strikt på ett allt för kontrollerade sätt. (Bryman, 
2011, s. 419) Det kräver således en balansgång, att kunna skapa frågor som inte låser 
samtalet men som samtidigt sätter en ’ram’ för vad som är av relevans för studien och 
kommer vara betydande för analysprocessen. De ämnen som har belysts i den teoretiska 
referensramen har utgjort intervjuguidens olika teman, vilket är hållbarhet, 
hållbarhetsredovisning, strategi, beslutsfattande samt intressent-, legitimitets- och 
institutionell teori som tillsammans går under ett gemensamt tema (se appendix 2). 
Frågornas utformning har avspeglat det som presenterats under respektive teorifält för 
att få en övergripande förståelse för företagens syn på det som berör 
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hållbarhetsredovisningen. De teman som finns har däremot hamnat i en annan ordning 
än vad som finns i den teoretiska referensramen, anledningen är för att kunna inleda 
intervjun på ett mjukare sätt för att sedan gå in på mer detaljerat på verksamhetens 
processer. Frågorna bör ha en dynamik, intervjupersonen ska kunna förstå vad som 
efterfrågas utan att det uppfattas som tvetydigt, och gör att personen delar med sig av 
sin syn på ämnet. (Kvale & Brink, 2014, s. 173). Frågeformuleringarna har således 
innehållit ett enkelt språk utan avancerade termer, såväl har ledande frågor undvikits, 
för att få en bättre och mer öppen beskrivning utifrån intervjupersonens perspektiv.  

4.3.3  Bearbetning 
Intervjuernas längd har varierat, den längsta intervjun pågick i 48 minuter och den var 
den enda personliga intervjun, den kortaste intervjun som genomfördes via telefon 
varade i 27 minuter. Att vissa intervjuer är kortare betyder nödvändigtvis inte att de är 
sämre, men om det skiljer sig avsevärt i tidslängd kan innehållet bli mindre användbart 
och det kan vara ett tecken på bristande samarbetsvilja (Bryman, 2011, s. 429).  Även 
om det har varierat något i längd på intervjuerna, har en bedömning gjorts att det inte 
finns en skillnad i informationskvaliteten, då datan har genererat det som har förväntats 
och inte skiljt sig märkvärt åt på grund av längden. Att den personliga intervjun varade 
längst kan bero på att en bättre kontakt mellan personerna som medverkade uppstod, vid 
det personliga mötet. 
 
Att spela in en intervju underlättar arbetet då den som intervjuar kan fokusera enbart på 
intervjun istället för att även hinna med att skriva anteckningar (Bryman, 2011, s. 428). 
Det var skälet till varför samtliga intervjuer spelades in, och som sedan transkriberades. 
Transkriberingen har underlättat arbetet att sammanställa resultatet från intervjuerna då 
det har varit möjligt att gå igenom materialet flera gånger och för att sammanställa 
intervjuernas resultat. En risk med att transkribera en inspelad intervju är att personen 
som gör det inte hör vad som sägs, att den slarvar eller blir trött på att lyssna (Bryman, 
2011, s. 429). För att undvika detta har transkriberingarna gåtts igenom och spelats 
tillbaka flera gånger för att vara säker på att allt viktigt har kommit med i 
transkriberingen. Stor vikt har lagts på att ordagrant få med det intervjupersonerna har 
svarat och sagt, detta har underlättats då vi har fått möjlighet och godkännande av 
intervjupersonerna att spela in intervjuerna. Vad intervjupersonen säger och hur 
personen uttrycker sig i en intervju, är intressant i en kvalitativ studie (Bryman, 2011, s. 
428).  I denna studie har transkriberingen av intervjuerna fokuserats till det konkreta 
innehållet och intervjupersonernas svar som framkommit under intervjuerna. Därför har 
inte fokus lagts på utfyllnadsord eller pauser. Även om det som exkluderats under 
transkriberingsarbetet kan ge en bättre förståelse för stämningen under intervjun har det 
valts att exkluderats då detta inte ansågs vara relevant eller tillföra något.   
 
Efter att intervjuerna har transkriberats har en sammanställning gjorts av det som har 
framkommit vid intervjuerna. Sammanställningen har presenterats företagsvis i empirin 
då vikten i denna studie ligger på att se hur processerna går till inom respektive företag 
vad gäller hållbarhetsfrågorna, för att ge en helhetsbild av företagen. Därefter har 
analysen presenterats temavis, för att lättare kunna se skillnader, likheter och mönster 
mellan företagen vid respektive fråga och område.  

4.4   Etiska hänsynstaganden 
Det finns ett antal grundläggande etiska principer som ska ta hänsyns till gentemot de 
inblandade personerna i forskningen. Dess rör bland annat frivillighet, anonymitet, 
integritet samt konfindetialitet. (Bryman, 2011, s. 131) I denna studie har dessa aspekter 
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tagits i beaktning under arbetet med intervjuerna. Vi har varit noga med att i början av 
varje intervju informerat intervjupersonen om dessa principer. Det finns fyra olika krav 
som ansetts vara viktiga att ha med i denna forskning, dessa är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
 
Informationskravet innebär att personerna som intervjuas ska informeras om 
undersökningens syfte, att det är frivilligt, att de har rätt att hoppa av om de vill och om 
vilka studiens olika moment är (Bryman, 2011, s. 131). I samband med första kontakten 
med respektive företag, som blev via mail, beskrevs studiens syfte och vad intervjun 
skulle handla om. Det framgick även av mailutskicket att intervjun var frivillig, och det 
tillfrågade företaget hade möjlighet till att styra över sin egen medverkan. I och med 
detta uppfylldes samtyckeskravet, som innebär att deltagarna själva har rätt att välja om 
de vill medverka i intervju eller inte (Bryman, 2011, s. 132). Efter att företagen hade 
bekräftat att de ville medverka, bokades en tid för intervjun. I samband med detta 
mailades intervjuguiden ut till respektive företag, så de fick ta del av vilka frågor som 
skulle beröras under intervjun. 
 
Vid inledningen av intervjun informerades intervjupersonen på nytt om studiens syfte 
och de olika momenten, att uppsatsen ska opponeras på och bli publicerad. 
Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter behandlas konfidentiellt och förvaras 
så att inga utomstående kan ta del av det (Bryman, 2011, s. 132) Detta krav har 
behandlats genom att intervjupersonerna tillfrågades om företagsnamnet fick publiceras, 
men även om deras egna namn och position, eller om de istället skulle föredra att vara 
anonyma. Samtliga intervjupersoner ville dock att det skulle publiceras och gav sina 
medgivanden till att deras namn fick publiceras i arbetet och även deras företagsnamn. 
Intervjupersonerna tillfrågades även om intervjuerna fick spelas in i syfte för att 
underlätta transkriberingen, de informerades även om att inspelningarna skulle raderas 
så fort transkriberingen var klar. Anledningen till det är att minska risken att någon 
utomstående ska få tag i informationen, därför har transkriberingsprocessen skett så 
snart som möjligt efter intervjun för att minska risken för att utomstående parter kunnat 
få tag på informationen. 
 
Det sista kravet som vi har tagit i beaktning är nyttjandekravet som innebär att 
informationen kring enskilda personer som samlats in under arbetsgången endast får 
användas i forskningsändamål (Bryman, 2011, s. 132). Detta har gjorts genom att den 
information som framkommit under respektive intervju enbart har använts i denna 
studie och inte på något annat sätt. 
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5.     Empiri	  
I detta kapitel kommer det insamlade empiriska materialet från intervjuerna 
presenteras. Kapitlet har sammanställningar från intervjuerna som är uppdelade under 
respektive företag. För att få en presentation av varje intervjuperson, där bland annat 
deras yrke och arbetsuppgifter presenteras, se appendix 3. 

5.1 Norrmejerier 
Norrmejerier är det nordligaste mejeriet i Sverige och är en ekonomisk förening som 
ägs av 500 bönder i Västerbotten, Norrbotten och delar av Västernorrland och Jämtland. 
(Norrmejerier, 2016). De tillgodoser kunders och konsumenters behov på 
lokalproducerade och färska norrländska mejeriprodukter. Antalet anställda uppgick år 
2015 till 514 stycken och deras nettoomsättning samma år var drygt 1,8 miljarder. 
(Norrmejerier, årsredovisning 2015) Att minska deras miljöpåverkan är en självklarhet 
för Norrmejerier, att de i deras arbete ska iaktta största möjliga hänsyn till miljön i deras 
arbete är även någonting som står med i deras affärsidé. Deras miljövision är: ”Vi ska 
vara Sveriges ledande kretsloppsmejeri. Det innebär ett optimalt nyttjande av resurser 
och teknik i samklang med natur och miljö”. (Norrmejerier, u.å) 
 
För Norrmejerier är ’hållbarhet’ ett centralt begrepp vilket mejeriet utgår ifrån. Ett 
genomgående tema som de arbetar med är att göra gott för Norrland, vilket innefattar 
mejeriets ansvar för miljöfrågor och socialt ansvar. Norrmejerier vill vara delaktiga och 
det som har kommunicerats tidigare är deras engagemang kring miljöfrågor och den 
sociala aspekten. De kan se indikatorer för att intresset gällande hållbarhet ökar, det är 
något som alla känner av och det går inte att motarbeta det, frågorna som diskuteras 
kryper in överallt i samhället idag. Att som företag engagera sig i hållbarhetsarbete, kan 
aldrig innebära en högre kostnad för företag, utan snarare lägre. Ett företag kan 
engagera sig obegränsat vad gäller hållbarhetsfrågor, dock får det inget värde för 
företaget om det inte kommuniceras ut. Norrmejerier har alltid varit engagerade, men 
verksamheten har inte lyckats kommunicera deras prestationer till samhället fullt ut, 
vilket de är medvetna om. Detta har medfört att det är ett pågående förbättringsarbete, 
ambitionen är att presentera hållbarhetsfrågorna på ett mer strukturerat sätt som speglar 
deras verkliga insatser. 
 
Norrmejeriers ägare, som består av bönder, har inflytande över hållbarhetsarbetet. De 
senaste åren har det kretsat mycket kring böndernas ersättning och ekonomi. Hållbarhet 
innefattar inte bara miljö utan även den ekonomiska aspekten, som för bönderna innebär 
långsiktighet och överlevnad. En annan viktig intressentgrupp är kunderna, det är de 
som köper Norrmejeriers produkter som finns både i dagligvaruhandeln, restauranger 
och storkök. Konsumenterna ställer också hårda krav gällande hållbarhet som företag 
måste förhålla sig till. Vikten av att arbeta med hållbarhet och berätta om det, är en 
viktig och avgörande del, genom detta etableras en relation med konsumenten och som 
aktör blir man accepterad genom att visa en viss hållbarhetsnivå. Något som har varit ett 
tydligt bevis på konsumenternas kraft var när IKEA kontaktade Norrmejerier i samband 
med deras öppning i Umeå. I samband med detta var Norrmejerier tvungna att lämna in 
ett intyg på hur de i dagsläget arbetar med hållbarhetsfrågor. Detta påvisade vilket 
inflytande som konsumenterna har, att lokalproducerat är det som många kräver i 
samhället och förväntar sig ska finnas. En annan intressentgrupp är de som engagerar 
sig i djurrätt, som blir också allt viktigare där en annan dimension kommer in, och det är 
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vad som sker på gårdarna. Norrmejerier påverkas mycket av samhällets normer och 
värderingar, det går att se vad gäller värderingar kring kosten. Sådant blossar upp och 
går i vågor, både vad gäller kost, miljö, djurrättsfrågor vilket Norrmejerier drabbas av 
hela tiden. Periodvis kan det till och med synas på försäljningen, vilket påvisar effekten 
som normer och värderingar har. Om en fråga blossar upp och är aktuell i samhället, 
väljer Norrmejerier att även arbeta med de frågor som tas upp och arbetar med dem 
tillsammans med branschföreningar för att hantera och bemöta dem. 
 
I sitt arbete använder Norrmejerier sig av både av långsiktiga mål och delmål. Företaget 
arbetar ständigt med att göra förbättringar, framförallt inom miljö som transport, 
logistik och förpackningsproduktion. De är certifierade enligt ISO 14001 och ISO 
50001 som är metoder för att arbeta på ett strategiskt sätt med dessa frågor och som 
utgör en bra vägledning. De ser även ur ett ekonomiskt perspektiv, genom att se till den 
delen även bidrar till en mer hållbar miljö. Vad gäller beslutsprocessen kring 
hållbarhetsfrågor finns det en miljöansvarig som huvudsakligen har det till uppgift, hon 
är pådrivare och fattar de beslut som inte innebär allt för dyra investeringar.  Vid 
omfattande investeringar blir det ett ledningsbeslut eller ett styrelsebeslut, beroende på 
hur omfattande det är. Norrmejerier har även ett hållbarhetsråd som träffas och har 
möten månatligen för att uppdatera om vad som är på gång. Det diskuteras om vad som 
ska fokuseras på och vad som ska få uppmärksamhet vid nästkommande möte, även om 
det är några särskilda frågor som ska aktiveras i ett annat sammanhang. De som sitter i 
hållbarhetsrådet består av fyra personer som arbetar inom olika specialiseringsområden. 
Vid beslutsfattandet ser Norrmejerier ingen problematik när det kommer till att fatta 
beslut som ska vara både vinstdrivande men samtidigt sammanfalla med samhällets 
krav på mejeriet. 
 
Mejeriet uppfattas som en central funktion i samhället, med tanke på att de flesta 
konsumerar mejeriprodukter idag. Bönderna ute på landsbygden upprätthåller och 
bidrar till en levande landsbygd och biologiskt mångfald. Deras processer påverkar 
samhället på olika sätt, det som dock ses som en risk är den hårda konkurrensen på 
marknaden och det inte går bra för bönderna. Det stöd som Norrmejerier får av 
samhället upplevs därmed som tudelat. Företag kan få stöd för att arbeta med hållbar 
utveckling som kan erhållas från EU, dock får inte Norrmejerier ta del av det. Mejeriet 
ägs av flera småföretagare men deras gemensamma företag som är Norrmejerier, kvalar 
inte in till de stödsystem som finns. Den snäva gränsdragningen om vad som utgör 
’småföretagare’ är en tolkningsfråga som hänger på hur Sverige väljer att tolka reglerna, 
Sverige skulle kunna göra en vidare tolkning av begreppet, berättar Holmberg. 
 
Norrmejerier anser att GRI:s riktlinjer är ett effektivt verktyg för att omfatta sådant som 
är relevant för verksamheten, med hjälp av ramverket är det svårt att missa sådant som 
kan vara av betydande. Dock blir det en balansgång, utifrån en kostnadssynpunkt gäller 
det att inte överarbeta då bönderna är Norrmejeriers främsta intressenter. Den 
hållbarhetsredovisning som Norrmejeriet upprättade för verksamhetsår 2015, var 
mejeriets första. GRI:s riktlinjer är det ramverk som Norrmejerier har studerat mer 
ingående, de ser även att andra företag har valt att tillämpa detta, vilket faller som 
naturligt även för Norrmejeriers del att använda sig av i framtiden. Mejeriet har gjort 
upp en plan för hur de ska arbeta med dessa riktlinjer. Det har gjorts en genomgång av 
hela ramverket, något som kunde konstateras var att det inte innefattade något nytt som 
kommer att kräva omfattande förändringar, utan vara ett bra hjälpmedel för att 
strukturera upp det som mejeriet redan gör. Genom att granska GRI:s riktlinjer har det 
gett mejeriet en medvetenhet om hållbarhetsarbetets breda omfattning. Det är inte 
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enbart insatserna i sig som ska presenteras, utan för att vara ett långsiktigt hållbart 
företag innefattar det även olika typer av processer på företagsledningsnivå, som 
beslutsfattande och styrning av företaget. Det är hela hållbarhetsstrukturen som ska 
presenteras. 
 
De utmaningar som finns med hållbarhetsredovisningen är att göra jämförbara 
mätvärden. Det är inte omöjligt men kan innefatta en viss svårighet, det ska även vara 
möjligt att kommunicera det på ett sådant sätt som gör att intressenter kan förstå vad 
som redovisas. Holmberg anser att fördelen med att upprätta hållbarhetsredovisning är 
att det skapar möjligheten till att jämföra hållbarhetsinsatser med andra företag, det 
bygger även upp en stolthet då man gör gott för samhället. Om lagförslaget går igenom 
om att hållbarhetsredovisning även ska omfatta stora bolag, måste alla vara tvungna att 
börja fundera över vilken mall som ska användas. Lagförslaget säger inte hur 
hållbarhetsredovisningen ska se ut, utan bara att den ska finnas, menar Holmberg. Detta 
kommer generera en varierad bredd på hållbarhetsredovisningens utformning, allt från 
enkla till avancerade modeller, då Norrmejerier som exempel, verkar inom ett komplext 
område. Holmberg tror att företagens komplexitet kommer att spegla hur avancerad 
hållbarhetsredovisningen är. Vidare förklarar hon att det är viktigt att kunna göra 
jämförelser, studeras ett annat mejeris hållbarhetsredovisning så ska det vara möjligt att 
jämföra det med Norrmejeriers hållbarhetsredovisning så att den som granskar känner 
igen sig. Hon tror att jämförbarheten inom branschen kommer vara möjlig, att 
exempelvis om man skulle se till transportsidan ska det vara möjligt att se hur olika 
mejerier arbetar med hållbarhet inom det specifika området. 

5.2 Spendrups 
Spendrups är ett svenskt familjeföretag i fjärde generationen inom bryggeribranschen 
och har ca 900 stycken anställda och omsatte 3,3 miljarder år 2014. De har verksamhet i 
Grängesberg, Hällefors, Visby och Vårby. De står för en tredjedel av den svenska 
ölmarknaden och är ett av de ledande bryggerierna i Sverige. De producerar över 400 
miljoner liter dryck om året och har förutom flera olika ölmärken även cider, vatten och 
läsk men importerar även vin. (Spendrups, u.å) Miljö och hållbarhet är en hjärtefråga 
för Spendrups och de säger att de alltid ska ta ett aktivt ansvar över det och vara 
proaktiva i hållbarhetsarbetet. De har även byggt det mest klimatsmarta bryggeriet i 
Sverige och att bli klimatneutrala är deras vision. (Spendrups, u.å) 
 
Spendrups definierar hållbar utveckling enligt Global Compact, som innefattar de 10 
grundläggande principerna för vad hållbar utveckling är. Principerna utgör 
utgångspunkten för vilka frågor som Spendrups ska rikta in sig på och omsätta i 
handling och ha som målsättning. Global Compact är förankrat i högsta ledningen såväl 
som i styrelsen, det är frågor som ska ingå i företagets övergripande strategi och som 
ligger till grund för målsättningen. Spendrups arbetar även utifrån internationella 
standarder och riktlinjer som företaget följer, som exempelvis ISO och olika typer av 
certifikat för miljön, livsmedelssäkerhet, kvalitet samt redovisning. När det kommer till 
redovisningen är det GRI som är företagets utgångspunkt, genom detta ramverk vill de 
sätta en standard för företagets prestanda. Vad som ligger till grund till varför 
Spendrups har valt att jobba med de hållbarhetsfrågor som de har, det har 
utkristalliserats i olika analyser som företaget har gjort som har visat vilka frågor som är 
relevanta. Deras bedömning är att de frågor som företaget arbetar med, de utgör både 
branschspecifika och företagsspecifika frågor som Spendrups inte kan bortse ifrån, och 
är en ständig utvecklingsprocess. De ser vad som bör göras samt vad som företaget kan 
kontrollera inom dess väggar, de är även lyhörda för vad kunderna och övriga 
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intressenter tycker. Spendrups följer även upp för att ta reda på om det finns ytterligare 
frågeställningar som företaget måste vara observanta på. 
 
Spendrups påverkar av externa intressenter när det kommer till företagets 
hållbarhetsarbete, de försöker hänga med i utvecklingen och ser vad det finns för 
tekniska lösningar. De arbetar mot sina underleverantörer, ett exempel av många är hur 
de kan bli bättre på exempelvis förpackningsområdet. Ägarna har även i allra högsta 
grad inflytande på hållbarhetsarbetet, Spendrups är ett familjeföretag med få ägare, som 
tydligt talar om vart de står i den här frågan. De signalerar att Spendrups ska vara bäst 
vad gäller hållbarhetsfrågorna inom sin bransch, vilket har visat sig vara ett väl 
fungerande koncept. Det är ett krav från deras sida, men även från medarbetarnas sida, 
som har ett stort engagemang och intresse för att vilja jobba i ett företag som tar ansvar. 
Generellt förväntar det sig att företag ska arbeta med hållbarhet, Spendrups kunder 
förutsätter att de är duktiga och ambitiösa inom detta område. Det intressentanalysen 
visade gjordes bedömningen att hållbarhetsinsatser är en nödvändighet även ur det 
perspektivet. Men om engagemang i hållbarhet skulle innefatta högre kostnader håller 
Åkesson inte med om, företaget måste se det utifrån ett långsiktigt perspektiv. Dock kan 
det initialt vara så att företaget behöver göra utredningar eller anställa medarbetare som 
jobbar med just hållbarhetsfrågor, men mycket av hållbarhetsarbetet innefattar att 
riskminimera och effektivisera. Om företaget inte är beredd på att ta kostnaderna 
riskerar det att inte bli en acceptabel leverantör på marknaden, eftersom marknadens 
krav och förväntningar är något som ökar succesivt. Genom att företag engagerar sig i 
hållbarhetsarbete blir verksamheten attraktiv på marknaden, både på varumarknaden 
men även på arbetsmarknaden när det kommer till att rekrytera och locka medarbetare. 
 
Spendrups påverkas mycket av samhällets normer och värderingar eftersom det är ett 
konsumentföretag, vilket gör att det blir svårt att skilja på samhället och konsumenterna, 
när konsumenterna är de som är en stor del av samhället. Vissa krav som samhället 
ställer på företaget kan dock ses som orimliga, som till exempel när konstiga debatter 
uppstår som inte företaget delar. Det förekommer, men det är inget som hör till 
företagets vardag. Verbalt har företaget ett stöd för att jobba med dessa frågor på ett 
riktigt, genomarbetat och gediget sätt, men det finns inga finansiella stöd eller bidrag 
från statsmakterna. Det finns inte heller något ekonomiskt stöd i form av att få bättre 
betalt av företagets kunder, de betalar inte mer för att företaget engagerar sig för en 
hållbar utveckling. Dock kan det ske i vissa lägen att Spendrups får en order, just på 
grund av sina de insatser som de gör. 
 
Hållbarhetsinsatserna har vuxit successivt med åren och har blivit en naturlig del i 
Spendrups affärsstrategi. Det har integrerats långt i många avseenden i den löpande 
affärsverksamheten och betydelsen av hållbarhet har vuxit inom företaget. Företaget 
använder sig av olika mål beroende på vilken nivå man ser till. På koncernnivå följer 
företaget en strategicykel på tre år som innefattar hållbarhetsfrågor och alla övriga 
frågor som verksamheten har. När Spendrups konsoliderar hållbarhetsfrågorna med de 
övriga frågorna arbetar man med dessa mål under samma strategicykel som för resten 
av koncernen. Det finns även kortsiktiga mål som är mer detaljerade inom varje stab, 
som ska harmonisera med företagets långsiktiga mål. Varje år genomförs det en 
uppföljning för att stämma av hur Spendrups förhåller sig till de uppsatta målen, 
företaget vidtar eventuella justeringar och rapporterar till ledningen och styrelsen om 
vad som framkommit i denna process. Dock ändras aldrig de övergripande målen om 
det inte är någonting som är uppenbart som kräver en förändring, vilket kan vara när 
något av målen har uppnåtts i förtid. 
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Spendrups har en centraliserad hållbarhetsfunktion där varje linjechef ska ta ansvar för 
sitt område och i vissa fall, exempelvis marknadsavdelningen, där finns det en särskild 
person som har ett koordinerande ansvar som Åkesson arbetar med. Varuförsörjning, är 
en väldigt stor avdelning som innefattar bland annat varuproduktion och inköp. Där är 
det flera personer som har ett särskilt och specifikt ansvar för hållbarhetsfrågor, vid 
denna avdelning finns det även en miljö- och kvalitetschef. Inköparna har också ett 
ansvar att följa de rutiner som finns. När det gäller HR- och 
kommunikationsavdelningarna varierar det från fall till fall. Vanligtvis är respektive 
avdelningschef som är mest involverad, berättar Åkesson. Minst en gång om året är 
hållbarhetsfrågor en genomgående punkt på styrelsens agenda. Varje år har Spendrups 
så kallade ställningsmöten vilket innebär att en grupp beståendes av bland annat VD:n 
åker runt i landet och träffar alla medarbetare som finns vid respektive bryggeri. Under 
mötena kommuniceras viktig information där bland annat hållbarhetsfrågorna i stort sätt 
alltid finns med. För detta år har ’hållbarhet’ varit huvudtemat, så företaget har lagt 
extra fokus vid det. Kommunikationen gällande hållbarhet förekommer även ute på 
driftplatserna, dock är det mer specifika och enskilda frågor som tas upp i de 
sammanhangen. 
 
Hur beslutsprocessen går till vid hållbarhetsfrågor beror på vad det är för typ av fråga, 
vilken avdelning som den specifika frågan berör. Om det handlar om exempelvis hur 
företaget ska kommunicera på marknaden är det marknadsavdelningen som ansvarar för 
beslut, om det är större beslut som ska fattas kopplas marknadsavdelningens ledning in. 
Det är personerna som ansvarar för respektive fråga som man samarbetar med, förklarar 
Åkesson. Men om det under året dyker upp mer omfattande beslut som blir aktuella, 
som inte är budgeterade, måste ledningsgruppen kopplas in för att fatta ett slutgiltigt 
beslut. I vissa fall kan styrelsen bli inkopplad när det gäller större investeringsbeslut på 
flera miljoner, då krävs det styrelsens godkännande för att genomföra det. Åkesson 
upplever att det ibland kan vara en svår balansgång vid beslutsfattande, att beslutet ska 
både ligga i företagets intresse men även sammanfatta vad som är bäst för samhället, 
men generellt sett finns det ingen svårighet kring detta. Företaget har en ambition och 
de krav som ställs på företaget upplevs inte som orimliga, vare sig från kunderna eller 
samhället. 
 
Spendrups anser att det är väldigt praktiskt att ha en hållbarhetsredovisning, vilket 
företaget har upprättat för sjunde året i rad nu. Den underlättar att göra avstämning där 
företaget kan summera sina viktigaste frågor, och som kan kommuniceras internt till 
styrelse och ledning. Med hjälp av hållbarhetsredovisningen kan Spendrups även alltid 
ge svar på frågor som bland annat deras kunder och konsumenter har och när de vill 
veta hur företaget jobbar. Materialet är lättillgängligt, Spendrups behöver då även inte 
tillsätta en utredning varje gång som företaget får en knivig fråga om hur de jobbar och 
varför. Dock kräver det omfattande arbete som tar några månader att upprätta, men 
Spendrups anser att det är värt mödan eftersom företaget har en stor nytta av det resten 
av året, både vid intern som extern kommunikation. Åkesson upplever med andra ord 
inte att det finns några svårigheter vad gäller hållbarhetsredovisningen, men han kan 
förstå att det kan uppstå problem för företag som är betydligt större än dem själva, som 
har dotterföretag runtom i hela världen som ska konsolidera det och få in viktig och 
relevant data. Om företag som i dagsläget inte omfattas av lag kommer bli tvingade att 
hållbarhetsredovisa, tror Åkesson kan leda till att hållbarhetsfrågorna får ytterligare 
fokus generellt sätt i näringslivet. Dock förutsätter det att företagen tar det på allvar och 
arbetar igenom den på ett systematiskt och bra sätt. 
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5.3 Arvid Nordquist 
Arvid Nordquist är ett svenskt familjeföretag i tredje generationen och som leds utav 
Anders Nordquist, företaget är även verksamma i Finland, Danmark och Norge (Arvid 
Nordquist, u.å). Företaget har en omsättning på drygt 1,4 miljarder och ca 220 anställda 
(allabolag.se, 2016). De är leverantör i Norden för livsmedel, kaffe vin och öl. De har 
internationella varumärken som tar ansvar för att minska påverkan på miljön och 
människan samt att de utvecklar hög kvalitet som de utvecklar och företräder. (Arvid 
Nordquist, u.å) I deras hållbarhetsvision nämner de bland annat ”Vi tar ansvar för hela 
vår värdekedja, från odling till konsument”. För dem så är att ta ansvar för miljö, 
människan och ekonomin i den egna organisationen, i deras värdekedja och i samhället 
vad hållbarhet innebär. Att på allvar ta miljö och ansvarsfrågor menar de är en 
förutsättning för att deras företag ska finnas. (Arvid Nordquist, u.å) 
 
Arvid Nordquist definierar hållbarhet enligt den definition som Brundtland gav 
uppkomst till, som handlar om att dagens behov inte får äventyra framtida generationers 
behov. Företagets hållbarhetsarbete har utvecklats mycket genom åren. Det är ett 
kaffeföretag som alltid har jobbat med hållbarhet och ganska intensivt eftersom det har 
varit frågor som berör konsumenten, hur kaffet produceras och hur det ser ut i 
producentländerna. 
 
Dannqvists berättar att det är ganska tydligt att satsningarna gällande hållbarhet har 
ökat, trycket kommer både från konsumenter så som andra intressenter utanför 
företaget. Internt är det både ägarna och medarbetare som påverkar verksamheten. Det 
förutsätts att företag ska vara ansvarstagande och det går inte att ursäkta sig med att det 
inte ligger inom företagets omedelbara organisation. De företag som engagerar sig i 
hållbarhetsarbete kan få högre kostnader på kort sikt, dock ska en investering betraktas 
utifrån ett lägre perspektiv eftersom det kommer att betala igen sig även om det inte 
sker medelbart. Dannqvist är övertygad om att företaget får en bättre position på 
marknaden genom att engagera sig i hållbarhetsarbete, de senaste åren har företaget haft 
en bra utveckling, framförallt på kaffeförsäljningen. Efterfrågan har ökat, Arvid 
Nordquist har kopplat det till de satsningar som företaget har gjort på 
hållbarhetsområdet, när 100 % av det kaffe som säljs är certifierat och 
klimatkompenserat kaffe. Detta har bidragit kraftigt till den utveckling som har skett 
och de utökade marknadsandelarna. 
 
Anledningen till att Arvid Nordquist arbetar med hållbarhetsfrågor kopplat till 
livsmedelsproduktion som huvudfokus, är för att de är medvetna om att det är ett av de 
tuffaste områdena att arbeta med. Det är ett område som på ett ganska tydligt sätt har 
bevisat att det bidrar till klimatförändringar, livsmedel är något som måste finnas och 
frågan är hur företag väljer att producera det. Arvid Nordquist vet att det finns både ett 
behov av livsmedelsproduktion idag men ett ännu större behov i framtiden, då vi blir 
allt fler på jorden. På sätt och vis kan hållbarhetsarbetet vara väldigt egoistiskt, 
Dannqvist menar att företag vill säkra sin egen framtida existens i någon mening, att det 
finns en vilja att kunna odla och ta fram produkter på samma sätt som är möjligt att göra 
idag, vilket företagen vill marknadsföra. För Arvid Nordquist är det en självklarhet att 
arbeta med de hållbarhetsfrågor som de har valt, de vill säkra sin framtida existens. 
 
De intressenter som påverkar Arvid Nordquist är framförallt kunder och konsumenter. 
Andra företag har även en inverkan, det finns en hälsosam konkurrens som gör att 
företagen stimulerar varandra till att bli ännu bättre företag, berättar Dannqvist. 
Företagets interna intressenter styr hållbarhetsarbetet i allra högsta grad, då VD:n är 
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både ägare och initiativtagare till att Arvid Nordquist ska vara ett hållbart företag. Något 
som även påverkar företaget, är samhället normer och värderingar. Det som händer i 
omgivningen, vad som massmedia visar och ny fakta som framkommer gällande 
klimatförändringar eller sociala missförhållanden, är något som företaget berörs av. 
Samhället stödjer företaget till viss del, men en det har skett en förskjutning. Idag tar 
företagen egna initiativ för att driva hållbarhetsarbete för att de vill ta sitt ansvar, inte 
för att samhället kräver det genom olika styrinstrument som har sitt syfte att tvinga 
företagen. Det skulle behövas ett långsiktigt regelverk som visar en tydligare riktning, 
utan att större förändringar sker som innebär ständiga anpassningar för verksamheten, 
det skulle innebära att företag får ett bättre stöd för att engagera sig i hållbarhetsarbetet. 
 
Arvid Nordquists övergripande mål är att öka andelen certifierade produkter, de arbetar 
aktivt med de leverantörer som de har för att ta fram nya hållbara certifierade produkter 
för lansering. När företaget arbetar med sina andra mål, exempelvis fossilfrihet i 
verksamheten, arbetar de aktivt med leverantörerna för att byta ut till fossilfri energi. 
Arvid Nordquist har satt upp mål för år 2020 vilket utgör de övergripande målen, sedan 
har målen brutits ner till tydligare och mindre mål som är mer närliggande inom 
respektive funktion i företaget. Det finns ingen konkret uttalad tidsram gällande när 
delmålen ska uppfyllas, det kan variera mellan olika produktområden i företaget. Det 
beror på vilka förutsättningar som finns inom respektive ansvarsområde, dock är tanken 
att dessa mål både ska vara mer konkreta och vara uppsatta kortsiktigt. 
 
Hållbarhet är något som kommuniceras inom företaget parallellt med när företaget 
redovisar sin ekonomiska situation och sitt ekonomiska resultat. Detta görs med en viss 
regelbundenhet med hela personalen. Arvid Nordquist håller genomgång kvartalsvis om 
både hur utfallet har blivit men gör även en avrapportering vad gäller hållbarhetsmålen, 
för att personalen ska veta hur företaget ligger till. Hållbarhetsarbetet är något samtliga 
anställda arbetar kontinuerligt med på deltid, det ingår i de dagliga arbetsrutinerna. 
Styrelsen är aktiva i allra högsta grad i hållbarhetsfrågorna och fattar beslut kring de 
övergripande målsättningarna och strategier som ska tillämpas, dock är det inte på en 
detaljerad nivå utan mer på ett strategiskt plan. Företaget har ingen hållbarhetsavdelning 
eller en stabsfunktion med specialister som arbetar med hållbarhetsfrågor, utan i 
företaget är det tanken att alla jobbar integrerat med hållbarhetsfrågorna i själva 
verksamheten så som en delsyssla i det man ändå håller på med i sitt dagliga arbete. 
Däremot finns det en hållbarhetsgrupp där det finns en representation från alla 
funktioner inom företaget. Hållbarhetsgruppen har möten kontinuerligt och tar upp 
aktuella frågor, samt för fram vad man har åstadkommit inom respektive 
funktion.  Frågor som arbetas med förbereds för beslut och förs fram till 
ledningsgruppen som fattar beslut gällande det underlaget. Det förekommer att frågor 
går vidare till att bli styrelsebeslut om det finns ett behov av det, det kan röra sig om 
större investeringar som inte enbart ska ses från ett ekonomiskt perspektiv, utan även 
från ett hållbarhetsperspektiv. De långsiktiga målen gällande företagets 
hållbarhetsarbete, är även något som ligger på styrelsens bord. Arvid Nordquist 
upplever inte att det är en svår balansgång mellan de ekonomiska incitamenten och det 
som samhället kräver, när det kommer till att fatta beslut. Det finns ingen skillnad vid 
beslutsfattande gällande hållbarhetsarbetet än vad gäller de övriga beslutet som fattas. 
När beslut fattas kring hållbarhetsfrågorna, ses det oftast utifrån ett långsiktigt 
perspektiv, men att de investeringar som görs betalar igen sig relativt snabbt är 
Dannqvists uppfattning. Ett företag kan välja att inte betrakta det i en form av ansvar 
som verksamheten har gentemot samhället utav egoistiska skäl, men det kan 
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sammanfalla så att företaget ser att det på lång sikt lönar sig att fatta beslut som gynnar 
hållbarheten, såväl som för företaget. 
 
Arvid Nordquist har hittills upprättat två hållbarhetsrapporter, det är för verksamhetsår 
2014 och 2015. Dannqvist tror att företag väljer att upprätta hållbarhetsredovisning av 
flera skäl men framförallt för att företag vinner på att skapa transparens inom företaget. 
Det finns en risk med att tro att det går att dölja vissa delar inom verksamheten. Genom 
att redovisa det som företaget gör utan att skryta om det och ha en viss ödmjukhet, är 
enbart till företagets fördel, man måste visa hur de är en del av lösningen för en hållbar 
utveckling. Dessutom kräver samhället att företag redovisar vilka insatser som görs, 
vilket är ett annat skäl till upprättandet. Om företag redan på förhand har redovisat hur 
verksamheten ligger till i förhållande till sina mål och de förväntningar som finns, finns 
inga frågor att ställas. Men företag kan inte enbart välja om de ska redovisa, utan även 
hur de upprättar sina hållbarhetsredovisningar. Arvid Nordquist följer idag ingen 
specifik standard, de förhåller sig väldigt löst till exempelvis GRI. Dannqvist upplever 
att företag som väljer att tillämpa GRI:s riktlinjer kan leda till väldigt oläsliga 
hållbarhetsrapporter. Det finns en svårighet med att kombinera att företaget vill 
producera en läsvänlig hållbarhetsrapport med att samtidigt förhålla sig till GRI:s 
standard, så det finns en motsättning i att tillämpa ramverket. 
 
Om det kommer bli obligatorisk för stora bolag att upprätta hållbarhetsredovisning 
måste företagen förhålla sig till de lagar och regler som finns. Effekten kommer bli att 
fler företag hållbarhetsredovisar, men Dannqvist anser att det inte är tillräckligt tydligt 
på vilket sätt eller vad som kommer att krävas, så det finns fortfarande mycket jobb 
kring detta. Han tror även att hållbarhetsarbetet i sig inte kommer att utökas bland 
företagen, om lagförslaget går igenom. Möjligen kommer en utveckling ske vid de 
företag som i dagsläget inte jobbar med hållbarhet, som plötsligt måste producera en 
rapport utan att ha någon grund att stå på. Det kommer däremot finnas en möjlighet att 
jämföra hållbarhetsredovisningarna mellan företag inom samma bransch, särskilt om det 
finns specifika krav på hur de ska vara utformade, att en viss standard finns att följa. 
Det är något som vore önskvärt och nödvändigt, menar Dannqvist, annars skulle 
hållbarhetsredovisningen förlora mycket av sin mening. Dock försvinner en del av 
jämförbarheten genom att företag kan välja ett urval av hållbarhetsindikatorer, men 
företag möter samtidigt olika problem vilket kräver ett vis svängrum när det kommer till 
att välja vad som ska redovisas, anser Dannqvist. 

5.4 Jernhusen 
Jernhusen är ett statligt ägt bolag som förvaltar, utvecklar och äger fastigheter utefter 
det svenska järnvägsnätet med huvudverksamheten i Stockholm, Göteborg och Malmö. 
De vill underlätta att transportera gods och att resa kollektivt på järnvägen samt 
underlätta så att fler kan bo, arbeta och vistas i samband med det kollektiva resandet 
genom att ge liv till stationsområdena. (Jernhusen, u.å) Idag har Jernhusen cirka 200 
anställda och har en omsättning på 1,1 miljard (allabolag.se, u.å). Jernhusen vill inom 
alla deras affärer involvera hållbarhet, detta genom att skapa en hållbar affär långsiktigt 
både miljömässigt, socialt och ekonomiskt. De menar att genom att använda den 
spårbundna trafiken som är miljövänlig är en nödvändighet för att få ett samhälle som är 
hållbart. Steg för steg miljöanpassas deras fastigheter och de vill att deras 
stationsmiljöer ska vara tillgängliga och trygga samt ge deras hyresgäster en god 
arbetsmiljö. (Jernhusen, u.å) 
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Inom Jernhusen definierar man ‘hållbar utveckling’ genom att de har en riktlinje som 
heter hållbart företagande som deras hållbarhetsarbete ska utgå ifrån, där de har 
följande definition: ”Det finns tre dimensioner av begreppet hållbar utveckling, 
ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet som gemensamt och ömsesidigt stödjer 
varandra för att skapa långsiktig och hållbar samhällsutveckling”(Jernhusen, 2016). 
 
Det har hänt väldigt mycket vad gäller utvecklingen av hållbarhetsarbetet under de 
senaste åren inom företaget. I ett tidigt skede med hållbarhetsarbetet var miljö och 
hållbarhetsarbetet generellt ganska reaktivt, att åtgärda problem och släcka lite bränder. 
Nu har det utvecklats till att bli mycket mer proaktivt och förebyggande, att se till att 
jobba för att saker inte ska hända eller förbättra till bättre status än det var innan. 
Jernhusens uppfattning är att det har skett en utveckling parallellt med ägarkravens 
utveckling, från år 2007 då krav på hållbarhetsredovisning och lite tydligare styrning 
infördes. Hon tror att det har varit två parallella spår som gått hand i hand. 
 
Jernhusen har valt att arbeta med hållbarhetsfrågor som berör områdena transport, 
fastighet och affär, dessa fångar in hur företaget påverkar samhället och på så sätt valt 
dessa områden som de huvudsakliga hållbarhetsaspekterna. Dessa områden ingår i 
företagets uppsatta mål, vilket Jernhusen utgår ifrån i sitt arbete. Hållbarhetsfrågorna 
fångar upp hur Jernhusen påverkar samhället och på så sätt blir även viktiga för dem. 
När det beslutades att företaget skulle fokusera på dessa frågor var det inte helt 
främmande, samtliga frågor har funnits med länge inom verksamheten. Det har däremot 
gjorts vissa justeringar för att kunna förhålla sig till de operativa och strategiska målen, 
samt har företaget tagit hänsyn till riktlinjer från ägaren. 
 
Jernhusen är övertygade om att hållbarhetsarbetet bidrar till att företaget får en bättre 
position på marknaden. De arbetar med hållbarhetsfrågorna för att hela företaget ska 
vara en del av samhällsutvecklingen, det är en “måstefaktor”, menar Jernhusen. Det 
förväntas att företagen tar sitt ansvar annars kommer det vara till företagens nackdel om 
de väljer att inte göra det. Det innebär inte heller att företaget får högre kostnader för att 
engagera sig i hållbarhetsarbetet, men det beror på vilket tidsintervall man ser till. På 
kort sikt kan nya projekt eller att starta upp nya frågor anses öka kostnaden, men det kan 
även generera i positiva effekter. Dock är en återkommande fråga hur det ska mätas, om 
vinster kan göras och var tillfaller vinsterna i så fall, det blir en ganska komplex fråga, 
menar Jernhusen. 
 
Externa intressenter är något som påverkar Jernhusens arbete med hållbarhetsfrågor. De 
har väldigt många olika intressenter i sitt bolag, leverantörer när de gör större 
byggprojekt, hyres- och butikgäster som nyttjar företagets fastigheter, tågoperatörer och 
sen har de även resenärer som har en inverkan. Jernhusen försöker att ta hänsyn till och 
lyssna på dem så mycket som det går. Att lära sig av andra företag som befinner sig 
inom samma bransch, ses som ett alternativ för att ta till sig nya saker och som påverka 
hållbarhetsarbetet. De har även höga krav på sig från en annan intressent, möjligen den 
viktigaste, vilket är staten. Deras ägare har ett väldigt stort inflytande över 
hållbarhetsarbetet, Jernhusen har statens ägarpolicy som de går efter, de har kravet att 
deras bolagsstyrning ska agera föredömligt inom företagandet. Jernhusen påverkas även 
av normer och värderingar från samhället när det gäller frågor kring hållbarhet, men att 
det däremot kanske inte rör sig så snabbt. Det speglar sig även hos ägarna, då ägarna är 
väldigt styrda av samhället, hur Sverige är styrt och hur omvärlden rör sig. Jernhusens 
syn vad gäller om det finns ett stöd från samhällets för att företag ska kunna engagera 
sig i hållbarhetsfrågor, anses vara en svår fråga, då det inte förekommer så mycket 
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‘business-to-consumer’ inom deras verksamhet. De menar att det syns tydligare hos 
företag som säljer en produkt som profilerar sig starkt, där framhävs det tydligare när 
saker går fel. Människor tar då ställning men inte innan, berättar Jernberg. 
 
För att uppnå deras mål kring hållbarhet arbetar Jernhusen med tre övergripande 
hållbarhetsmål som varierar något i längd, det som utgör det långsiktiga målet ska 
uppnås år 2020. Därefter sätter de olika affärsområdena egna mål för att bidra till de 
övergripande, vilket görs på varierande sikt, både som årsmål, treårsmål eller andra 
tidsintervall. Vissa av målen har inte ett slutdatum utan är en pågående process. Målen 
kopplas även till olika nivåer som kan vara på ett individuellt plan eller som gruppmål. 
Hållbarhetsfrågorna är något som diskuteras i Jernhusens styrelse, men hur och på vilket 
sätt de tas upp varierar beroende på vilken fråga det gäller. Om man ser till projekt beror 
det oftast på vilken ekonomisk betydelse den har för företaget, det kan även förekomma 
strategiska frågor som diskuteras som är frikopplade från det. Det är inte bara i styrelsen 
som dessa frågor tar upp utan också i andra sammanhang, bland annat under 
personalmötena. Jernhusen får information från VD:n ett antal gånger under året där det 
tas upp om hållbarhetsarbetet, och som även kommuniceras i företagets delårsrapporter 
som går ut till externa intressenter. Dessa rapporter är något som medarbetare också får 
ta del av. I de interna rapporterna framgår det om hållbarhetsarbetet och det finns också 
ett antal interna mötesforum där man hanterar frågorna på olika sätt inom verksamheten. 
När det gäller hållbarhetsinformation i överlag blir det bolagsövergripande, i 
delårsrapporter och liknande försöker Jernhusen kommunicera mer tydligt vad företaget 
gör i dagsläget.  
 
Jernhusens rutiner och arbetsfördelning hållbarhetsarbetet, har man valt att fördela det 
operativa arbetet på de olika affärsområdena, exempelvis får olika samordnare ansvaret. 
De mer strategiska frågorna är fördelade av hållbarhetschefen hur dem ska hanteras. Det 
kan även vara VD:n som fördelar, men i huvudsak är det hållbarhetschefen som når ut 
till de flesta. Beslutsprocessen för hållbarhetsfrågorna varierar beroende på vilken nivå 
och vad respektive fråga handlar om. Om man pratar om projekt, antingen 
fastighetsprojekt eller hållbarhetsprojekt, går processen till så att frågan får beskrivas 
och att det ska skrivas ett start-PM om vad som man vill genomföra. Hur projektet 
hanteras beror på vilken beloppsgräns som är satt. Hamnar det på ledningens bord, 
beslutar de om projektet ska ske och/eller på vilka premisser. De större frågorna kopplas 
därmed till den högsta instansen, medan mindre frågor hanteras inom affärsområdena 
genom hållbarhetschefen. 
 
Jernhusen upplever att det är balansgång vid beslutsfattandet, att det både ska ligga i 
företagets intresse som är starkt kopplat till att eftersträva positivt ekonomiskt resultat, 
men att det också ska ligga i linje med vad som samhället kräver. Fastän det är en 
balansgång behöver det däremot inte innefatta en svårighet. Ser man till hållbarhet som 
begrepp måste det vara en hållbar ekonomi i projekten för att det ska vara hållbart för 
samhället. Jernhusen jobbar ständigt med att besluten ska ligga i företagets intresse 
utifrån ett hållbart perspektiv. När frågor ska hanteras inom ett projekt eller 
affärsområde, får alltid den interna miljöstrategigruppen se ärendet för att se att 
hållbarhetsfrågorna har hanterats på ett lämpligt sätt. Då kan företaget säkerhetsställa att 
de väger in olika aspekter i beslutsfattandet. Beroende på vilken fråga som behandlas 
och vad för beslut som ska fattas, utgör balansgången mellan de olika aspekterna. 
 
Jernhusen har upprättat hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer, både för 
verksamhetsår 2014 och 2015. Fördelen att upprätta en hållbarhetsredovisning, är att det 
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blir ett verktyg för att konkret kunna arbeta med hållbarhetsfrågan. Jernhusen tror att 
många kan uppfatta frågan som att den är svår att greppa, men om man använder sig av 
just GRI som de själva gör, blir det ganska tydliga ramar som beskriver hur man går 
tillväga, vilket gör att det finns inga svårigheter i sig med hållbarhetsredovisningen. Det 
finns även ett utrymme för företag att skapa egna indikatorer, så det är inget stort 
problem på så sätt. Dock är ramverket relativt nytt, det finns hittills inte så mycket 
praxis vilket ger tolkningsutrymmen för företag vad gäller ramverket, särskilt när den 
senaste versionen, G4, som är på engelska. Det kan medföra att företag översätter 
indikatorerna på olika sätt, menar Jernhusen. Om man ser GRI som en metod att 
jämföra sig mot andra, kan det i värsta fall bli så att man inte kan hitta samma 
indikatorer för två olika företag, för att företagen har valt olika ord när de översatte 
ramverket. Jernhusen tror däremot att ju fler företag som arbetar efter GRI och ju längre 
tiden går, desto mer standardiserat kommer ramverket bli. Jernhusen menar vidare att 
det inte är några svårigheter i sig med hållbarhetsredovisningen, bortsett från att det 
finns ett tolkningsutrymme och att det kan vara vissa indikatorer som inte är helt 
applicerbara på det som vissa företag gör.  
 
Att företag frivilligt väljer att upprätta en hållbarhetsredovisning beror på att det ställs 
mer och fler krav, både från kunder och leverantörer. Ställs det krav blir det till slut en 
praxis inom en viss bransch. Det kan tyckas märkligt och misstänksamt utifrån sett, om 
företag väljer att inte upprätta någon hållbarhetsredovisning. De företag som arbetar 
med hållbarhet ser fördelar med hållbarhetsredovisningen, det har ett kommunikativt 
värde att lyfta fram som företagets hjärtefrågor. Det håller på att få så pass stor tyngd att 
det är viktigt att göra det. De effekter som det nya lagförslaget kommer att ha, är att det 
öppnar upp möjligheten för att samhället eller intresseorganisationer ska kunna sätta 
företagen mot varandra, främst inom samma bransch för att se vilka frågorna de tycker 
är viktiga och hur de jobbar med dem. Jernhusen anser, att det även kommer bidra till 
att fler företag kommer arbeta mer med frågan och bli bättre på att konkret säga vad 
man gör, inte bara säga att man göra något, eftersom en hårdare kontroll kommer att 
finnas. 

5.5 Norrporten 
Norrporten är ett av Sveriges största fastighetsbolag som tillhandahåller kontor, butiker 
samt bostäder med central belägenhet i hela Sverige, men även i Köpenhamn. De är ett 
publikt aktiebolag och deras huvudsakliga inriktning ligger på att erbjuda kontor i de 
ledande regionstäderna i landet och de har sitt säte i Sundsvall. Den andra och den sjätte 
AP-fonden har ägt Norrporten, men de blev i mitten på april förvärvade av Castellum 
som numer äger alla aktier i Norrporten. (Norrporten, u.å) Norrporten hade år 2015 en 
omsättning på drygt 1,8 miljarder kronor och hade 116 anställda (Norrporten, 
årsredovisning 2015) Norrporten vill bidra till en hållbar utveckling för miljö och 
människor genom att ha ett effektivt miljöarbete. Deras miljöarbete ska ske i samarbete 
med kunder och leverantörer samt koncentreras till där effekten för ett hållbart samhälle 
gör skillnad inom verksamheten. För att nå en ständig förbättring ska deras miljöarbete 
utvärderas och mätas. Inom hela verksamheten ska miljöarbetet vara en integrerad del. 
(Norrporten, u.å) 
 
För Norrporten innebär ‘hållbar utveckling’, att de med minsta möjliga miljöpåverkan 
på samhället ska bidra med både social och ekonomisk nytta. Sedan år 1994 har 
företaget arbetat med den sociala hållbarheten som är kopplat till det Norrporten kallar 
socialt engagemang.  Företaget har sedan början på 2000-talet utvecklat deras 
hållbarhetsarbete till högre utsträckning genom att de har tagit rejäla ansatser vad avser 
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miljöområdet. För två år sedan, började Norrporten arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor i 
ett bredare perspektiv, de började även mäta och följa upp ekonomisk- och social 
hållbarhet. Genom att engagera sig i hållbarhetsarbete kommer företaget få en bättre 
position på marknaden, det är både Stensson och Carlsson övertygande om.  
 
Att Norrporten har valt att arbeta med just de hållbarhetsfrågor som de gör var ett 
ganska enkelt val, det sker dock en form av ständig förbättring vad gäller 
hållbarhetsfrågorna och vilka företaget ska fokusera på. När företag är ISO-certifierade 
är ett av kraven att man tittar på de saker som görs åt miljön, allt från energiförbrukning 
ner till vilket papper som köps till företagets skrivare, berättar Carlsson. Norrporten gör 
därför en form av prioritering där de ser till var det är som företaget kan göra mest nytta 
och hur det blir störst skillnad med hållbarhetsarbetet. Norrporten menar att det är 
ganska enkelt att hitta saker att jobba med kring hållbarhet i ett fastighetsbolag. Ju 
längre det arbetas med miljö och hållbarhet desto fler frågor kommer företaget in på och 
mer saker som kan förbättras. Internt inom företaget finns det medel för de olika 
marknadsområdena att ansöka om pengar för att göra åtgärder för energieffektivisering. 
Företaget har en budgetprocess, även om marknadsområdena kommer på projekt som 
de vill driva igenom under aktuellt år, finns det en möjlighet till att få driva igenom det 
redan nästa månad. Hållbarhetsarbetet kan leda till högre kostnader till följd av dyra 
investeringar och att det kräver mer personal, men Norrporten anser att det genererar 
även intäkter för företaget. 
 
Norrporten anser att de är en påtaglig del av samhället i stort, genom att de är 
verksamma i tillväxtorter i Sverige och är ett fastighetsbolag med verksamhet centralt i 
städerna. Därigenom måste företaget följa med samhällsutvecklingen och anser att de 
definitivt kan vara med att påverka och leda den, på så vis påverkas företaget av normer 
och värderingar från samhället när det gäller frågor kring hållbarhet. Norrporten 
upplever att samhället delvis stödjer företag för att de ska kunna engagera sig i hållbar 
utveckling, kring förväntan och önskemål om delaktighet i deras strävanden får 
företaget stöd från samhället. 
 
Bland de externa intressenterna som påverkar Norrportens arbete kring hållbarhet är 
kunderna de som i synnerlighet har en inverkan. Företaget tar hänsyn till deras åsikter 
men de har även tittat på vad andra intressenter tycker och tänker om företaget, 
Norrporten försöker göra så mycket som möjligt av de frågor som intressenterna lyfter 
fram. Norrporten har nyligen blivit uppköpt av Castellum, som är ett av de största 
fastighetsbolagen i Sverige. På frågan om de interna intressenterna har inflytande på 
hållbarhetsfrågorna, som exempelvis ägarna, att de nya ägarna inte jobbar direkt i 
Norrporten. Norrportens mål har satts av dem själva vilket är att företaget ska försöka 
vara branschledande. Det målet mäts på olika sätt, de arbetar både med ISO-certifikat, 
redovisar enligt GRI och är medlem i global compact, på så sätt mäter de sig själva och 
kan jämföra sig med andra företag. 
 
Norrporten arbetar med både årliga och långsiktiga mål. För att uppnå företagets 
uppsatta mål vad gäller hållbarhet får deras olika marknadsområden presentera olika 
handlingsplaner, samt hur marknadsområdena har tänkt uppnå målen. På exempelvis 
energisidan arbetas det med både 5-åriga och årliga mål som är kopplade till 
handlingsplaner, vilket gör dem direkt länkade till aktiviteter. De andra målen som 
företaget har utgör mer riktlinjer och regler. Detta är någonting som entreprenörerna 
arbetar med när det gäller avfall och vilka material som det byggs med. Frågorna kring 
hållbarhet är något som regelbundet diskuteras uppe i företagets styrelse, som sker 
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minst 2 av 7 styrelsemöten per år. Dessa frågor tas även upp under personalmöten, dels 
inom varje stab vid interna månadsmöten där hållbarhet är en stående punkt på agendan.  
 
Inom Norrporten finns det en miljöhandbok som berör hela organisationen och det finns 
aktiviteter kopplade till kundnöjdheten vid respektive marknadsområde, där 
hållbarhetsfrågorna finns med. Arbetsfördelningen med hållbarhetsarbetet är uppdelade 
på olika sätt inom företaget. Det är främst Robert Carlsson, som är miljösamordnare, 
som jobbar heltid med det. Vidare är det flera personer i organisationen som arbetar 
med det utan att egentligen tänka på det, det är en del av deras vardagliga arbete. Det 
finns även en styrgrupp, som kan förklaras som ett tvärsnitt av organisationen, där 
arbetar de exempelvis med att diskuteras miljö- och hållbarhetsfrågorna samt att fatta en 
del beslut. Gruppen samordnar träffar varannan månad, i gruppen ingår förvaltare, 
marknadsområdeschef och personer från affärsstöd. Beslutsprocessen inom företaget 
när de kommer till hållbarhetsfrågor, är övergripande att Norrporten har mål som har 
levererats från styrelsen och ägarna, som sedan bryts ner på bolagsnivå och sen vidare 
ner på enhetsnivå. Att beslutet både ska ligga i företagets intresse som är starkt kopplat 
till att eftersträva högt ekonomiskt resultat men att det även ska ligga i linje med vad 
samhället kräver, anser Stensson inte är en komplex fråga. 
 
De svårigheter vad gäller hållbarhetsredovisning som Norrporten upplever, är att få 
fram syftet, och att det många gånger är ekonomerna som är mer insatta kring en del 
uppgifter än vad de på miljösidan är. Carlsson anser däremot att det kommer bli bättre 
med tiden, när de har fått mer erfarenhet av ämnet. Norrporten har hittills gjort två 
hållbarhetsredovisningar, årets upplevdes som lättare att utforma jämfört med hur det 
var det första året, Norrporten anser att det går åt rätt håll även för dem. Bortsett från det 
ser Norrporten inget direkt hinder med hållbarhetsredovisningen, det är en chans att visa 
vad de kan och vad de gör. Det ger en möjlighet till att visa att de tar hållbarhet på 
allvar och försöker vara så transparenta som möjligt, samt att ta upp de 
problemområden som finns för företaget. Fördelarna med att upprätta en 
hållbarhetsredovisning för företag, är att det ger ett ganska bra grepp och proportion för 
företaget, samt att det ger relevant fakta och data, menar Stensson.  
 
Om det nya lagförslaget träder i kraft, där det i så fall skulle bli obligatoriskt för större 
bolag att upprätta en hållbarhetsredovisning, tror Stensson att effekterna skulle innefatta 
en ganska kraftfull ‘benchmark’ för företagen. Företagen kan förhoppningsvis känna sig 
trygga med att de jämför på lika villkor och att företag inte vill framstå som 
‘svartepetter’. Jämförbarheten mellan hållbarhetsredovisningar mellan olika företag 
inom samma bransch kommer även att vara möjlig, anser Norrporten. Det kan vara så 
att företag väljer olika hållbarhetsindikatorer när de redovisar, men att det övergripande 
kommer att gå att jämföra företag emellan. Stenström tror också att det kommer finnas 
ett intresse av de som upprättar hållbarhetsredovisningar att kunna jämföra sig. De 
största frågorna kommer vara lika hos företagen men att varje bolag kommer att hitta 
någon egen fråga på slutet där de sticker ut lite och vill redovisa det, är något som 
Carlsson tror. Det faktum att företag upprättar en hållbarhetsredovisning innebär att de 
utsätter sig för att bli ‘benchmarkad’ mot, men även med andra, och då finns det en 
naturlig drivkraft att inte vilja ligga sist, anser Stensson. När det mäts och det ska 
redovisa att företag gör en skillnad, kommer att gå hand i hand med att 
hållbarhetsarbetet utökas. Stensson tror även att det kommer finnas en grupp som tycker 
att hållbarhet är en viktig fråga att jobba med, men att det finns en grupp som hittills har 
hoppat över det helt, vilket kommer leda till att det blir olika kvalitativa nivåer på 
företag. Att företag frivilligt väljer att upprätta en hållbarhetsredovisning anser 
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Norrporten är på väg att bli en hygienfråga. Ett företag som är långsiktigt och som vill 
fortsätta att vara framgångsrik måste engagera sig och arbeta med hållbarhetsfrågor. 

5.6 Helsingborgshem 
Helsingborgshem ägs av Helsingborgs stad och är det största bostadsbolaget i 
Helsingborg där de även är belägna. De har 216 stycken anställda och en 
nettoomsättning på knappt 1 miljard. (Helsingborgshem, årsredovisning 2015) De har 
hand om olika typer av bostäder, allt från studentrum och radhus till lokaler för förskola 
och vårdcentraler. (Helsingborgshem, u.å) Företaget ser fastigheterna som en långsiktig 
investering och bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete då de anser att de och deras 
hyresgäster har stor inverkan på närmiljön. Deras hållbarhetsarbete innefattar tre olika 
sektioner; ekologiskt, socialt och ekonomiskt. (Helsingborgshem, u.å) 
 
Helsingborgshem utgår från sex strategiska val för att uppnå målen i ägardirektivet, 
dessa strategiska val ingår i företagets affärsplan för 2016-2019 varav en är långsiktig 
hållbarhet och uttrycks: ”Vi ska arbeta mer strategiskt med vårt hållbarhetsarbete i 
samtliga tre dimensioner för att bland annat minska vårt ekologiska fotavtryck och 
skapa mer socialt robusta bostadsmiljöer”(Helsingborgshem, 2016). 
 
Helsingborgshem har hållbarhetsfrågor som omfattar miljö, den sociala och den 
ekonomiska aspekten vilket företaget har arbetat med under en längre tid, men dessa 
områden har tidigare varit separerade och belysts var och för sig inom verksamheten. 
Ledningsgruppen har därför valt att fokusera på att samordna samtliga 
hållbarhetsaspekter, genom att ta fram en strategi där alla tre integreras och hänger ihop 
på ett bättre sätt, vilket är en pågående process. Företaget ser väldigt mycket på det 
ekologiska fotavtrycket och hur deras verksamhet påverkar det, både direkt och indirekt. 
Företaget har valt att arbeta med de frågor som ligger i deras uppdrag som bolag, samt 
att företaget anser att de hållbarhetsfrågor som har valts, är områden där de har störst 
möjlighet att påverka. Vad gäller företagets interna intressenter, har ägarna inflytande 
över hållbarhetsarbete i Helsingborgshem eftersom direktiven kommer därifrån, så de 
har de absolut inflytande på verksamheten. De externa intressenterna utgörs framförallt 
av leverantörer och samarbetspartners, dessa måste hjälpa till att uppfylla de krav som 
företaget ställer, för att Helsingborgshem i sin tur ska kunna leverera arbetsinsatser som 
handlar om hållbarhet. 
 
Även om Helsingborgshem är det största fastighetsbolaget på sin marknad och är 
väldigt dominanta, är det viktigt utifrån en positioneringsaspekt att engagera sig i 
hållbarhetsfrågorna. Kylberg berättar, att hållbarhetsarbetet är en förutsättning för att 
Helsingborgshem ska behålla sitt starka varumärke, eftersom det finns förväntningar av 
samhället att man ska ta detta på allvar. Det ger företag en bättre position på marknaden 
än de företag som inte väljer att engagera sig i hållbarhet, menar Kylberg. Initialt kan 
företag få högre kostnader, i form av omställningskostnader, när de engagerar sig i 
hållbarhetsarbete. Om kostnaderna är för höga över tid är det inte hållbart rent 
ekonomiskt, detta gör att arbetet inte kommer att ske, och det är inget företag som 
medvetet gör saker som leder till att de går i konkurs. Vidare berättar Kylberg, att 
världen inte heller ska gå i konkurs, så det är en omställning till nya affärsmodeller för 
att få ihop det om det ska bli långsiktigt hållbart. Kylberg tror att det inte finns något 
annat val än att företag måste engagera sig i hållbarhetsarbetet. Kortsiktigt kan det ge 
högre kostnader för företag men på längre sikt får företagen någonting tillbaka. 
 



41 

När det kommer till normer och värderingar från samhället, ska Helsingborgshem fånga 
det som är aktuellt och de trender som finns i omvärlden, det är väldigt viktigt att 
företaget håller sig uppdaterad och att de följer dem. Företaget ska ligga i framkant, 
men ska inte plöja några nya fåror när det gäller hållbarhetsarbetet i samhället. Det är ett 
arbete som sker över en ganska lång tid, därför måste företaget ligga i framkant och 
vara lyhörd för de förändringar som finns i samhället. Om Helsingborgshem inte är 
uppmärksamma, finns det en stor risk för att företaget hamnar på efterkälken och kan då 
upplevas som att de har fattat fel eller mindre bra beslut, menar Kylberg. Därför är 
Helsingborgshem väldigt lyhörda för vad som sker i samhället. Helsingborgshem 
upplever inte att det finns ett motstånd att arbeta med hållbarhetsfrågor från samhället, 
men att stödet från samhället kan variera. Från myndighetshåll kan det vara svårt att 
förstå komplexiteten och hur olika krav kan slå och bli kontraproduktivt, menar 
Kylberg. Att det ställs krav och sätter ihop mål som verkligen leder till en hållbar 
utveckling kan de se bekymmer med. 
 
De mål som Helsingborgshem arbetar med är både utifrån ett långsiktigt och kortsiktigt 
perspektiv. Företaget arbetar med mål för affärsperioden vilket är på fyra år, delmål 
uppdelade på ett år, samt de långsiktiga målen som har satt som längst till 2050. 
Företagets årsmål arbetas det med inom samtliga områden inom verksamheten, dessa 
mål följer de upp för att kontrollera att de följer tidsplanen. Helsingborgshems 
hållbarhetsmål försöker de att uppnå genom att företaget har tagit fram sin affärsplan för 
de kommande fyra åren och satt långsiktiga mål för bolaget. Företaget lägger även i 
varje års verksamhetsplanering fram en handlingsplan för vägen att nå de långsiktiga 
målen. Hållbarhetsfrågorna är något som diskuteras uppe i styrelsen, hur regelbundet 
det sker kan däremot Kylberg inte svara på. Verksamhetsplan, affärsplan och budget 
beslutas av styrelsen varje år, men att det kanske inte diskuteras under varje 
styrelsemöte, menar Kylberg. Inom företaget är hållbarhet inte någonting som tas upp 
som en separat punkt på medarbetardagar eller likande i dagsläget, dock kommer en 
utveckling att ske eftersom företaget kommer sätta lite mer fokus kring hållbarhet 
framöver. Detta kan leda till att det även tas upp mer i dessa sammanhang. 
 
Inom Helsingborgshem är arbetsfördelningen uppdelad på att de har speciellt ansvariga 
för olika delar. Rutinerna kring hållbarhet skiljer sig inte från de övriga rutinerna inom 
företaget, eftersom det arbetas med flera olika delar gällande hållbarhet i hela 
verksamheten. I företagets affärsplan för perioden, samt för varje år arbetar 
Helsingborgshem mot sina mål och de följer riktlinjerna med den övriga verksamheten. 
Arbetet med hållbarhet är integrerat i det vardagliga arbetet, det måste finnas med som 
en parameter i allt som görs inom företaget. Beslutsprocessen vad gäller 
hållbarhetsarbetet skiljer sig inte från övriga beslut, investeringar eller inriktningar i 
verksamheten. Det följer samma struktur när det gäller investeringar kring hållbarhet 
som vid andra beslut som ska fattas. Företaget har bestämmelser utifrån vissa 
beloppsgränser när det ska fattas beslut som rör olika investeringar, vissa går på 
styrelsenivå medan andra hamnar inte på deras bord. Styrelsen tar beslut om 
affärsplanen och verksamhetsplanen och på så sätt tas beslut som berör hållbarhet, sen 
fattar övriga verksamheten de mer operativa besluten kring hållbarhet. När 
Helsingborgshem är ett kommunalt bolag har de inte som krav att maximera vinst, utan 
det är att skapa största möjliga nytta för pengarna, vilket ger företaget en helt annan 
handlingsfrihet. Att besluten ska ligga i linje med vad samhället kräver innefattar aldrig 
en svårighet, det är något deras ägare förutsätter. 
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Helsingborgshem är med i ett nätverk som heter Eurhonet, som omfattar drygt 30 
allmännyttiga bostadsbolag från England, Frankrike, Italien, Sverige och Tyskland. 
Helsingborgshem har upprättat hållbarhetsredovisning sedan 2008, men det kan även ha 
varit tidigare än så, säger Kylberg. Helsingborgshem anser att fördelarna med att 
upprätta en hållbarhetsredovisning är framförallt att det leder till att hållbarhetsfrågorna 
hamnar på agendan och att företag arbetar med dem, det går inte att gömma sig för det. 
Företag får arbeta med hållbarhetsfrågor fram tills den dag som det ska redovisas, 
bollen är i rullning och företagen har bestämt sig, vilket hon anser är den främsta 
fördelen med hållbarhetsredovisningen. Anledningen till att företag väljer att frivilligt 
upprätta en hållbarhetsredovisning, är för att företag vill profilera sig och visa att de 
jobbar med hållbarhetsfrågan, det blir väldigt tydligt att man gjort ett ställningstagande 
som företag. Om företag har upprättat en hållbarhetsredovisning måste de även se till att 
göra saker utifrån den, berättar Kylberg. Det ses som en morot att jobba strategiskt med 
hållbarhetsredovisningen, för det går inte att sätta sig en gång per år och skriva allt som 
företaget gjort under året och arbetat med det i sista stund. Företag måste ha en tydlig 
plan gällande sitt arbete kring hållbarhet, när de väl har tagit steget att upprätta en 
hållbarhetsredovisning, menar Kylberg. De svårigheter som Helsingborgshem däremot 
kan uppleva med hållbarhetsarbetet, är att det hela tiden sker förändringar och 
utvecklingen går framåt. De strukturer som man ibland har kommit överens om 
eftersom det har ansetts vara viktigt och intressant, måste justeras och uppdatera för att 
få den modern och levande, förklarar Kylberg. Det finns en viss stelbenthet, det krävs 
att hela tiden ha rätt ’morötter’ för att jobba med hållbarhetsfrågan. Det kan även finnas 
en svårighet med att komma överens om hur det ska beräknas och hur jämförelsetalen 
ska upprättas, när man såväl har kommit överens så kan det fungera i ett eller två år, 
sedan är det något annat som företaget behöver. Detta är något som Kylberg ser som ett 
hinder med hållbarhetsredovisningen. 
 
Om det nya lagförslaget träder i kraft, som säger att det blir obligatoriskt för större 
bolag att upprätta en hållbarhetsredovisning, kommer hållbarhetsfrågorna få större 
fokus och fler företag kommer förhoppningsvis vilja arbeta med det, tror Kylberg. Hon 
ställer sig däremot kritisk till lagförändringen, hon beskriver vidare att de har haft flera 
lagförslag som har gått igenom som har resulterat i fler ’pappersarksprodukter’, men 
som inte har någon verklig effekt eller den effekten som det hade hoppats på. Kylberg 
är rädd att ett krav på hållbarhetsredovisning kan komma att få samma effekt. Hon anser 
att det borde vara upp till företagen istället för ett tvång, hon tror mer på den frivilliga 
vägen. Kylberg betonar, att hållbarhetsredovisningen är bra för bolaget, men det krävs 
att ägaren har gjort ett aktivt val och vill arbeta med det istället för att det ska vara ett 
tvång. Risken är att det sprider dålig energi inom bolaget, men som i slutändan inte får 
så stora effekter. Kylberg tror, att hållbarhetsarbetet i sig däremot kan utökas. Alla 
bolag som inte redan arbetar med hållbarhet kommer att bli tvingade att göra någonting 
gällande hållbarhet, på så sätt kan hållbarhetsfrågan komma i ljuset och att företag 
måste börja arbeta engagera sig. Initialt kommer det att skapa frustration och irritation 
då det skapar kostnader som man inte har någon nytta av framöver, anser Kylberg, men 
hon tycker att det borde kunna sättas ett fokus på hållbarhetsfrågorna ur ett mer positivt 
perspektiv. En stor fördel med hållbarhetsredovisningen, är när alla företag börjar 
redovisa likartat kring hållbarhet finns det bättre underlag att ’benchmarka’ och jämföra 
företag mot varandra, anser Helsingborgshem. Idag tittar företaget på andra företag och 
jämför vad de har för siffror med sig själva, det är något som Helsingborgshem anser är 
viktigt. När de ska jämföra för att se hur de förhåller sig gentemot övriga aktörer finns 



43 

det dock en problematik, eftersom det inte finns så många andra likartade företag för 
Helsingborgshem att jämföra sig mot.  
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6. Analys & diskussion 
I detta kapitel kommer studiens resultat presenteras utifrån vad som har framkommit av 
empirin. Det empiriska materialet kommer att analyseras med hjälp av den teoretiska 
referensram som ligger till grund för arbetet och kommer även innefatta diskussion. 

6.1 Hållbar utveckling 
Definition av hållbar utveckling fick sin uppkomst från Bruntlandsrapporten, som kom 
år 1987 vilket knyter an de tre dimensionerna, den sociala, miljömässiga och 
ekonomiska aspekten, som ska betraktas utifrån ett långsiktigt perspektiv (Borglund, 
2012, s. 139). Utvecklingen av hållbarhetsbegreppet har vidare tagit form under andra 
begrepp, såsom Global Compact och CSR, som sätter hållbarhetsfrågorna i fokus.  De 
företag som ingår i studien har presenterat olika definitioner för vad ’hållbar utveckling’ 
är, men som trots det inkluderar samtliga hållbarhetsaspekter. Företagens definitioner 
har däremot varit mer anpassade efter organisationerna och vad de har för 
marknadsområden: 
 

• Norrmejerier har ett genomgående tema för sin verksamhet, att göra gott för 
Norrland, som innefattar mejeriets ansvarstagande när det kommer till 
miljöfrågor samt den ekonomiska och den sociala aspekten. 
 

• Arvid Nordquist definierar hållbar utveckling precis enligt den definition som 
finns i Bruntlandsrapporten, som handlar om att dagens behov inte får äventyra 
framtida generationers behov. 

 
• Spendrups definierar enligt Global Compact, som innefattar de 10 

grundläggande principerna för vad hållbar utveckling är. 
 

• Norrporten definition på hållbar utveckling är att företaget med minsta möjliga 
miljöpåverkan på samhället ska bidra med både social och ekonomisk nytta. 

 
• Jernhusen utgår från riktlinjer som kallas för hållbart företagande i sin 

verksamhet, som omfattar tre dimensioner av begreppet hållbar utveckling; 
ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet som gemensamt och ömsesidigt 
stödjer varandra för att skapa långsiktig och hållbar samhällsutveckling. 

 
• Helsingborgshem arbetar utifrån ett strategiskt val som säger vad hållbarhet 

innebär, vilket är att företaget ska arbeta mer strategiskt med hållbarhetsarbetet i 
samtliga tre dimensioner, för att bland annat minska företagets ekologiska 
fotavtryck och skapa mer socialt robusta bostadsmiljöer. 

 
Samtliga definitioner inkluderar den sociala, miljömässiga och den ekonomiska 
aspekten, de utgår från samma bas men har utgångspunkter som är mer anpassade efter 
organisationerna som gör att målen skiljer sig dem mellan. Borglund (2012, s. 19) 
förklarar att företagens ansvarstagande, kan skilja sig mellan länder beroende på 
exempelvis landets värderingar och normer, gränsdragningen för hur stort ansvar som 
företagen har kan därför skilja sig. Nu verkar samtliga organisationer i Sverige, vissa är 
även verksamma i andra länder, men de har olika marknadsområden och har olika 
förutsättningar för att angripa hållbarhetsfrågorna. Gray (2010, s. 57) betonar att ett 
’hållbart samhälle’ inte har en slutgiltig position som kan uppnås, utan det är ett synsätt 



45 

som bygger på olika aspekter så som kunskap, politik, allmän uppfattning, normer och 
värderingar, som involverar samtliga människor och aktörer på marknaden och i 
samhället. Studien har visat att företagens bidrag för att främja en hållbar utveckling, 
görs genom att respektive företag fokuserar på områden där de har störst möjlighet till 
att påverka och göra mest nytta för samhället. Dessa aktörer tar hållbarhetsfrågan på 
stort allvar, de utför hållbarhetsinsatser till större och mindre omfattning, men 
ambitionen är att det ska vara en kontinuerlig process som ständigt utvecklas.  

6.2 Hållbarhetsredovisning 
En positiv inställning finns för hållbar utveckling genom en ökad medvetenhet, det är 
även viktigt att redovisningen av företagets prestationer och hållbarhetseffekt också ska 
generera lönsamhet för verksamheten. Genom detta har även en del organisationer 
lyckats uppnå bättre arbetsrutiner vad gäller deras hållbarhetsfrågor. (Carlson Ingdahl & 
Påhlsson, 2015, s. 8) Av företagen som medverkat i studien har det varierat kring hur 
länge de har upprättat en hållbarhetsredovisning av något slag. Hållbarhetsfrågan har 
fått en mer integrerad roll inom företagen och påverkar idag hela organisationen. Många 
företag ansåg att förr var huvudfokusen på det reaktiva arbetet, att åtgärda redan skedda 
saker, till att det idag har blivit mer proaktiv och förbyggande. Hållbarhetsarbetet hos 
företagen har blivit mer sammanhängande arbete mellan alla olika delar som rör 
hållbarhet, företagen arbetade förr mycket med frågorna var för sig inom olika delar i 
företaget, men har idag blivit allt mer integrerade med varandra. Detta för att få arbetet 
att bli mer sammankopplat och för att kunna arbeta i ett bredare perspektiv. 
 
Allt fler företag vill göra sina företag hållbara då företag har förväntningar från deras 
intressenter, detta för att skydda miljön och tillämpa social rättvisa men även ge en 
långsiktig lönsamhet för företaget. (GRI G4, uå) Studien visar att företag frivilligt har 
ökat deras hållbarhetsarbete och detta anser vi beror på att hållbarhetsfrågorna har fått 
en betydligt större roll inom samhällets alla områden. Även om företagen frivilligt har 
ökat deras arbete anser vi att det till stor del beror på att de vill vara en legitim del av 
samhället och därmed anpassar sig efter dess förväntningar och krav. 
 
GRI som tidigare nämnts är ett ramverk som ger stöd till företagen hur de ska upprätta 
deras hållbarhetsarbete (Westermark, 2014, s. 57). Där G4 är den fjärde uppdateringen 
av GRI som gör hållbarhetsarbetet mer effektivt (GRI G4, u.å). Det vi kunde se i 
studien är att det varierar i vilka riktlinjer företag redovisar efter. Tre av de sex 
intervjuade företagen använde sig idag av GRI som riktlinjer, och ett företag hade GRI i 
bakgrunden och kollade lite på när de redovisade men de använde sig inte av det fullt ut. 
Norrmejerier ska börja med en tydligare struktur för deras hållbarredovisning och med 
största sannolikhet kommer de välja GRI som ramverk. Det vi kan se utifrån detta är att 
GRI är det vanligaste ramverket bland företag att använda sig av. Det ger en antydan att 
GRI fungerar bra och är det bästa alternativet som företag har för att få en bra struktur 
när de redovisar deras hållbarhetsarbete.  
 
För att främja hållbarhet säger TBL att företag måste redovisa icke-finansiell såväl som 
en finansiell aspekt, det vill säga att redovisningen måste omfatta de tre 
hållbarhetsaspekterna. Detta är för att eftersträva att det finns en balans mellan dessa tre 
plan, vid obalans missgynnas hållbarheten. (Frostenson et al., 2015, s. 10) 
Hållbarhetsredovisningen ska ta upp både positiva och negativa aspekter på resultatet 
kring hållbarhet inom organisationen där syftet är att uppnå transparens, 
hållbarhetsredovisningen ska ge företagets interna och externa intressenter information 
om vad de åstadkommit i deras arbete för hållbar utveckling (FAR, 2014). Studien visar 
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att fördelarna med att upprätta en hållbarhetsredovisning anser företag vara att de visar 
att de tar ett samhällsansvar, företagen får även upp frågorna som rör hållbarhet i deras 
verksamhet så de kan arbeta mer med dem. Det vi också kan se i studien är att genom 
att företag upprättar en hållbarhetsredovisning så är de öppen med vad de gör och på så 
sätt undviker svåra situationer där de måste försvara sig eller ta fram uppgifter som 
efterfrågas. En annan fördel som vi kan konstatera är att hållbarhetsredovisningen även 
blir ett verktyg för företagen när de ska arbeta med frågor gällande hållbarhet, de skapar 
därigenom också en viss transparens som de långsiktigt tjänar på.  
 
Frikopplingen mellan redovisningens innehåll och att utföra hållbarhetsprestationer 
indikerar på att många företag möjligen rättar sig och gör det som krävs enbart på grund 
av nya direktiv och för att påverka legitimiteten (Carlson Ingdahl & Påhlsson, 2015, s. 
8). En svårighet med hållbarhetsredovisningarna som vi kan se i studien är att det i 
dagsläget inte finns så mycket praxis, vilket gör att det finns tolkningsutrymmen för 
företagen vid redovisningen. En annan sak som vissa företag i studien kunde se som ett 
problem var att det hela tiden händer så mycket kring hållbarhet och utvecklingen hela 
tiden går framåt, vilket kan göra att det är svårt för företagen att hänga med i 
utvecklingen och anpassa sig efter den. Någonting som företagen var överens om var att 
de trodde att större företag kunde se fler svårigheter med hållbarhetsredovisningen, då 
det blir ett betydligt mer omfattande arbete för dem att samla in och sammanställa all 
fakta. De intervjuade företagen menade således att det i deras verksamheter inte fanns 
betydande svårigheter då de är så pass små företag och har lättare att arbeta med det.   
 
Regeringen tror att hållbarhetsredovisningen som ett verktyg för företagen kommer leda 
till en förbättring vad gäller att företagens insatser och få en positiv effekt på 
hållbarhetsarbetet. Prestationsindikatorer ska upprättas vilket gör att företagens 
aktiviteter blir mätbara och kan följas upp, regeringen anser att 
hållbarhetsredovisningen kommer leda till att företagen utökar sina insatser vad gäller 
hållbarhetsarbete. (Westermark, 2014, s. 15) Även om många företag redan idag 
upprättar en hållbarhetsredovisning, kommer fler företag blir tvingade att börja med 
detta arbete och vissa företag kommer att få göra förändringar i utförandet av deras 
hållbarhetsredovisningar om lagförslaget går igenom. Det kommer bli tydligare i hur 
företag ska redovisa kring hållbarhet och därmed kommer det leda till att det blir bättre 
rutiner och standard hos företagen. Om lagen går igenom kan vi se i studien att 
företagen tror att intresset och fokus för hållbarhetsfrågorna kommer öka, både från 
företagens sida men även utifrån. Dock kan vi se att vissa företag anser att det finns en 
risk att effekten av lagförslaget kan komma att bli sämre än vad som är förväntat. En 
intervjuperson beskriver sin syn om att inte få gå den frivilliga vägen:  
 
“...annars sprider det mest dålig energi i bolaget som någonting man måste göra men 

som inte får så stora effekter...” 
 

Att det i själva verket inte genererar det som hoppats, utan att det mest blir en tvingande 
papperseffekt. I studien kan vi även se att lagförslaget inte skulle leda till att alla 
redovisar på samma sätt då lagen inte ser ut att ge en tydlig mall för hur det ska 
redovisas. Det kommer variera i hur omfattande redovisningarna är beroende på 
komplexitet hos företagen, och vad de väljer att presentera.  
 
I hållbarhetsredovisningen ska man kunna jämföra resultat mellan andra organisationer 
och jämföra över tid, man ska även kunna bedöma och jämföra resultatet i 
hållbarhetsredovisningen mot standarder, normer, lager och regler (FAR, 2014). Studien 
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visar att det genom ett eventuellt laginförande, där det blir en standard för hur 
hållbarhetsredovisningen ska upprättas skulle leda till att det då skulle gå att jämföra 
hållbarhetsredovisningarna mellan olika företag. I dagsläget anser företagen att det kan 
vara svårt att jämföra sig med andra, det kan variera mycket i utförandet vilket gör att 
det inte är överförbart. Carlson Ingdahl & Påhlsson (2015, s. 8) uppmärksammar en 
problematik som finns är att företagen kan välja vilket urval av hållbarhetsindikationer 
de vill använda sig av, vilket försvårar om inte omöjliggör jämförbarheten mellan 
företagen. Företagen anser dock att det inte skulle gå att jämföra företag med varandra 
om det finns tolkningsutrymmen eller en viss frihet i företagens val av olika variabler. 
Studien visar att företagen anser att en förutsättning för att kunna jämföra olika företag 
med varandra är att hållbarhetsredovisningarna har tydliga mätvärden, att det inte bara 
är en ’berättande’ rapport utan att det visar värden som är mätbara. Att det ska kunna gå 
att jämföra företag med varandra när det gäller hållbarhetsredovisningar är någonting 
som studien visar är viktigt och önskvärt för företagen, samt att det skulle medföra att 
hållbarhetsredovisningen skulle bli mer betydelsefull.  

6.3 Frivillig rapportering 
Företag måste idag ta ansvar över nya aktörer och intressenter och deras intressen, detta 
då företag blir allt mer utsatta för frågor gällande hållbarhet, miljö och mänskliga 
rättigheter (Andriof, 2002, s. 19-20). I studien kan vi se att hållbarhetsfrågor kryper in 
överallt, inom företaget, i samhället och i människors liv. Att hållbarhetsfrågorna får allt 
större plats i samhället och inom företagen menar intervjupersonerna också är en stark 
bidragande faktor till att företag arbetar med hållbarhetsfrågor. Då hållbarhet får allt 
större plats och ses som allt viktigare, blir hållbarhetsredovisningen ett verktyg för 
företagen att arbeta med. 
 
Institutionella regler uppkommer från den ökade komplexiteten i organisationernas 
miljö, de institutionella regler som finns i organisationen används för att få stabilitet, 
resurser, legitimitet och för att organisationen ska kunna öka sina chanser att överleva 
(Meyer & Rowan 1977, s. 340). Studien antyder att det många gånger skulle ses som ett 
bättre stöd om det fanns riktlinjer för företagen att förhålla sig till, så det skulle vara 
tydligt hur företagen ska anpassa sig till frågor gällande hållbarhet. Studien visar att 
många gånger kan företagen uppleva att myndigheter inte riktigt förstår komplexiteten 
med arbetet kring hållbarhet och rapporteringen av det. Att företag ska följa vissa 
riktlinjer och utföra arbetet på ett speciellt sätt, men att det även ska generera saker för 
företaget och vara genomförbart. Många gånger kan företag se att regleringar inte ger 
den effekten som förväntas, att det kostar mer än det smaker för företaget. Det blir bara 
högre kostnader och mer arbetet för företagen men de får ingenting tillbaka.  
 
Organisationer kan minska samhällets oro genom att strategiskt offentliggöra sina 
handlingar (Deegan, 2002, s. 298).  Andriof (2002, s. 9) anser att i samhället är de 
företag som är mest framgångsrika, de företag som utöver lagar och regler inser att de 
har ansvar över flera andra aktörer, företaget och dess alla intressenter skapar 
tillsammans grunden för ansvarstagande genom engagemang och lyhördhet. Alla 
företag i studien var överens om att företag frivilligt väljer att redovisa en 
hållbarhetsredovisning beror på att företag vinner på att visa upp det de gör och får 
fördelar av det. Att det gynnar företagen då de ger en transparens och att de öppet visar 
vad och hur de arbetar med frågor gällande hållbarhet. Något som har utökats de senaste 
decennierna är att samhället förutsätter att företagen ska ta sitt ansvar utifrån flera 
aspekter (Borglund et al., 2012, s. 14). Genom att upprätta en hållbarhetsredovisning 
ansåg företagen att de kan kommunicera deras arbete både internt och extern på ett 
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enkelt och bra sätt. Företag som upprättar en hållbarhetsredovisning vill profilera sig 
och visa att de gjort ett ställningstagande anser intervjupersonerna. Studien tyder på att 
företag som visar framfötterna framstår som en bra aktör på marknaden, och att företag 
visar att de engagerar sig och tar ansvar för samhället de verkar inom gör att de utifrån 
anses vara bra företag. 
 
Deegan (2002, s. 293) anser att företaget kan få konsekvenser för att de inte är lyhörda 
för vad som ligger i samhället intresse, om samhället uppfattar att företaget inte tar sitt 
ansvar för sin verksamhets påverkan på miljön och samhället. Det vi kan se i studien 
och som alla företag anser, är att företag påverkar den omliggande miljön och samhället 
som de är verksamma inom, vilket gör att alla företag bör arbeta med hållbarhetsfrågor. 
Det är inte bara stora företagen inom specifika branscher som har krav och 
förväntningar på sig, utan det har alla företag idag då konsumenter och andra 
intressenter tycker att det är en allt viktigare fråga. För att företag ska kunna överleva 
och finnas kvar långsiktigt kan vi se att företag måste de arbeta med dessa frågor. 
Denna studie visar att om företag väljer att inte arbeta med hållbarhetsfrågor ses det 
som misstänksamt utifrån, och gör att det kan ses som att företag vill dölja någonting 
eller helt enkelt inte tar det samhällsansvar som förväntas av dem. Det är viktigt för så 
väl utomstående parter som inom stående parter att se att företag bidrar till miljöns- och 
samhällets överlevnad, att företagen är en del i hållbarhetsprocessen. 
Hållbarhetsredovisningen gör också att företag undviker att hamna i svåra situationer 
där de måste försvara hur de arbetar med hållbarhet, genom att i förväg redovisa en 
hållbarhetsredovisning. 
 
Intressentteorin har som grund att företag inte kan överleva om deras intressenter inte 
generar något värde från företaget. Företag har många olika intressenter med olika stor 
inverkan på företagets verksamhet. Campbell (1997, s. 449) Företagen i studien var 
överens om att det är intressenterna som är avgörande för företagens överlevnad vilket 
gör att de måste anpassa sig efter dem. Lagstiftare och aktieägare är två intressenter med 
stort inflytande på företagen, dock måste företag hela tiden vara vaksamma på alla sina 
intressenters krav (Campbell 1997, s. 449). Studien visar att de interna intressenterna, så 
som ägare, har ett stort inflytande kring hållbarhetsarbetet inom företagen. Vi kunde se 
att de som hade ägare som satt i styrelsen hade stort inflytande på hållbarhetsarbetet och 
kom med riktlinjer hur det skulle arbetas med dessa. Medarbetarna har även fått en allt 
större inverkan på hållbarhetsarbetet, att de vill arbeta i ett företag som tar ansvar för 
dessa frågor.  Det vi kan se i studien är att företagen även tar i beaktning och engagerar 
sina medarbetare för att få hållbarhetsfrågorna mer integrerade i hela organisationen.  
 
Huvudfokusen hos företag bör vara att skapa diskussion kring hållbarhet och öka det 
sociala ansvaret (Westermark, 2013, s. 22-23). Intervjupersonerna var eniga om att det 
har blivit allt viktigare för konsumenter att veta vad det som vi konsumerar eller 
använder oss av, har för ursprung eller hur det påverkar den omliggande miljön. Allt 
från hur livsmedel produceras till hur miljön, i och omkring fastigheter påverkar miljön 
och samhället. Relationen mellan organisationen och dess intressenter sträcker sig långt 
utanför bara relationen mellan företaget och dess aktieägare (Andriof, 2002, s. 19-20). 
Studien visar att företag lyssnar mycket på deras externa intressenter och tar hänsyn till 
deras tankar och åsikter så gott de går, när det gäller deras hållbarhetsarbete. De externa 
intressenter som alla de intervjuade företagen såg som deras största och viktigaste, var 
deras kunder, inom livsmedelsföretagen även deras konsumenter. Att kunder och 
konsumenter är de som har störst inflytande på företagets hållbarhetsarbete ansåg alla 
företag vara på grund av att den ökade medvetenheten hos dem kring hållbarhet och 
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miljö. Studien visar att alla samarbetspartner som företag har, ställs det också större 
krav på, detta för att allt de gör påverkar företaget och dess hållbarhetsarbete. 
 
För att organisationer ska kunna säkerhetsställa att de arbetar inom ramarna för normer 
och värderingar inom det samhälle de är verksamma inom, arbeta de kontinuerligt för 
vara en legitim del av samhället. Det kräver att organisationen är lyhörd och flexibel då 
samhällets normer och värderingar är under ständig förändring. (Brown & Deegan, 
1998, s. 22-23) I studien framgår det att företagen vill anpassa sig efter normer och 
värderingar i samhället och föregå med gott exempel, men de vill inte vara företrädare 
och skapa nya trender på marknaden. Det kan ställas krav på företag från omgivningen 
och företaget belönas då de anpassat sig efter åsikter, normer, regler och värderingar 
som omgivningen ställt (Hatch, 2002, s. 108). Hållbarhets- och miljöfrågorna blir en 
måstefråga som det förväntas att alla företag ska engagera sig inom. Intervjupersonerna 
menar att ingen kan motstå den ökade medvetenheten och engagemanget kring dessa 
frågor, vilket gör att hållbarhet och miljö mer eller mindre blir oundvikligt för företaget 
att arbeta med och visa upp hur de bedriver hållbarhetsarbetet. Studien antyder att det är 
inom livsmedelsbranschen normer och värderingar från samhället har störts påverkan på 
företagen, inom fastighetsbranschen fanns det också en viss påverkan kring detta men 
det var inte alls i lika stor utsträckning. När organisationer ändrar sin inre struktur och 
anpassar sig för att omgivningen ändras i och med dess komplexitet, har organisationen 
samma form som sin omgivning och är isomorf med den (Hatch, 2002, s. 344).	  Att det 
är inom livsmedelsbranschen det syns mest påverkan från normer och värderingar, kan 
kopplas till att det har varit en ständig diskussion gällande livsmedelsproduktionen 
kring hållbarhet. Även att människor blir allt mer medvetna om vad de konsumerar för 
livsmedlen och dess påverkan på både kroppen och miljön, anser vi är en bidragande 
faktor till att det påverkar livsmedelsföretagen mest. Livsmedlen ska många gånger 
exempelvis vara ekologiskt, ha vissa miljömärkningar, vara hälsosamt eller likande, det 
gör att normer och värderingar syns tydligare hos livsmedelsföretagen än hos 
fastighetsbolagen. Vi anser också att livsmedel är någonting som människor lättare kan 
påverka i sin vardag, genom att lättare kunna välja andra alternativ om de inte uppfyller 
kraven som de har förväntningar om. Många gånger anser vi att det kan vara svårt för 
människor själva att påverka och ta ställning till vissa saker inom fastighetsbranschen, 
då det kan vara så att de inte kan påverka beslutet om att vistas i en viss fastighet eller 
att det inte är lika lätt att byta ut det mot ett annat alternativ som ändå ska vara 
likvärdigt och uppfylla kraven som förväntas.  
 
En förutsättning för att företag ska vara en legitim del av samhället är att sociala normer 
genomsyrar organisationen och där samhällskontraktet är centralt (Chelli et al., 2014, s. 
283). Företaget kan få konsekvenser för att de inte är lyhörda för vad som ligger i 
samhället intresse, exempelvis kan produktefterfrågan minskas (Deegan, 2002, s. 293). 
Det studien visar på är att det anses variera kring samhällets stöd om hållbarhetsfrågor 
inom alla företag, vilket stöd de får samt i vilken utsträckning. Även om alla företag var 
inne på att det fanns ett visst stöd från samhället var det till övervägande del så att stödet 
inte ansågs som stort. Inget ekonomiskt stöd kunde någon av intervjupersonerna se 
finnas för att engagera sig i hållbarhetsfrågor, varken i bidragsform eller att det skulle 
ge bättre betalt för deras produkter eller tjänster. Det som uppmärksammats är att det 
finns mycket krav från samhället men att det inte alls finns lika mycket stöd. Många 
gånger ansågs det bli tydligare när företag gjort fel än när de gjort någonting bra, att 
först då tar människors ställning, men inte innan. 
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6.4 Strategi 
Strategi som plan 
Organisationers mål ska definieras och tydliggöras och utgå från ett tidsperspektiv, det 
ska utgöra grunden för organisationers strategier och processer. Det omfattar 
arbetsrutiner såväl som planering. (Bengtsson & Kalling, 2012, s. 7) Ansoff (1971, s. 
31) betonar att företag bör planera och se ur ett långsiktigt perspektiv, att enbart 
använda sig av kortsiktiga mål och eftersträva vinster som kan genereras på kort sikt, 
gör att företag hamnar i riskzonen vilket bör beaktas. Vår studie visar att samtliga 
företag använder sig av långsiktiga mål i sin affärsplanering, men vad som definieras 
som ’långsiktiga mål’ skiljer sig mellan företagen. De flesta företag hade satt sina 
långsiktiga mål till ett tidsperspektiv på 3-5 år, men använder sig av delmål som är på 
ett årsbasis. Två av fastighetsbolagen har däremot långsiktiga mål som sträcker sig ända 
till år 2050, dock arbetar de huvudsakligen med delmål i sina verksamheter. De 
långsiktiga målen sätts av styrelsen och är mer företagsövergripande, och tillämpas som 
riktlinjer för organisationerna och går att urskilja i processerna. Hur de långsiktiga 
målen bryts ner till delmål avgörs inom respektive enhet eller affärsområde inom 
organisationen, där är målen mer konkreta och detaljerade med varierande tidshorisont. 
 
Vikten av långsiktighet går framförallt att se vid Norrmejerier, som är en ekonomisk 
förening. Böndernas överlevnad hänger på långsiktigt agerande, om Norrmejerier skulle 
utgå från kortsiktig målsättning skulle det äventyra dessa småföretagares existens. 
Tillsammans äger bönderna mejeriet, vilket medför en tät dialog mellan ägarna och 
ledningen angående den ekonomiska aspekten. Denna typ av känslighet går inte att 
skönja hos de resterande företagen som ingår i studien, även om de använder sig av 
långsiktiga mål. Detta kan förklaras av de skillnader som finns i ägarförhållandena, när 
känsligheten är betydligt större för en ekonomisk förening där samtliga medlemmar 
utgör verksamhetens ägare, men som även står bakom för processerna. Ansoff (1971, s. 
24) betonar att i sin verksamhetsplanering utgår redan etablerade företag utifrån ett 
längre perspektiv för att eftersträva tillväxt. Som redan har konstaterats, är att samtliga 
företag har utgått från långsiktighet men detta kan även förklaras av att företagen inte är 
unga företag, som har en tendens att agera kortsiktigt. 
 
Företagens mål är det som ska genomsyra hela organisationsstrukturen och genom att 
identifiera och klargöra målen skapas en drivkraft som ligger bakom processerna. 
(Ansoff, 1971, s. 31). Intervjupersonerna beskriver hur hållbarhetsmålen som styrmetod 
har utvecklats, företagen har till en början fokuserat på att göra vissa åtgärder för 
hållbarhet, det har varit insatser som har gått att urskilja från den dagliga verksamheten. 
Dock har hållbarhetsmålen övergått till att integrera hela verksamhetens processer, från 
att ha varit frågor som funnits med i bakgrunden har ämnet övergått till att vara en del 
av verksamheternas utgångspunkt, vilket gör att de finns med i de övergripande målen. 
Huruvida hållbarhetsfrågans förekomst i verksamhetsmålen skulle utgöra en högre 
kostnader för företag som väljer att engagera sig, ansågs inte stämma. Samtliga 
intervjupersoner lyfte fram att initialt kan företag få högre kostnader om man ser från ett 
kortsiktigt perspektiv, genom att det kan kräva omställningskostnader eller att företag 
måste rekrytera personal, men det måste betraktas som en långsiktig investering för 
verksamheten. Även om det inte betalas igen omedelbart, kan riskminimering och 
effektivisering av verksamheten ske, om hållbarhetsfrågan inkluderas i företagsmålen. 
En av intervjupersonernas syn på kostnadsfrågan är att inget företag skulle göra saker 
som gör att de går i konkurs, det handlar om en omställning till nya affärsmodeller för 
att få ihop det så det blir långsiktigt hållbart.  Detta resonemang ligger i linje med 
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Ansoff (1971, s. 12), han poängterar att företag måste ta hänsyn och utgå från den 
resursram som verksamheten har till förfogande och att de måste ställa upp mål som 
förhåller sig till resursramen. Det vi kan se är att samtliga företag sätter upp realistiska 
mål och förhåller sig till de förutsättningar som respektive företag har. Studien visar 
även att hållbarhetsinsatser inte enbart handlar om att göra det som förväntas av 
samhället. Att företag implementerar hållbarhetsfrågan i deras affärsmål är en strategi 
för att dels reducera kostnader, även om det inte betalar sig omedelbart måste det 
betraktas utifrån ett långsiktigt perspektiv. Vi kan även se att det är en strategi för att 
effektivisera verksamheternas processer. Hållbarhetsarbetet kan få ännu större roll och 
betydelse i verksamheterna, när det ses som ett kompletterande verktyg för företagens 
risk management, istället för att enbart se det som ett bidrag till samhället. 
 
Strategi som position 
Organisationer har generellt en strävan av att vinstmaximera, vilket kan vara på 
bekostnad av både miljö och samhället på grund av den strategi som tillämpas för att nå 
målen (Bengtsson & Kalling, 2012, s. 10). Porter och Kramer (2006, s. 88) framhäver 
att när företag implementerar hållbarhetsfrågan i sina strategier kommer det att leda till 
ett ömsesidigt samspel med samhället. Resultatet av att positionera verksamheten som 
ett hållbart företag, är att företagen kommer kunna differentiera sig och bli mer 
konkurrenskraftiga på marknaden, samtidigt som det kommer generera positiva effekter 
för samhället i stort. (Porter & Kramer, 2006, s. 88) Studien visar att intervjupersonerna 
är eniga om att hållbarhetsarbetet leder till en bättre position på marknaden, att företag 
engagerar sig i hållbarhetsfrågor är något som samhället förväntar sig och idag är det 
mer ett krav än ett undantag, samtidigt vill företagen på eget initiativ ta ansvar för sina 
verksamhetsprocesser eftersom de ser fördelarna med det. Detta bekräftar det Porter och 
Kramer (2006, s. 88) betonar, att möjligheter kan skapas för företag om de och 
samhället delar samma värdegrund, förutsatt att det finns fördelar för båda parter att 
hämta. Att hållbarhetsarbetet har positiva effekter är samtliga företag eniga om, dock 
var det inte lika tydligt om det skulle innefatta vinster. Hur vinster kan genereras, hur 
det ska kunna mätas och var inom företaget är det som vinsterna tillfaller, är några av de 
frågeställningar som uppkom. Ett av livsmedelsföretagen är däremot helt övertygad om 
att hållbarhetsarbetet har lett till ökad lönsamhet, eftersom en försäljningsökning har 
skett vad gäller en produkt som är 100 % certifierat och klimatkompenserat. Detta är till 
följd av den utveckling som har skett på marknaden och att efterfrågan har stigit, vilket 
har gjort att företaget har kunnat utöka sina marknadsandelar. Genom att implementera 
hållbarhetsfrågan i sina strategier och positionerat företaget som ett hållbart företag, har 
lett till tillväxtmöjligheter. Ett annat företag inom livsmedel, framhäver även en annan 
aspekt, att hållbarhetsarbetet inte får något värde om det inte kommuniceras ut, därför är 
verksamhetens positionering av hög prioritet. Dock ansåg ett av statliga 
fastighetsbolagen att även om det möjligen ger en bättre position på marknaden är 
företaget i fråga redan väldigt dominanta på sin marknad, att jaga marknadsandelar är 
därför inget som eftersträvas. Deras fokus ligger på att skapa största möjliga nytta för 
pengarna, vilket ger bolaget en helt annan handlingsfrihet. 
 
Det underliggande syftet varför företag väljer att positionera sig som ett hållbart företag 
skiljer sig mellan branscherna. Livsmedelsföretagen, oavsett företagsform, är mer 
benägna till att nå ut om deras hållbarhetsinsatser från en konsumentaspekt, detta kan 
samtidigt ses som förståeligt vid tanke på att de är mer vinstdrivna och befinner sig i en 
mer utsatt bransch med större konkurrens, till skillnad från fastighetsbolagen. 
Förklaringen till skillnaden kan även vara att två av fastighetsbolagen är mer styrda av 
sina ägare, det vill säga staten, det är deras främsta intressenter och att maximera 
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bolagens nytta i samhället är det som är i huvudfokus, samtidigt som de verkar på en 
mer stabil marknad än vad konsumentföretagen gör. 
 
Enligt Porter (1983, s. 64) måste organisationer bevaka vad som sker och göra en 
omvärldsanalys, för att anpassa sig till den utveckling som sker. Företag bör se vilken 
positionering det har i förhållande till övriga aktörer på marknaden, både befintliga och 
potentiella konkurrenter som finns, och anpassa sig utifrån konkurrenternas agerande. 
Intervjupersonerna beskrev dock att andra företag hade en inverkan på organisationens 
hållbarhetsarbete, men utifrån en annan aspekt som inte hade med konkurrens att göra. 
Ett av livsmedelsföretagen arbetar mycket med sina underleverantörer för att hålla se till 
nya tekniska lösningar för att effektivisering. Även ett av fastighetsbolagen ställer sig 
positivt till andra företag inom samma bransch, företaget ser det som en möjlighet till 
att lära sig och anamma nya metoder för att förbättra hållbarhetsarbetet inom sitt eget 
företag. Hållbarhetsarbete omfattar organisationer intern såväl som externt, räckvidden 
kan vara gränslös beroende på hur mycket företagen väljer att engagera sig i frågan. Ett 
av företagen beskriver konkurrensen enligt följande: 
 
”Det finns en hälsosam konkurrens som gör att företagen stimulerar varandra till att bli 

ännu bättre...” 
 

Vår studie visar att när det kommer till marknadspositionering vad gäller hållbarhet, ser 
företagen inte det som ett konkurrensvinnande koncept, snarare som en metod att 
förbättra den egna verksamheten. Det samspel som uppstår mellan aktörer på 
marknaden integrerar hållbarhetsarbetet, vilket vi anser även kan leda till nya 
affärsmöjligheter för verksamheterna. Samarbete med leverantörer och 
samarbetspartners är en förutsättning för att företagen ska kunna uppfylla sina egna 
hållbarhetsmål. Exempelvis Norrmejerier, för att ett samarbete med IKEA skulle vara 
möjlig var de tvungna att lämna in ett intyg och redovisa hur deras hållbarhetsprocesser 
ser ut. Detta visar vikten av att hållbarhetsinsatser görs och att samarbetspartners ställer 
krav på varandra, vilket kan vara till företagens nackdel att avstå från det helt. Det finns 
en positiv inställning till andra företag, genom bevakning, extern kommunikation och 
samarbete, kan tekniska lösningar och effektivisering av hållbarhetsinsatserna 
genereras. Att använda hållbarhet som en strategi för att eftersträva marknadsandelar, 
tycks därmed vara sekundärt. Porter et al. (1983, s. 64) framhäver att företag kan 
ignorera att se över sina konkurrenter, eftersom det kan se svårigheter med analysen och 
innefattar en tidskrävande process, vilket har en negativ effekt på företagets 
tillväxtmöjligheter. Detta kan förklara varför man inte ser utifrån den aspekten, men vi 
vill understryka att studien har företagens hållbarhetsarbete i fokus, respondenterna kan 
ha valt att besvara enbart utifrån det perspektivet och inte utifrån verksamheten i sin 
helhet. 
 
Strategi som process 
Enligt Mintzberg (1978, s. 935) tar företagets strategi sin form genom att en serie av 
beslut som fattas inom verksamheten över en viss tid och omfattar ett specifikt område. 
Strategi som process visar beslutsfattarnas roll och betydelse i företaget och förklarar 
strategiprocessernas förhållningssätt till de händelser som företaget möter och påverkas 
av (Bengtsson & Kalling, 2012, s. 9). Studien visar att hållbarhetsfrågorna är något som 
diskuteras uppe i styrelsen inom respektive företag, dock fanns det en oklarhet hur 
frekvent frågan kommer upp på agendan vid styrelsemötena. De intervjupersoner som 
hade insyn på hur regelbundet det sker, svarade att det förekommer allt från minst en 
gång per år, vid 2 av 7 styrelsemöten eller att de är aktiva i allra högsta grad. Men i det 
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sistnämnda fallet är en av styrelsemedlemmarna även företagets VD, vilket kan vara en 
förklaring till att hållbarhetsfrågorna diskuteras mer frekvent jämfört med i de övriga 
företagen, i det företagen bestämmer styrelsen även vilka strategier som ska tillämpas 
för att nå hållbarhetsmålen. I samtliga företag är det styrelsen som utformar de 
övergripande hållbarhetsmålen, sedan har varje enhet, avdelning eller en särskild tillsatt 
grupp inom företaget, befogenhet att göra upp delmål för att de långsiktiga målen ska 
nås. 
 
Studien visar att företagen har mer eller mindre utvecklade organisationsstrukturer vad 
gäller hållbarhetsarbetet. Styrelsen sätter de övergripande målen, dock visar studien att 
när det kommer till fördelningen av hållbarhetsarbetet och det huvudsakliga ansvaret 
tilldelas det på olika sätt. Det mest förekommande är att det finns en hållbarhetschef 
eller miljösamordnare som har tilldelats det huvudsakliga ansvaret. Dock saknas det en 
sådan befattning inom ett av de statliga företagen, där finns det däremot en miljöstrateg, 
men det är en i ledningen som arbetar i huvudsak med hållbarhetsfrågorna parallellt 
med sina andra arbetsuppgifter. Vi kan även se att de flesta företag har tillsatt en 
särskild avdelning eller grupp som fokuserar på hållbarhetsfrågor.  De som ingår i 
denna grupp är en person från varje marknadsområde som sammankallar möten i snitt 
en gång i månaden, för att diskutera lägesstatus kring hållbarhetsarbetet, vad som har 
gjorts hittills och vad som ska fokuseras på här näst. Anledningen till att denna grupp 
har utformats är för att företagen vill kunna få expertis från samtliga områden. Detta 
öppnar upp för fler infallsvinklar och gör att engagemanget inte enbart är kopplat till en 
specifik person inom företaget, vilket i sig utgör en strategi från företagets sida för att 
hantera hållbarhetsfrågorna, genom att involvera hela organisationen. 
 
Minzberg (1978, s. 941) poängterar att företagsledningens uppgift är att leda 
organisationen i rätt riktning vilket medför att verksamheten ständigt måste anpassa sig, 
strategiprocesser kan därför inte se som en fixerad plan med en specifik utformning. Vi 
kan se att samtliga hållbarhetsfunktioner för en ständig dialog med företagsledningen 
om det fortlöpande hållbarhetsarbetet, men med en viss frikoppling. Utformning av 
delmål, vilka frågor som ska aktiveras och fatta beslut gällande hållbarhetsfrågor är 
något som ingår i ansvaret, vilket inrymmer en handlingsfrihet. Genom detta kan 
verksamhetens processer lättare anpassas i förhållande till vad respektive 
marknadsområde möter. Vi anser att genom att företagsledningen delar ansvaret för 
hållbarhetsarbetet, är en strategi som kan generera att processerna effektiviseras inom 
samtliga marknadsområden när det är fler som involveras. 
 
Något som har framkommer av studien är att hållbarhet som ämne är något som inte 
kommuniceras intern inom verksamheten till högre omfattning. De som omfattas är 
framförallt de som har det som huvudsakligt ansvarsområde eller har högre befattning 
inom marknadsområdet. En viss återkoppling ges till övrig personal i samband med när 
exempelvis kvartalsrapporterna redovisas, eller ett årligt besök av VD:n genomförs där 
hållbarhetsfrågor uppmärksammas. Samtliga anställda bidrar till företagens 
hållbarhetsinsatser eftersom det är integrerat i deras arbetsuppgifter, men 
medvetenheten kring organisationens hållbarhetsfrågor och vad som är aktuellt och sätts 
i fokus för stunden tycks vara relativt låg. Det är inget som kommuniceras frekvent 
inom flera verksamheter på ett effektivt sätt i dagsläget. När frågan ställdes till 
intervjupersonerna om hållbarhetsfrågorna tas upp internt inom företaget, vid 
exempelvis vis personalmöten, svarade några av intervjupersonerna att det inte var 
något som gjordes i dagsläget men kan komma att utvecklas, medan ett annat företag 
svarade att det finns brister i den interna kommunikationen om man ser till hela 



54 

verksamheten. Företagen skulle dock kunna förbättra sina processer genom att upplysa 
och involvera hela personalstyrkan. Ansoff (1971, s. 31) poängterar, att företagens mål 
är det som skapar en drivkraft som ligger bakom processerna. Företagen arbetar ständigt 
med sina långsiktiga mål som riktmärke och som driver processerna framåt, men genom 
att öka medvetenheten inom hela organisationen mer frekvent, skulle kunna leda till att 
företagens hållbarhetsinsatser får ännu större effekt och skapa ett utökat engagemang, 
som leder till att hållbarhetsmålen uppnås i ett tidigare skede. 

6.5 Beslutsfattande 
Simon (1997, s. 7) framhäver att en vertikal beslutsordning oftast sker vertikalt inom 
organisationen. Befogenheter tilldelas anställda efter specialiseringsområde och 
avdelningsvis, till vilken utsträckning som den som har auktoritet för att fatta beslut 
klargörs, dock kan detta vara mer eller mindre formellt. Vår studie visar att företagens 
beslutsordning gällande hållbarhetsfrågorna är förhållandevis lika och utgörs av en 
vertikal organisationsstruktur. Beroende på vilken typ av fråga som ska behandlas 
hamnar beslutsfattandet på olika nivåer inom verksamheterna, men det styrs även av 
olika beloppsgränser som företagen arbetar utifrån. Vid större frågor som har en stor 
effekt på företagen, exempelvis övergripande affärsmål eller större och mer omfattande 
investeringar, hamnar beslutsunderlaget på styrelsens bord. Därefter bryts det ner till 
bolagsnivå och sedan på en operativ nivå, utifrån specialisering. Företagen har utsett en 
hållbarhetschef/direktör eller miljösamordnare, som ansvarar för hållbarhetsfrågorna 
och fattar övervägande beslut gällande dessa, men beroende på vad för fråga och 
svårighetsgrad kan det krävas att det tas upp till företagsledningen. 
 
Dock finns det ett undantag, vid ett av fastighetsföretagen saknas det någon med sådan 
befattning. Där har man istället en anställd som har en position som fastighetschef, men 
som även sitter i företagets ledning, som har tagit sig an hållbarhetsfrågorna och fattar 
de övervägande besluten. Intervjupersonen understryker även att det inte finns någon 
skillnad i beslutsprocessen vad gäller hållbarhetsfrågorna och de övriga beslut som 
fattas inom företaget. Här finns det en tydlig skillnad i relation till de övriga företagen 
som har en mer formell beslutsordning, när det i det här fallet är mer av en informell 
karaktär. Skälet till detta kan bero på att företaget har andra ägarförhållanden. Företaget 
är statligt ägt vilket kan ha en betydande inverkan på beslutsordningen, eftersom de är 
hårt kontrollerade och omfattas av nuvarande lagstiftning, varför ledningen kan vilja ha 
full insyn på företagets hållbarhetsarbete. 
 
De företag som har utformat en hållbarhetsgrupp, som består av personer med olika 
specialiseringsområden och som befinner sig vid olika avdelningar inom 
organisationen, bereder frågorna som sedan tas till företagsledningen för 
beslutsfattande. Gruppen träffas i snitt en gång i månaden och vissa av dem har även 
befogenhet att fatta en del beslut. Ocasio (1997, s. 203) poängterar att varje 
beslutsfattare väljer selektivt att rikta sin uppmärksamhet på specifika områden och 
negligerar resten, vilket gör att beslutsfattarens uppfattningsförmåga är avgörande och 
han har ett stort inflytande över hur organisationen kommer att påverkas. Med detta 
resonemang anser vi att det är viktigt att upprätta en enhet vid varje företag, som består 
av anställda med olika specialiseringsområden som öppnar upp fler infallsvinklar, men 
som även får vara en stor del av beslutsfattandet. Simon (1997, s. 8) betonar att det 
finns stora fördelar för företag, när ansvarsfördelningen för beslutsfattandet fördelas och 
involverar de som har just den expertis som behövs för det specifika beslutet.  
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Att företagen har utformat beslutsordningen med en vertikal hierarki, kan förklaras av 
att den horisontella beslutsordningen är en mer utmanade struktur för att driva 
företagens processer framåt. Simon (1997, s. 8) framhäver att en horisontell struktur 
kräver att samtliga beslutsfattare har stor sakkunskap och hög utbildningsnivå för att 
fatta beslut, denna struktur kan även medföra svårigheter när det kommer till att 
koordinera aktiviteter bland de anställda. Brunsson och Brunsson (2014, s. 51) förklarar 
att beslutsfattande gällande komplicerade frågor även kan innebära en svårighet för de 
med hög kompetensnivå, vilket kan leda till en fördröjning, att frågor faller i glömska, 
negligeras eller får en annan prioriteringsordning. Vi menar att företagen som har valt 
en vertikal beslutsordning har fler fördelar att hämta, genom att involvera fler enheter 
som deltar i beslutsprocessen kan reducera att frågorna faller mellan stolarna. Det finns 
huvudansvariga inom respektive marknadsområde som driver igenom de operativa 
processerna, övriga frågor hamnar på bolagsnivå eller drivs av hållbarhetschef eller 
miljösamordnare, med ett samarbete med de berörda marknadsområdena vid behov. 
 
När företagen fick frågan om varför de har valt att arbeta med de hållbarhetsfrågor som 
de arbetar med i dagsläget, har samtliga företag ansett att det varit ett självklart val. 
Företagen har valt att arbeta med de hållbarhetsfrågor som är relaterade till 
verksamhetens processer, för att minimera en negativ påverkan på samhället genom att 
ta ökat ansvar. Dock kunde vi se en skillnad i resonemangen om vad som låg till grund 
till att hållbarhetsfrågorna hade valts. Ett av livsmedelsföretagen berättar att 
livsmedelsproduktion är ett av de mest betungande områdena och har stor effekt på 
klimatförändringarna. Vidare förklarar företagsrepresentanten att det finns ett behov av 
livsmedelproduktion idag men det kommer finnas ännu större behov i framtiden. 
Intervjupersonen förklarar vidare: 
 

”Hållbarhetsarbetet är på sätt och vis väldigt egoistiskt, att vi vill säkra vår egen 
framtida existens i någon mening...” 

 
Detta resonemang styrks av samtliga intervjupersoner som betonar vikten av 
långsiktighet, detta kan därmed kopplas till ’organisatorisk egoism’. Brunsson och 
Brunsson (2014, s. 50) betonar att beslutsfattaren ska se till företagets preferenser och 
värna om dess intressen, organisatorisk egoism innebär därmed att besluten ska vara 
rationellt grundade och som innefattar en konsekvenslogik. Företagen har i detta 
avseende sett till sina egna behov, det ska dock inte förutsättas att organisatorisk egoism 
innebär något negativt utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Brunsson och Brunsson (2014, 
s. 50) menar att organisationens preferenser kan sammanfalla med samhällets intressen 
vilket gynnar båda parter. 
 
En beslutsfattare ska handla rationellt och utgå från verksamhetens preferenser, dock 
finns det en begränsning i rationalitet, som påverkas av mekanismer så som av 
individens kunskapskapacitet (Simon, 1979, s. 502). Vidare förklarar han att 
beslutsfattaren måste aktivt söka och se över de alternativ som finns tillgängliga, annars 
kan företaget gå miste om de alternativ som är mest gynnande för företaget. Flera 
företag menar att det handlar om prioriteringar, där företaget kan göra störst skillnad är 
det som företaget har valt att arbeta med, men även det som har fallit mest naturligt för 
verksamheten. Men frågan kan ställas vems preferenser som företagen utgår ifrån, när 
den nytta som genereras av hållbarhetsinsatserna tillfaller någon annan? Något som har 
styrt valet av hållbarhetsfrågor är faktorer som, krav för att få ha vissa certifieringar, 
lagstiftning såväl som företagets egen vilja, men framförallt samhällets förväntningar. 
Detta kan dock ses som en vågskål, de hållbarhetsfrågor som företagen väljer att lyfta 
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måste innefatta sådana vinster för organisationen att det blir fördelaktigt att utföra det. 
Flera av företagen framhäver däremot att hållbarhetsinsatserna som genomförs har 
inneburit kostnadsreducering och effektivisering av verksamheterna, vilket talar för att 
de hållbarhetsfrågor företagen har valt att arbeta med har varit gynnsamma. Brunsson 
och Brunsson (2014, s. 54) poängterar dock att de alternativ som negligeras existerar 
inte i beslutsprocessen, det som ingår i beslutsfattarens urval av alternativ kan därmed 
vara något som inte är bäst lämpat för verksamheten. Sammanfattningsvis visar studien 
att valet av hållbarhetsfrågor är utan tvekan till företagens fördel, men preferenserna kan 
beblandas med samhällets preferenser, det kan möjligen finnas fler alternativ för varje 
enskild beslutsfattare om man ser det till ett bredare perspektiv. 
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7. Slutsats 

I följande kapitel presenterar vi de slutsatser som har kunnat göras efter analys av den 
genomförda studien. I slutet av kapitlet presenterar vi en modell som visar slutsatsernas 
bidrag, följaktligen ger vi rekommendationer till vidare forskning. Avslutningsvis 
redogörs studiens tillförlitlighet genom att presentera fyra olika delkriterier och hur vi 
har förhållit oss till dessa, samt metodkritik till arbetet. 

7.1 Problemformulering och syfte 
Syftet med studien är att beskriva och få en ökad förståelse för hur företag som 
upprättar hållbarhetsredovisning arbetar med hållbarhetsfrågor i sin verksamhet och hur 
processerna ser ut. Vår problemformulering lyder:  
 

“Hur arbetar företag som upprättar hållbarhetsredovisning i sin verksamhet och hur 
återspeglar det hållbarhetsredovisningens mål och syfte?” 

 
Slutsatserna kommer inte att kunna generaliseras men kan ge en övergripande bild för 
hur företag med olika ägarförhållanden arbetar med hållbarhetsfrågor och hur deras syn 
på vad hållbarhet som fenomen innebär för verksamheten.  

7.2 Företags ansvarstagande - från plan till process 
Ämnet ’hållbarhet’, har fått en allt större plats i samhället och inget företag kan säga att 
de är oberörda av det, vilket är en stor bidragande faktor till det ökade 
hållbarhetsarbetet. Samhällets normer och värderingar har inverkan på företag men 
studien visar att det har större påverkan på livsmedelsföretagen jämfört med 
fastighetsbolagen, vilket beror på att det är lättare för människor att påverkas deras 
livsmedelsval än boendeform. 
 
Tidigare forskning har kritiserat företag som upprättar hållbarhetsredovisning, om det 
har lett till förbättring eller utökat hållbarhetsinsatserna. Det vi kan konstatera är att 
hållbarhetsarbetet inte utgör en fristående del, det är inte enbart en enhet som berörs 
eller något som enbart ska finnas med i företaget ur en marknadsföringsaspekt. Vad som 
har framgått av studien är att hållbarhetsarbetet som process genomsyrar hela 
verksamheten. Företag har implementerat hållbarhetsfrågan som en del av företagens 
affärsmål, vilket sätter igång flera processer som integreras med de övriga processerna 
inom verksamheterna. Styrelsen sätter de övergripande hållbarhetsmålen och beslutar 
om mer omfattande investeringar som är kopplat till hållbarhetsfrågorna. I nästa fas, 
fördelas ansvaret inom organisationen, allt från en person i företagsledningen till att 
innefatta en hel hållbarhetstab. Respektive enhet har befogenhet att sätta egna delmål 
och som även innefattar att ta en del beslut, det inrymmer en handlingsfrihet som 
begränsas av förutbestämda beloppsgränser. Genom att kontinuerligt återrapportera till 
företagsledning förhåller sig arbetsprocesserna sig ständigt till de långsiktiga målen, 
vilket visar hur hållbarhet som strategi förhåller sig till företagets plan. Det har även 
framgått av studien att genom att implementera hållbarhetsfrågorna i företagsmålen, är 
en strategi för riskminimering och effektivisering av organisationerna. 
 
Studien visar att en strategi som företagen tillämpar för hållbarhetsarbetet, är att ha en 
utformad hållbarhetsgrupp/råd, beståendes av anställda med olika 
specialiseringsområden som arbetar vid olika avdelningar inom organisationen. De 
arbetar parallell med hållbarhetsfrågor utöver sina ordinarie arbetsuppgifter och 
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frekvent vidhålls möten för att på ett strategiskt plan behandla 
hållbarhetsfrågorna.  Genom att skapa en hållbarhetsgrupp som består av personer med 
olika specialiseringar, kan ge fler infallsvinklar och en annan drivkraft genom att 
involvera hela organisationen som får vara en del av hållbarhetsfrågornas 
beslutsprocess. Studien indikerar på att ägarförhållanden påverkar ansvarsfördelning 
och beslutsfattande vad gäller hållbarhetsfrågorna. Ett av de statliga bolagen har inte 
utformat en liknande grupp, huvudansvarig för hållbarhetsarbetet har även ett mer 
informellt ansvar. Ägarstrukturen kan ha en betydande inverkan på ansvarsfördelningen, 
eftersom bolaget är hårdare kontrollerat och omfattas av nuvarande lagstiftning, varför 
ledningen kan vilja ha full insyn på företagets hållbarhetsarbete. 
 
Vad som även har framkommit av studien är att kommunikationen angående företagens 
hållbarhetsfrågor brister när man ser till den interna kommunikationen. De som 
omfattas är de som har det huvudsakliga ansvaret för hållbarhetsfrågor eller har högre 
befattning inom sitt marknadsområde, men övrig personal på den operativa nivån får 
inte ta del av informationen i högre utsträckning. Företagen bör därför fokusera på att 
utveckla den interna kommunikationen vad gäller hållbarhetsfrågorna. Hela 
organisationen bidrar till hållbarhetsinsatserna genom att hållbarhet är något som 
integreras med de dagliga arbetsrutinerna, dock kan en ökad medvetenhet förbättra 
dessa insatser när företagsmål är det som ska skapar en drivkraft och ligger bakom 
processerna. 
 
Företagen har frivilligt valt att upprätta en hållbarhetsredovisning för att de vill framstå 
som bra aktörer på marknaden som tar sitt ansvar, för att inta skapa misstänksamhet. 
Detta är även en effekt av att de blir utsatta för krav från intressenter både externt och 
internt, som ökar trycket på företagens ansvarstagande. Samhället ställer krav, men 
stödet är däremot inte lika stort när man ser till den ekonomiska aspekten. Det finns ett 
fåtal, eller näst intill inga ekonomiska stöd att ansöka för att motivera företag till att 
engagera sig, samtidigt som många kunder inte heller är beredda på att betala mer för 
företagens engagemang, vilket påvisar en motstridighet från samhället. 
 
Vid upprättande av hållbarhetsredovisningen, är GRI den mest använda 
redovisningsmallen som företag arbeta efter. Även om GRI ses som ett bra verktyg att 
tillämpa, ser vi indikationer på att det finns svårigheter med hållbarhetsredovisningarna. 
Studien visar att i dagsläget är jämförbarheten mellan företagens 
hållbarhetsredovisningar förhållandevis svår, då det inte finns en standard som samtliga 
företag tillämpar för hur de ska upprättas. Genom att företag använder sig av olika 
hållbarhetsindikatorer och upplägg när de redovisar försvårar jämförbarheten, det finns 
även ett tolkningsutrymme då det inte finns så mycket praxis idag. Trots detta, ser 
företagen ändå hållbarhetsredovisning som något positivt, företagen anser att det hjälper 
dem att presentera sina insatser såväl som att öka medvetenheten kring hållbarhet inom 
företaget. Gällande det nya lagförslaget kunde det konstateras att företagen är mestadels 
positivt inställda till det, men det kan leda till en tvingande papperseffekt som inte ger 
de effekter som önskas. Istället kan det generera en negativ atmosfär inom 
verksamheten om något som måste produceras, när det inte är något som sker på 
företagens fria vilja. Studien visar att företagen har anammat hållbarhet i sina affärsmål 
med ett resultat att det genomsyrar verksamheterna, om det ska ske under tvingande 
förhållanden finns det tvivel om att det kommer leda till motsvarande effekt. 
 
De slutsatser som studien har generat har lett till en utveckling av den tidigare modell 
som presenterades i den teoretiska referensramen (se figur 1). Modellen nedan, 
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Hållbarhets-‐
redovisning	  
(TBL,	  GRI)	  

Effekter:	  
Hållbar	  utveckling	  

Position	  
Konkurrensfördelar	  

Kommunikationsmetod	  

Legitimitet	  

Intressenter	  
Ägare,	  kunder,	  
konsumenter,	  

andra	  företag	  etc.	  

Plan	  
Långsiktiga	  &	  
kortsiktiga	  mål	  
Resursram	  

Institutionell	  
teori	  
Normer	  	  

Värderingar	  
Lagar	  

Bristande	  stöd	  

Frivillighet	  
Effektivisering	  
Riskminimering	  

Kostnadsreducering	  

beskriver och ger en ökad förståelse för hur teorierna och slutsatserna som framkommit 
i studien, påverkar processerna kring företagens hållbarhetsarbete och deras 
hållbarhetsredovisning. Den utveckling som har skett av den förra modellen, framgår av 
de röda tilläggen. Modellen är inte branschspecifik eller utgår från olika 
ägarförhållanden, utan den syftar till att ge en mer övergripande bild. Anledningen till 
att ’konkurrensfördelar’ är överstruken, är för att företagen aldrig pratade utifrån den 
aspekten. Andra företag sågs istället som en fördel för att effektivisera den egna 
verksamheten, samt att företag stimulerar även varandra till hållbart företagande.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  

	  

Figur 2. Utvecklad teorimodell. 

7.3 Framtida forskning 
Det lagförslag som står för dörren och kommer eventuellt träda i kraft från och med den 
1 juli 2016, kommer få stora effekter för svenska företag som i dagsläget inte upprättar 
hållbarhetsredovisning. Om lagförslaget går igenom, vore det intressant att se hur 
följderna av det kommer att bli och om effekterna  blir de som förväntas. Det skulle 
även vara intressant att undersöka hur företag som idag redan upprättar en 
hållbarhetsredovisning påverkas av lagen, och hur deras arbete ändrats efter införandet.  

Processer 
Beslutsfattande 

Hållbarhetsgrupp 
Beloppsgränser 

CSR-insatser 
Integreras i dagliga 
verksamheten 
	  
	  

Svårigheter:	  
Jämförbarhet	  
”Papperseffekt”	  
Applicerbart	  

	  



60 

 
I denna studie har en övergripande förståelse kunnat skapas för företags 
hållbarhetsprocesser, hur företag förhåller sig till planen i sina processer. Men genom 
att genomföra fallstudier och intervjua flera personer inom samma företag, skulle en 
vidare förståelse kunna genereras genom att se utifrån fler perspektiv och olika enheter 
inom organisationen 

7.4 Sanningskriterier 
En kritisk bedömning har gjorts utifrån följande sanningskriterier som presenteras här 
nedan, dessa har behandlats under arbetsprocessens gång för att säkerställa studiens 
tillförlitlighet. 

7.4.1 Trovärdighet 
Trovärdigheten i en studies resultat innebär att det säkerhetsställs att forskningen 
genomförts i enighet med de regler som finns och att resultatet rapporteras till de 
medverkar i studien, för att bekräftat att författarna har uppfattat verkligheten rätt 
(Bryman, 2011, s. 354-355). I studien har vi i förväg skickat intervjumallen till 
intervjupersonerna så det har kunna förbereda sig. Efter intervjuerna har vi, om det 
önskats, skickat transkriberingen på intervjun och även all den sammanställda fakta som 
kan kopplas direkt till respektive företag. Vi har skickat dessa för att få ett godkännande 
av intervjupersonerna att vi uppfattat deras svar rätt för att undvika missförstånd. Att vi 
skickat detta till intervjupersonerna har inneburit att det blivit vissa mindre 
kompletteringar och rättelser. Att intervjupersonerna har fått tagit del av materialet har 
inneburit att trovärdigheten för studien ökat då vi har fått en bekräftelse att vi uppfattat 
allt rätt. 

7.4.2 Överförbarhet 
Eftersom en kvalitativ studie innefattar en liten grupp respondenter blir överförbarheten 
viktig. Överförbarheten innebär om resultatet är överförbart till en annan situation 
utanför gruppen som studerats. (Bryman, 2011, s. 355) Eftersom studien har innehållit 
sex stycken olika företag inom två olika branscher, kan vi inte säga att resultatet i 
studien är överförbart. Vi anser inte att resultat är överförbart på andra företag och 
situationer då de intervjuade företagen är inom en specifik avgränsning. Vi anser dock 
att det kan finnas en viss överförbarhet på företag inom samma bransch och som har 
samma storlek, uppbyggnad och förhållanden som företagen i studien.  

7.4.3 Pålitlighet 
Pålitligheten i en studie innebär att det garanteras att det fullständigt redogjorts för alla 
faser i forskningsprocessen samt en bedömning av de teoretiska slutsatserna (Bryman, 
2011, s.355). Det har eftersträvats att ge en tydlig och genomgående bild över samtliga 
steg i forskningsprocessen och vi har därför dokumenterat stegen successivt under 
arbetsförloppet, i syfte för att öka slutsatsernas pålitlighet genom att beskriva 
metodiken.  

7.4.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 
Studiens möjlighet att styrka och konfirmera sker genom att säkerhetsställa att forskarna 
agerat i god tro och forskarna inte låtit personliga åsikter påverkat utförandet eller 
resultatet av undersökningen (Bryman, 2011, s. 355). Under hela arbetet har vi försökt 
att inte låta personliga åsikter påverka studien. Vi har försökt ställa så öppna frågor som 
möjligt under intervjuerna så vi ska få intervjupersonernas ärliga svar och inte låta våra 
åsikter vinkla svaren. Det vi kan se i studien är att våra förutspådda tankar kring 
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resultatet inte helt har stämt överens med verkligheten vilket gett oss en antydan på att 
vi lyckats hålla våra personliga åsikter åt sidan. 

7.5 Metodkritik 
Kritiken vi kan se med kvalitativ forskning är att det bara visar en liten grupp av 
samhället, det kan leda till att vi får en missvisande bild när studien enbart belyser 
perspektivet utifrån ett fåtal företag, vi kan inte heller dra en generell slutsats vad gäller 
branscherna. Vi har ändå ansett att en kvalitativ metod har varit det alternativ som har 
varit mest lämpad för denna studie, då vi har velat gå in lite djupare i företagen och dess 
processer kring hållbarhet. En fallstudie hade varit ett alternativ för att gå ännu mer 
ingående i processerna genom att intervjua flera personer vid samma företag. Dock har 
vi ämnat att få en bredare bild än att enbart se till ett specifikt fallföretag, varför detta 
valdes bort. Detta har gjort att vi inte ansett att en annan forskningsmetod än den 
kvalitativa har varit ett alternativ för studien. 
 
Intervjuer som teknik kan ha nackdelar då det kan bli tolkningsutrymmen när 
intervjupersonernas svar ska analyseras. Det kan finnas risk att vi som analyserat svaren 
har missuppfattat eller att vi kan ha vinklat svaren utefter hur vi upplevde intervjun. Då 
vi inte har stor erfarenhet av att intervjua, kan det ha lett till att intervjuerna inte har fått 
det djup som det hade kunnat få med en mer erfaren intervjuare. Vi använde oss av 
öppna frågor i intervjuerna vilket gav intervjupersonerna möjlighet att forma sina egna 
svar, dock kan detta ha lett till att intervjupersonerna kan ha uppfattat frågorna olika 
vilket kan göra att det inte framkommit samma svar från alla intervjuer. 
 
Det vi kunde se längs intervjuprocessens gång, var att den intervju som varade längst 
var när vi träffade företagsrepresentanten personligen. Kritik vi ser med 
telefonintervjuer är att man inte får samma känsla över situationen, både stämning och 
kroppsspråk är något som man går miste om. Då det inte var praktiskt genomförbart 
valde vi ändå att majoriteten av intervjuerna fick ske via telefon, även då det kan ha lett 
till att det gått miste om interaktionen som hade kunnat skapa en bättre intervju.  

En annan kritik aspekt som vi kan se med studien, är att företagen är inte anonyma 
vilket kan leda till att intervjupersonernas svar kan ha vinklats efter vad som bör sägas 
och vad som är bra för respektive verksamhet. Vi tror att vi hade kunnat få mer 
sanningsenliga svar på vissa frågor genom att ha låtit företagen varit anonyma istället. 
Vi valde dock bort det för att underlätta för läsaren och ge utomstående parter möjlighet 
att avgöra hur stor tyngd resultatet från dessa företag har. Det ger även en bättre 
beskrivande bild om hur företagens situation och under vilka förhållanden de verkar 
inom. Vid intervjuerna spelades samtalet in, vilket kan ha lett till att intervjupersonerna 
känner sig pressade och därmed varit mer försiktiga i sina uttalanden och inte gett det 
djup som annars skulle ha kunnat genereras. Vi ansåg dock att detta var en 
nödvändighet då det skulle underlätta sammanställningen senare i arbetet och att ingen 
värdefull information skulle missas. 

När intervjupersonerna fick tillgång till intervjumallen i förväg, har de kunnat tänka ut 
svar på frågorna på förhand, vilket kan ha påverkat sanningsenligheten i svaren. Vi såg 
det ändå som en övervägande fördel att skicka ut dem i förväg så intervjupersonerna 
skulle kunna vara förberedda sig om det skulle uppstå frågor som de själva inte hade 
kunnat besvara, detta för att minska uteblivna svar. Att vi i efterhand har skickat ut 
transkriberingar och sammanställningar till de företag som efterfrågade det, kan också 
ses som en kritik då företagen har fått möjlighet att revidera deras svar. Trotts detta i 
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beaktning har vi ansett att det ändå har gett studien en ökad trovärdighet, då vi fått 
bekräftat av företagen att vi uppfattat deras svar korrekt och att det inte har blivit några 
missförstånd som har kunna ge studien ett felaktigt resultat.  
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Appendix 1 - Följebrev 
 
Hej!	  
	  
Vi är två studenter från Umeå Universitet som nu skriver vår C-uppsats inom 
företagsekonomi med fördjupning inom hållbarhetsarbete och hur företag arbetar med 
sin hållbarhetsredovisning i den dagliga verksamheten. 
 
Vi skulle gärna vilja boka in en intervju mer er i syfte att få er syn på hållbarhetsfrågor 
inom ert företag och hur ni arbetar med det inom verksamheten. 
 
Telefonintervjun beräknas ta ca 45-60 minuter och vi skulle vara väldigt tacksamma om 
ni skulle vilja ställa upp. Vi kommer att anpassa oss efter när ni har möjlighet, intervjun 
kommer ske under vecka 15 eller 16. Frågorna kommer vi skicka till er innan intervjun 
äger rum. Återkoppla gärna till oss även om ni inte har möjlighet till att medverka, i 
annat fall kommer vi kontakta Er i slutet av veckan för att få en bekräftelse. 
	  	  
Med vänlig hälsning 
 
Sandra Pettersson & Linda Nilsson 
070-‐293	  6X	  XX/073-‐833	  8X	  XX 
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Appendix 2 - Intervjuguide  
 
Inledande frågor 
- Vad har du för position inom företaget?  
- Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?  
- Hur länge har du arbetat inom företaget?  
 
Hållbar utveckling  
- Hur definierar ni inom ert företag hållbar utveckling? 
- Hur arbetar du inom din position i företaget med hållbarhetsfrågor? 
- Hur har ert hållbarhetsarbete utvecklats under de senaste åren? 

 
(Borglund et al., 2012; Hassel et al., 2011) 

 
Strategi  
- Era uppsatta mål som ni har vad gäller ert hållbarhetsarbete, hur arbetar ni för att försöka 
uppnå dem? 
- Använder ni er av långsiktiga mål, eller har ni olika delmål som ni jobbar med? 
- Är frågorna något som diskuteras uppe i styrelsen? 
- Är hållbarhet något som tas upp under personalmöten, eller i vilket sammanhang? 
- Hur ser arbetsfördelningen ut och har ni några speciella rutiner vad gäller 
hållbarhetsarbetet? 
- Tror ni att ni kommer få en bättre position på marknaden genom hållbarhetsarbetet? 
 

(Ansoff, 1971; Bengtsson & Kalling, 2012; Mintzberg, 1978; Porter, 1983; Porter & Kramer, 2006) 
 
Beslutsfattande 
- Hur går beslutsprocessen till vad gäller beslut kring hållbarhetsarbetet? 
- Företag kan inte lösa alla samhällets problem, även om det skulle vara önskvärt. Men 
varför har ni valt att jobba med just de hållbarhetsfrågor som ni gör? 
- Var det ett svårt val? 
- Upplever ni att det finns en svår balansgång vid beslutsfattande, att beslutet ska både ligga 
i företagets intresse som är starkt kopplat till att eftersträva högt ekonomiskt resultat, men 
att det även ska ligga i linje med vad som samhället kräver?  

 
(Brunsson & Brunsson, 2014; Ocasio, 1997; Simon, 1955; Simon, 1979; Simon, 1997) 

 
Legitimitets-/intressent-/institutionell teori 
- Varför tror ni att företag väljer att frivilligt att upprätta en hållbarhetsredovisning? 
- Påverkar externa intressenter ert arbete kring hållbarhet, exempelvis andra företag? 
- Vad gäller interna intressenter, har ägarna inflytande över hållbarhetsarbetet?  
- Hur påverkas ni av normer och värderingar från samhället när det gäller frågor kring 
hållbarhet? 
- Upplever ni att samhället stödjer företag för att de ska kunna engageras sig i hållbar 
utveckling? 
 

(Andriof, 2002, Artsberg, 2003; Brown & Deegan, 2002, Campbell, 1997; Chelli et al., 2014; Deegan, 
2002, Emerson et al., 2011; Falkman & Hedlin, 2000; Hatch, 2002; Meyer & Rowan, 1977; Westermark, 
2013) 
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Hållbarhetsredovisning  
- Tror ni att företag generellt får högre kostnader för att engagera sig i hållbarhetsarbete? 
- Upplever ni att det finns några svårigheter/problematik vad gäller 
hållbarhetsredovisningen/rapporteringen, i så fall vad och hur tror ni att det kan förbättras? 
- Vad anser ni är fördelarna för företag som upprättar en hållbarhetsredovisning?  
- Ett lagförslag träder eventuellt i kraft från och med den 1 juli 2016, som säger att det 
kommer vara obligatoriskt för bolag att upprätta hållbarhetsredovisning för större bolag, 
vad tror ni effekten kommer att bli?  

(Två kriterier ska uppfyllas: mer än 250 anställda, omsättning på minst 350 mkr eller 
balansomslutning på minst 175 mkr). 

- När började ni med att upprätta hållbarhetsredovisning? 
- Tror ni att det kommer vara möjligt att jämföra hållbarhetsredovisningar mellan företag 
inom samma bransch? 

 
(Westermark, 2014; Borglund et al., 2014; Carlson Ingdahl & Påhlsson, 2015) 
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Appendix 3 - Presentation av intervjupersoner 
 
Vid Norrmejerier intervjuades Mariann Holmberg, som är kommunikationsansvarig 
och har en övergripande position inom företaget. Genom företagskommunikation 
arbetar hon med att stärka företagets varumärke, vilket till stor del bygger på intern 
kommunikation. Hennes arbetsuppgifter består bland annat av att koordinera olika 
interna arbetsprocesser som exempelvis ta fram olika typer av presentationsmaterial, 
som ligger till grund för hållbarhetskommunikationen. Hennes uppgift är således att på 
ett övergripande sätt se till att allt hänger samman. Holmberg har arbetat vid 
Norrmejerier i ett år och engagerar sig i att ständigt förbättra företagets 
hållbarhetskommunikation. Hon sitter även i det hållbarhetsråd som verksamheten har 
utformat. 
 
På Spendrups fick vi möjligheten att intervjua deras miljö- och hållbarhetsdirektör 
Claes Åkesson och har jobbat på Spendrups i ungefär 8 år. Hans huvudsakliga 
arbetsuppgifter är att ha det övergripande koncernansvaret kring samordning och 
styrning av hållbarhetsarbetet. Inom hans position så arbetar han med de processer som 
de har inom företaget som rör övergripande mål, handlingsplaner samt strategier kring 
hållbarhet. Han arbetar även med intressent- och väsentlighetsanalysen inom företaget. 
 
Peter Dannqvist intervjuades vid Arvid Nordquist, han är hållbarhetsdirektör och 
logistikchef och har arbetet vid företaget i 8 år. Hans huvudsakliga arbetsuppgifter är att 
han ansvarar för alla frågor som rör hållbarhet samt har hand om de systemorienterade 
uppgifterna som rör logistik och produktion. Inom sin position arbetar han med 
hållbarhetsfrågor genom att ha det övergripande ansvaret och att rapportera om arbetet 
med hållbarhetsfrågorna till ledningsgruppen. Han sitter även med i företagets 
hållbarhetsgrupp där alla frågor bereds för beslut. 
 
Då intervjun med Jernhusen ägde rum var det deras vikarierande Miljösamordnare för 
Stationer samt hållbarhetsstrateg för Stadsprojekt, Saga Jernberg, som intervjuades. När 
intervjun ägde rum hade hon arbetat i företaget i 8 månader. Inom affärsområdet 
stationer arbetar hon främst med de befintliga stationerna som de har inom företaget och 
försöker miljöklassa dem men också med olika frågor från förvaltningen som bland 
annat avfallshantering och gröna hyresavtal. Hennes arbete inom området stadsprojekt 
fokuseras till störst del på att arbeta med hållbarhetsredovisning och delårsrapporter. 
Inom dessa två områden arbetar hon mycket med hållbarhet genom att hitta kopplingar 
mellan miljöfrågorna och den ekonomiska avdelningen. Jernberg arbetar även inom 
dessa positioner med att stötta andra delar av verksamheten, med att exempelvis utbilda, 
informerar men även att integrera.  
 
På Norrporten intervjuades Robert Carlsson som är Miljösamordnare och Jan-Åke 
Stenström som är vice VD. Carlsson har arbetat på Norrporten sedan 1998 men som 
miljösamordnare inom företaget sedan 2010. Han är ansvarig för företagets miljöarbete 
och certifieringar. Carlsson tar fram mål och handlingsplaner och hjälper till i arbetet 
för att uppnå dessa. Stenström ansvarar för ungefär hälften av Norrportens operativa 
marknader, affärsstöd och ansvarsområden. Han är även linjechef för många chefer och 
är på så sätt med och styr och påverkar arbetet kring hållbarhet. Båda är även 
involverade i företagets styrningsfrågor utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 
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Intervjun med Helsingborgshem genomfördes med Jane Kylberg som är chef för 
fastighetsutveckling och service, hon har arbetet inom företaget i 5 år. De huvudsakliga 
arbetsuppgifterna som Kylberg arbetat med är att som avdelningschef leda och utveckla 
verksamheten på avdelningen, exempelvis arbeta med den tekniska driften av företagets 
fastigheter, teknisk krav ställa nyproduktioner och ombyggnader. Akutunderhåll, 
planerat underhåll och inköpsfunktionen är också någonting som Kylberg arbetar 
med.  Inom hennes position arbetar hon med hållbarhet genom att hon är den i 
ledningsgruppen som kanske värnar mest om hållbarhetsfrågorna och företräder den 
biten då hon har miljöstrateg på sin avdelning. Kylberg är den i ledningsgruppen som 
driver frågan att hålla samman den totala hållbarheten, som ledningsgruppen har som 
ansvar. 
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