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Abstract 
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Purpose:  The purpose of this paper is to study the companies approach to 

sustainability and to examine the relationship between the report 
content and the sustainability efforts businesses are making in 
practice.  

 
Method: The study has a qualitative perspective with semi-structured 

interviews and content analysis as method to collect data. Three 
companies were interviewed; Tekniska Verken AB, Apoteket AB and 
Max hamburgerrestauranger AB. The content analysis was used when 
collecting data from the three companies’ sustainability reports. 

 
Frame of reference: Legitimacy theory, Stakeholder theory, Institutional theory, the 

Pyramid of Corporate Social Responsibility 

 
Results: The result showed that all companies are prepared to work for 

sustainable development and that they view sustainability as an 
integrated part of their work. The sustainability report is the basis for 
sustainability reporting, which is a way for companies to demonstrate 
to their stakeholders what they stand for and what they implement in 
practice. It also emerged in the interviews that the sustainability 
report should be transparent and open and contain both positive and 
negative influences. The authors found, however, especially positive 
influences in the company’s reports. A significant correlation was 
found between the practical work on sustainability and sustainability 
reporting. 

 
Conclusion: The companies have a genuine interest in sustainable development, 

but the sustainability report is also an opportunity for companies to 
demonstrate their values and promote their brand. The essay also 
demonstrates the importance of sustainability to be profitable for 
companies so they can be able to progress its business with 
continued economic growth. 

 



Sammanfattning 
 

 

Titel: Hållbarhetsredovisning – en studie om företags syn på 
hållbarhetsredovisning och det praktiska hållbarhetsarbetet 

 
Författare:  Johanna Lundkvist och Sandra Åkesson 
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Linköpings universitet 
 
Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, hållbarhetssyn, hållbarhetsarbete, Corporate 

Social Responsibility (CSR). 
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att studera företags synsätt på 

hållbarhetsredovisning samt undersöka sambandet mellan 
redovisningens innehåll och det hållbarhetsarbete företagen 
genomför i praktiken. 

 
Referensram: Legitimitetsteorin, Intressentteorin, Institutionella teorin, CSR-

pyramiden 
   
Metod: Studien antog den kvalitativa forskningsstrategin med semi-

strukturerade intervjuer samt innehållsanalys för att samla in data. 
Tre företag intervjuades; Tekniska Verken AB, Apoteket AB och 
Max hamburgerrestauranger AB. Innehållsanalysen användes för att 
samla in data från de tre företagens hållbarhetsredovisningar. 

 
Resultat: I resultatet framkom att samtliga företag är villiga att arbeta för en 

hållbar utveckling och att de ser på hållbarhetsarbetet som en 
integrerad del av verksamheten. Hållbarhetsarbetet ligger till grund 
för hållbarhetsredovisningen, som är ett sätt för företagen att visa för 
sina intressenter vad de står för och vad de genomför i praktiken. 
Vidare framkom i intervjuerna att redovisningen bör vara transparent 
och öppen och innehålla både positiva och negativa 
påverkansfaktorer. Författarna fann dock framför allt positiva 
påverkansfaktorer i företagens hållbarhetsredovisningar. Ett samband 
fanns mellan det praktiska hållbarhetsarbetet och hållbarhets-
redovisningen. 

 
Slutsats: Företagen har ett genuint intresse för hållbar utveckling samtidigt 

som hållbarhetsredovisningen också blir en möjlighet för företagen 
att visa på sina värderingar och på så sätt marknadsföra sitt 
varumärke. Uppsatsen visar också på vikten av att hållbarhetsarbetet 
är lönsamt för att företagen ska kunna fortskrida sin verksamhet med 
ekonomisk tillväxt. 
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1. Inledning 
 

Under det första kapitlet kommer uppsatsens bakgrund, problematisering, syfte och frågeställning presenteras. 
Även målgrupp, tidigare forskning och uppsatsens disposition återfinns här. 

 

 

1.1 Bakgrund 

 

Den ekonomiska tillväxten har under de senaste åren varit enorm och i och med att ekonomin 

alltmer globaliseras uppstår nya möjligheter att skapa välstånd. Positiva förbättringar för många 

människor innebär samtidigt fattigdom och svält för många andra och det kommer alarmerande 

information om tillståndet i miljön. De möjligheter som finns brottas med de hot som finns mot 

miljön. Denna kontrast är ett av 2000-talets stora problem.1 Att driva sitt företag på ett lönsamt 

sätt samtidigt som företagen tar sitt samhällsansvar och arbetar för en hållbar utveckling kräver 

arbete, men det är ingen omöjlig ekvation2. 

 

Nedan följer en beskrivning av begreppen Corporate Social Responsibility, Global Reporting 

Initiative och hållbarhetsredovisning. Även en redogörelse av lagar och riktlinjer inom 

hållbarhetsområdet presenteras. Avslutningsvis ges en bild över de svenska företagens 

hållbarhetsredovisning idag.  

 

1.1.1 Corporate Social Responsibility (CSR) 

 

Politiken har fått ett allt mindre inflytande över företagen och det har skett en värdeförskjutning 

från materiella värderingar till immateriella. Det räcker inte med att ha överlägsna produkter och 

en optimal service. Ansvar och värderingar har blivit en del av konkurrensen och det är detta som 

begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) handlar om. I Sverige benämns CSR som 

”företagets sociala ansvar”.3 Det är ett frivilligt samhällsansvar som är uppdelat i tre områden. 

Ekonomiskt ansvarstagande handlar om att ta ansvar inför aktieägarna och att trygga företagets 

finansiella ställning. Miljömässigt ansvarstagande handlar om att driva sin verksamhet på ett sätt som 

inte påverkar våra naturresurser på ett negativt sätt. Socialt ansvarstagande handlar om att ta hänsyn 

till medborgares hälsa och välbefinnande oavsett om de exempelvis är anställda, 

underleverantörer eller konsumenter.4 Företagen behöver också fastsälla sina värderingar som 

ligger till grund för verksamheten.5 EU definierar CSR som något som är frivilligt och som går 

utanför vad lagen kräver. Begreppet innefattar ett ansvar som sträcker sig utanför att producera 

de varor och tjänster som samhället efterfrågar. Det handlar om ett ansvar för företagets 

relationer. Detta ansvar ger konsekvenser för hur och vad företaget kommer att kommunicera. 

Fler och fler företag väljer att ta ett samhällsansvar och därmed också utsätta sig för granskning.6  

                                                 
1 GRI, 2002-2006 
2 Grankvist, 2009 
3 Löhman & Steinholtz, 2003 
4 Grankvist, 2009 
5 Larsson & Ljungdahl, 2008 
6 Löhman & Steinholtz, 2003 
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De företag som arbetar med CSR väljer ofta att redovisa detta i en så kallad 

hållbarhetsredovisning.7 Företagets intressenter har olika åsikter om vilka ansvarsfrågor som är 

viktigast för företaget och de ställer olika krav. Utifrån detta är det viktigt att företaget och 

ledningen definierar sina ansvarsområden som de skall fokusera på och arbeta vidare med. Dessa 

ansvarsfrågor behöver integreras i verksamhetens affärsplan.8 

 

1.1.2 Global Reporting Initiative (GRI) 

 

GRI står för Global Reporting Initiative och är en organisation som grundades 1997. GRI har skapat 

ett globalt ramverk för hållbarhetsredovisning, vilket skall kunna användas av alla typer av 

organisationer. 9 

 

Sedan 1989 har det amerikanska nätverket Ceres arbetat för att införliva ett miljö- och 

hållbarhetssynsätt på den amerikanska kapitalmarknaden. I takt med att organisationerna i allt 

större utsträckning redovisade deras hållbarhetsarbete i finansiella rapporter skapades en 

efterfrågan på riktlinjer som kunde hantera detta nya fenomen. Mellan åren 1997 och 1998 lade 

Ceres därför grunden för GRI, ett internationellt nätverk med riktlinjer över hur organisationer 

skall mäta och rapportera deras hållbarhetsarbete.10 I en värld med många alternativ och 

möjligheter för att hantera situationen med hållbarhetsredovisning behövs transparens för att 

kunna skapa effektiva relationer till intressenter, vid investeringsbeslut och andra 

marknadsförhållanden. Målet med riktlinjerna är att skapa ett tydligt globalt ramverk som kan 

användas av alla typer av organisationer11. Dessa riktlinjer utvecklas genom dialoger mellan 

nationella och internationella nätverk från 60 länder som representerar hållbarhetsredovisningens 

intressenter12. GRI skriver också följande: ”Hållbarhetsredovisning handlar om att mäta, presentera och ta 

ansvar gentemot intressenter, både inom och utanför organisationen, för vad organisationen uppnått i sitt arbete 

mot en hållbar utveckling”13. Sedan starten i slutet av 1990-talet har dessa riktlinjer reviderats ett 

flertal gånger, 2006 lanseras den tredje generationens riktlinjer (G3)14.  

 

1.1.3 Hållbarhetsredovisning 
 

Enligt GRI handlar hållbarhetsredovisning om att redovisa ekonomisk, miljömässig och social 

påverkan. Redovisningen skall ge en balanserad och rimlig bild av företagets hållbarhetsarbete, 

det vill säga både det som är positivt och negativt. Syften med en hållbarhetsredovisning är att 

kunna jämföra resultat med lagar och förordningar, att visa hur en organisation arbetar med 

hållbarhet samt för att kunna jämföra mellan organisationer och även inom en organisation över 

tid. Ekonomisk påverkan handlar om den påverkan på ekonomiska förhållanden som 

organisationen har, dels på sina intressenter, dels på ekonomiska system på lokal, nationell och 

                                                 
7 Löhman & Steinholtz, 2003 
8 Larsson & Ljungdahl, 2008 
9 GRI, 2002-2006 
10 Ceres, 2010; GRI, 2011a 
11 GRI, 2002-2006 
12 GRI, 2011b 
13 GRI, 2002-2006 
14 GRI, 2002-2006 
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global nivå. Det handlar i stort om organisationens bidrag till hållbarhet i ett större ekonomiskt 

perspektiv. Miljömässig påverkan handlar om organisationens påverkan på det levande och icke-

levande naturliga systemet som inkluderar ekosystem, mark, vatten och luft. Social påverkan 

innefattar den påverkan som organisationen har på de sociala system som organisationen verkar 

inom.15  

 

1.1.4 Lagar och rekommendationer 
 

Hållbarhetsredovisningens historia sträcker sig drygt ett decennium tillbaka. Standardsättaren för 

finansiell redovisning International Accounting Standards Board (IASB) skriver ännu inte på ett 

tydligt sätt i International Financial Reporting Standards (IFRS) om hållbarhetsredovisning. Den 

information som finns handlar mer om icke-bindande vägledning och hur organisationen kan 

lämna upplysningar om faktorer som kan påverka bolagets framtida resultat och utveckling.16  

 

I Sverige genomfördes ändringar i årsredovisningslagen 2005 som innebär utökade 

upplysningskrav på icke-finansiell information i redovisningen. Där poängterades vikten av att 

företagen breddade sin redovisning av hållbarhetsinformation. Bakom detta låg ett arbete som 

bedrivits inom EU gällande företagets sociala ansvar och som resulterade i det så kallade 

moderniseringsdirektivet. EU-kommissionen poängterar vikten av transparens, ökad 

tillförlitlighet och bestyrkande av företagens CSR-arbete. Det avgörande för vilken information 

som skall presenteras i förvaltningsberättelsen är intressenternas åsikter om vilken icke-finansiell 

information som är värdefull att ta del av samt vilken information som är väsentlig för att 

bedöma företagets finansiella utveckling. Miljö- och personalfrågor samt socialt ansvar är 

upplysningar som ofta är av intresse för flertalet intressenter.17 

 

Årsredovisningslagen (1995:1554) beskriver vad ett företags förvaltningsberättelse skall innehålla. 

Upplysningar skall i förvaltningsberättelsen bland annat ges för ”sådana förhållanden som inte ska 

redovisas i balansräkningen, resultaträkningen eller noterna, men som är viktiga för bedömningen av utvecklingen 

av företagets verksamhet, ställning och resultat, sådana händelser av väsentlig betydelse för företaget som har 

inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut, företagets förväntade framtida utveckling inklusive en 

beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför[...]”18. Dessutom skall 

företaget lämna ”[...]icke- finansiella upplysningar som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning 

eller resultat och som är relevanta för den aktuella verksamheten, däribland upplysningar om miljö- och 

personalfrågor. Företag som bedriver verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken ska 

alltid lämna upplysningar om verksamhetens påverkan på den yttre miljön.”19  

 

I Bokföringsnämndens (BFN) uttalande om miljöinformation i årsredovisningen står att de 

företag som är tillståndspliktiga enligt miljöbalken skall varje år ge in en miljörapport till 

tillsynsmyndigheten. ”Tillsynen utövas av Naturvårdverket, generalläkaren, länsstyrelsen, andra statliga 

                                                 
15 GRI, 2002-2006 
16 Larsson, 2009 
17 Larsson, 2009 
18 6 kap. 1 § ÅRL 
19 6 kap. 1 § ÅRL 
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myndigheter och kommunerna[...]”20. Där skall villkoren finnas med som gäller för företagets 

miljötillstånd och dessa skall följas av samtliga åtgärder som vidtagits för att uppfylla villkoren 

samt resultat. De företag som bedriver verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 

miljöbalken kan, förutom i förvaltningsberättelsen, lämna information om verksamhetens 

miljöpåverkan i en miljörapport eller miljöredovisning. BFN anser att dessa företag i 

förvaltningsberättelsen skall ange vad deras plikter avser.21 

 

Regeringen beslutade 2007 att alla företag med statligt ägande skall följa nya riktlinjer för extern 

rapportering från och med det räkenskapsår som inleds den 1 januari 2008. Dessa riktlinjer har 

kompletterats med utökade och tydligare informationskrav vad gäller hållbarhetsinformation och 

är ett komplement till den rådande lagstiftningen inom redovisning.22 De ersätter de tidigare 

riktlinjerna från 2002. Hållbarhetsfrågor kan exempelvis vara etik, miljö, mänskliga rättigheter och 

jämställdhet och i de statligt ägda företagen är styrelsen ansvarig för företagets arbete med 

hållbarhetsfrågor. Regeringen ökar i och med de nya riktlinjerna sitt krav på rapportering och 

redovisning av hållbarhet. De statligt ägda företagen skall redovisa sitt hållbarhetsarbete enligt 

Global Reporting Initiative’s (GRI) riktlinjer.23 

 

1.1.5 Hållbarhetsredovisning i Sverige idag 

 

Fler och fler företag i Sverige redovisar sitt hållbarhetsarbete. PricewaterhouseCoopers (PwC) 

genomför årligen sedan 2007 en undersökning av bolags hållbarhetsredovisning. De har granskat 

de största börsnoterade respektive statligt ägda bolagen, sammanlagt 172 bolag, varav 43 bolag 

med statligt ägande och 129 bolag på Stockholmsbörsen. Deras studie visar att 88 % av de 172 

bolagen lämnade en hållbarhetsinformation 2009. Studien visar också att det skett en ökning från 

22 % till 47 % mellan 2007 och 2009 vad gäller företag som genomför en mer omfattande 

redovisning, det vill säga hållbarhetsredovisningen omfattar minst tio sidor. Studien visar också 

på förbättrad kvalitet, exempelvis så använder fler bolag GRI:s riktlinjer. En ökning har skett från 

8 % till 30 % vad gäller att låta en oberoende part bestyrka hållbarhetsinformationen.24   

 
1.2 Problematisering 
 

Lars-Olle Larsson på PwC skriver i Miljöaktuellt i mars 2011 att det finns ett glapp mellan 

insikten om hållbarhetsarbetets betydelse och handling hos styrelsen i företagen. Den 

kartläggning som presentras i Miljöaktuellt visar tydligt att ord går före handling. Den visar att 

styrelseledamöter anser att hållbarhetsarbetet är viktigt, exempelvis vikten av att kartlägga 

hållbarhetsrisker och hållbarhetsarbetets affärsmöjligheter, men att detta inte sker i praktiken.25  

En risk kan vara att företagen vinklar sin hållbarhetsredovisning för att ge sina intressenter den 

bild av företaget som de efterfrågar. Ytterligare en risk är att företaget väljer att endast presentera 

                                                 
20 26 kap. 3 § Miljöbalken 
21 BFN U 98:2 
22 Regeringskansliet, 2007 
23 Näringsdepartementet, 2007 
24 PwC, 2010 
25 Röhne 2011 
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de ansvarsområden som gett positiva effekter. Detta för att utesluta de med negativa effekter eller 

att hållbarhetsredovisningen blir ytterligare ett sätt för företaget att marknadsföra sig. Ligger det 

en sanning bakom detta resonemang? Detta ämnas undersöka i denna studie. Studien vill 

undersöka vilken syn företagen har på hållbarhetsredovisning. Vilka ansvarsområden inom 

hållbarhetsarbetet har företagen valt att ta med? Positiva eller negativa? Finns det ett nära 

samband mellan redovisningen och det arbete som görs vad gäller hållbarhet?  

 

1.3 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med uppsatsen är att studera företags synsätt på hållbarhetsredovisning samt undersöka 

sambandet mellan redovisningens innehåll och det hållbarhetsarbete företagen genomför i 

praktiken. 

 

 Vilket synsätt har företagen på hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbete? 

 Vad presenterar företagen i sin hållbarhetsredovisning? 

 Finns det ett nära samband mellan hållbarhetsredovisningen och det hållbarhetsarbete 

företaget genomför i praktiken? 

 
1.4 Tidigare forskning 
 

Författarna har funnit forskning inom hållbarhetsredovisning på kandidat- och magisternivå vad 

gäller hur hållbarhetsredovisningen utformats, vad som framställs i redovisningen, vilka faktorer 

som ligger bakom, om företagen följer GRI:s riktlinjer, om redovisningen ger en rättvisande bild 

etcetera. Jämförelser har gjorts mellan statligt och icke-statligt ägda bolag.26 Vad gäller forskning 

på högre nivå arbetar professor Lars G. Hassel som är verksam vid Umeå universitet med 

forskning inom hållbarhetsredovisning, men då framför allt vad gäller att göra hållbarhetsarbetet 

lönsamt för företag och deras investerare.27 Forskning har funnits på internationell nivå vad gäller 

värdet av hållbarhetsredovisning för investerare, historisk utveckling av forskning inom 

hållbarhetsredovisning, om hållbarhetsarbete är lönsamt för företagen, om hållbarhetsredovisning 

är en trend etcetera.28 Någon forskning om företagens syn på hållbarhetsredovisning och sitt 

praktiska hållbarhetsarbete har ej funnits. Därför kan denna uppsats bidra till en ny och intressant 

infallsvinkel på området. 

1.5 Målgrupp 
 
De målgrupper uppsatsen vänder sig till är företagsledningar och företagens intressenter, 

exempelvis investerare och kunder, som är måna om att företaget har ett hållbarhetsarbete. 

Ytterligare målgrupper är miljöinstitutioner, till exempel GRI, samt de personer som arbetar med 

miljöfrågor på företag. Uppsatsen riktar sig även till personer med ett genuint intresse för hållbar 

utveckling. 

                                                 
26 Uppsatser.se, 2011 
27 Umeå universitet, 2011 
28  Scopus.com, 2011 
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1.6 Disposition 
 
Kapitel 1  Inledning 

I det första kapitlet kommer uppsatsens bakgrund, problematisering, 
syfte och frågeställning presenteras. Även målgrupp, tidigare 
forskning och uppsatsens disposition återfinns här. 

 
Kapitel 2  Teoretisk referensram 

I kapitel två presenteras legitimitetsteorin, intressentteorin, 
institutionella teorin samt Carrolls CSR-pyramid. Dessa teorier 
kommer ligga till grund för de diskussioner som presenteras i 
uppsatsen.  

 
Kapitel 3  Metod 

I detta kapitel presenteras den metod som använts i undersökningen. 
Kapitlet ger också svar på val av undersökningsdesign, urval, studiens 
tillvägagångssätt samt analysmetod. Metodkritik och etiska 
överväganden beskrivs också. 

 
Kapitel 4  Resultat 

I det fjärde kapitlet återfinns undersökningens resultat som framkom 
vid innehållsanalysen samt intervjuerna. 

 
Kapitel 5  Analys 

I kapitel fem analyseras resultatet från innehållsanalysen samt 
intervjuerna utifrån den teoretiska referensramen. 

 
Kapitel 6  Diskussion 

I detta kapitel kommer författarna föra en diskussion kring 
uppsatsens resultat. 

 
Kapitel 7  Slutreflektion 

I sjunde kapitlet följer en slutreflektion över uppsatsens resultat med 
anknytning till syfte och frågeställningar samt metod. 

 
Kapitel 8  Fortsatt forskning 

I kapitel åtta presenteras uppslag till vidare forskning inom området. 
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2. Teoretisk referensram 
 

Nedan kommer legitimitetsteorin, intressentteorin, institutionella teorin samt Carrolls CSR-pyramid beskrivas 
närmare. Dessa teorier kommer ligga till grund för de diskussioner som presenteras i uppsatsen.  

 

 
 
Följande teorier har valts som teoretisk referensram till uppsatsen då dessa kan ge förklaringar till 

varför organisationer hållbarhetsredovisar och vilken typ av innehåll de väljer att ta med i dessa 

rapporter.  

 
Viktigt att poängtera är att legitimitetsteorin, intressentteorin och institutionella teorin inte skall 

ses som helt åtskilda, utan mer som ett komplement till varandra
29

. 

2.1 Legitimitetsteorin 
 
Legitimitetsteorin innebär att organisationer ständigt försöker säkerställa att deras verksamhet 

uppfattas som legitim i det samhälle där den verkar. Med detta menas att organisationen strävar 

efter att arbeta inom de normer och regler som finns i det kringliggandet samhället. Samhället 

tillåter organisationen att operera så länge organisationen möter samhällets förväntningar och 

arbetar utifrån dessa. Det finns ett så kallat ”socialt kontrakt” mellan organisationen och 

samhället. Misslyckas organisationen att verka inom ramarna för det sociala kontraktet kan det 

leda till sanktioner från samhället som gör det svårt för företaget att operera som det tidigare 

gjort. Exempel på sanktioner kan vara legala restriktioner och ökade avgifter från staten, färre 

aktieägare som är villiga att tillskjuta kapital samt mindre efterfrågan på organisationens 

produkter/tjänster. De normer och regler som finns i ett samhälle är inte fixerade, utan ändras 

ständigt över tiden och organisationen måste i samband med det förändras. Tidigare var synen att 

det mest optimala sättet för en organisation att erövra legitimitet var genom att maximera sin 

vinst. Nu de senaste årtiondena har den allmänna uppfattningen förändrats och omfattas numera 

av hur väl organisationerna arbetar med sociala frågor, vilket inkluderar miljön, hållbarhet och de 

anställdas hälsa och säkerhet. Med dessa ökade sociala förväntningar förväntas framgångsrika 

företag arbeta med att förbättra de mänskliga, miljömässiga och sociala konsekvenser som deras 

produktion orsakar. Om organisationerna inte arbetar med sociala frågor och miljöfrågor 

kommer detta återspeglas genom att organisationen inte kan upprätthålla de nödvändiga resurser 

som krävs för att kunna fortsätta verka i ett samhälle som värderar en ren miljö.30  

 
Dowling & Pfeffer i Deegan31 visar på en rad olika aktiviteter som ett företag kan använda sig av 

för att legitimera sina aktiviteter: 

 

 organisationen kan ändra produktionen, målen och arbetsmetoderna utifrån de rådande 

legitimitetsnormerna, 

                                                 
29 Deegan & Unerman, 2005; Ljungdahl, 1999 
30

 Deegan & Unerman, 2005; Ljungdahl, 1999 
31 Deegan & Unerman, 2005 
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 organisationen kan, genom kommunikation, ändra de rådande legitimitetsnormerna så 

dessa överensstämmer med organisationens nuvarande praxis, produktion och 

värderingar, eller 

 organisationen kan, genom kommunikation, försöka bli identifierade med symboler, 

värderingar eller institutioner som har en stark bas för legitimitet. 

 

Lindblom i Deegan32 presenterar likt Dowling & Pfeffer fyra olika strategier för organisationen 

att skaffa sig eller upprätthålla legitimitet i samhället. Antingen kan organisationen informera om 

de faktiska förändringar i organisationens verksamhet som gjort och som är i linje med samhällets 

värderingar och förväntningar. Eller så kan organisationen ändra den uppfattningen omgivningen 

har av organisationen och dess verksamhet, utan att ändra organisationens verkliga beteende. 

Detta kan exempelvis göras genom att använda felaktig information i de finansiella rapporterna 

som ger indikationer på att organisationens beteende och aktiviteter har förändras. Ett tredje 

alternativ enligt Lindblom kan vara att manipulera den uppfattningen som finns om 

organisationen genom att avleda uppmärksamheten från de delar av verksamheten som 

organisationen sämre uppfyllt, till andra områden där organisationen är i linje med samhällets 

värderingar och förväntningar. Som sista alternativ skulle organisationen kunna förändra 

omvärldens förväntningar på organisationen genom att eventuellt visa på att samhällets 

förväntningar är orimliga. 

 
Precis som nämns ovan är de finansiella rapporterna ett tillfälle för organisationen att legitimera 

sin existens och tillhanda information för att motverka eller kompensera för tidigare negativa 

nyheter eller uppmärksamma styrkor som tidigare varit okända. Till exempel kan organisationen 

välja att särskilt belysa miljöutmärkelse och försumma negativa konsekvenser av sin verksamhet 

såsom föroreningar eller arbetsplatsolyckor.33 

 

2.2 Intressentteorin 
 
Intressentteorin är snarlik legitimitetsteorin, men intressentteorin accepterar att en organisations 

intressenter har olika syn på hur organisationen skall sköta sin verksamhet. Istället för att det 

finns ett enda socialt kontrakt med hela samhället, finns det flera olika sociala kontrakt med olika 

intressenter.34  

 
Intressentteorin delas in i två olika grenar; det normativa perspektivet och det instrumentella 

perspektivet. Det normativa perspektivet innebär att alla intressenter har samma rättighet och skall 

behandlas rättvist av organisationen. Intressentens ekonomiska inflytande över organisationen 

skall inte bestämma hur stort inflytande intressenten har över organisationen, utan det är 

organisationens påverkan på intressentens liv som avgör. Det instrumentella perspektivet innebär att 

organisationen kommer förbättra förhållandet till och motsvara förväntningar till den intressent 

som har mest inflytande på organisationen. Intressenternas inflytande förändras över tid, vilket 

kommer göra att organisationens fokus ändras mot de intressenter som då innehar makten. Ju 

färre organisationens resurser är, desto mer kommer organisationen rikta in sig på särskilda 

                                                 
32 Deegan & Unerman, 2005 
33 Deegan & Unerman, 2005 
34 Deegan & Unerman, 2005; Ljungdahl, 1999 
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intressenter. En framgångsrik organisation är den som möter de mest kraftfullaste 

intressenterna.35 Det är vanligt att se det normativa perspektivet och det instrumentella 

perspektivet som åtskilda, men detta skall inte göras. En organisation kan fokusera på båda dessa 

men i olika stor utsträckning.36 

 

Även intressentteorin nämner att organisationen kan använda sig av offentlig information för att 

hantera eller manipulera intressenterna för att få deras stöd eller för att distrahera dem från de 

negativa åverkningar företaget har på vissa områden.37 

 

2.3 Institutionella teorin 
 
Den institutionella teorin skall ses som ett komplement till legitimitetsteorin och intressentteorin 

och försöker förklara förhållandet mellan organisationers praktiska verksamhet, till exempel 

organisationernas rapporterig och redovisning, och upprätthållandet av organisationens 

legitimitet i samhället.38  

 

Institutionella teorin innehåller två begrepp, isomorfism och frikoppling, som förklarar 

bakgrunden till organisationernas frivilliga rapportering.39 Med isomorfism menas att det i 

organisationen förkommer processer som är likformade (isomorfa), med vilket menas att 

organisationen anpassar sin praktiska verksamhet efter de omständigheter som råder. Den 

institutionella teorin identifierar tre isomorfa processer; tvingande isomorfism, härmande 

isomorfism och normativ isomorfism. Tvingande isomorfism innebär att organisationen enbart 

kommer ändra sin praktiska verksamhet på grund av den press som intressenter med mest 

inflytande sätter på organisationen. Den härmande isomorfismen, däremot, menar att organisationen 

försöker efterlikna eller förbättra sin praktiska verksamhet efter vad som görs i andra 

organisationer. Ofta är skälen till detta att få konkurrensfördelar vad gäller att få legitimitet i 

samhället. Normativ isomorfism syftar till de normer som finns inom redovisningsprofessionen, att 

organisationen kommer genomföra den praktiska verksamheten på så sätt som den bör göras 

enligt redovisningens allmän vedertagna normer. Dock kommer detta påverkas av inre såväl som 

yttre krafter i form av chefer, kunder och standardsättare.40 Frikoppling kan beskrivas som att 

organisationen går ifrån sin praxis vad gäller den praktiska verksamheten för att få legitimitet av 

samhället. På så sätt tror sig organisationen att den frångår från negativa associationer.41  

 

 
 
 
 

                                                 
35 Deegan & Unerman, 2005; Ljungdahl, 1999 
36 Deegan & Unerman, 2005; Ljungdahl, 1999 
37 Deegan & Unerman, 2005; Ljungdahl, 1999 
38 Deegan & Unerman, 2005; DiMaggio & Powell, 1983 
39 Deegan & Unerman, 2005; DiMaggio & Powell, 1983 
40 Deegan & Unerman, 2005; DiMaggio & Powell, 1983 
41 Deegan & Unerman, 2005; DiMaggio & Powell, 1983 
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2.4 Carrolls CSR-pyramid 
 
Corporate Social Responsibility (CSR) är ett begrepp som Carroll & Buchholtz42 definierar som 

det ansvar företagen har gentemot samhället. Carroll & Buchholtz delar upp ansvaret i 

ekonomiskt, lagligt, etiskt och filantropiskt ansvar. Dessa fyra ansvarsnivåer sammanfattar och 

illustrerar Carroll & Buchholtz i en pyramidmodell enligt figur 1.
43

 

 

 

Figur 1. CSR-pyramiden. Egenhändigt ritad från Carroll & Buchholtz, 2006 

 

Det ekonomiska ansvaret är grunden som bygger upp de tre resterande. Det ekonomiska ansvaret 

står för att företagen skall producera varor och tjänster till ett rättvist pris och som medborgarna 

behöver. Företaget skall vara lönsamt och vinstmaximera för att säkra sitt fortbestånd och 

utveckling samt ge avkastning till investerare.44  

 

Det lagliga ansvaret innebär att företaget har lagar som de skall följa. Varje land har sina lagar och 

regler där företaget måste ta ett lagmässigt ansvar. De uppdrag företaget utför skall ligga inom 

lagarnas ramar. Lagar och regler är samhällets kodning av rätt och fel.45  

 

Det etiska ansvaret är inte lagligt reglerat, utan det handlar om normer och förväntningar. Det är 

upp till företaget att agera utifrån vad de anser vara rättvist för de samarbetsparter de har omkring 

                                                 
42 Carroll & Buchholtz, 2006 
43 Carroll & Buchholtz, 2006 
44

 Carroll & Buchholtz, 2006 
45

 Carroll & Buchholtz, 2006 

Filantropiska ansvaret 
Goda samhällsmedborgare 

Lagliga ansvaret 
Lagar och regler 

Ekonomiska ansvaret 
Företagets lönsamhet 

Etiska ansvaret 
Normer och förväntningar 
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sig. Företagen kan ha svårt att leva upp till det etiska ansvaret då det är en bedömningsfråga och 

det varierar från fall till fall vad som är etiskt riktigt.46  

 

Det filantropiska ansvaret är ett ansvar som inte är lagreglerat, det är frivilligt för företagen, det 

handlar om det som företagen gör för att vara goda samhällsmedborgare. Det ligger utanför det 

tvingande ansvaret och det är frivilligt för företagen att engagera sig i sociala aktiviteter som 

exempelvis donationer, volontärarbete och humanitära insatser.  

  

                                                 
46

 Carroll & Buchholtz, 2006 
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3. Metod 
  

Här ämnas presentera den metod som använts i undersökningen. Kapitlet ger också svar på val av 

undersökningsdesign, urval samt studiens tillvägagångssätt.  

Metodkritik och etiska överväganden beskrivs också. 

 

 

 

3.1 Induktion, deduktion och abduktion 
 
Begreppen induktion, deduktion och abduktion förklarar forskarens förhållande till teorin och 

empirin under uppsatsens gång. Induktion innebär att forskaren utgår ifrån observationerna som 

görs i forskningen och utifrån denna finner mönster som kan sammanfattas i teorier och 

modeller. När forskaren istället anammar ett deduktivt synsätt utgår denne ifrån redan existerande 

teorier, och utifrån dessa teorier tolkar och drar slutsatser från empirin. Abduktion är när 

forskaren gör en ständig nivåvandring mellan den induktiva och deduktiva nivån.47  

 

I denna uppsats kommer ett deduktivt synsätt att användas eftersom modeller och redan 

existerande teorier kommer användas för att tolka det material som uppkommer vid studien.  

 

3.2 Undersökningsdesign 
 
En studies undersökningsdesign beskriver studiens uppläggning i termer av urval, antal 

mättillfällen samt antal undersökningsgrupper. Främst urskiljs två undersökningsdesigner, 

tvärsnittsdesign och longitudinell design, och val av dessa påverkar studiens utformning. 

Att använda en tvärsnittsdesign innebär att undersökningen görs vid enbart ett 

undersökningstillfälle och kan appliceras på en enstaka population eller flera populationer. 

Tvärsnittsdesign är den allra vanligaste undersökningsdesignen och används då forskaren vill 

besvara mer förklarande frågeställningar. Den longitudinella designen, å andra sidan, följer en 

undersökningsgrupp under en längre tid och använder sig därför av multipla mättillfällen. Precis 

som i tvärsnittsdesignen kan en eller flera populationer användas. Longitudinell design används 

främst när forskaren vill se förändringar över tid.48 

 

Tvärsnittsdesignen är den undersökningsdesign som förekommer i denna uppsats, då 

undersökningen görs vid ett tillfälle men med flera grupper. Valet med att använda mer än en 

population/grupp beror på intresset av att undersöka just dessa företag samt för att få flera 

infallsvinklar. 

 

 

 

                                                 
47 Bryman & Bell, 2005; Björklund & Paulsson, 2003 
48 Björklund & Paulsson, 2003 
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3.3 Val av forskningsmetod 
 
De metoder som valts för att besvara syftet och frågeställningen är kvalitativa intervjuer samt 

innehållsanalys, då dessa metoder kommer kunna bibringa tillförlitlig information till studien. Val 

av annan metod var i detta fall ej aktuellt då uppsatsens syfte inte kunnat besvaras på annat sätt. 

För att kunna besvara syftet krävs analyser av bolagens innehåll i hållbarhetsrapporterna 

(innehållanalys) samt någon form av uppföljning av företagens syn på det praktiska 

hållbarhetsarbetet och hållbarhetsredovisningen. Uppföljningen skulle, förutom intervjuer, kunna 

genomföras genom att granska dokument där företagen själva visat på sitt hållbarhetsarbete. Den 

kritik som kan riktas till denna skriftliga information är att denna är mer begränsad, och intervjuer 

ger mer utrymme för mer uttömmande och djupgående svar samt kan ge information som ej kan 

framställas i en rapport. Även följdfrågor kan ställas. Detta skulle inte vara möjligt om 

dokumentstudier uteslutande användes.  

 

Nedan följer en kort beskrivning av de olika metoderna som kommer användas i denna uppsats. 

 

3.3.1 Kvalitativ metod 

 
Den kvalitativa forskningsstrategin lägger tyngdpunkten på respondenternas uppfattning och 

tolkning av ett ämne, en händelse eller en situation49. Till skillnad från den kvantitativa metoden 

där forskningen bygger på att forskaren skaffar kunskap om den sociala verkligheten genom att 

mäta och sätta siffror på denna, lägger den kvalitativa forskningen tonvikt på hur man studerar 

denna verklighet50. Den mest grundläggande principen för att göra detta är att betrakta händelser, 

normer, och värden utifrån de studerande personernas eget perspektiv51. Den kvalitativa metoden 

används i de fall då forskaren vill få en djupare förståelse inom ett visst ämne, en händelse eller 

en situation52.  

 

3.3.2 Innehållsanalys (kvalitativ)  

 

Kvalitativ innehållsanalys används i de fall då forskaren vill analysera innehållet i någon skriftlig 

framställning, exempelvis dokument och rapporter53. Forskaren läser texten som helhet, dess 

delar och den kontext den ingår i och tar fram det väsentliga i innehållet. Det är detta innehåll 

som forskaren använder i sin analys54. Något som bör tas i beaktande när offentliga rapporter 

används i forskningssammanhang är att de rapporter som finns tillgängliga inte nödvändigtvis 

alltid är fria från felaktigheter eller särskilt objektiva. Därför måste studier av offentliga dokument 

alltid analyseras tillsammans med andra informationskällor.55 

 

                                                 
49 Björklund & Paulsson, 2003; Bryman & Bell, 2005 
50 Bryman, 1997 
51 Bryman, 1997 
52 Björklund & Paulsson, 2003 
53 Esiasson m.fl, 2007;Bryman 2006 
54 Esiassson m.fl., 2007 
55 Bryman & Bell, 2005 
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3.3.3 Kvalitativa intervjuer 

 

Denna metodform karakteriseras av intervjuer där intervjufrågorna är mindre strukturerade och 

tyngdpunkten läggs på intervjupersonens egna uppfattningar, ståndpunkter och synsätt56. 

Intervjuerna kan antingen vara helt ostrukturerade eller semi-strukturerade57. Det som kommer 

användas i denna undersökning är semi-strukturerade intervjuer, vilket innebär att forskare har en 

intervjuguide till sin hjälp vid intervjutillfället men att dessa frågor kan besvaras fritt efter hur 

intervjupersonen önskar. Intervjufrågorna kommer till stor del ställas i ursprungsordningen, men 

forskarna har möjlighet att ställa följdfrågor eller andra frågor som ej finns med i intervjuguiden. 

Intervjuprocessen är flexibel.58 

 

3.4 Urval 

3.4.1 Val av företag 

 

De företag som kommer medverka i denna studie är Tekniska Verken AB, Apoteket AB samt 

Max hamburgerrestauranger AB. 

 

Tekniska Verken AB är ett regionalt företag som levererar el, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, 

avfallshantering, bredband och biogas till Linköpings kommuninvånare och närliggande 

kommuner. Tekniska Verken ägs av Linköpings kommun.59 

 

Apoteket AB är sedan april 2010 direktägt av den svenska staten och har under 2010 minskat från 

att inneha hela till en tredjedel av marknaden på grund av omreglering. Apoteket bedriver 

försäljning av läkemedel, hälsoprodukter samt hälsorådgivning.60 

 

Max hamburgerrestauranger AB startade år 1968 av Curt Bergfors och är en svensk hamburgerkedja. 

Max hamburgerrestauranger AB ägs till 100 % av familjen Bergfors.61  

 

Val av företag till denna studie baseras på intresset för dessa företag. Dels intresse för ett 

regionalt företag med tydlig miljöanknytning, dels ett intresse för ett privat familjeägt företag samt 

för ett statligt företag. Dessa företag har olika krav på sig vad gäller miljöarbete och 

hållbarhetsredovisning. Ett statligt aktiebolag (Apoteket) måste enligt regeringens krav följa 

GRI:s riktlinjer, medan de andra två ej har detta tvång.  Tekniska Verken är ett företag som 

enbart levererar produkter och tjänster till Linköpings kommun och dess kranskommuner, 

samtidigt som det är ett företag vars verksamhet kretsar kring miljöproblematiken. Max är ett 

nationellt privatägt aktiebolag som är helt fri från de statliga och kommunala krav som finns på 

de övriga två. Dock skall poängteras att det huvudsakliga syftet med uppsatsen ej är att jämföra 

                                                 
56 Bryman, 2006 
57 Bryman, 2006 
58 Bryman, 2006 
59 Tekniska Verken, 2011 
60 Apoteket, 2010; Apoteket, 2011 
61 Max, 2002-2011 
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dessa tre. Det är inte urvalet av företag som är i fokus, utan hur dessa tre företags enskilda syn är 

på hållbarhetsredovisning. 

 

Studien baseras på enbart tre företag eftersom det annars ej varit möjligt att göra ett djupdyk i 

deras hållbarhetsredovisningar samt hållbarhetsarbete. Hade flera företag valts hade detta ej 

kunnat vara möjligt på grund av studiens begränsade tidsomfattning.  

 
3.4.2 Val av intervjupersoner 
 

Valet av intervjupersoner gjordes genom ett experturval62, då det är i egenskap av experter i 

företagens hållbarhetsredovisningar som dessa intervjupersoner valdes. För att kunna få svar på 

företagets syn på hållbarhetsredovisning och innehållet i dessa krävs att intervjuer görs med en 

person med kunskaper inom detta. 

 

Nedan kommer en presentation av de respondenter som använts i studien. De intervjuade från 

Tekniska Verken och Apoteket ville inte ha sitt namn publicerat i uppsatsen och dessa kommer 

därför få fingerade namn. De namn som därmed återfinns i samband med Tekniska Verken och 

Apoteket är uppdiktade och namnen har ingen som helst koppling till någon person på företaget. 

Intervjupersonen från Max ville däremot att dennes namn skulle nämnas i uppsatsen. 

Respondenten från Max kommer därför inte att få ett fingerat namn. Detta anses inte ge 

åverkningar på undersökningen, då de etiska riktlinjerna ändock uppföljs genom att hemlighålla 

de personers namn som önskade detta. Syftet med namn är enbart att det blir lättare för läsaren 

att kunna sammankoppla rätt intervjuperson med rätt uttalande.  

 
Ada har arbetat 5,5 år på Tekniska Verken och är en av de ansvariga inom miljö- och 
kvalitetsfrågor.  
 
Beatrice är en av de ansvariga för hållbarhetsredovisningen på Apoteket AB och har arbetat på 
företaget i 3,5 år. 
 
Pär är hållbarhetschef på Max hamburgerrestauranger AB och har arbetat 25 år inom företaget.  

 

3.5 Tillvägagångssätt 
 

De undersökande företagens hållbarhetsredovisningar låg till grund för den innehållsanalys som 

används i denna uppsats. Hållbarhetsredovisningarna studerades ingående för att kunna 

identifiera hur företagen valt att framställa sitt material och om dessa följer några riktlinjer. Även 

studerades vad företagen väljer att presentera i hållbarhetsredovisningen samt huruvida företagen 

väljer att redovisa negativa och positiva påverkansfaktorer. Identifiering av företagens mål och 

dess beskrivning av den praktiska förankringen i verksamhen gjordes också. Det material som 

framkom sammanställdes sedan skriftligt.  

 

                                                 
62 Sverke i Gustavsson (red.), 2004  
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Kontakt togs med företagen via telefon för att få kontakt med den ansvarige inom företagets 

hållbarhetsredovisning. Efter medgivande från personen i fråga skickades e-post med uppgifter 

om bokad tid, kontaktuppgifter till forskarna samt de frågeområden som intervjun skulle utgå 

ifrån. Intervjuerna genomfördes via telefon, då merparten av respondenterna befann sig på annan 

ort och det blev praktiskt ogenomförbart att göra dessa via personliga möten. Tekniska Verken 

hade en önskan om att genomföra intervjun via ett möte, men då de andra företagens intervjuer 

inte kunde genomföras på annat sätt än genom en telefonintervju ansågs det inte likvärdigt. Båda 

författarna medverkade under intervjuns genomförande och intervjuerna varade i cirka 30-50 

minuter. Intervjuguiden följdes även om frågorna ställdes i varierande ordning beroende på hur 

intervjupersonerna responderade på frågorna. Detta gjorde det möjligt att ge utrymme för de 

frågor intervjupersonerna ville lägga vikt på. Intervjuerna spelades in digitalt efter att 

intervjupersonerna först blivit tillfrågade och godkänt att inspelning gjordes. Filerna överfördes 

sedan till dator och intervjuerna transkriberades. Efter att ljudfilerna transkriberats raderades 

filerna för att inga utomstående skulle kunna komma åt materialet.  Materialet analyserades och 

sammanställdes. Sedan skickades detta till respondenterna via e-post för att möjliggöra för 

intervjupersonerna att läsa igenom och ge respons på eventuella felaktigheter. En av 

respondenterna hade några synpunkter vartefter uppsatsens innehåll korrigerades.  Övriga 

respondenter hade inga invändningar.  

 

3.6 Validitet, reliabilitet och objektivitet 
 
De tre begreppen validitet, reliabilitet och objektivitet berör forskningens trovärdighet, och dessa 

kommer beaktas under studiens genomförande. I studien är det framförallt intervjufrågorna som 

behöver vara utformade på ett sätt så att dessa inte kan misstolkas. Innan intervjuerna 

genomfördes gjordes en pilotintervju för att kontrollera intervjufrågornas utformning. 

Intervjufrågorna testades på en person med kunskaper inom företagsekonomi och redovisning. 

Efter pilotintervjuns genomförande gjordes diskussioner med intervjupersonen för att kunna 

ändra utformningen på de frågor som ansågs oklara. Pilotintervjun medför en ökad validitet. För 

att öka tillförlitligheten kommer grundliga förklaringar av undersökningens genomförande göras 

samt de intervjufrågor som kommer ställas till intervjupersonerna i uppsatsen kommer bifogas. 

Det är även viktigt att ta hänsyn till kontexten i analysen för att öka reliabiliteten. Den tolkning av 

materialet som fås fram genom innehållsanalysen samt genom intervjuerna kommer att studeras 

objektivt så att egna värderingar inte påverkar studien i en allt för hög grad. 

 

3.7 Metodproblem och metodkritik 
 

Under studiens genomförande har en del problem uppstått. Från början fanns det planer på att 

undersöka ett företag med internationell anknytning, men detta företag valdes senare bort. Detta 

beror främst på de svårigheter det innebar att kontakta ansvariga för hållbarhetsredovisningen på 

detta företag. Hållbarhetsredovisningen genomförs av en utländsk ekonomiavdelning, vilket 

gjorde det svårt att få kontakt med dessa samt att det kan uppstå språkliga svårigheter vid 

intervjuerna. Vid kontakt med några ytterligare företag har det även varit svårt att få respondenter 

att medverka i uppsatsen, vilket dels beror på att intervjupersonerna inte kunnat ställa upp inom 
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tidsramen för uppsatsen, dels att det varit svårigheter att komma i kontakt med den person som 

arbetar med hållbarhetsredovisning på företaget.  

 

Kritik som kan riktas mot de metoder som valts är att vid telefonintervjuer har undersökarna ej 

möjlighet att iaktta den icke-verbala kommunikationen. Det är då ännu viktigare att vara lyhörd 

och uppmärksam samt att inte avbryta intervjupersonen. Undersökarna var därför noga med att 

ge det utrymme som intervjupersonerna behövde. Ytterligare kritik kan riktas mot inspelningen 

av intervjuerna, då intervjupersonerna eventuellt kan påverkas negativt av detta. Dock upplevde 

forskarna att det inte var något problem i intervjusituationen, då intervjupersonerna svarade 

öppet och utförligt på intervjufrågorna. En innehållsanalys kan leda till att forskarna gör en alltför 

subjektiv bedömning av materialet63. För att få en så objektiv innehållsanalys som möjligt 

studerade forskarna hållbarhetsredovisningarna först enskilt, för att sedan föra en diskussion 

gemensamt.  

3.8 Etiska överväganden 
 

I undersökningen har beaktande tagits till de forskningsetiska riktlinjer som satts upp av 

Vetenskapsrådet, det vill säga informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet64. Vid första telefonsamtalet godkände samtliga intervjupersoner till att medverka 

i studien. Innan intervjuerna genomfördes tillfrågades respondenterna om huruvida dessa 

godkände att inspelning av intervjuerna gjordes. Alla gav sitt samtycke till detta. Sedan gavs 

allmän information om uppsatsen och dess syfte samt att intervjupersonernas deltagande är 

frivilligt och har rätt att avbryta sin medverkan när helst de vill under intervjuns genomförande 

utan några negativa följder (informations- och samtyckeskravet). Frågor ställdes också om 

huruvida företagen fick namnges i uppsatsen samt om intervjupersonerna vill ha fingerade namn 

eller inte (konfidentialitetskravet). De intervjupersoner som önskade fingerade namn fick också 

detta. Intervjupersonerna informerades om att det material som uppkommer vid intervjuerna 

enbart skall användas till denna uppsats (nyttjandekravet), vilket också gjorts. Allt intervjumaterial 

som fåtts fram i undersökningen har behandlats med sekretess och inga utomstående har kunnat 

komma i kontakt med materialet. Efter uppsatsens slutförande kasserades intervjumaterialet, 

vilket intervjupersonerna informerades om. 

 

 

 

 

 

                                                 
63 Bryman, 2006 
64 Vetenskapsrådet, 2002  
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4. Resultat 
 

Nedan återfinns undersökningens resultat som framkom vid innehållsanalysen samt intervjuerna. 

 

 

4.1 Resultat från innehållsanalysen 

 
4.1.1. Tekniska Verken 
 

Tekniska Verkens framsida på verksamhetsberättelsen från 2009 (hållbarhetsredovisningen) har 

en bild på ett rotsystem som kan ses genom hela redovisningen. Tekniska Verken har ingen 

separat redovisning av sitt hållbarhetsarbete utan detta genomsyrar hela deras 

verksamhetsberättelse. Framsidan pryds också av en rubrik som säger ”Näring – för ett helt 

samhälle”. Anledningen till valet av detta tema sägs vara följande: 

 

[...] Det försörjer ett friskt och välvårdat träd med frodigt gröna blad som på ett 

raffinerat sätt producerar syre till atmosfären. Trädet och rötterna är en utmärkt 

symbol för Tekniska Verken och vad vi strävar efter att åstadkomma. Vi tar vara 

på naturens resurser, omvandlar och förädlar dem på bästa tänkbara sätt och 

erbjuder dem i nyttigheter som gör att hela samhället kan andas och utvecklas. Det 

finns dock ett par fundamentala yttre villkor för att detta ska fungera långsiktigt – 

rätt jordmån och ett gynnsamt växtklimat. 

 

   Tekniska Verkens verksamhetsberättelse 2009 

 
I denna presenterar Tekniska Verken sina olika verksamheter och dess miljöarbete. Till exempel 

Svensk Biogas har under många år haft en positiv utveckling och 2009 har antalet biogaskunder 

ökat ytterligare. Tekniska Verken har investerat 42 miljoner i produktionsanläggningar och 

infrastruktur i regionen för Svensk Biogas. Detta för att ge bättre tillgänglighet för tankning och 

ökade gasvolymer. Tekniska Verken beskriver genomgående om hur de förbättrar sina 

verksamheter för kunderna. Tekniska Verken har en klimatvision som antogs 2008 där de vill 

sammanfatta sina ambitioner att verka för ett hållbart samhälle: 

 
 Vår vision är att erbjuda en bra vardagsmiljö även i framtiden. Ett hållbart klimat 

är en förutsättning för detta. Därför ska vi förse regionen med klimatsmart 

infrastruktur och flexibla energilösningar för värme, el och transporter. Vi ska 

uppfylla och överträffa EU:s gemensamma klimatmål i takt med att de skärps. 

Genom goda exempel och internationell verksamhet sprider vi positiva effekter även 

långt utanför vår region. 

    
Tekniska Verkens verksamhetsberättelse 2009
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I verksamhetsberättelsen finns även målområden för ökad hållbarhet, där även aktiviteter och 

konkreta åtgärder presenteras som genomförts under året.  

 

I redovisningen presenteras framförallt positiva åtgärder och utvecklingsmöjligheter. Tekniska 

Verken diskuterar väldigt kort hur de olika verksamheterna påverkar miljön på ett negativt sätt.  

 
4.1.2 Apoteket AB 

 
Apoteket har en separat hållbarhetsredovisning som de benämner ”Hela Sveriges apotek – 

hållbarhetsredovisning 2010”. Redovisningen skrivs utifrån GRI:s riktlinjer. I 

hållbarhetsredovisningen beskriver Apoteket vad hållbarhet är för dem: 

 

Apotekets vision om ett liv i hälsa visar att vi vill verka för ett hållbart samhälle. 

Vår kunskap om läkemedel och läkemedelsanvändning, tillsammans med 

förebyggande insatser och råd om livstilsförändringar, bidrar till ett hälsosammare liv.  

 

Apotekets hållbarhetsredovisning 2010 

 

I redovisningen finns Apotekets olika verksamheter beskrivna samt omregleringen på 

apoteksmarknaden. Bland de ansvarsområden som finns inom Apotekets hållbarhetsarbete är att 

verka för hälsa och välmående det mest centrala, vilket de också beskriver mer ingående. Det handlar 

till stor del om läkemedelsanvändning, rätt användning leder till ökad grad av hälsa medan fel 

användning är ett växande samhällsproblem med ökade kostnader och lidande för enskilda 

individer. Andra ansvarsområden är samverkan med leverantörer samt minskade koldioxidutsläpp 

från transport. De beskriver också hur man kan öka hälsa både för kunder och för medarbetare. 

Exempelvis har en ny tjänst lanserats; Apotekets hälsokoll, med syftet att inspirera kunder för att 

förbättra sin hälsa. Apoteket beskriver vidare hur läkemedlen påverkar miljön och vilka åtgärder 

Apoteket vidtar för att minska miljöpåverkan. Redovisningen avslutas med GRI:s index. Det 

framkommer också att Apoteket har Ernst & Young som extern granskare av 

hållbarhetsredovisningen.  

 

Mycket av det Apoteket nämner i sin redovisning är positiva satsningar för hållbarhet, dock tar de 

även med negativa aspekter. Ett exempel är felexpedieringar vid läkemedelshantering till kunder. 

 

4.1.3 Max hamburgerrestauranger AB 

 
Max har valt att presentera sin hållbarhetsredovisning för 2009 i en separat del som de benämner 

”Klimatbokslut”.  

 

Miljö- och klimatfrågor har under de senaste åren kommit alltmer i fokus för gemene 

man men även för näringslivet. Nu är det inte längre snack utan handling som gäller. 

På Max har vi beslutat oss för att vara en del av lösningen. 

 

Max hållbarhetsredovisning 2009 
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Detta är inledningen på Max hållbarhetsredovisning och detta genomsyrar hela deras 

klimatbokslut i och med att de vill vara en del av lösningen av de globala miljöproblemen. 

Redovisningen innehåller beskrivning och resultat av Max klimatarbete. Exempelvis kompenserar 

Max sin klimatpåverkan till 100 % via trädplantering i Afrika. Klimatbokslutet innehåller också 

genomförda samt kommande åtgärder. I klimatbokslutet presenteras Max klimatinventering, där 

de analyserar hela produktionskedjan vad gäller den direkta klimatpåverkan. 

 

I denna redovisning presenteras främst positiva åtgärder vad gäller hållbarhetsarbete. Max 

nämner kort vilken negativ påverkan deras produktion har på miljön. 

 
4.2 Resultat från intervjuer 
 

4.2.1 Företagens syn på hållbarhet och hållbarhetsredovisning 

 
Tekniska Verken har alltid haft ett miljötänk som stått i centrum i och med att de enbart sysslar 

med miljötjänster och produkter, såsom el, biogas, avfall etcetera. Sedan starten år 1902 har 

företaget producerat el och elen i sig bidrar till ett mer hållbart samhälle, då den ger tillgång till 

energi på ett nytt sätt vilket möjliggör industrier samt ger en trygghetskänsla i staden med bland 

annat bättre belysning och bättre kommunikation enligt Ada. Ada säger att från början var 

Tekniska Verkens uppdrag att se till att medborgarna skulle få friskt vatten, bli av med avfall med 

mera, för att kunna bo kvar i staden. Det är det som i allra högsta grad är hållbarhet, att på ett 

ekonomiskt och effektivt sätt ta ansvar för både boendemiljö och yttre miljö säger Ada. Ada 

anser att det till stor del handlar om hur man uttrycker sig: 

 
På ett sätt alltid, men jag kan i alla fall verifiera 2007 då nämner vi också ordet 

hållbarhet i sammanhanget, ähm, det handlar om vad man börjar prata och kallar 

saker, men i verkligheten så har nog tänket funnits där alltid.  

   

Ada, Tekniska Verken 
 

Tekniska Verken ser inte sitt hållbarhetsarbete som en separat del, skild från verksamheten, 

utan det är något som genomsyrar hela organisationen. Miljöarbetet står i fokus hos 

Tekniska Verken, enligt Ada. Öppenhet och ärlighet säger Ada är viktigt vad gäller deras 

hållbarhetsredovisning, att de öppet skall redovisa det arbete de genomför. Vidare säger 

Ada att det är viktigt att hållbarhetsredovisa och lyfta fram alla aspekter. Ada uttrycker att 

det är viktigt med öppenhet och att det är positivt att lyfta fram miljöaspekterna i en 

hållbarhetsredovisning. Ada tycker att vad gäller hållbarhetsarbetet ur ett globalt perspektiv 

är det viktigt att ”lyfta blicken” och inte bara se vad som händer i Sverige. De anser att det är 

viktigt att tänka i livscykelperspektiv.  

 

Beatrice uppger att Apoteket AB har hållbarhetsredovisat sen 2005 och att de lägger stor 

kraft på hållbarhetsredovisningen, då de anser att det inte bara handlar om att göra en rad 

aktiviteter utan att också tala om vad de gör. Beatrice säger följande: 
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Och där ser vi att redovisningen är ett viktigt verktyg och plattform för att komma 

vidare i det arbetet. 

     

     Beatrice, Apoteket 

 
Beatrice menar att det är processen att ta fram hållbarhetsredovisningen som är den viktiga, 

hur de olika enheterna enas och skapar en gemensam bild för vad Apoteket står för och 

vad som är viktigt i hållbarhetsarbetet. Det är sedan detta som skall redovisas. Det är en 

viktig förankringsprocess och ger svar på många frågor. Apoteket AB:s 

hållbarhetsredovisning är den enda trycka redovisningen hos Apoteket, då den anses viktig 

och profilskapande. Beatrice säger att det är ett sätt att visa att hållbarhet är viktigt. Enligt 

Beatrice är hållbarhetsredovisning ett sätt att vara kommunikativ och att få ut sitt budskap. 

 

Max har redovisat ett Fettbokslut65 sen 2004 och 2009 upprättar de ett Klimatbokslut. Max 

har en heltidstjänst som arbetar övergripande med hållbarhetsfrågor. Sen finns det fler 

människor som arbetar med detta kontinuerligt. I Klimatbokslutet 2009 nämner Max att de 

vill skapa en debatt kring klimatmärkning och Pär svarar att syftet är: 

 

Varför vi vill göra det är för att få andra företag och organisationer att titta på sin 

egen verksamhet, på sina egna största utmaningar och det tror jag är det absolut 

viktigaste. […] kan vi förändra hela snabbmatsindustrin och hela världen så vore det 

fantastiskt, vi ser att alla företag kan göra nånting. 

Pär, Max 

 

Pär berättar att deras hållbarhetsarbete har växt fram genom åren. Vad gäller redovisningen 

säger Pär att transparens och öppenhet är väldigt viktigt, det är det centrala. 

 

4.2.2 Företagens syn på innehållet i hållbarhetsredovisningen 
 
Ada anser att Tekniska Verken både tar med positiva och negativa påverkansfaktorer vad 

gäller miljön. Dock tillägger hon att under 2009 fanns inga incidenter som var relevanta att 

redovisa. Däremot rapporterades flera incidenter under 2010, och som presenteras i 

hållbarhetsrapporten. Ada berättar också att de i hållbarhetsredovisningen presenterar 

siffror på hur stora de faktiska utsläppen är.  

 

På frågan om vilka delar av hållbarhetsarbetet de väljer att ta med i 

hållbarhetsredovisningen svarar Beatrice att enligt GRI skall företaget vara transparent och 

att Apoteket därför väljer att ta med både positiva och negativa påverkansfaktorer i 

redovisningen. Deras redovisning styrs även av vad deras intressenter efterfrågar. Under 

hösten 2010 genomfördes en enkät där 3 000 av Apotekets kunder medverkade i frågor 

                                                 
65 Författarnas kommentar: Fettbokslutet innehåller stor andel fett som Max har i sina produkter och hur 
fettinnehållet förändrats över tid. 
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kring hållbarhetsarbetet. Syftet med enkäten var att få fram kundernas synpunkter på 

hållbarhetsredovisningens innehåll. 

 

Max har valt att redovisa hur mycket koldioxidekvivalenter de släpper ut och redovisar 

även varje år ett Fettbokslut där de presenterar hur mycket fett de har tagit bort ifrån 

marknaden. På frågan vilka delar av hållbarhetsarbetet Max tar med i sin 

hållbarhetsredovisning svarar Pär att allt tas med i redovisningen, både negativt och 

positivt.  

 

4.2.3 Genomförandet av hållbarhetsredovisningen 

 
För Tekniska Verken är det miljöchefen som skriver hållbarhetsredovisningen, med hjälp 

av inrapporteringar från verksamheternas miljösamordnare och miljöingenjören. Dessutom 

genomför en copywriter intervjuer med Tekniska Verkens alla verksamheter. Någon extern 

granskare av hållbarhetsredovisningen har inte Tekniska Verken, enligt Ada, men i och med 

att de är miljöcertifierade läser revisorerna dessa rapporter ändå. Då handlar det främst om 

en granskning av verkligheten, än en granskning av rapportens utformning.  

 

Beatrice på Apoteket uppger att det är hon själv som genomför hållbarhetsredovisningen 

tillsammans med en extern konsult inom miljö och hållbarhet. Även en styrgrupp och 

referensgrupp är involverade i arbetet, där varumärkesdirektören, kvalitetsdirekten och 

kommunikationschefen medverkar. I referensgruppen finns representanter från alla 

verksamhetsgrenar. På så sätt speglar de hela företaget i hållbarhetsredovisningen, menar 

Beatrice. Apoteket har Ernst & Young som externa granskare av sin hållbarhetsredovisning 

och det är lagstadgat att statliga bolag skall ha en extern granskare sedan 2008. 

 

Hållbarhetsredovisningen (Klimatbokslutet) hos Max genomförs av ett extern företag. Max 

själva samlar in data från leverantörerna som de sedan skickar till företaget som utför 

klimatberäkningarna. Max har ingen extern granskare. Pär menar på att det är ett 

kontinuerligt arbete att upprätthålla det miljöfokus Max har. Pär anser att redovisningen är 

mycket viktig för att kunna mäta deras insatser i hållbarhetsfrågan.  

 
 

4.2.4 Lagar och riktlinjer i redovisningen 
 
Tekniska Verken följer inga särskilda regler i sin redovisning och har inte anammat GRI:s 

struktur på hållbarhetsredovisningen. Dock finns det, enligt Ada, innehållsmässigt det 

mesta som GRI kräver. Ada menar att istället för att lägga tid på att strukturera enligt en 

standard vill de istället satsa på att driva hållbarhetsfrågorna framåt: 

 

[…] men vi kom fram till att vi gör betydligt mycket mera om vi ser till att driva 

verkligheten framåt istället och påverka på det sättet än genom att lägga tid på att 

sätta sig ner och strukturera siffror på ett sätt som någon standard har bestämt. 

    Ada, Tekniska Verken 
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Ada säger att Tekniska Verken har bedömt att användningen av GRI:s riktlinjer ger i dagsläget 

inte ett så stort kommunikativt värde vad gäller Tekniska Verkens varumärke. Ada tror generellt 

att riktlinjer för hållbarhetsredovisning lyfter hållbarhetsfrågan, vilket påverkar människors tankar 

och efterhand leder till att verkligheten förändras.  

 

Apoteket följer GRI:s riktlinjer i sin hållbarhetsredovisning. Beatrice tycker att det är positivt med 

att följa regeringens krav att redovisa enligt GRI, då det sätter ännu större tryck på företagen att 

genomföra hållbarhetsarbetet. Beatrice menar att det är viktigt att företaget tydliggör vad som är 

viktigt och vad man skall lägga sina resurser på.  

 

Max följer ISO 14064 och 14065, vilka är standarder över vad som gäller vid klimatutsläpp. 

Några andra riktlinjer följer de inte. 

 

4.2.5 Hållbarhetsredovisningens kostnad 

 
I och med att Tekniska Verken måste skriva miljörapporter finns mycket data redan 

sammanställt och att hållbarhetsredovisa blir därför ingen ytterligare kostnad, enligt Ada. 

Dock nämner hon att det skulle bli en extra kostnad om riktlinjer användes.  

 

Enligt Beatrice på Apoteket är hållbarhetsredovisningen den enda trycka redovisningen hos 

Apoteket, då den anses viktig och profilskapande.  

 

Pär på Max påpekar att det är viktigt att hållbarhetsarbetet är lönsamt. Dock anser han att 

nyttan definitivt överstiger kostnaden.  

 

4.2.6 Hållbarhetsredovisningens praktiska förankring 

 
Till grund formulerar Tekniska Verken, enligt Ada, en miljöpolicy samt anger miljöarbetets 

inriktning och ambitionsnivå. Utifrån detta tar de sedan fram övergripande målområden som 

bryts ner till konkreta mål i verksamheterna. Dessa mål följs sedan upp och redovisningen blir en 

redovisning av målens resultat. Resultatet ligger också till grund för nästkommande års 

målformulering. De mål som inte uppfylls följer med till nästa års målformulering. Ada beskriver 

att Tekniska Verken kontinuerligt följer upp sina mål i och med att de har tillståndspliktiga 

verksamheter, då enstaka överskridanden skall rapporteras omgående till tillsynsmyndigheten. 

2008 gjorde Tekniska Verken en mycket ambitiös undersökning kring hur deras aktiviteter 

påverkade klimatet, både positiva och negativa påverkansfaktorer. De formulerade också 

organisationens värderingar, bland annat hur de ser på el. Ett exempel på stora förändringar hos 

Tekniska Verken är att de gör stora investeringar och bygger nya fjärrvärmeanläggningar som är 

bioeldade i allt högre grad. Ada uttrycker en viss problematik vad gäller leverantörer då Tekniska 

Verken går under lagen om offentlig upphandling. På grund av detta kan Tekniska Verken inte 

ställa några miljökrav och krav på socialt ansvarstagande på dessa, utan det är enbart transporter 

och produkter som de kan ställa krav på. Krav kan ej ställas på att exempelvis arbetarna hos 

leverantörerna har en dräglig arbetsmiljö.  

 



26 

 

Beatrice på Apoteket menar på att hållbarhetstänket är förankrat i verksamheten i och med att det 

förekommer aktiviteter inom området. Apoteket har konkret utvecklat och arbetat med att 

minska sin miljöpåverkan under de senaste tio åren. 2008 miljöcertifierades Apoteket AB. 

Beatrice uppger att det är ett nära samband mellan redovisningen och det praktiska arbetet, då 

Apoteket vill lyfta fram och visa sitt hållbarhetsarbete. Apoteket har ett hållbarhetsprogram med 

mål som de arbetar efter och tar med i sin hållbarhetsredovisning. De har även en 

hållbarhetscontroller som arbetar med måluppföljning. Beatrice menar att de sociala områdena 

inom hållbarhet är det mest centrala, på det sättet att det är där som Apoteket kan göra störst 

skillnad. Det ligger närmare Apotekets kärnverksamhet. Apoteket äger inte sina leverantörer och 

därför har de inte samma inflytande och kan påverka på samma sätt. Vad gäller receptbelagda 

läkemedel är det läkemedelsverket som bestämmer vilka leverantörer Apoteket skalla handla av 

och därför kan Apoteket inte påverka läkemedelsleverantörerna i någon större utsträckning. Det 

Apoteket kan göra är att försöka påverka Läkemedelsverket som i sin tur kan ställa krav på 

leverantörerna. Det sociala arbetet innehåller enligt Beatrice tre perspektiv; aktiviteter för kunden, 

aktiviteter för medarbetaren och sociala samarbeten. De sociala samarbetena handlar om att 

arbeta för bättre läkemedelsanvändning. Apoteket arbetar för att kunderna skall leva ett 

hälsosamt liv och de har också aktiviteter för att medarbetarna skall utvecklas och må bra. 

Exempel på aktiviteter som Apoteket gjort för att minska läkemedlens miljöpåverkan är att 

minska transporterna, minska tjänsteresor och grön el. 

 

2003 börjar Max sitt hållbarhetsarbete med att införa en Delifreshmeny samt anställa personer 

med funktionsnedsättning. Pär nämner också i samband med redovisningens praktiska 

förankring: 

 

Absolut, det är integrerat i helheten, i alla delar. 

Pär, Max 

 

Max har valt att klimatkompensera för att de vill ta ett långsiktigt ansvar. De kommer fortsätta att 

klimatkompensera tills de har reducerat sin miljöpåverkan. Pär liknar det vid en straffskatt på 

dem själva. Pär nämner vidare att de försöker påverka sina leverantörer att också 

klimatkompensera. Max genomför aktivt förhandlingar med leverantörer för att de också skall 

bidra till hållbarhet. Flertalet av de mål som fanns med i hållbarhetsredovisningen 2009 intygar 

Pär att de har uppnått i praktiken. De mål som ej är uppfyllda arbetar Max vidare med. Pär 

nämner att den negativa miljöpåverkan företaget har är främst deras utsläpp. Pär menar på att 

man både måste veta sitt nuläge och vart man är på väg någonstans och då sikta på det hållbara 

och utifrån det perspektivet arbeta sig framåt.  

 

4.2.7 Medarbetarnas insyn i hållbarhetsarbetet och redovisningen 
 

Vad gäller medarbetarnas insyn i hållbarhetsredovisningen tror Ada på Tekniska Verken att 

medarbetarna inte är insatta i denna, men att de definitivt har stor inblick i hållbarhetsarbetet.  

 

Samtliga medarbetare på Apoteket är insatta i hållbarhetsarbetet fast på olika sätt direkt eller 

indirekt, enligt Beatrice. Exempelvis har Apoteket en internutbildning om hållbarhet. Beatrice 
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nämner att hon är osäker på hur många det är som läser hållbarhetsredovisningen. Beatrice 

nämner också att Apoteket AB behöver utveckla hur personalen skall vidarebefordra information 

till kunderna om läkemedlens miljökonsekvenser.  

 

Vad gäller medarbetarna på Max tror inte Pär att alla är insatta i hållbarhetsredovisningen och 

menar på att många av hållbarhetsfrågorna är strategiska frågor och ligger över medarbetarnivå. 

Exempel är beslut som fattas centralt och som berör vilka produkter som skall köpas in. Däremot 

är medarbetarna insatta i de frågor som har med ledarskap, arbetsmiljöfrågor och hur 

medarbetarna skall må bra.  
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5. Analys 
 

Nedan analyseras resultatet från innehållsanalysen samt intervjuerna utifrån den teoretiska referensramen. 

 

 
Eftersom dessa tre teorier bygger på varandra är en del av deras synpunkter synonyma med 

varandra. De delar som är snarlika kommer därför enbart analyseras en gång. 

 
5.1 Legitimitetsteorin  
 

I dagens samhälle råder det ett större fokus på miljö, sociala frågor och hållbarhet än vad det varit 

tidigare. Att vara miljövänlig och ha ett socialt ansvarstagande i vårt samhälle är idag en 

självklarhet. Hållbarhet har blivit en norm i vårt samhälle, vilket också skapar krav på företagen 

att driva sin verksamhet i linje med detta. Applicerat på studiens tre företag kan detta identifieras 

hos dem alla, då de både rent allmänt och specifikt har krav på sig vad gäller det miljömässiga och 

sociala ansvarstagandet. Att intervjupersonerna på företagen ser det som en självklarhet att verka 

för hållbarhet i samhället, då de alla uppger att de lägger ner mycket tid och kraft på sitt 

hållbarhetsarbete. Som exempel kan nämnas Pär på Max har en uppfattning om att alla företag 

kan verka för en bättre miljö och förbättra hållbarhetsarbetet. Ada från Tekniska Verken uppger 

också att det är viktigt att tänka i livscykelperspektiv. Studien visar tydligt på att företagen 

anammat de normer som finns i samhället. Bakgrunden till varför företagen valt i sådan stor 

utsträckning att arbeta med hållbarhet skulle kunna bero på att dessa vill få legitimitet i samhället, 

att dessa företag insett att de måste arbeta inom linjen för denna norm på grund av det stora 

fokuset på miljömässigt och socialt ansvarstagande som finns i samhället. Orsaken till företagens 

hållbarhetsarbete kan dock vara något annat. Samhällets normer kanske har blivit så pass 

införlivade i företagen att det inte handlar om ett val företagen gjort, utan en självklarhet. Utifrån 

intervjuerna kan tolkas att intervjupersonerna ser på hållbarhetsarbete som något självklart, något 

som bör finnas i alla företag, inte något som de måste göra på grund av omgivningens krav. 

Reservationer skall dock göras att det fortfarande kan föreligga att företagen till viss del genomför 

hållbarhetsarbete på grund av samhällets normer och för att få legitimitet. Det framkommer dock 

ej av denna studie. Troligtvis föreligger det en viss skillnad mellan dessa företag vad gäller att 

verka i riktning mot samhällets normer. Tekniska Verken har ett lagenligt krav på sig eftersom de 

är tillsyns- och anmälningspliktiga enligt miljöbalken, vilket eventuellt skulle kunna styra dem i 

riktning mot att genomföra ett mer utförligt hållbarhetsarbete. Likadant gäller Apoteket som har 

ett statligt krav på att redovisa enligt GRI:s riktlinjer. Något liknande krav finns ej på Max som är 

ett privat aktiebolag. Alltså skulle dessa statliga krav eventuellt ha påverkat hur väl företagen 

arbetar med hållbarhet. 

 

Som legitimitetsteorin benämner förändras samhällets normer och regler över tid, vilket har gjorts 

inom hållbarhetsområdet de senaste tio åren. Denna förändring kan spåras i de tre företagen 

eftersom de har på senare tid utvecklat sitt hållbarhetsarbete. Beatrice från Apoteket uppgav att 

Apoteket har under de senaste tio åren utvecklat arbetet med att minska sin miljöpåverkan, 

exempelvis minskar de sina transporter och tjänsteresor och använder grön el. Pär från Max 
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nämner i intervjun att företaget har valt att klimatkompensera genom trädplantering i Afrika 

(Plan Vivo-projektet) för att ta ett långsiktigt ansvar samt miljömärker sina produkter.  

 

Dowling & Pfeffer samt Lindblom beskriver diverse aktiviteter organisationer kan använda sig av 

för att få legitimitet av samhället, vilket i viss utsträckning kan kopplas till de företag som 

förekom i studien. Vad gäller att ändra på organisationens beteende, mål och arbetsmetoder för 

att tillgodose samhällets normer skulle detta mycket väl kunna tillämpas på de tre företagen. Som 

kan ses från exemplen ovan har företagens arbete förändrats och utvecklats de senaste åren, 

vilket kan vara indikationer på att företagen vidtar åtgärder i riktning mot de samhälleliga 

normerna. Även om inte någon större slutsats kan göras om detta har ändock någon 

påverkansfaktor gjort att företagen ansåg det viktigt att utöka sitt hållbarhetsarbete.  

 

Legitimitetsteorin benämner att de finansiella rapporterna är ett tillfälle för organisationen att 

legitimera sin existens och även för att kompensera negativa nyheter. Detta stämmer också väl 

överens med de strategier som Dowling & Pfeffer samt Lindblom presenterar över vilka 

förändringar en organisation kan göra för att tillgodose samhällets normer.   När 

innehållsanalysen genomfördes fann författarna att det framförallt presenterades positiv 

information, medan intervjupersonerna uppgav att de presenterade både positiv och negativ 

information. Detta behöver inte betyda att företagen väljer att mörka sina negativa 

påverkansfaktorer, utan kan bero på att företagen inte har haft några större negativa händelser att 

ta upp i sin hållbarhetsredovisning. Detta var även något som Ada från Tekniska Verken nämnde 

vid intervjun. Dock kan ej mörkning av information helt uteslutas. Risken finns alltid att 

företagen undviker negativ information för att ge en bild av att de är legitima i sin 

hållbarhetsredovisning.  

 

Ytterligare en aspekt som kan finnas hos de tre företagen är att de anser det viktigt att informera 

om sitt hållbarhetsarbete, vilket kan kopplas till Lindblom som benämner att det är ett sätt att 

uppnå legitimitet i samhället. Ada från Tekniska Verken nämner att det är positivt att lyfta fram 

miljöaspekterna i hållbarhetsredovisningen samt att de öppet skall redovisa vad de gör i praktiken. 

Även hos Apoteket återfinns detta, där Beatrice nämner att det inte bara handlar om att göra en 

rad aktiviteter utan också tala om vad de gör. Detta hör också samman med vad Lindblom skriver 

om att förknippa organisationer med symboler som har en stark legitim bas. 

Hållbarhetsredovisningen blir en plattform där hållbarhetsarbetet lyfts fram och företagen får 

positiva associationer. Max är ett exempel på identifikation med symboler i och med att de väljer 

att klimatmärka sina produkter. Denna klimatmärkning blir en symbol för Max miljöarbete. Alla 

tre företagen identifierar sig med värderingar som samhället efterfrågar, det vill säga ett fokus på 

hållbarhetsarbete.  

 

Vad Dowling & Pfeffer samt Lindblom skriver om att organisationer kan försöka ändra 

samhällets normer för att legitimera företagets verksamhet kan ej återfinnas i denna studie. 

Däremot nämner Pär från Max att de vill få andra företag och organisationer att bli medvetna om 

vilka ansvarsområden inom hållbarhet de skulle kunna arbeta med. Detta blir på sätt och vis ett 

sätt att försöka förändra normerna, men främst normerna i olika företag och organisationer och 

inte i samhället som helhet. 
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5.2 Intressentteorin 
 
Utifrån intervjuerna och hållbarhetsredovisningarna kan ett tydligt kundfokus hos företagen 

identifieras, vilket innebär att kunderna ses som en viktig intressent. Apoteket genomförde till 

exempel en kundenkät där dessa fick svara på frågor om hållbarhetsarbetet samt att de infört en 

hälsokoll för sina kunder. Tekniska Verken uppger att de utvecklar sin verksamhet för kunderna 

och satsar på nya biogasstationer för kunderna. Max nämner att de har en Delifreshmeny och 

klimatmärker sina produkter, vilket utvecklar kundernas valmöjlighet. Därmed finns det en tydlig 

koppling till det instrumentella perspektivet som presenteras i intressentteorin som menar att 

organisationer kommer framförallt tillgodose de intressenter med störst inflytande. Om detta 

tyder på att företagen enbart har identifierat sina kunder som viktigast intressent går det inte att 

säga utifrån denna studie. Dock visar den att kunderna har en avgörande roll i företaget.  

 

Det är svårt att i denna studie applicera det normativa perspektivet på de tre företagen, 

framförallt eftersom företagen har ett sådant tydligt kundfokus. Möjligheten finns också att om 

syftet med undersökningen varit mer inriktat på bara intressentteorin och specifika frågor ställts 

till intervjupersonerna hade kanske resultatet varit något annat.  

 

Intressentteorin diskuterar också hur organisationer kan använda de finansiella rapporterna för få 

stöd av eller distrahera intressenterna från de negativa åverkningar organisationen har på vissa 

områden. Detta behandlades under föregående kapitel i analysen och diskussion kring detta 

hänvisas dit. 

 
5.3 Institutionella teorin 
 
De isomorfa processer som benämns i den institutionella teorin kan i varierande grad tillämpas på 

de studerade företagen.  

 

Den härmande isomorfismen menar att organisationer försöker efterlikna eller förbättra sin 

praktiska verksamhet för att få konkurrensfördelar, vilket delvis kan appliceras på de tre 

företagen. Ingen av intervjupersonerna uppger att de genomför hållbarhetsredovisning eller 

hållbarhetsarbete på grund av konkurrens och därför kan inga direkta tolkningar göras till den 

härmande isomorfismen. Dock är det tydligt att företagen anser det viktigt att vara med på 

hållbarhetståget och kunna påverka andra företag. Som det exempelvis framkommer i Max 

hållbarhetsredovisning där de talar om att de vill vara en del av lösningen vad gäller klimat och 

miljöfrågor. Vidare i intervjun framkommer att de även vill påverka andra företag att reflektera 

över sin verksamhet vad gäller hållbarhetsfrågor. Även Tekniska Verken vill påverka andra långt 

utanför sin region. Bakgrunden till att företagen vill påverka andra skulle eventuellt ha att göra 

med att dessa vill skapa konkurrensfördelar och vara bättre än konkurrenterna på 

hållbarhetsområdet, då det kan vara ett sätt att marknadsföra sig på.  

 

Den normativa isomorfismen kan eventuellt appliceras på Apoteket och Tekniska Verken, då de 

båda har statliga krav på information. Apoteket skall redovisa sin hållbarhetsredovisning enligt 

GRI:s riktlinjer, vilket påverkar hur hållbarhetsredovisningen genomförs i praktiken samt vad 
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som kan återfinnas i den. Tekniska Verken är tillsyns- och anmälningspliktiga enligt miljöbalken, 

vilket eventuellt kan påverka hur deras hållbarhetsredovisning görs och ser ut. Om det i praktiken 

verkligen föreligger kan enbart sägas om Apoteket eftersom deras redovisning är helt anpassad 

efter GRI. Tekniska Verken blir tämligen oklart då det bara kan göras spekulationer i huruvida att 

de är tillsyns- och anmälningspliktiga påverkar innehållet i hållbarhetsredovisningen.  

 

Vad gäller den tvingande isomorfismen, som innebär att företag ändrar sin verksamhet på grund 

av press från intressenter med stort inflytande, har denna aspekt redan diskuterats och 

hänvisningar görs därför till tidigare avsnitt i analysen. 

 

Även begreppet frikoppling som nämns i den institutionella teorin som innebär att 

organisationen går ifrån sin praktiska verksamhet för att få legitimitet förekommer under de 

tidigare teorierna och hänvisning görs till tidigare avsnitt i analysen.  

 

5.4 Carrolls CSR-pyramid 
 
De fyra ansvarsnivåerna som Carroll presenterar i sin CSR-pyramid har stark anknytning till de 

tre företag som undersökts i denna studie.  

 

Företagen har ett ekonomiskt ansvar för att överleva och göra vinst, vilket är det grundläggande 

samhällsansvaret som företagen har. Om företagen inte har möjlighet till att täcka sina kostnader 

och få vinst finns ingen möjlighet för företaget att fortgå sin verksamhet och därmed inte kan 

bidra till samhället. Detta kan kopplas till intervjun som gjordes med Pär på Max som påpekade 

att det är viktigt att hållbarhetsarbetet måste vara lönsamt. Trots att ingen av de andra företagen 

uttryckte något liknande kan ändå paralleller dras till dessa, eftersom hållbarhetsarbetet och 

hållbarhetsredovisningen måste vara lönsam för företagen att genomföra. Som Carroll säger har 

företagen ett ekonomiskt ansvar och om då hållbarhetsarbetet och hålbarhetsredovisningen 

innebär mer output än input blir det svårigheter för företagen att säkra sin överlevnad och vinst. 

 

Även det lagliga ansvaret har en tydlig koppling de företag som undersökts i uppsatsen. Alla 

företagen har ett lagligt ansvar att följa årsredovisningslagen samt miljöbalken och lämna den 

information som enligt dessa skall presenteras. Som tidigare nämnts har två av företagen ett 

större lagligt ansvar då Tekniska Verken är tillstånds- och anmälningspliktiga enligt miljöbalken 

och Apoteket har ett ansvar att redovisa enligt GRI:s riktlinjer.  

 

Carroll skriver att företagen har ett etiskt ansvar som inte är laglig reglerat, utan handlar om de 

normer och förväntningar samhället har på företaget, vilket också kan kopplas till den tidigare 

legitimitetsteorin. Detta etiska ansvar syns tydligt i de tre företagen och vad som framkom vid 

intervjuerna. Apoteket har, enligt Beatrice, arbetat de senaste tio åren med att minska sin 

miljöpåverkan, vilket innebär att de genomförde ett miljöarbete även innan regeringen gick ut 

med ett krav på att statligt ägda företag skall genomföra en hållbarhetsredovisning enligt GRI:s 

riktlinjer. 2003 införde Max, enlig Pär, en Delifreshmeny samt anställde personer med 

funktionsnedsättning. I intervjun med Ada från Tekniska Verken framkommer att de alltid haft 

ett miljöfokus i och med de miljötjänster och produkter de har, vilket gör att det handlar både om 
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ett ekonomiskt och etiskt ansvarstagande. Utan dessa produkter överlever de inte, men de har 

också gjort valet att producera sina produkter och tjänster på ett positivt sätt ur miljösynpunkt.  

 

Vad gäller det filantropiska ansvaret kan vi inte utifrån hållbarhetsredovisningarna och 

intervjuerna se att alla företagen uppfyller detta. Max uppger i sin hållbarhetsredovisning att de 

ger pengar till Plan Vivo-projektet för att klimatkompensera, men något liknande återfanns inte 

hos de övriga. Undersökningens syfte har heller inte varit att kartlägga företagens donationer och 

volontärarbete, utan på det praktiska hållbarhetsarbetet i stort. Det kan dock inte uteslutas att de 

övriga företagen också gör detta, men att det inte framkommit under innehållsanalysen och 

intervjuerna. 
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6. Diskussion 
 

I detta kapitel kommer författarna föra en diskussion kring uppsatsens resultat.  

 

 

Det är intressant att se att de företag som valts till denna studie har ett sådant stort miljöfokus 

och verkar ha ett stort engagemang för hållbarhetsfrågor. Tekniska Verken försöker ständigt 

utveckla och förbättra sin produktion mot att bli mer miljövänlig. De har inte heller någon 

separat hållbarhetsredovisning, utan det är något som genomsyrar hela deras verksamhets-

berättelse för 2009. Pär på Max uttrycker att hållbarhetsfrågan inte längre handlar om tomt prat, 

utan handling samt att de försöker påverka sina leverantörer att klimatkompensera. Beatrice från 

Apoteket uppgav att företaget arbetat för att minska sin miljöpåverkan under de senaste tio åren. 

Undersökningen visar att företagen i hög grad har ett genuint intresse för hållbarhetsarbetet, att 

de känner ett ansvar gentemot omvärlden att arbeta med hållbarhetsfrågor. Företagen visar att de 

genomför en rad aktiviteter inom de områden där de kan verka och att deras hållbarhetstänk är 

integrerat i hela organisationen. Bakgrunden till varför de väljer att genomföra ett sådant 

utvecklat hållbarhetsarbete och upprättar en hållbarhetsredovisning kan dock bero på flera olika 

orsaker och behöver inte bero på företagens genuina intresse för hållbarhet. Hållbarhetsarbete, 

och framförallt hållbarhetsredovisningen, skulle kunna vara ett strategiskt val från företagens sida 

att marknadsföra sig själva och eventuellt lägga mer tyngd på bitar av deras verksamhet som tyder 

på att de är ett företag med hållbarhetsfrågan i centrum. Det är idag inte tillräckligt för företagen 

att producera varor och tjänster och vara lönsamma, de behöver även ta ett vidare ansvar vad 

gäller miljö, etik och sociala faktorer för att skapa sig legitimitet i samhället. Det är faktorer som 

har blivit normer och förväntningar från samhället som företagen inte kan blunda för. Som Pär 

ifrån Max uttryckte sig under intervjun måste hållbarhetsarbetet och redovisningen vara lönsam, 

och det ligger förmodligen en hel del bakom de orden. Om företagens hållbarhetsarbete och 

hållbarhetsredovisningen inte ledde till ökade intäkter, skulle då företagen fortfarande genomföra 

dessa aktiviteter? Huruvida detta skulle yttra sig i varje enskilt företag är svårt att säga men det 

finns ändå en risk att hållbarhetsarbetet hade fått mindre betydelse i företagen. Trots detta verkar 

företagen ha ett stort intresse för hållbarhet och det kan diskuteras huruvida det är företaget som 

anpassat sig efter samhällets normer eller om samhällets normer är så pass införlivat i företaget 

att hållbarhetstänket är en självklarhet. Kanske är det just det som är förklaringen. Dels är 

hållbarhet något som företagen kan använda för att få en ökad vinst, en marknadsföringsåtgärd. 

Samtidigt är hållbarhetsnormen i vårt samhälle så pass inflätat i företagens tankesätt att 

hållbarhetsarbetet ses som en självklarhet. 

 

Vad gäller hållbarhetsredovisningens innehåll uppger intervjupersonerna att de tar med både 

positiva och negativa påverkansfaktorer i redovisningen. Dock finns det ingen tvekan över att det 

främst förekommer positiva företeelser samt att det presenteras uppnådda mål i företagens 

hållbarhetsredovisningar. Huruvida detta är ett aktivt val som företagen gör och väljer att utesluta 

negativ information, det kan det egentligen inte sägas något om, även fast det säkert till visst del 

skulle kunna ligga en del sanning bakom det. En av intervjupersonerna uppgav att det handlar om 

hur man uttrycker sig i hållbarhetsredovisningen. Eftersom redovisningen är ett sätt att vara 

kommunikativ och att få ut sitt budskap finns det risk för att innehållet förskönas. Att 
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sammankopplas med negativ miljöpåverkan skulle kunna innebära att företaget får sanktioner 

från diverse intressenter, framförallt nu när hållbarhetsfrågan är en norm i samhället. Dock kan 

det mycket möjligt förhålla sig så att intressenterna mer skulle uppskatta en helt sanningsenlig 

hållbarhetsredovisning, där företagen presenterar sin reella hållbarhetspåverkan och 

hållbarhetsarbete. Med denna ständiga matning av positiv marknadsföring som cirkulerar i vårt 

samhälle kanske det snarare skulle ses som positivt att någon istället står för verkligheten istället 

för att gömma sig bakom fina ord och uttryck.  

 

Intervjuerna visar på att det är många personer som är involverade i hållbarhetsredovisningen, att 

det krävs både personer som är insatta i det praktiska arbete såväl som redovisningen. En del av 

företagen har anlitat personer utifrån för att kunna genomföra sin hållbarhetsredovisning. Detta 

visar på att hållbarhetsredovisningen är något som kräver mycket arbete och kommunikation 

mellan de olika delarna av verksamheten, till skillnad från den klassiska redovisningen som utförs 

enbart av en ekonomiavdelning. Detta resonemang kan kopplas till hållbarhetsredovisningens 

kostnad. Alla intervjupersoner uppger att nyttan med hållbarhetsredovisningen överstiger 

kostnaden, att alla resurser som läggs på hållbarhetsredovisningen tillför ett visst värde. 

Intervjupersonerna reserverar sig dock med att tillägga att det även måste vara lönsamt. Nyttan 

överstiger kostnaden, så länge det ger lönsamhet.  

 

I intervjuerna och innehållsanalysen framkommer att det finns ett tydligt samband mellan de 

hållbarhetsredovisningar som studerats och det praktiska arbetet som ligger bakom. Detta syns 

genom de mål företagen har för hållbarhetsarbetet och som de presenterar i sin 

hållbarhetsredovisning. Alla intervjupersoner uppger att de utgår från formulerade mål inom 

hållbarhetsarbetet. Ada på Tekniska Verken nämner att resultatet av verksamhetens mål blir 

redovisningen och att de mål som inte uppfylls ligger till grund för nästa års målformulering. På 

Apoteket har de ett hållbarhetsprogram och en hållbarhetscontroller som arbetar med 

måluppföljning. Pär på Max intygar i intervjun att flertalet av de mål som finns formulerade i 

hållbarhetsredovisningen för 2009 är mål som de uppnått i praktiken. Resterande arbetar de 

vidare med. Trots att målen företagen presenterar till viss del är tämligen övergripande finns det 

inslag av konkretion och mätbarhet i dessa. Målen innehåller inte bara fina ord och uttryck som 

visar på företagens övergripande vision, utan flertalet kan mätas och följas upp, vilket företagen 

också visar att de gör. 

 
Alla intervjupersonerna uppger att de tror medarbetarna är insatta i hållbarhetsarbetet, men inte i 

hållbarhetsredovisningen, vilket skulle kunna uppfattas som att hållbarhetsarbetet egentligen inte 

alls är införlivat i hela verksamheten. Dock behöver så inte vara fallet. Då medarbetarna har 

anammat det hållbarhetstänk som finns i organisationen måste det praktiska arbetet anses 

förankrat i företaget. Att inte vara insatt i pappersexcersisen behöver därför inte betyda att 

hållbarhetsförankringen saknas.  

 

Som intervjupersonerna uppgav under intervjuerna är det främst själva hållbarhetsarbetet som är i 

fokus och som det skall läggas tid på, inte att de skall redovisa efter några specifika riktlinjer. Att 

företag har krav på sig att genomföra en hållbarhetsredovisning kan innebära att 

hållbarhetsarbetet får en helt annan uppmärksamhet i företaget. Apoteket har sedan 2008 krav på 

att redovisa sitt hållbarhetsarbete enligt GRI:s riktlinjer och Beatrice uppger själv i intervjun att 
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hon tror det kan bidra till ett ökat hållbarhetsarbete. Denna fråga skiljer Beatrice från de övriga 

två. Exempelvis nämner Ada från Tekniska Verken att företaget har gjort valet att inte redovisa 

sitt hållbarhetsarbete enligt GRI:s riktlinjer med motiveringen att de vill lägga resurser på själva 

hållbarhetsarbetet. I denna fråga skulle båda synsätten mycket väl kunna vara rätt. Att ha krav på 

hållbarhetsredovisning kan hjälpa företag att komma igång med hållbarhetsarbetet och kan hjälpa 

till att fokusera på områden som företagen tidigare inte koncentrerat sig på. Samtidigt kan det 

innebära kostnader för ett företag att tillämpa till exempel GRI:s riktlinjer, och då är det bättre att 

ha större kostnader på själva hållbarhetsarbetet än redovisningen. Författarna anser dock att det 

är upp till företagen själva att bedöma på vilket sätt och hur omfattande deras hållbarhets-

redovisning skall vara, det är något som måste anpassas efter den egna verksamheten.  

 

  



36 

 

7. Slutreflektion 
 

Nedan följer en slutreflektion över uppsatsens resultat med anknytning till syfte och frågeställningar. Även en 

metodreflektion kommer göras.  

 

 

Syftet med uppsatsen är att studera företags synsätt på hållbarhetsredovisning samt undersöka 

sambandet mellan redovisningens innehåll och det hållbarhetsarbete företagen genomför i 

praktiken. Uppsatsens frågeställningar är: 

 

 Vilket synsätt har företagen på hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbete? 

 Vad presenterar företagen i sin hållbarhetsredovisning? 

 Finns det ett nära samband mellan hållbarhetsredovisningen och det 

hållbarhetsarbete företaget genomför i praktiken? 

 

Av vad som framkommit i denna undersökning visar samtliga företag att de är villiga att arbeta 

för en global hållbar utveckling. Hållbarhetsarbetet är viktigt och är något som bör vara en 

integrerad del av verksamheten. Medarbetarna är till stor del insatta i hållbarhetsarbetet, men 

troligen är det få som läser redovisningen. Att redovisa hållbarhetsarbetet är ett sätt att mot 

intressenterna visa vad företaget gör och står för. Hållbarhetsarbetet ligger till grund för 

hållbarhetsredovisningen. Det finns ett samband mellan företagens praktiska hållbarhetsarbete 

och redovisningen i och med att de presenterar sina uppnådda mål och i mindre omfattning 

presenteras mål som företagen skall arbeta mot. Vidare framkom att det är viktigt att företagen 

presenterar både positiva och negativa påverkansfaktorer, därför är nyckelord vid redovisningen 

transparens och öppenhet gentemot sina intressenter. Hållbarhetsredovisningen är en plattform 

där företagen presenterar sitt hållbarhetsarbete både vad gäller positiva och negativa händelser, 

författarna hittade dock främst positiva händelser i hållbarhetsredovisningarna. Ett av företagen 

anser att riktlinjer för hållbarhetsredovisningen leder till att hållbarhetsarbetet utvecklas, medan 

övriga två anser att det kräver resurser som istället skulle kunna fördelas på hållbarhetsarbetet.  

 

Med anknytning till problematiseringen, visar studien på att företagen har ett genuint intresse för 

hållbar utveckling samtidigt som hållbarhetsredovisningen också blir en möjlighet för företagen 

att visa på sina värderingar och på så sätt marknadsföra sitt varumärke. Det ena behöver inte 

utesluta det andra, men skulle det genuina intresset inte finnas kommer hållbarhetsarbetet 

uteslutande bli en marknadsföringsåtgärd. Denna studie visar på ett intresse hos 

intervjupersonerna, de ser hållbarhetsarbetet som något viktigt och självklart, vilket visar sig i att 

det är integrerat i deras verksamheter. Uppsatsen visar också på vikten av att hållbarhetsarbetet är 

lönsamt för att företagen ska kunna fortskrida sin verksamhet med fortsatt ekonomisk tillväxt. 

Detta är en förutsättning för att företagen ska överleva. 

 

Resultatet svarar på det syfte och de frågeställningar som uppsatsen har. Detta visar att valet av 

metoder var relevant, då innehållsanalysen gav information om företagens värderingar och 

insatser vad gäller deras hållbarhetsarbete. De målformuleringar som presenterades gav en inblick 

i vad företagen har genomfört i praktiken och även vad de vill uppnå med sitt hållbarhetsarbete. 
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Innehållsanalysen gav också svar på vad företagen valt att ta med och på vilket sätt de valt att 

utforma sina hållbarhetsredovisningar. Intervjuerna gav en mer utförlig och djupare information 

om företagens syn på sitt hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning. Intervjupersonerna 

beskrev hur de praktiskt arbetar för att uppnå de mål som de presenterat i redovisningen och hur 

de åtgärdat tidigare uppsatta mål. 
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8. Fortsatt forskning 
 

Här ämnas uppslag till vidare forskning inom området presenteras. 

 

 

Studien har visat att företagen har positiv syn på hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning. 

Samtidigt måste hållbarhetsarbetet vara lönsamt för företagen.  

Ett uppslag till fortsatt forskning är att studera på vilket sätt hållbarhetsarbetet både kan bidra till 

en global hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt för företagen.  

Ytterligare forskning skulle kunna vara att studera hur företagens syn på hållbarhetsarbete 

förändras över tid. Ett exempel är att följa företag och deras hållbarhetsarbete och 

hållbarhetsredovisning under flera år. 

En annan möjlig studie skulle kunna vara att undersöka vilka ansvarsområden olika intressenter 

efterfrågar hos företag och i hur stor utsträckning detta påverkar valet av företag hos 

intressenterna. Är olika intressenter genuint intresserade av ett företags hållbarhetsarbete eller 

handlar det enbart om lönsamhet? 
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Bilaga 1 – Intervjufrågor  
 

 
Inledning 

A. Namn 

B. Position på företaget 

C. Profession och arbetsuppgifter 

D. Tid i företaget 

Formalia runt hållbarhetsredovisning 
1. Hur länge har ni redovisat ert hållbarhetsarbete? 

2. Följer ni några riktlinjer eller anvisningar? Lagar? GRI? 

3. Vad väljer ni att ta med? Positiva och/eller negativa händelser? 

4. Vem genomför hållbarhetsredovisningen? 

5. Är det kostsamt att hållbarhetsredovisa och att aktivt arbeta för hållbarhet? 

6. Är det värt kostnaden? Överstiger nyttan kostnaden vad gäller redovisningen? 

7. Finns det någon extern granskare av er hållbarhetsredovisning? 

Är hållbarhetsredovisningen praktiskt förankrat? 
8. Vad leder hållbarhetsredovisningen till? 

9. Vad gör ni i praktiken? 

10. Arbetar ni aktivt för att omsätta det ni tagit upp i redovisningen i praktiken? 

11. Tycker du att er redovisning har ett nära samband med ert hållbarhetsarbete? 

Är medarbetarna insatta i hållbarhetsredovisningen? 
12. Vilka i företaget är insatt i er hållbarhetsredovisning? 
13. Är hållbarhetstänket något som präglar er verksamhet? 
14. Är det förankrat i företaget? 

 
Synen på hållbarhetsredovisning? Vad leder hållbarhetsredovisning till? Ska vi 
hållbarhetsredovisa? 

15. Varför arbetar ni med hållbarhet? 
16. Hur ser du på hållbarhetsredovisning? 

17. Vad vill du att det ska leda till? 

18. Anser du att företag ska hållbarhetsredovisa? 

Kopplingar till företagets hållbarhetsredovisning – företagsspecifika frågor 
 
Tekniska verken 

 Hur ser Klimatvisionen ut som antogs 2008? Vilka områden/mål arbetar ni med? 

 Ni har målområden som ni arbetat med under 2009. När formulerades dessa mål och var 
finns de dokumenterade?  

 Har ni nya mål för framtiden? Arbetar ni aktivt med dem? 

 Finns det mål som ni ej uppfyllt? 

 Ni skriver inte så mycket om negativ miljöpåverkan, hur ser du på det? 

 Vilka förbättringar vad gäller hållbarhetsarbete skulle du vilja se? 

 Vad innebär det att ni är tillståndspliktiga och anmälningspliktiga enligt miljöbalken? 

 Er hållbarhetsredovisning finns i verksamhetsberättelsen, är det ett medvetet val? 
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Max hamburgare 

 Ni vill med er klimatmärkning skapa en debatt, vad vill ni att den ska leda till? 

 Vad är Max insats bakom trädplanteringen? Vad innebär Plan Vivo-projektet? 

 Är ni nöjda med att ni kompenserar er klimatpåverkan till 100% genom att plantera träd i 
Afrika? Räcker det? Tycker du att ni borde göra något mer? 

 Ni skriver inte så mycket om negativ miljöpåverkan, hur ser du på det? 

 De genomförda åtgärderna som ni beskriver på sidan nio, vad föregicks de av? Mål? 

 Har ni uppfyllt målen på sidan tio? 

 Vad gör ni för att upprätthålla ett miljöfokus? 

 Vilka konkreta mål arbetar ni aktivt med just nu? 
 
Apoteket AB 

 Varför är kundens hälsa så central vad gäller ert hållbarhetsarbete? Är det sociala viktigare 
än miljö- och ekonomifrågorna? 

 Vad är det som styr vad ni väljer att fokusera på vad gäller hållbarhetsarbetet? 

 Vad arbetar ni konkret med vad gäller sociala påverkansfaktorer?  

 Vad har ni gjort under året för att minska läkemedlens miljöpåverkan?  

 Ni skriver om vikten av att personal lämnar information till kunderna om 
miljökonsekvenser för läkemedel, på vilket sätt informerar de, har de exempelvis mallar 
att följa? 

 Vem och på vilket sätt följer ni upp och utvärderar de mål ni formulerat? 

 


