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Förord 

 

Vi vill rikta ett stort tack till alla respondenter som genom sin kunskap har bidragit till 

att vi har haft möjlighet att sammanställa den här uppsatsen. Vi uppskattar tiden och 

engagemanget som ni har tillägnat oss.   

 Respondent Kalmar Energi 

 Respondent Electra 

 Respondent Guldfågeln 

 Respondenter Liljas Bil 

 Respondent Xylem  

 

Ett stort tack vill vi även förmedla till vår handledare Thomas Karlsson som har gett oss 

råd och guidning under processens gång. Med sin erfarenhet och kompetens har han 

utmanat oss i vårt skrivande vilket har berikat uppsatsen.   

 

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till examinator Petter Boye.  

 

Trevlig läsning, 

 

 

Alexandra Ronneback    Mikaela Andersson 

 

Kalmar, 2018 
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Abstrakt 

 

Titel: Skillnader i företags hållbarhetsstyrning 

Författare: Alexandra Ronneback och Mikaela Andersson  

Program: Ekonomprogrammet inriktning redovisning och ekonomistyrning 

Handledare: Thomas Karlsson 

Institution: Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet i Kalmar 

 

Inledning: Intresset för hållbarhet har i Sverige ökat markant i omfattning och 

betydelse de senaste decennierna. Idag är hållbarhetsstyrning och 

hållbarhetsrapportering viktiga aspekter i företags verksamhetsstyrning. Sedan år 2016 

då det lagstadgade kravet inträdde för större företag att hållbarhetsrapportera finns det 

inte längre någon möjlighet för företagen att utesluta hållbarhetsarbetet. 

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att se skillnader i hur större företag i Kalmar med 

omnejd arbetar med hållbarhetsstyrning och upprättande av hållbarhetsrapporter. Vår 

förhoppning är att uppsatsen ska bidra till att öka de berörda intressenternas och 

företagens insikt i hållbarhetsarbetet.  

 

Metod: För att öka förståelsen inom vårt valda område har vi i uppsatsen använt oss av 

en abduktiv ansats. Forskningsmetodens inriktning är av kvalitativ karaktär där vi har 

tagit hjälp av semistrukturerade intervjuer för att få kunskap och för att möjliggöra 

uppsatsens syfte. Stor vikt har lagts på etiska överväganden och vi har förhållit oss 

metodkritiskt. 

 

Slutsats: Uppsatsen bekräftar att när det kommer till större företag i Kalmar med 

omnejd finns det skillnader i dels företagens hållbarhetsstyrning men även i deras 

hållbarhetsrapportering trots det rådande lagkravet. De största skillnaderna vi har 

observerat anser vi beror på inom vilken bransch företagen är verksamma. Dessutom 

beror dessa skillnader på hur långt de olika företagen har kommit i sin individuella 

hållbarhetsutveckling. 

 

Nyckelord: Hållbarhet, hållbarhetsstyrning och hållbarhetsrapportering. 
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Abstract 

 

Title: Differences in corporate sustainability management 

Authors: Alexandra Ronneback and Mikaela Andersson  

Program: Business Administration and Economics Programme, specialization in 

Accounting and Management Control 

Advisor: Thomas Karlsson  

Institution: School of Economics at Linnaeus University of Kalmar 

 

Introduction: In Sweden, interest in sustainability has increased significantly in extent 

and importance in recent decades. Today, sustainability management and sustainability 

reporting are important aspects of management control systems. Since the statutory 

requirement entered in 2016 that larger companies will report sustainability, there is no 

longer any possibility for companies to exclude sustainability efforts.  

 

Purpose: The purpose of this paper is to see differences in how larger companies in 

Kalmar with surroundings are working with sustainability management and the 

preparation of sustainability reports. Our hope is that this paper will help to increase the 

insights of stakeholders and companies knowledge in sustainability efforts.  

 

Method: In order to increase understanding within our chosen area, we have used an 

abductive approach in this paper. The focus of the research method is of a qualitative 

nature, where we have taken the help of semistructured interviews in order to gain 

knowledge and to facilitate the purpose of the study. Major emphasis has been placed 

on ethical considerations and we have been methodically critical.     

 

Conclusion: This paper confirms that when it comes to larger companies in Kalmar, 

there are differences in both companies sustainability control but also in their 

sustainability reporting despite the current legal requirement. The largest differences 

that we have observed we believe depends on which branch of industry the companies 

are active. In addition, these differences depend on how far the different companies 

have come into their individual sustainability development. 

 

Keywords: Sustainability, Sustainability Management, Sustainability Reporting  
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1 Inledning

 

Intresset för hållbarhet har i Sverige ökat markant i omfattning och betydelse de senaste 

decennierna. Idag är hållbarhetsstyrning och hållbarhetsrapportering viktiga aspekter i 

företags verksamhetsstyrning. I uppsatsens inledande kapitel presenteras bakgrunden 

ur ett historiskt perspektiv och en beskrivning utförs över områden som kommer att 

beröra uppsatsen. En problemdiskussion mynnar ut i forskningsfråga och syfte. 

Avslutningsvis presenteras en disposition som är ämnad för att skapa en överblick för 

läsaren över uppsatsens struktur.   

 

1.1 Bakgrund 

I mitten på 1900-talet växte intresset för forskning fram kring hållbarhet i företag. Syftet 

med forskningen var att påvisa hur befolkning och miljö kan skyddas genom att företag 

minskar föroreningar och resursförbrukning och på så sätt arbetar med hållbarhet 

(Christofi, Christofi & Siasaye, 2012). Den amerikanska författaren och miljövetaren 

Lester Brown introducerade år 1981 begreppet hållbar utveckling. Begreppet började 

sedan att spridas internationellt av Världskommissionen för utveckling och miljö, 

genom den så kallade Brundtlandkommissionen, år 1987 (Andrews & Granath, 2012).  

 

I Världskommissionens rapport för utveckling och miljö ges följande definition av 

hållbar utveckling: 

“Humanity has the ability to make development sustainable to ensure that it meets the 

needs of the presents without compromising the ability of future generations to meet 

their own needs”. (United Nations, 1987, s. 24)  

 

I över två decennier har hållbarhetsrapportering varit ett viktigt element i företagens 

redovisning (Romero, Lin, Jeffers & DeGaetano, 2014). Framförallt skedde en stor 

förändring efter finanskrisen år 2008. Det här då både icke-finansiella och finansiella 

intressenter krävde att få relevant och aktuell information från företagen för att kunna ta 

olika ekonomiska beslut (Smith, 2014). Förändringen berodde även på allmänhetens 

medvetenhet har ökat markant inom området. Företag och organisationer har på grund 

av de bakomliggande faktorerna skapat hållbarhetsrapporter frivilligt för att påvisa att 

de tar ett socialt ansvar (Romero et al., 2014). Det har i sin tur lett till att rapporteringen 
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idag är en nyckelfaktor i många företag (Domingues, Lozano, Ceulemans & Ramos, 

2017). Om ett företag ska hållbarhetsredovisa är inte längre en aktuell fråga, utan istället 

vad som ska och hur det ska redovisas (Frostenson, Helin & Sandström, 2015). 

 

Det som kategoriserar hållbarhetsstyrningen i ett företag är att den ska genomsyra hela 

verksamheten med dess strategiska tänkande kring miljöarbete. För att uppnå dessa mål 

i verksamheten bör företaget vara noga med att hela tiden följa upp sitt 

hållbarhetsarbete. (Svenska Miljöinstitutet, 2017) 

  

Hållbarhetsrapporteringens syfte är att företag ska få momentum i sitt arbete med 

hållbarhet. Andra anledningar är för att öka företagets möjligheter att kommunicera ut 

dess arbete till externa intressenter och för att öka transparensen. (Borglund, Frostenson 

& Windell, 2010)  

 

För att företagen ska kunna jämföra det som har mätts och beskrivits i dess 

hållbarhetsarbete, med sig själva över tid och med andra företag, kan de använda sig av 

GRI:s, Global Reporting Initiative, riktlinjer. Fler och fler företag använder sig av dessa 

riktlinjer och sedan räkenskapsåret 2008 ska statligt ägda företag hållbarhetsredovisa 

enligt riktlinjerna. (Borglund, Frostenson & Windell, 2010)  

 

I årsredovisningslagen infördes 1 december år 2016 ett EU-direktiv angående 

hållbarhetsrapporter. Det som tidigare hade varit ett frivilligt moment i företagens 

redovisning i Sverige blev nu ett lagkrav för större företag med en början vid årsskiftet 

2016/2017. (Lantz, 2016)  

 

Definitionen av ett större företag och vilka krav som ska uppfyllas för att en 

hållbarhetsrapport ska upprättas beskrivs i 6 kap. 10§ Årsredovisningslagen. Minst två 

av de tre nedanstående kriterierna ska under de två senaste räkenskapsåren vara 

uppfyllda: 

1. Minst 250 anställda i medelantal. 

2. Minst 175 miljoner kronor i företagets redovisade balansomslutning. 

3. Minst 350 miljoner kronor i redovisad nettoomsättning i företaget. 

(Årsredovisningslagen, SFS 1995:1554)   
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1.2 Problemdiskussion 

Hållbarhetsrapportering har ökat markant sedan början av 2000-talet (Frostenson, Helin 

& Sandström, 2015). Dock finns det fortfarande stora variationer i hur långt företag har 

kommit i sitt hållbarhetsarbete (Kvarntorp, 2016). Företag riskerar att få problem med 

att bemöta dess intressenters förväntningar om de inte tar tag i sitt bredare 

värdeskapande utifrån ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet (Hahn, Hök & 

Jannesson, 2016). Om inte företagen aktivt arbetar med hållbarhet finns en risk att de 

förlorar kunder och skadar sitt varumärke. Företag som däremot har arbetat aktivt 

upplever flera positiva aspekter med sitt arbete. Det kan vara allt från gynnad 

marknadsföring, fler kunder, ökad lönsamhet och kundnöjdhet (Kvarntorp, 2016). 

Eklund och Florén menar även de att ett företags varumärke påverkas av om de väljer 

att arbeta med hållbarhet. Dessutom påverkas konkurrenskraften relativt mycket. 

Författarna förklarar vidare, för att säkra en långsiktig avkastning som investerare bör 

de noga granska företagets hållbarhetsarbete (Ekelund & Florén, 2016). Vi tolkar det 

som att tidigare forskning har konstaterat stora skillnader i hur aktivt företag arbetar 

med sitt hållbarhetsarbete. 

 

Studier påvisar att företag i Sverige arbetar i minimal utsträckning med 

ekonomistyrning för att fullfölja sin hållbarhetsstrategi. Ett skäl tros kunna vara att 

företagen inte har ett så stort intresse av det, utan istället vill de ge ett positivt sken av 

att arbeta mer med hållbar utveckling än vad de faktiskt gör. Anledningen är att 

företagen, från intressenter, upplever ökat krav på ansvarstagande inom deras 

verksamhet (Ax & Kullvén, 2016). Även Frostenson, Helin och Sandström menar att 

det fortfarande finns en viss skepsis mot hållbarhetsredovisning trots att den har blivit 

etablerad. Det här kan delas in i två olika uppfattningar. Dels anser vissa att det är 

överflödigt med hållbarhetsredovisning då den inte är användbar för beslutsunderlag 

och kostar mycket pengar. Dels anser andra att företagens hållbarhetsredovisning bör 

ses med skeptiska ögon då den används för att skönmåla dess verksamhet (Frostenson, 

Helin & Sandström, 2015). Vår tolkning är att det är möjligt att innan det lagstadgade 

kravet kom gjorde flertalet företag hållbarhetsrapportering för att skönmåla sig och sitt 

varumärke. Vi avser att undersöka om företagen fortfarande agerar på det här viset. 

Skillnader i företags hållbarhetsarbete kan även finnas beroende på bransch. Det beror 

på att inom vissa branscher faller det sig mer naturligt att arbeta med hållbarhet än inom 

andra. (Verksamt, 2017) 
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Vår bedömning är att problem kan uppstå om företag arbetar på olika sätt med sin 

hållbarhetsstyrning och sitt hållbarhetsarbete. Rimligtvis finns det en risk för skillnader 

om inte alla företag arbetar utifrån samma standard eller om företag verkar inom olika 

branscher. Vi tolkar det som att det vid skillnader kan bli svårt för intressenterna att få 

insikt i hur företagen arbetar och att skapa sig det underlag som de är i behov av för att 

kunna ta relevanta beslut. De intressenterna som vi främst anser är intresserade och 

påverkas är kunder, slutkonsumenter, medarbetare och myndigheter.  

 

Vår bedömning är att om företag och tidigare nämnda intressenter får en större insikt i 

hållbarhetsarbetet ger det i sin tur företagen möjlighet att utveckla och förbättra sitt 

arbete inom hållbarhet.  Problemdiskussionen mynnar ut i nedanstående frågeställning. 

 

1.3 Forskningsfråga 

Hur skiljer sig större företag i Kalmar med omnejd åt i hur de arbetar med 

hållbarhetsstyrning och hållbarhetsrapportering? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att se skillnader i hur större företag i Kalmar med omnejd 

arbetar med hållbarhetsstyrning och upprättande av hållbarhetsrapporter. Uppsatsen ska 

ge stöd till företag som arbetar med hållbarhet. 
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1.5 Disposition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitel 1: I kapitel ett har vi introducerat läsaren för 

begreppen hållbarhetsstyrning och hållbarhetsrapportering. 

Vi har även presenterat det nya lagkravet som infördes år 

2016 och öppnat upp för en vidare diskussion hur det kan ha 

påverkat hållbarhetsstyrningen i större företag. 

Kapitel 2: I andra kapitlet redogörs för hur vi ska gå tillväga 

för att göra metodologiska bedömningar och val i 

uppsatsprocessen. 

 

Kapitel 3: Uppsatsens tredje kapitel består av en teoretisk 

presentation. Den teoretiska referensramen används som ett 

led för att utreda forskningsfrågan och för att skapa en 

djupare förståelse i ämnet. 

Kapitel 4: I kapitel fyra presenteras uppsatsens empiriska 

referensram där intervjuer med representanter från större 

företag i Kalmar med omnejd presenteras. 

Kapitel 5: Tolkningskapitlet behandlas i uppsatsen femte 

kapitel. Där tolkas den empiriska datan med hjälp av den 

teoretiska referensramen. Sammankopplingen mellan empirin 

och teorin är ytterligare ett steg i ledet för att kunna besvara 

forskningsfrågan. 

Kapitel 6: I sjätte och sista kapitlet presenteras de resultaten 

som uppsatsen har lett till. I kapitlet besvaras 

forskningsfrågan. Avslutningsvis presenteras 

rekommendationer och förslag på framtida forskning. 
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2 Metod  

 

För att läsaren ska få en förståelse för uppsatsen redogörs de metodiska valen i det här 

kapitlet. En redogörelse görs för forskningsansats och forskningsmetod. Vidare beskrivs 

val av företag och respondenterna presenteras. Slutligen framförs uppsatsens 

trovärdighet och en diskussion förs angående etiska övervägande. 

 

2.1 Förförståelse 

Vi är två studenter som har författat den här uppsatsen och vi studerar tredje året på 

Linnéuniversitetet. Under de här tre utbildningsåren har vi läst om hållbarhetsstyrning 

och hållbarhetsredovisning men endast på ett grundläggande plan. Det här har gett oss 

vissa förkunskaper inom ämnet. Patel och Davidson menar att vid skapandet av en 

forskning är förförståelsen forskarens kunskap, känslor och tankar. Den bör inte ses som 

ett hinder utan snarare tvärtom som en tillgång för att förstå och tolka forskningen 

(Patel & Davidson, 2011). Då hållbarhet är något i dagens samhälle som är under 

ständig utveckling och som fler och fler arbetar med så anser vi att det intressant att 

undersöka hur olika företag arbetar med sin hållbarhetsstyrning och 

hållbarhetsrapportering. 

 

2.2 Vetenskapligt synsätt 

Inom vetenskapsteori finns det två olika vetenskapliga synsätt, hermeneutiskt och 

positivistiskt (Andersson, 2014). I den här uppsatsen kommer vi att använda oss av 

hermeneutiskt synsätt. Det handlar om att förstå och tolka texter. Den grundläggande 

idén är att forskaren ska vid analysering av texter eftersträva att få fram 

upphovsmannens perspektiv och mening med texten (Bryman & Bell, 2017). 

Forskarens roll är att vara engagerad, subjektiv och öppen och forskningen ska närmas 

subjektivt med hänsyn till forskarens individuella förförståelse. Det hermeneutiska 

synsättet står för kvalitativa tolknings- och förståelsessystem. För att forskaren ska få så 

bra förståelse som möjlig ställs forskningsproblemets helhet i förhållande till delarna 

och växlas sedan mellan del och helhet (Patel & Davidson, 2011). Det andra synsättet, 

positivistiskt, som även är motsatsen till hermeneutiskt handlar om objektiv vetenskap. 

Det innebär att vetenskapen ska vara fri från värderingar. Det positivistiska synsättet 
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syftar till att endast verifierad kunskap är riktig kunskap (Bryman & Bell 2017; 

Jakobsson 2011). 

 

2.3 Forskningsansats 

I forskningsprocessen skiljer forskare mellan två huvudsakliga ansatser deduktion och 

induktion. Dessutom finns en tredje ansats som benämns abduktion (Fejes & Thornberg, 

2016). Deduktion står vetenskapligt för den vanligaste tolkningen av hur relationen 

mellan teori och praktik ser ut. Det handlar om att forskaren utifrån teorier härleder 

antaganden som ska granskas empiriskt, vilket innebär att forskaren startar med en teori 

som sedan prövas genom hypoteser. (Bryman & Bell 2017; Jakobsson 2011). Jakobsson 

menar att forskaren vid deduktiv ansats går från en helhet till olika delar (Jakobsson, 

2011). Dock kan risken med deduktiv ansats vara att det blir viktigt för forskaren att 

bevisa teorin och därmed blir okänslig för empirin. Det här leder till att om teorin bara 

bekräftas tillförs inget nytt (Fejes & Thornberg, 2016). Den andra huvudsakliga 

ansatsen, induktion, innebär att slutsatser dras på underlag av observationer, det vill 

säga författaren går från observationer och resultat till teori. Vilket är motsatsen till 

deduktion där författaren går från teori till observationer och resultat (Bryman & Bell, 

2017). 

 

I inledningen av uppsatsen började vi med att eftersöka olika teorier och känd kunskap 

som skulle kunna kopplas till vår forskningsfråga. Det här för att skapa större insikt och 

mer kunskap kring hållbarhetsstyrning och hållbarhetsrapportering. Under tiden som vi 

intervjuade våra respondenter insåg vi att vi fick gå tillbaka och utöka och arbeta med 

teorin, vilket innebär att vi använde oss mer av en induktiv forskningsansats. När 

forskare använder sig växlande mellan deduktiv och induktiv ansats benämns det för 

abduktiv forskningsansats (Jakobsson 2011; Fejes & Thornberg 2016; Patel & Davidson 

2011).  För att få ett så bra svar som möjligt på vår forskningsfråga använde vi oss 

därför av abduktiv ansats. Abduktion innebär att forskaren under hela 

forskningsperioden skiftar mellan data och teorier. Det här för att forskaren ska kunna 

göra tolkningar och jämförelser för att få fram bättre förklaringar och mönster. Inom 

abduktion är slutsatserna alltid provisoriska och öppnar upp för nya och bättre 

förklaringar och hypoteser (Fejes & Thornberg, 2016).  
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2.4 Val av kvalitativ forskningsmetod 

Bryman och Bell förklarar att det inom samhällsvetenskaplig forskning finns två olika 

forskningsmetoder, kvantitativ- och kvalitativ forskning. (Bryman & Bell, 2017) 

 

Inriktningen kvalitativ forskning lägger fokus på tolkande analyser och kvalitativa 

intervjuer. Att identifiera och upptäcka egenskaper hos exempelvis intervjupersonen är 

den kvalitativa intervjuns syfte. Då forskaren arbetar med en kvalitativ forskning 

används antingen ett abduktivt eller induktivt arbetssätt (Patel & Davidson, 2011). 

Forskaren inom kvalitativ forskning är subjektiv och har en långvarig kontakt med 

aktören i undersökningen. Resultatet i forskningen är djupgående och har successivt 

växt fram (Olsson & Sörensen, 2011).  

 

Vi kommer att utgå från inriktningen kvalitativ forskning. Det här då uppsatsen inriktar 

sig på kvalitativa intervjuer och tolkande analyser. Med hjälp av abduktiv 

forskningsansats kommer forskningen att genomföras för att bemöta den kvalitativa 

inriktningen. Det här då metodansatsen i studien styr vilken metod för datainsamling 

som bör användas (Fejes & Thornberg, 2016).  

 

2.5 Sökningar och urval 

2.5.1 Urval av företag 

När forskare ska samla in data bör ett urval utföras. Strategiskt urval används vanligen i 

studier som är av kvalitativ karaktär. Under urvalet väljer forskaren ut informanter 

baserat på att de kan ge en tydlig och bra bild av det som forskaren studerar (Jakobsson, 

2011). Vi började tidigt i arbetsprocessen att diskutera hur vi skulle gå tillväga med 

intervjuer och vilka företag som vi skulle kontakta. Vi prioriterade urvalet då vi ansåg 

att det var en viktig del för att kunna utföra forskningen. Begränsningar 

implementerades till företag som ligger i Kalmar med omnejd. Valet av begränsningar 

baserades på de kriterier som finns i det lagstadgade kravet om vad ett större företag 

innebär. Antalet större företag i Kalmar är få och för att erhålla den svarsfrekvens som 

krävdes för att få ett trovärdigt resultat i uppsatsen valde vi att kontakta företag utifrån 

en utökad radie på tio mil från Kalmar. Vi benämner det som Kalmars omnejd. Vi 

avgränsar oss från företag som inte uppfyller Årsredovisningslagens krav för vad som 

definiera som ett större företag. Efter att urval av företag utförts kontaktade vi 17 
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företag via telefon eller mail. Målet var att fem till åtta företag skulle acceptera vår 

intervjuförfrågan. Antalet intervjuer som vi genomförde blev slutligen fem. Vi upplevde 

att företagen var väldigt hjälpsamma och vi erhöll svar från dem inom en snar framtid.  

 

2.5.2 Intervjuer i empirikapitlet 

Primärdata innefattar data som samlats in av författaren genom förstahandskällor och 

som är ögonvittnesskildringar (Patel och Davidson 2011; Jakobsson 2011). Sex 

respondenter från fem större företag inom olika branscher i Kalmar med omnejd 

intervjuades. Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att 

forskaren använder sig av en intervjuguide som innefattar olika frågor som intervjun ska 

beröra. I den här typen av intervjuer behöver inte intervjuaren ställa frågorna i den 

ordning som finns i guiden och stor frihet läggs på intervjupersonen som kan besvara 

frågorna på sitt eget sätt. Utöver frågorna i intervjuguiden går det även bra för 

intervjuaren att ställa följdfrågor (Bryman & Bell, 2017). Genom att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer var vår förhoppning att erhålla fylliga och utförliga svar 

från respondenterna samtidigt som vi ville skapa en diskussion med dem och på så sätt 

skapa en förståelse. Vi anser även att risken för feltolkningar minskade vid valet av 

semistrukturerad intervju.  

 

Intervju med respondent från Kalmar Energi 

Närvarande under intervjun i Kalmar Energis lokaler var vi och en respondent som 

innehar en hög befattning på företaget. Innan intervjun påbörjades frågade vi om 

möjligheten fanns att spela in intervjun, vilket godkändes av respondenten. Vi valde 

även att återigen informera om uppsatsens syfte och försäkrade oss om utifall att 

respondenten hade några frågor innan intervjun påbörjades. Respondenten gav ett lugnt 

och professionellt intryck under hela intervjun vilket genererade en hög trovärdighet.  

 

Intervju med respondent från Electra 

På Electra träffade vi en respondent som innehar en hög position på 

ekonomiavdelningen. Intervjun hölls i ett konferensrum med respondenten och oss som 

närvarande. Även här tillfrågades respondenten om vi fick spela in intervjun, vilket 

respondenten godkände. Innan påbörjandet av intervjun återgav vi syftet på nytt och 

verifierade oss om respondenten hade några frågor. Under intervjun uppvisade 

respondenten stor kompetens inom området vilket gav oss ett trovärdigt intryck.  
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Intervju med respondent från Guldfågeln 

På Guldfågeln träffade vi en respondent som arbetar på miljöavdelningen. Innan 

påbörjandet av intervjun försäkrade vi oss om respondenten hade några frågor. Efter det 

så informerade vi återigen om uppsatsens syfte och kontrollerade så att vi fick spela in 

intervjun. Respondenten gav ett trovärdigt intryck och intervjun hade ett bra flyt.     

 

Intervju med respondent från Liljas bil 

På Liljas Bil i Kalmar träffade vi två respondenter som båda innehar höga befattningar 

på företaget. Intervjun genomfördes med hjälp av inspelning efter godkännande från 

respondenterna. Syftet med uppsatsen återgavs i början av intervjun. Trots att två 

respondenter deltog under intervjun kom båda till tals och genererade oss en hög 

trovärdighet.  

 

Intervju med respondent från Xylem 

Telefonintervju genomfördes med en respondent med hög position från Xylem då 

respondenten inte hade möjlighet till en personlig intervju. Inledningsvis togs frågan 

upp angående inspelning vilket respondenten accepterade. Vi var noga med att 

återberätta syftet. Trots att intervjun skedde via telefon upplevde vi ett bra flyt under 

intervjun och respondenten informerade oss på ett trovärdigt sätt.  

 

2.5.3 Datainsamling av sekundärdata 

Sekundärdata är läroböcker eller vetenskapliga artiklar som är peer reviewed 

(Jakobsson, 2011). Vid uppstarten av uppsatsen i mars år 2018 utfördes en systematisk 

sökning för att undersöka vilken relevant information och fakta som fanns inom 

ämnesområdena hållbarhetsstyrning och hållbarhetsrapportering. För att finna 

vetenskapliga artiklar som var peer reviewed tog vi hjälp av sökmotorn OneSearch som 

går att anträffa på Linnéuniversitetets bibliotek. Sökorden valde vi att skriva i fritext och 

använda oss av trunkering. Trunkering innebär att ett asterisktecken (*) används i 

samband med sökningen. Tecknet valde vi att sätta på sökordens ändelse för att erhålla 

fler resultat (Jakobsson, 2011). De sökord som användes på OneSearch var 

sustainability, sustainability report, hållbarhet, hållbarhetsrapportering och 

hållbarhetsstyrning. För att inte sökresultatet skulle bli för stort valde vi att begränsa oss 

i antalet sökord. För att kontrollera användbarheten av de vetenskapliga artiklarna läste 

och granskade vi dem i fulltextversion. Tillslut erhöll vi flertalet peer-reviewed artiklar 
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som vi kom att använda i vår uppsats. Stor vikt lades även på att finna relevant litteratur 

som var skriven under det senaste decenniet. 

 

2.6 Operationalisering 

Operationalisering handlar om att forskaren översätter teoretiska begrepp till 

intervjufrågor. Det är centralt om forskare utifrån operationalisering avser att samla 

verbal information. (Patel & Davidson, 2011)  

 

Utifrån den teoretiska referensramen har vi upprättat en operationalisering. Områdena 

som ligger till grund för operationaliseringen är hållbarhetsstyrning, standarder, 

intressenter och strategi. Uppsatsens syfte är att se skillnader hur företag i Kalmar med 

omnejd arbetar med hållbarhetsstyrning och hållbarhetsrapportering. Vår förhoppning är 

utifrån syftet att skapa oss en samlad bild genom att tolka och förstå företagens 

arbetsprocesser. Kontrollvariabler ställdes inledningsvis och avslutningsvis av 

intervjuerna för att säkerställa att de etiska aspekterna beaktades under intervjun för 

båda parter. Vi ville även kontrollera att kompetensen som krävdes förelåg hos 

respondenterna. Vi använde oss av semistrukturerade frågor för att respondenterna 

skulle kunna tala fritt utifrån frågan. Vår uppgift blev sedan att tolka svaren och med 

hjälp av dem besvara frågorna tillsammans med teorin i tolkningskapitlet.  

 

I bilaga A finner ni intervjuguiden. 
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Tabell 1. Operationalisering 

Område  Frågor Syfte Teoretisk referens 

 Kontrollvariabler: Vilken befattning har du på 

företaget? 

Urval av företag Jakobsson, 2011 

  Godkänner du att intervjun spelas 

in? 

Etiska överväganden Bryman & Bell (2017) 

 Får ditt och företagets namn 

nämnas i uppsatsen? 

Etiska överväganden Patel & Davidsson (2011) 

  Har vi förtydligat syftet på ett 

utförligt sätt?  

Etiska överväganden Patel & Davidsson (2011) 

  Har vi återgivit intervjun korrekt 

på ett skriftligt språk? 

Etiska överväganden Bryman & Bell (2017) 

 Hållbarhetsstyrning: Hur arbetar ni med 

hållbarhetsrapportering? 

Syfta till att bidra till jämförbarhet 

mellan företagen 

Frostenson, Helin & 

Sandström (2015) 

  Hur har ert hållbarhetsarbete sett ut 

genom åren? 

Syftet är att undersöka hur insatta 

företagen är i hållbarhetsarbetet 

Ax & Kullvén (2016) 

  Har det skett någon förändring i ert 

hållbarhetsarbete sedan 

lagstadgade kravet inträdde? 

Undersöka om företaget arbetar på något 

annorlunda sätt sedan lagkravet inträde 

Regeringen A (2016); PWC 

(2016) 

  Har ni avsedd personal som arbetar 

med hållbarhet? 

Utforska hur mycket kunskap som 

förekommer på arbetsplatsen när det 

kommer till hållbarhet. 

Ax & Kullvén (2016); 

Nilsson & Olve (2015) 

 Hur mycket tid lägger ni i 

genomsnitt på ert hållbarhetsarbete 

per år?  

Få kännedom hur mycket tid företagen 

har lagt ned på hållbarhetsarbete och om 

det har skett någon tidsförändring sedan 

lagkravet inträdde. 

Ax & Kullvén (2016); 

Nilsson & Olve (2015) 

  Använder ni er av olika formella 

instrument?  

Vi vill undersöka hur företagen arbetar 

med olika styrinstrument i sitt 

hållbarhetsarbete. 

Nilsson & Olve (2015) 

  Använder ni er av olika informella 

instrument? 

Vi vill undersöka hur företagen arbetar 

med olika styrinstrument i sitt 

hållbarhetsarbete. 

Nilsson & Olve (2015) 

  Använder ni er av olika 

informativa instrument?  

Vi vill undersöka hur företagen arbetar 

med olika styrinstrument i sitt 

hållbarhetsarbete. 

Nilsson & Olve (2015) 

Standarder: Används någon speciell 

rapporteringsstandard?  

Syftet är att se om GRI eller liknande 

standard använts i olika frekvens i 

företagen och om de har betydelse för 

skillnader i företags hållbarhetsarbete 

Nilsson & Olve (2015); 

Frostenson, Helin & 

Sandström (2015); 

Michelon, Pilonato & 

Ricceri (2015); KPMG 

(2015) 

  Är ni certifierade enligt någon 

standard? 

Finns det en strävan hos företagen att bli 

certifierade  

SIS (u.å.): ISO (u.å.); 

Frostenson, Helin & 

Sandström (2015); Nilsson 

& Olve (2015) 

Intressenter: Vilka intressenter anser ni är mest 

intresserade av ert 

hållbarhetsarbete? 

Utifrån intressent- och legitimitetsteorin 

utforska om de påverkar företagen i 

deras hållbarhetsarbete 

Freeman (2010); Deegan 

och Unerman (2011) 

Strategi: Beskriv er hållbarhetsstrategi? Syftet är få kunskap om företagens 

hållbarhetsstyrning och mål 

Borglund, Frostenson & 

Windell (2010); Ax & 

Kullvén (2016)  

  Hur ser framtiden ut inom ert 

arbete med hållbarhet? 

Vårt syfte är att få kännedom om vilka 

planer företagen har med sitt 

hållbarhetsarbete i framtiden  

Egen (2018) 
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2.7 En uppsats av hög validitet 

Bryman och Bell beskriver att inom företagsekonomisk forskning används två olika 

kriterier, reliabilitet och validitet (Bryman & Bell, 2017). Begreppet reliabilitet syftar 

till att beskriva tillförlitligheten i en mätning (Jakobsson, 2011). Det vill säga graden av 

överensstämmelse mellan olika mätningar som är utförda med hjälp av samma 

mätinstrument är mätningens reliabilitet. Då mätningen utförs upprepade gånger ska 

mätningarna ge samma resultat. Författarna förklarar att det vanligtvis är enklare för 

forskaren att testa reliabiliteten än validiteten (Olsson & Sörensen 2011; Jakobsson 

2011). Begreppet validitet uppnås om det existerar en överenskommelse mellan 

tolkning och verklighet. Med validitet menas att författarna mäter rätt sak, det vill säga 

mätinstrumentets kapacitet att mäta det som instrumentet är avsett att mäta (Olsson och 

Sörensen 2011; Jakobsson 2011). Vi anser att det finns en hög validitet i vår kvalitativa 

uppsats. Det här beror på att vi mäter det som vi är avser att mäta. Däremot anser vi att 

reliabiliteten är låg. Vi grundar det på att det finns svårigheter i att få samma resultat om 

uppsatsen görs på nytt. Det beror på att de som utför intervjuerna har en annan 

förförståelse och kunskap och intervjupersonerna har efter första intervjun fått till sig ny 

kunskap och kompetens.    

 

2.8 Etiska överväganden 

Patel och Davidson beskriver att forskningsarbetets mål är att uppnå en trovärdig 

kunskap som är viktig för utvecklingen hos individen och för samhället. Inom 

forskningen är det viktigt att hänsyn tas för att skydda mot otillbörlig insyn och 

samtidigt balansera skyddet med forskningens allmänna nytta. Vetenskapsrådet är en 

myndighet i Sverige som har formulerat fyra etiska krav inom den humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningen. 

Dessa krav är: 

 

 Samtyckeskravet: 

Innebär att aktören själv har rätten att bestämma över sin medverkan i en 

undersökning (Patel & Davidson, 2011). Aktörerna i undersökningen ska vara 

informerade om vilka fördelar och risker som deltagande i forskningsprojektet 

kan generera (Kvale, 2014). 
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 Nyttjandekravet: 

Ändamålet med forskningen är det enda syftet till nyttjandet av enskilda 

personers insamlade uppgifter. 

 

 Informationskravet: 

Forskningsuppgiftens syfte skall forskaren informera de berörda aktörerna inom 

forskningen om. 

 

 Konfidentialitetskravet: 

Inga obehöriga ska kunna ta del av aktörernas personuppgifter och uppgifter om 

aktörerna i undersökningen ska behandlas konfidentiellt. (Patel och Davidson, 

2011) 

 

För att uppnå de etiska kraven valde vi i ett tidigt skede att informera våra tilltänkta 

respondenter om uppsatsens syfte och vi gav information om deltagandets innebörd. För 

att tillmötesgå våra respondenters önskan angående mer information om vad intervjun 

skulle innefatta beslutade vi att i vårt andra mail beskriva lite mer utförligt vad 

uppsatsen omfattade. Vårt syfte var att respondenterna skulle ha möjlighet att ställa 

frågor innan intervjuns genomförande eller ha möjlighet att tacka nej till intervjun. 

Bryman & Bell beskriver att det är viktigt att de intervjuade företagen inte kommer till 

skada under studiens genomförande (Bryman & Bell, 2017). Det är något som vi har 

haft i beaktning under hela arbetets gång. Då intervjuerna skulle genomföras valde vi att 

återigen informera om uppsatsens syfte och våra respondenter hade även nu möjlighet 

att ställa frågor. För att underlätta genomförandet av intervjun valde vi att spela in 

intervjuerna. Givetvis tillfrågade vi alla respondenter om samtycke innan inspelningarna 

genomfördes. De respondenter som önskade att vara anonyma fick sin önskan 

genomförd. Forskaren kan delge den skriftliga intervjutexten till de utvalda 

respondenterna för att kontrollera att beskrivningen är korrekt (Bryman & Bell, 2017). 

Innan publicering av uppsatsen erbjöd vi därför våra respondenter att ta del av deras 

intervjuer för att säkerställa att intervjun var korrekt tolkad och formulerad. 

 

2.9 Metodkritik 

Det uppkom en begränsning i vårt urval av företag då det finns få företag i Kalmar med 

omnejd som uppfyller kriterierna för att benämnas som ett större företag. Flertalet av 
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företagen vi undersökte uppfyllde endast ett kriterium och kunde därför inte innefattas i 

vårt urval. Vi kunde även snabbt konstatera att flertalet i vår urvalsgrupp inte hade 

möjlighet att besvara våra frågor då de inte kunde prioritera det i sin kalender. Vi 

misstänker även att nekandet kan bero på att företagen inte har kommit så långt i sitt 

hållbarhetsarbete som de har velat då processen med hållbarhetsrapportering är relativt 

ny. Det resulterade i att vi utifrån 17 intervjuförfrågningar endast kunde genomföra fem. 

Det här trots att vi tidigt och ihärdigt kontaktade företagen via mail och telefon för att 

lyckas boka in så många intervjuer som möjligt. Vi anser att trovärdigheten kunde ha 

stärkts om utfallet med genomförda intervjuer skulle varit högre då vi erhållit en högre 

frekvens av aspekter att tolka. Vi ser det dock som positivt att vi intervjuade företag i 

olika branscher. Det ledde enligt vår uppfattning till att företagen kände en minskad 

konkurrens vilket bör det lättare för dem att berätta mer öppet hur de arbetar med 

hållbarhetsstyrning. Även uppsatsen erhåller en större bredd eftersom olika branscher 

beskrivs. 

 

I vår uppsats har vi använt oss av ett källkritiskt synsätt. I möjligaste mån har vi i 

uppsatsens olika kapitel valt att använda oss av flera källor som bekräftar och stärker 

varandra. På så sätt anser vi att trovärdighet ökar. De vetenskapliga artiklarna är 

noggrant peer-reviewed, vilket garanterar en hög kvalité hos artiklarna. Vår förhoppning 

med val av litteratur och vetenskapliga artiklar är att de ska vara någorlunda aktuella i 

tiden. Vårt mål var att erhålla en så uppdaterad och relevant fakta som möjligt därför 

valde vi ibland att utesluta information som var av det äldre slaget om nyare 

information gick att finna. Dock har vi eftersträvat att finna ursprungskällorna. 

 

Vi valde att transkribera de inspelade intervjuerna eftersom vi ansåg att det underlättade 

för oss i vårt arbete med uppsatsen samtidigt som det var ett sätt för oss att kontrollera 

att respondenternas information återgavs på ett korrekt sätt. 

 

I metodkapitlet har vi noga beskrivit vårt tillvägagångssätt med uppsatsarbetet. Bryman 

och Bell beskriver att det är svårt eller vid vissa tillfällen omöjligt att replikera en 

kvalitativ forskning. Det beror exempelvis på att forskningen påverkas av forskarens 

egna intresse och även att intervjupersonen påverkas av forskarens egenskaper (Bryman 

& Bell, 2017). Vi anser att det i framtiden kan bli svårt att genomföra arbetet på nytt 

och erhålla samma resultat. Det då intervjupersonerna har samlat på sig ny erfarenhet 
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vilket kan leda till förändrade svar från dem. Även de nya framtida författarna till en 

sådan uppsats kan ha en annan förförståelse än oss vilket leder till ett nytt perspektiv 

och synsätt från deras sida. Dessa aspekter kan leda till att graden av uppsatsens 

pålitlighet kan bli problematisk att avgöra. För att säkerställa en så hög pålitlighet som 

möjligt i vår uppsats har vi noga redogjort för processens tillvägagångssätt i 

metodkapitlet. Vilket enligt vår uppfattning bör minska risken att ovanstående problem 

ska uppstå.    

 

Under uppsatsens gång har vi träffats och arbetat tillsammans. Vårt samarbete har varit 

bra och vi har tillsammans tolkat litteraturen. Vi har gemensamt genomfört samtliga 

intervjuer och sammanställt dem. 
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3 Teoretisk referensram 

 

I det tredje kapitlet presenteras uppsatsens teoretiska referensram. I kapitlets inledning 

beskrivs olika begrepp inom hållbarhet.  Därefter presenteras lagkrav, riktlinjer och 

standarder. Avslutningsvis har vi valt att upplysa läsaren om teorier som kan sättas i 

samband med uppsatsens forskningsfråga och syfte. Den teoretiska referensramen 

ligger till grund för frågorna i intervjuguiden som kommer att användas vid insamling 

av empirisk data.

 

3.1 Hållbarhet och dess styrning 

Att uppnå en hållbar utveckling är en central fråga i dagens samhälle. Företag i Sverige 

är viktiga aktörer i samhället som påverkar samhällsutvecklingen i många olika 

avseenden (Ax & Kullvén, 2016). Deras medvetenhet av att aktivt arbeta med hållbar 

utveckling har tilltagit. Det beror dels på att fler normer och riktlinjer finns att förhålla 

sig till för företagen och dels för att medvetenheten har ökat bland företagens 

intressenter (Kvarntorp, 2016). Företagen innehar ett samhällsansvar som benämns 

CSR, Corporate Social Responsibility. Inom CSR beskrivs tre övergripande kategorier 

för att en hållbar utveckling ska uppnås. Dessa tre kategorier är ekonomisk- social- och 

ekologisk hållbarhet (Ax & Kullvén, 2016). 

 

Ekonomisk hållbarhet: Den ekonomiska utvecklingen bör inte leda till en förstörd 

miljö och ett ojämlikt och segregerat samhälle. Hänsyn ska tas till människors hälsa och 

vad miljön klarar av på ett långsiktigt plan. 

 

Social hållbarhet: Det viktiga är att uppfylla grundläggande mänskliga behov genom 

att konstruera ett dynamiskt och långsiktigt stabilt samhälle. Inom området läggs ofta 

fokus på olika mjuka aspekter såsom rättvisa, genus och demokrati. 

 

Ekologisk hållbarhet: Naturresurser och energi ska förbrukas effektivt och miljön ska 

skyddas. Det är viktigt att fokusera på att kommande och nuvarande generationer får en 

så god välfärd och livsmiljö som möjligt. (Ax & Kullvén, 2016) 
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Frostenson, Helin och Sandström beskriver begreppet hållbarhetsstyrning som hur ett 

företag med hjälp av sin redovisning aktivt arbetar när en identifikation av diverse 

aspekter har gjorts av miljömässig, väsentlig ekonomisk och social påverkan 

(Frostenson, Helin & Sandström, 2015). Det som kategoriserar hållbarhetsstyrningen i 

ett företag är att den vill genomsyra hela verksamheten med dess strategiska tänkande 

kring miljöarbete (Svenska Miljöinstitutet, 2017).  Ett instrument som företag konkret 

kan använda sig av inom hållbarhetsstyrning är hållbarhetsrapporter. Utifrån de för 

företaget prioriterade hållbarhetsfrågorna görs mätningar och kontroller och det är av 

stor vikt i ett aktivt styrt hållbarhetsarbete att kommunikation till de externa 

intressenterna finns upprättad (Nilsson & Olve, 2015). 

 

Ax och Kullvén förklarar att hållbarhetsstyrning är varierande mellan olika företag. Dels 

kan det bero på att företagen har olika strategier och mål uppsatta för sitt arbete med 

hållbarhet. Det beror även på att innebörden av begreppet hållbar utveckling är olika 

mellan företagen. En tredje aspekt som påverkar förutsättningarna för företagens 

hållbarhetsarbete är vilken bransch de arbetar inom och dess företagsspecifika särdrag 

(Ax & Kullvén, 2016). Även Verksamt menar att skillnader i företags hållbarhetsarbete 

kan finnas beroende på bransch. Exempel på branscher som ligger i framkant är vatten-, 

energi- och elföretag. Det beror på att inom vissa branscher faller det sig mer naturligt 

att arbeta med hållbarhet än inom andra. Trots det lagstadgade kravet som togs i bruk år 

2017 är det mycket företagen själva kan göra och det är upp till dem hur de vill arbeta 

med frågor kring hållbarhet (Verksamt, 2017). Vi tycker att det är viktigt att diskutera i 

arbetets tolkningskapitel om dessa skillnader finns hos de företag som vi har valt att 

intervjua i uppsatsens empirikapitel. 

 

3.2 Styrinstrument 

Det finns olika kategorier av styrinstrument för att styra CSR och därmed 

hållbarhetsområdet generellt. Det är företagen som själva väljer vilka lämpliga 

styrinstrument som de vill använda sig av (Nilsson & Olve, 2015). I vår uppsats 

kommer vi att undersöka vilka olika styrinstrument som större företag använder sig av 

då vi anser att dessa styrinstrument kommer få en allt större betydelse för företags 

hållbarhetsarbete i framtiden.   
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Formella instrument 

Inom kategorin formella styrmedel beskriver Nilsson och Olve en rad olika riktlinjer. 

Exempel är koder, regler, policyer och föreskrifter som används för att definiera 

företagets ansvar. Även medarbetarpolicyer, belöningssystem och uppförandekoder 

inkluderas inom kategorin (Nilsson & Olve, 2015).  

 

Informella instrument 

På ett mer subtilt sätt styr dessa styrinstrument aktiviteter och beteenden. Olika 

instrument inom kategorin är historieberättande, värderingar och föredömlighet. En 

förutsättning finns att en viss anda ska delas av företagens medarbetare. Dock finns det 

en handlingsram kring beteenden som medarbetarna själva får vara med och påverka så 

någon typ av givet beteende finns inte. (Nilsson & Olve, 2015)  

 

Informativa instrument 

Fokus inom kategorin informativa instrument läggs främst på kommunikation. 

Instrumenten kan omfatta informationsgivning, dialog kring hållbarhetsinitiativ, 

nyttjande av experter eller utbildning kring hållbarhet. (Nilsson & Olve, 2015) 

 

Vi har valt att beskriva de olika kategorierna av styrinstrument för att undersöka hur de 

utvalda företagen arbetar med dessa. Därför kommer vi undersöka om de här 

instrumenten är vanliga styrmedel som företagen använder sig av för att nå ut till 

anställda och andra intressenter för att förmedla sin vision och strategi gällande 

hållbarhet. 

 

3.3 Hållbarhetsrapportering som ett lagstadgat krav 

När ett företag hållbarhetsrapporterar publiceras en rapport över de miljömässiga, 

sociala och ekonomiska konsekvenserna i företaget. Ett företags arbete med hållbar 

utveckling är långsiktigt och ständigt pågående. Det är viktigt att rapporten presenterar 

en rättvis och balanserad bild av företagets hållbarhetsresultat, positivt som negativt. 

Hållbarhetsrapporten ska även innehålla företagets värderingar och hur företagets 

strategi och engagemang för hållbar utveckling är sammankopplat. För att en hållbar 

värld och ekonomi ska kunna uppnås är det elementärt för företag att skapa och 

underhålla förtroende. Om företaget tar ansvar för sin hållbarhetsrapportering stärks 
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förtroendet mellan dem och företagets intressenter. Det leder även till att trovärdigheten 

på redovisningen stärks. (Borglund, Frostenson & Windell, 2010) 

 

Domingues, Lozano, Ceulemans och Ramos menar att företag skapar 

hållbarhetsrapporter över sitt arbete med hållbarhetsfrågor främst av två anledningar. 

Dels för att själva kunna bedöma hur företaget ligger till i sitt hållbarhetsarbete och dels 

för att kommunicera ut sitt arbete och dess framsteg till intressenter. (Domingues et. al., 

2017)  

 

Om ett företag ska hållbarhetsredovisa är inte längre en aktuell fråga, utan istället vad 

som ska och hur det ska redovisas. Frostenson, Helin och Sandström menar vidare att 

hållbarhetsrapportering kan användas som styrmedel i ett företags hållbarhetsarbete. Då 

hållbarhetsrapporter är en central del av företagens hållbarhetsarbete bedömer vi att det 

är av stor vikt att studera om skillnader finns i företagens förhållningssätt till 

hållbarhetsrapportering. Författarna beskriver att rapporteringen exempelvis kan bidra 

till att företaget får tydligare och bättre processfokus, strukturer, ansvarsfördelning och 

med hjälp av nyckeltal kan de få en tydligare och klarare målstyrning. Det här innebär 

att hållbarhetsrapporteringen påverkar användningen och medvetenheten av 

hållbarhetsarbetet i ett företag. (Frostenson, Helin & Sandström, 2015) 

 

Under hösten år 2016 beslutades det i riksdagen om ett lagstadgat krav angående 

hållbarhetsrapportering. Det här genom en revidering i årsredovisningslagen som 

innebar att större företag i Sverige ska redovisa en hållbarhetsrapport. Det nya 

lagstadgade kravet trädde i kraft den 1 december år 2016 (Riksdagen, 2016). 

Regeringen beskriver i sin lagrådsremiss att hållbarhetsrapporterna ska innehålla 

information angående miljö, personal, sociala förhållanden, mänskliga rättigheter och 

åtgärder mot korruption. Rapporten ska även innehålla risker förenade med företaget 

(Regeringen A, 2016). Syftet med kravet var att göra informationen angående 

företagens hållbarhetsarbete mer jämförbar och öppen (PWC, 2016). Med teorin som 

grund ämnar vi att undersöka om hållbarhetsrapportering utfördes av företag även innan 

det blev lagstadgat men då som syfte för att skapa legitimitet. 
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3.4 Standardisering av hållbarhet 

För att främja företagens hållbarhetsarbete utformas riktlinjer och standarder. 

Utvecklingen av dessa har ökat markant de senaste årtiondena, vilket även har lett till 

möjlig granskning av företagen utifrån bestämda kriterier. Utvecklade och 

standardiserade ledningssystem och aktiviteter för hållbarhet har inneburit bättre 

möjligheter för systematisk hantering av företagets sociala och naturliga kapital. 

Standarderna kan ses som utgångspunkter för företagets hållbarhetsstyrning. Dock bör 

inte företagen se dem som checklistor eller regler utan mer som ett fundament till 

arbetet med hållbarhet (Nilsson & Olve, 2015). Inom hållbarhetsredovisning är GRI:s, 

Global Reporting Initiative, riktlinjer ledande bland de olika standarderna och företag 

som väljer att publicera sin hållbarhetsredovisning enligt dessa riktlinjer är ständigt 

tilltagande (Frostenson, Helin & Sandström 2015; Michelon, Pilonato & Ricceri 2015; 

KPMG 2015). Utöver GRI finns det även åtskilliga andra standarder inom hållbarhet. 

Dessa standarder kan antingen ses som ett komplement till GRI eller harmonisera med 

det (Frostenson, Helin & Sandström, 2015). Hahn och Kühnen menar att trots 

standarder finns det skillnader mellan företag från olika miljöer när det kommer till 

deras hållbarhetsstyrning och hållbarhetsrapportering (Hahn & Kühnen, 2013). 

 

3.4.1 GRI en rapporteringsstandard 

GRI bildades år 1997 av organisationen CERES, Coalition for Enviromentally 

Responsible Economies, tillsammans med ett miljöprogram från FN. Ett första utkast 

med riktlinjer för hållbarhetsrapportering utvecklades år 1999. Allteftersom har 

riktlinjerna utvecklats och uppdaterats vid ett antal tillfällen. (Borglund, Frostenson & 

Windell, 2010) 

 

GRI:s riktlinjer är skapade för att hjälpa företag att förstå och kommunicera ut 

företagets kritiska effekter, det vill säga de sociala, ekonomiska och miljömässiga 

konsekvenserna. De är formulerade för att förbättra hållbarhetsinformationens kvalitet 

och den internationella jämförbarheten. Riktlinjerna kan ses som ett verktyg för att 

skapa en hållbarhetsredovisning som tillfredsställer både företagets och intressenterna 

informationsbehov. Det här då riktlinjerna vägleder företagen att generera relevant och 

tillförlitlig information (GRI, 2015). Att öka företagets medvetandegrad är syftet med 

hållbarhetsredovisning enligt GRI samt att öka kommunikationen och transparensen till 

externa intressenter i samband med hållbarhetsarbete (Borglund, Frostenson & Windell, 
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2010). Vi vill utifrån det här granska om GRI eller liknande standarder har betydelse för 

skillnader i företags arbete med hållbarhetsfrågor. 

 

3.4.2 Certifieringsstandarder 

Certifieringsstandarder är frivilliga och det finns olika certifieringsorganisationer som 

arbetar med att granska dem (Nilsson & Olve, 2015). Inom certifieringsstandarder är det 

ISO-standarderna, International Organization for Standardization, som dominerar bland 

företagen. I synnerhet är det enligt författarna ISO-14001, miljöledningssystem, och 

ISO-9001, kvalitetsledningssystem, som främst används (Frostenson, Helin & 

Sandström, 2015). ISO-9001 innefattar ett flertal olika principer inom kvalitetshantering 

som bland annat syftar till skarpare kundfokus och ständig förbättring inom kvalitet på 

tjänster och produkter (ISO A, u.å.). ISO-14001 innefattar miljökrav för företag för att 

förbättra dess arbete inom hållbarhet och miljö. Standarden hjälper företag att uppnå 

resultat inom miljöarbete, miljömål och efterlevnadskrav (ISO B, 2015). ISO-

standarderna är branschövergripande och internationella. Vilket är en stor fördel då det 

innebär samma systematiska tillvägagångssätt vid redogörelse för processerna, 

exempelvis när det handlar om produktion och hur miljöfarliga ämnen hanteras, i hela 

världen (Frostenson, Helin & Sandström, 2015). Vi tror att dessa certifieringar gynnar 

företagen att arbeta emot. Vi vill därför i det empiriska kapitlet kontrollera vilka företag 

som eftersträvar att uppnå kraven. 

 

3.5 FN:s globala mål Agenda 2030 

Hösten år 2015 antogs Agenda 2030 för hållbar utveckling av världens regerings- och 

statschefer under FN:s toppmöte. Agenda 2030 innebär att världens länder har förpliktat 

sig att uppfylla 17 globala mål samt 169 delmål mellan åren 2016-2030. Bland målen 

innefattas att utrota hungern och fattigdomen, att skapa rättvisa och fredliga samhällen, 

mänskliga rättigheter och jämställdhet och att varaktigt skydda planeten samt dess 

naturresurser. Agenda 2030 innehåller olika områden vilka är ingress, politisk 

deklaration, ramverk med mål, delmål, ansvarsskyldighet och uppföljning samt medel 

för genomförande. (Regeringen B, 2016) 
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Figur 1. Globala målen (Regeringen C, 2016). 

 

Enligt Agenda 2030 är dess definiering följande: 

”Denna agenda är handlingsplan för människorna, planetens och vårt välstånd. Den 

syftar också till att befästa världsfreden under ökad frihet. Vi erkänner att avskaffandet 

av alla former och dimensioner av fattigdom, inklusive extrem fattigdom, är den största 

globala utmaningen och en oundgänglig förutsättning för hållbar utveckling”. (Agenda 

2030 för hållbar utveckling, u.å. s. 2) 

Vi funderar på om Agenda 2030 är något som företagen väljer att följa för att bidra till 

FN:s globala mål.  

3.6 Legitimitetsteorin 

Legitimitet är ett begrepp som används för att analysera förhållandena mellan företag 

och dess miljöer. Begreppet påvisar en koppling mellan samhället och företagen. 

(Dowling & Pfeffer, 1975) 

Legitimitetsteorin grundar sig i att ett företag måste agera efter ett socialt acceptabelt 

beteende som är godtaget av samhället för att även i framtiden kunna fungera på ett 

framgångsrikt sätt. O´Donovan beskriver att legitimitetsteorin är en faktor som spelat en 

stor roll till varför miljöinformation beskrivits i företags årsredovisningar sedan tidigt 

1980-tal. (O´Donovan, 2002) 
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Att företag vill skapa legitimitet i sin verksamhet är den största anledningen till att de 

tar till sig nya idéer kring företagande. Det gäller för företagen att ha välstrukturerade 

och effektiva interna processer samt att vara legitim och accepterad av omgivningen för 

att företaget ska överleva. För att företag ska uppnå det här vänder de sig till värderingar 

och rådande normer och försöker utefter dem att anpassa sig efter det som anses 

lämpligt och önskvärt (Borglund, De Geer & Sweet, 2012). Vi avser därför att studera 

företagens sätt att arbeta med hållbarhet för att skapa legitimitet och om skillnader kan 

uppstå dem emellan. Ett företag eftersträvar att handla i överensstämmelse med 

normerna i samhället, det vill säga med legitimitet. Ett sätt att uppnå det är genom dess 

interna CSR-arbete. När företaget har uppnått legitimitet kan de locka till sig resurser i 

form av kapital eller medarbetare på ett lättare sätt (Borglund, De Geer & Sweet, 2012).  

Även Deegan och Unerman kopplar legitimitet till ett företags överlevnad då författarna 

menar att legitimitet är en resurs för företagen. Företag eftersträvar legitimitet och det är 

samhället som tilldelar den här resursen till företagen. På grund av det här så är det av 

stor vikt vad samhället uppfattar eller har för kunskap om företaget. Författarna 

beskriver det som att det existerar ett socialt kontrakt mellan samhället och företaget där 

det finns beskrivet vilka utmaningar på företaget hur de i sin tur ska utöva sin 

verksamhet. (Deegan och Unerman, 2011) 

För att ett företag ska uppnå legitimitet kan det handla på tre olika sätt. Ett val är att 

anpassa sig till den gällande definitionen av legitimitet då det kommer till 

organisationsmetoder, mål och resultat. Det andra alternativet är att via kommunikation 

försöka att bekräfta verksamhetens nuvarande resultat, praxis och värderingar genom att 

via kommunikation försöka att ändra den rådande definitionen av social legitimitet. Till 

sist kan företaget försöka att identifiera sig med institutioner, symboler och värderingar 

som i sin tur har en kraftfull grund av social legitimitet. Då det i samhället är svårt att 

förändra sociala normer är det mer troligt att de andra två valen används. (Dowling & 

Pfeffer, 1975) 

3.7 Intressentteorin 

Första gången som begreppet ”intressent” togs i bruk i litteraturen var år 1963. Freeman 

definierar begreppet intressent som: 
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”any group of individual who can affect or is affected by the achievement of an 

organization´s purpose” (Freeman, 2010, s. 53). 

 

Figur 2. Intressentmodellen - Exempel på företagets intressenter (Ax, Johansson & 

Kullvén, 2015). 

Inledningsvis stod begreppet i relation till aktieägare men har sedan utvidgats till 

anställda, samhälle, aktieägare, långivare, kunder och leverantörer. Freeman menar att 

det allteftersom har tillkommit fler intressentgrupper i form av media, miljöaktivister, 

regeringar och globala konkurrenter då förändringar skett i näringslivet (Freeman, 

2010). Vi ämnar att studera vilka intressentgrupper företagen fokuserar på för att kunna 

särskilja om skillnader finns och hur det påverkar dess arbete med hållbarhet. 

Deegan och Unerman beskriver att det inom intressentteorin finns två olika perspektiv. 

Dessa är den etiska/normativa inriktningen samt en positiv inriktning. Inom det 

etiska/normativa perspektivet inom intressentteorin belyses att verksamheter ska 

behandla alla intressenter rättvist och att information ska delges. Deegan och Unerman 

menar att det är viktigt att verksamheten inte lägger någon vikt på om intressenten har 

någon intressentmakt i form av exempelvis pengar. Intressenterna har även olika 

rättigheter som inte får brytas från företagens sida vilka bland annat är rättvis lön och 

säkra arbetsförhållanden. Inom positiv inriktning av intressentteorin finns en mer 

organisationscentrerad tanke där verksamheten är en integrerad del i det sociala 

systemet. Fokus läggs på hur företagen ska hantera sina intressenter för att 

verksamheten ska överleva. (Deegan & Unerman, 2011) 
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4 Empiri 

 

I det fjärde kapitlet presenteras uppsatsens empiriska material. Inledningsvis beskrivs 

de fem företagen som vi har intervjuat för att ge läsaren kännedom om dem. Data som 

har samlats in har vi valt att kategorisera in under olika frågor. Under varje enskild 

fråga finns respondenternas svar separat angivna. Intervjufrågorna är ställda med stöd 

från den teoretiska referensramen.        

 

4.1 Beskrivning av företagen 

Kalmar Energi är ett ledande energiföretag i Kalmarregionen. Till sina kunder 

levererar företaget el, fiber, fjärrvärme och energitjänster. På arbetsplatsen arbetar cirka 

100 medarbetare. (Kalmar Energi, u.å.)  

 

Electra är ett handels- och logistikföretag som har funnits i Kalmar sedan år 1949. 

Verksamheten drivs i tre olika affärsområden, varuhandel med hemelektronik, lager- 

och logistiktjänster och butiksdatasystemet Smart. Electras huvudkontor ligger i Kalmar 

och har cirka 125 medarbetare. (Respondent Electra, 2018) 

 

Guldfågeln producerar sedan år 1975 svensk kyckling och är ett av de ledande 

företagen i Sverige inom den här branschen (Guldfågeln, u.å.). Företaget ingår i en 

koncern som är privatägd och på Guldfågeln i Mörbylånga arbetar cirka 500 

medarbetare (Respondent Guldfågeln, 2018).  

 

Liljas Bil är ett företag vars främsta fokus ligger på bilförsäljning. Andra områden som 

företaget arbetar med är service av bilar, drivmedel, tvättar, biluthyrning och 

bilrelaterade tjänster såsom försäkringar. Liljas Bil är fördelat på sju orter med totalt åtta 

anläggningar med Kalmar som huvudort. På företaget arbetar cirka 280 medarbetare 

(Respondent A Liljas Bil, 2018). 

Xylem är ett internationellt vattenföretag och har funnits i Emmaboda sedan år 1901. 

Företaget har varit amerikanskägt sedan år 1968. För cirka sju år sedan delades ITT upp 

i tre delar där Xylem blev en del vars inriktning är ett renodlat vattenföretag som har 

lösningar och produkter för hela vattenkedjan. Företaget finns i 150 länder världen över 
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men den största produktionsanläggningen är fabriken i Emmaboda. (Respondent Xylem, 

2018) 

 

4.2 Hållbarhetsstyrning 

Kalmar Energi  

Företaget har under lång tid arbetat mycket med hållbarhet. Stort fokus har lagts på 

miljödata, värderingar och policyer. Kalmar Energi har hela tiden rapporterat 

miljöstatistik och inom området har de ständigt arbetat med förbättringsarbeten som 

syftar till den ekologiska hållbarheten.  

 

Företaget arbetar med hållbarhet och miljö som en del av hela verksamheten. 

Respondenten menar att de gärna går först i ledet för en hållbar utveckling. Deras 

inställning är att agera, det vill säga att gå från ord till handling. Det visar sig 

exempelvis i arbetet med vattenrening och rökgaskondensering. Företaget arbetar även 

med olika projekt bland annat i samarbete med Linnéuniversitetet återför de aska från 

kraftvärmeverk ut i naturen. Kalmar Energi har även hjälpt till att finansiera och skapa 

den tekniska processen för Algoland. Vilket är en biologisk lösning som finns på 

Moskogen för att rena vatten.  

 

På Kalmar Energi finns ingen avsedd personal till hållbarhetsarbetet utan alla anställda 

är med och bidrar på sitt sätt till kärnverksamheten. Dock är det vissa som arbetar mer 

än andra med det som exempelvis ledning, miljösamordnare, miljöingenjörer och 

kommunikatörer. Det är viktigt för företaget att arbeta med dessa frågor för att attrahera 

arbetskraft. Då det i dagens samhälle är speciellt viktigt för unga medarbetare att 

företaget de arbetar på har rätt image och ett bra hållbarhetstänkande. Företaget arbetar 

även mot social hållbarhet i form av att de delar ut Kalmar Energis omtankepris. 

Respondenten beskriver att företaget är bra på att kommunicera ut sitt arbete kring 

hållbarhet då deras uppdrag är att göra hållbarhetsarbetet så konkret som möjligt för 

kunder och medarbetare. (Respondent Kalmar Energi, 2018) 
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Electra  

I Electras arbete med hållbarhetsfrågor fokuserar de på fem stora huvudområden i 

hållbarhetsredovisningen. Dessa är miljöpåverkan, arbetsmiljö och social hållbarhet, 

risker och riskhantering, övergripande organisation och styrning samt nyckeltal och 

resultatindikatorer. De områden som har ett förhållande till anställda och medmänniskor 

är så självklara i Electras värld och där har företaget ett väldigt gediget program 

utformat. Företaget har alltid förhållit sig lika till människor, kön, etnisk härkomst och 

religion. 

 

Respondenten förklarar att Electra erhåller statistik över transporterna till och från 

företaget vilket gör att miljöbelastningen kan ses över tid. Transporterna är i regel 

nationella vilket gör att det underlättar att få en överblick på dem. 

 

På Electra är det flera som arbetar med hållbarhetsstyrning men själva frågan äger 

respondenten. Logistikchefen har ansvar för hållbarhetsarbetet kring transporter och 

inköparna diskuterar med leverantörerna vid produktinköp. De avtal som finns försöker 

inköparna påverka i den mån det går mot ett hållbart tänk. Det är vederbörandes ansvar 

att driva frågorna. (Respondent Electra, 2018) 

 

Guldfågeln 

Företaget arbetar sedan länge med hållbarhet. Idag innefattar arbetet med 

hållbarhetsfrågor framförallt lagar, regler och respekt för mänskliga rättigheter. Det som 

präglar hållbarhetsarbetet är att företaget ska ta tillvara på sina resurser på ett optimalt 

sätt. Fokus ska även läggas på inte bruka fysiska, ekonomiska, mänskliga eller 

miljöpåverkande resurser i onödan. Respondenten förklarar att företaget arbetar för att 

minska användningen av fossila bränslen då de strävar efter att förnyelsebara energislag 

ska bli deras enda energikälla. Företaget använder sig av biprodukter för utvinning av 

biogas och mineraler. En viktig del i hållbarhetsarbetet är att följa 

branschorganisationens Svensk Fågels krav. Dessa krav innebär att Guldfågeln är 

klimatsmart och att det säljer svensk fågel. Överlag försöker de arbeta med svenska och 

så lokala råvaror som möjligt.  

 

På företaget finns det enligt respondenten ingen hållbarhetsansvarig utan alla 

avdelningar arbetar kontinuerligt och parallellt med hållbarhet för att få till en bra 
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helhet. Uppskattat arbete i tjänster för hållbarhetsarbetet är flera heltidsanställningar. 

HR- och personalavdelningen har ansvar för de sociala aspekterna kring hållbarhet. 

Även på inköpsavdelningen ställs vissa krav vid upphandlingar som de i sin tur ställer 

på sina leverantörer. Respondenten arbetar främst med den yttre miljön men även med 

kvalitét- och arbetsansvar. På arbetsplatsen finns även en kvalitét- och miljöchef och 

dessutom finns det flertalet medarbetare som arbetar med kvalitét då det är en viktig del 

inom livsmedel. (Respondent Guldfågeln, 2018) 

 

Liljas Bil 

Sedan lång tid tillbaka har företaget arbetat med hållbarhet och framförallt inriktat sig 

på miljön. Respondenten beskriver att företaget har ett starkt miljötänkande som dels 

visar sig i ett delägarskap i solparken Nöbblegård och att företaget har certifierade 

tvättar. De har även nyligen installerat solceller på sin anläggning i Nybro. Ett annat 

område som företaget arbetar mycket med är arbetsmiljö där syftet är att minska 

sjukfrånvaron och främja friskvård. För att minska stress bland medarbetarna och 

förbättra arbetsmiljön har ett nytt arbetssätt införts där de arbetar i team. 

Hållbarhetsfrågorna har varit och är ständigt aktuella på Liljas Bil.  

 

Det är kvalitéts- och miljöchefen som förmedlar information kring hållbarhet internt på 

företaget. Dessutom är det den här personens ansvar att hålla i skyddsronder och att 

mäta exempelvis utsläpp och elförbrukning. (Respondent A Liljas Bil, 2018)   

 

Xylem  

I Emmaboda har företaget genom åren arbetat med hållbarhet och lagt stort fokus på ett 

ansvarsfullt miljöarbete. Respondenten förklarar att dessa områden är något som 

företaget fortfarande arbetar aktivt med. Mycket fokus läggs på att se över sin egen 

vattenkonsumtion och hur det kan skydda Lyckebyån då den rinner igenom 

anläggningen för att sedan förse Karlskrona med dricksvatten. Xylem arbetar även 

mycket med energiförbrukning. De mäter sin förbrukning och har omfattande system 

för återvinning av värme. Spillvärme säsongs lagras från alla värmealstrande processer 

vilket innebär att företaget endast behöver ta till fjärrvärme om det blir riktigt kallt om 

vintrarna. I annat fall klarar företaget sig på interna värmesystem som går på spillvärme.  
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Respondenten förklarar vidare att företaget idag satsar mycket på sitt sociala program 

som benämns Xylem Watermark. Det innebär att medarbetarna kan ansöka om att göra 

volontärresor till Indien och Sydamerika för att se till att vattenhanteringen i världen blir 

mer hållbar. Sommaren 2018 ska företaget ha ett stort Watermark event där medarbetare 

och allmänheten för att testa olika vattenaktiviteter och få information angående vatten.  

 

I Emmaboda samarbetar företaget med olika skolor i närområdet. Xylem har genomfört 

Walk for Water där de uppmärksammat hur situationen kring vatten ser ut i världen 

genom bland annat tipspromenader.   

 

På Xylem arbetar flertalet medarbetare med hållbarhet. Dels finns det en miljöchef, 

miljökoordinator och en Watermarkambassadör. De har även en Watermarkgrupp som 

hjälper till vid event. I Emmaboda har de lite mer än en heltidsresurs på yttre miljö. 

(Respondent Xylem, 2018) 

 

4.2.1 Formella instrument 

Kalmar Energi 

Företaget arbetar med flertalet policyer inom exempelvis miljö, alkohol och droger, 

arbetsmiljö, likabehandling och jämställdhet. En uppförandekod har precis tagits fram 

och har skickats ut till leverantörer och samarbetspartners där kärnan och kraven de 

ställer beskrivs. Kalmar Energi ska kunna härleda inköpsleden så att de kan säkerställa 

att produkten är hållbart framställd utifrån flera perspektiv. På företaget finns även 

ordnings- och säkerhetsföreskrifter. Syftet är att upprätthålla en hög kvalitét och 

psykosocial arbetsmiljö. (Respondent Kalmar Energi, 2018) 

 

Electra 

Electra arbetar mycket med policyer och riktlinjer som stöd i sitt hållbarhetsarbete. 

Policyer finns över kvalitét, miljö, etik, arbetsmiljö och trafiksäkerhet. Genom sin 

miljöpolicy vill företaget minska miljöpåverkan som uppkommer i värdekedjan mellan 

slutkonsument och producent. Utifrån miljöpolicyn har företaget även etablerat 

miljömålet att verksamheten ska klimatkompensera för koldioxidutsläpp. Genom sina 

policyer arbetar de för att förebygga korruption och barnarbete. Riktlinjer som företaget 

använder sig av och arbetar utefter är jämställdhet och mångfald. Dessutom finns 

uppförandekoder på arbetsplatsen. (Respondent Electra, 2018) 
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Guldfågeln 

Företaget arbetar med flertalet policyer som styr företaget såsom miljöpolicy, 

arbetsmiljö och kvalitét. God arbetsmiljö främjas bland annat genom att medarbetarna 

ska använda sig av skyddsutrustning. Det här styrs inom arbetsmiljöpolicyn. 

Diskriminering relaterat till kön, hudfärg, religion, etnisk tillhörighet, ålder, 

funktionshinder och sexuell läggning accepteras inte på arbetsplatsen. Respondenten 

menar att företaget arbetar för integration och lägger stor vikt på sitt samhällsansvar. 

Företaget har upprättat en uppförandekod som medarbetare, leverantörer och uppfödare 

får ta del av och där meningen är att alla ska stå bakom och godkänna den. 

Uppförandekoden ska påvisa hur företaget tänker och agerar när det kommer till 

hållbarhet. Samarbetet med Guldfågeln kan upphöra om någon part strider mot 

uppförandekoden. 

 

Företaget arbetar även utifrån miljömål som styr verksamheten. Målen handlar främst 

om att kontrollera vattenförbrukningen, begränsa klimatpåverkan och att återvinna eller 

återanvända avfall. Både miljömål och miljöpolicy ska finnas tillgängliga för alla 

medarbetare på arbetsplatsen. (Respondent Guldfågeln, 2018) 

 

Liljas Bil 

På företaget finns det cirka 25 policyer. Exempelvis angående miljö, kvalitet, kredit, 

kommunikation, medarbetare och sjukfrånvaro. Förutom policyer angående miljö 

arbetar företaget även med miljömål. När företaget nyanställer får personalen godkänna 

att de har förstått och läst igenom dessa. (Respondent B Liljas Bil, 2018) 

 

Xylem 

Xylem använder sig av ett flertal policyer. En viktig policy är Quality of Sustainability 

Policy där företaget har vävt ihop sina värderingar kring hållbarhet och beskriver vad 

hållbarhet betyder för företaget. Det finns även en omfattande code of conduct, 

uppförandekod. Vid nyanställning ska medarbetarna skriva på att de har tagit del av 

code of conduct. (Respondent Xylem, 2018) 
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4.2.2 Informella instrument 

Kalmar Energi 

Traditioner och företagets värderingar är värda mycket när det kommer till 

hållbarhetsarbete. Det är viktigt att det finns ett genuint intresse och en kärna vid arbete 

med hållbarhet och det anser respondenten att företaget har. På Kalmar Energi är de 

stolta över sin historia och den resa som företaget gjort inom hållbarhetsarbetet. De har 

gjort en film som belyser deras utveckling genom åren. (Respondent Kalmar Energi, 

2018) 

 

Electra 

På företaget arbetar de utefter Electras värderingar. Dessa värderingar innefattar: 

 Att partners och kunder sätts i fokus och att ansvar och engagemang tas för 

arbetet, 

 Uppskattning av initiativ och kunskap och respekt för beslut samt att glädje och 

humor ska finnas, 

 Gemensam utveckling av varumärke, att de vågar vinna och stolthet över skapat 

resultat, att nå uppsatta mål ger dem en drivkraft. 

En medvetenhet inom hållbarhet ska genomsyra företaget. (Respondent Electra, 2018) 

 

Guldfågeln 

Det finns flera värdeord på Guldfågeln som ska genomsyra alla parter inom företaget. 

Dessa värdeord är personligt ansvar, nyskapande, omtänksamhet och engagemang och 

de är en del vid arbete med arbetsmiljö och andra utbildningar. (Respondent Guldfågeln, 

2018)  

 

Liljas Bil 

När Liljas Bil anställer personal informeras de om företagets kultur och värderingar. 

Dessutom diskuteras bland annat värderingar varje gång företaget har 

personalinformation så att alla medarbetare ska vara medvetna om dessa. Två exempel 

på företagets värderingar är hållbar utveckling och att hushålla med resurser. 

(Respondent B Liljas Bil, 2018) 
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Xylem 

Företagets värderingar är respekt, ansvar, integritet och kreativitet. I integritet beskrivs 

bland annat hur man agerar etiskt och att företaget står för det som det säger. Respekt 

handlar om att ha respekt för varandra och för miljön. (Respondent Xylem, 2018) 

 

4.2.3 Informativa instrument  

Kalmar Energi 

Företaget arbetar med andra samarbetspartners i nätverk kring hållbarhetsfrågor. Det då 

de alla är specialister på olika områden vilket gör att de lär sig av varandra. (Respondent 

Kalmar Energi, 2018) 

 

Electra  

Hållbarhetsfrågor diskuteras kontinuerligt på Electra och frågorna drivs på de enskilda 

avdelningarna. Företaget försöker hela tiden att förbättra sig och stor vikt har lagts 

genom åren på utbildningar. Vilket personalen som arbetar med miljöfrågorna 

kontinuerligt tar del av inom delar av hållbarhetsområdet. (Respondent Electra, 2018) 

 

Guldfågeln 

Företaget försöker visa för samtliga anställda hur det arbetar med hållbarhetsfrågor 

genom exempelvis information på anslagstavlor angående dess arbete med miljömål 

och klimatkompensation. Strävan är att bli bättre på den interna kommunikationen inom 

det här området. Företaget har regelbundna utbildningar för samtliga anställda i hygien 

och miljö där delar av deras hållbarhetsarbete ingår. Guldfågeln har i arbetet med att ta 

fram en hållbarhetsrapport tagit hjälp av en expert, dels för att uppfylla kraven och dels 

för att det ska bli ett användbart material i deras kommunikation både externt och 

internt. (Respondent Guldfågeln, 2018) 

 

Liljas Bil 

På företaget åker de med jämna mellanrum på utbildningar (Respondent A & B Liljas 

Bil, 2018). I samband med det lagstadgade kravet angående hållbarhetsrapportering har 

det varit mer intensivt på utbildningarna. Medarbetarna är väl informerade om vikten av 

att samåka i samband med olika möten och utbildningar. Företaget försöker i möjligaste 

mån att utbilda personalen lokalt med hjälp av externa experter. Dels på grund av 

miljöaspekten men även aspekter som tid och ekonomi spelar in (Respondent A Liljas 
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Bil, 2018). På Liljas Bil anlitar de ergonomer och företagshälsovård för att utbilda sin 

personal i förebyggande syfte (Respondent Liljas Bil, 2018). 

 

Respondent A förklarar att de använder sig av videokonferenser för att förmedla 

information. De använder sig dessutom av ett intranät för att få ut viktig information till 

sina anställda och för att de anställda ska kunna dra lärdom av varandra. Företaget 

använder sig även utav mail för att nå ut till sina anställda. På så sätt erhåller personalen 

informationen på två olika sätt.    

 

Vid anställning av ny personal genomförs en endagsintroduktion där de går igenom 

miljö- och kvalitét frågor. Sedan är det respektive chef som ansvarar för vidare 

genomgång med sin personal. (Respondent A Liljas Bil, 2018) 

 

Xylem 

Alla medarbetare får årligen utbildningar inom code of conduct, uppförandekoden. I 

Emmaboda har Xylem tagit hjälp av Linnéuniversitetet för att få hjälp med att förbättra 

sin miljökunskap. När hållbarhetsrapportering sker på internationell nivå använder de 

sig av extern hjälp.  

 

Då det inom hållbarhet kommer nya riktlinjer eller krav krävs det externa utbildningar 

för berörd personal. Det är även viktigt för företaget med nätverk. Xylem är medlem i 

flertalet nätverk inom olika genrer som bidrar till ökad kunskap. (Respondent Xylem, 

2018) 

 

4.3 Hållbarhetsrapportering 

Kalmar Energi  

År 2017 upprättades för första gången en hållbarhetsrapport då det blev ett lagstadgat 

krav. Den stora skillnaden som skett i hållbarhetsarbetet för Kalmar Energi är den 

standardiserade rapporten som ska innehålla vissa specifika delar. Företaget har hela 

tiden haft ett driv och hjärta kring hållbarhetsfrågorna. Sedan det lagstadgade kravet 

inträdde blev dock arbetet mer formaliserat. Respondenten menar att de i och med den 

nya lagen även måste lyfta upp andra aspekter såsom social hållbarhet. Redovisningen 

ska nu omfatta flera olika aspekter. Respondenten menar att rapporteringsarbetet kan 

skilja sig mot hur de exempelvis arbetar externt i sin hållbarhetsstyrning mot en 
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intressent. Det här då de mot en intressent inte behöver använda sig av alla aspekterna 

som behövs tas upp i en hållbarhetsrapport. (Respondent Kalmar Energi, 2018) 

 

Electra  

I Electras årsredovisning 2017 upprättades för första gången en formell 

hållbarhetsrapport för företaget. Respondenten beskriver att innan det lagstadgade 

kravet infördes arbetade företaget med många enskilda bitar som idag innefattas av 

rapporten. Tack vare det underlättade det för företaget att sammanställa rapporten och 

komplettera de delar som behövdes. Dock behöver mer tid avsättas för arbetet med 

hållbarhetsfrågor då de nu formellt behöver göra en rapport. För att ta fram ett förslag 

på en hållbarhetsrapport tog Electra hjälp av studenter på Linnéuniversitetet som 

studerar miljöinriktning. De tog till sig deras förslag och använde delar i sitt arbete för 

att skapa en hållbarhetsrapport. (Respondent Electra, 2018) 

 

Guldfågeln 

Den stora förändringen som skett för företaget efter att det lagstadgade kravet inträdde 

är att de nu behöver sammanställa en rapport. Det kräver extra resurser utöver deras 

tidigare avsatta tid för hållbarhetsarbete. Företagets första hållbarhetsrapport är under en 

pågående process och ska vara färdigställd under sommaren 2018. En positiv aspekt 

som har uppkommit i och med det formella arbetet med hållbarhetsrapporten är att 

företaget har fått möjlighet att reflektera över sitt arbete samt om det är något som de 

bör förändra till det bättre. Respondenten menar att hållbarhetsrapporten skapar en 

struktur och dessutom är den ett bra verktyg både internt och externt. Med hjälp av 

rapporten kan företaget visa omvärlden vad de verkligen gör på företaget. Internt ger det 

medarbetarna en bra överblick över hela företaget. Hållbarhetsrapporten ger en hög 

trovärdighet då den både påvisar företagets positiva och negativa sidor. (Respondent 

Guldfågeln, 2018) 

 

Liljas Bil 

2017 års hållbarhetsrapport var den första som företaget upprättade. Det här på grund av 

det lagstadgade kravet inträdde och företaget blev då i behov av att formellt 

sammanställa sitt hållbarhetsarbete i en rapport (Respondent A Liljas Bil, 2018). Sedan 

lång tid tillbaka har företaget arbetat med hållbarhet och framförallt inriktat sig på 

miljön men att det är först i samband med kravet som arbetet formellt sammanställts. 
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Vilket har lett till att de inte har lagt ner mer arbete än innan då de redan hade alla 

grundläggande elementen på plats. Det som har krävts enligt respondenterna är mer 

fokus och tid för att finna en passande standard och för att färdigställa 

hållbarhetsrapporten (Respondent B Liljas Bil, 2018). För att få ut informationen kring 

dess hållbarhetsarbete har företaget valt att publicera hållbarhetsrapporten på sin 

hemsida. Det här för att fler människor lättare ska kunna ta del av den. (Respondent A 

Liljas Bil, 2018)  

 

Tillsammans med kvalitéts- och miljöchefen har respondent A och B gemensamt 

sammanställt hållbarhetsrapporten. (Respondent A & B Liljas Bil, 2018) 

 

Xylem 

Den första hållbarhetsrapporten upprättades år 1999 av dåvarande ITT Flykt. Det görs 

ingen hållbarhetsrapportering i Emmaboda på plats utan det sker på högsta koncernnivå. 

Då företaget började arbeta med hållbarhet så pass tidigt låg det enligt respondenten 

före i Sverige med hållbarhetsarbetet och drev arbetet aktivt framåt. (Respondent 

Xylem, 2018) 

 

4.4 Standarder för rapportering 

Kalmar Energi 

Företaget använder sig av Agenda 2030 som ramverk. Verksamheten kopplar sitt 

hållbarhetsarbete mot dess hållbarhetsmål. I övrigt använder de sig inte av någon 

standard. Utifrån Agenda 2030 har företag specialiserat sig på vissa delar och sedan 

allierar de sig med andra samarbetspartners som är duktiga på andra delar inom 

hållbarhet. På så sätt lär de sig av varandra då de arbetar i nätverk kring de här frågorna. 

(Respondent Kalmar Energi, 2018) 

 

Electra 

Respondenten på Electra beskriver att när de upprättade sin hållbarhetsrapport följde de 

ingen speciell standard. Dock “sneglade” de på GRI:s riktlinjer, men de har mest följt 

lagstiftningen. Eftersom det var första gången som en hållbarhetsrapportering 

upprättades så valde företaget att utgå från lagstiftningen. Då Electra ansåg att de inte 

hade mycket publikt material så gynnade det företaget att hållbarhetsrapporten numera 

ska finnas med i årsredovisningen. (Respondent Electra, 2018) 
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Guldfågeln 

Respondenten förklarar att företaget använder sig av rapporteringsstandarden GRI. De 

har även tagit hjälp av en konsult som ska konsultera dem i arbetet med rapporten. 

Guldfågeln valde att använda sig av GRI som standard då det enligt dem är det 

vanligaste sättet att redovisa sitt hållbarhetsarbete på. En annan fördel med standarden 

är att det blir lättare att jämföra sig med andra företag. (Respondent Guldfågeln, 2018) 

 

Liljas Bil 

Då beslut skulle tas angående vilken standard som företaget skulle använda valde Liljas 

Bil att själva utforska området utan någon form av experthjälp. Företaget använde sig 

inte av någon standard utan utgick från FN:s klimatmål i Agenda 2030 när de 

upprättade sin hållbarhetsrapport. Företaget valde positiva och relevanta mål som ska 

hjälpa till att uppnå Agenda 2030. Målen som valdes är god hälsa och välbefinnande, 

anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, hållbar produktion och konsumtion och 

hav och marina resurser. Vid upprättandet av rapporten valde företaget att hämta visuell 

inspiration från andra företag. (Respondent A Liljas Bil, 2018) 

 

Xylem 

Hållbarhetsrapporten följer GRI:s riktlinjer och har så gjort i många år. De första åren 

valde företaget att endast använda sig av ett fåtal parametrar inom standarden vilket de 

sedan med åren har utökat. (Respondent Xylem, 2018) 

 

4.5 Certifieringsstandarder 

Kalmar Energi 

Företaget är ISO-certifierade i miljö ISO-14001 och kvalité ISO-9001. Företaget arbetar 

ständigt med förbättringar inom dessa områden. (Respondent Kalmar Energi, 2018) 

 

Electra 

Electra är sedan många år tillbaka miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO-14001 och 

ISO-9001. På företaget finns en anställd som arbetar med verksamhetsledningen. Med 

hjälp av team som består av representanter från olika avdelningar arbetar företaget 

processtyrt med frågorna vilket sker löpande i den interna processen. (Respondent 

Kalmar Energi, 2018) 
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Guldfågeln 

Guldfågeln är miljöcertifierade enligt ISO-14001 sedan många år tillbaka och i hela 

verksamheten sker ett aktivt arbete kontinuerligt för att minska miljöpåverkan. 

Företaget är även livsmedelssäkerhets- och kvalitetscertifierade enligt FSSC 22000, där 

medarbetarna ständigt arbetar förebyggande för att uppnå så bra resultat som möjligt. 

Guldfågeln arbetar även för att bli certifierade inom arbetsmiljö där olika rutiner styr 

dem i deras arbete. (Respondent Guldfågeln, 2018) 

 

Liljas Bil 

Verksamheten är certifierade enligt miljö ISO-14001 och kvalitét ISO-9001. Det är 

kvalitéts- och miljöchefen som är ansvarig för att certifikaten upprätthålls. (Respondent 

B Liljas Bil, 2018) 

 

Xylem 

Respondenten beskriver att företaget är miljöcertifierade enligt ISO-14001 sedan år 

1997. Företaget är även kvalitetscertifierade enligt ISO-9001 och arbetsmiljöcertifierade 

enligt den internationella standarden OHSAS-18001. (Respondent Xylem, 2018)   

 

4.6 Intressenter 

Kalmar Energi 

Kalmar Energi anser att det är intressentgrupperna kunder, medarbetare och 

samarbetspartners som är mest intresserade av företagets hållbarhetsarbete. Kundernas 

medvetenhet och krav på företaget hjälper till att bidra till företagets hållbarhetsarbete 

vilket i sig leder till att varumärket stärks (Respondent Kalmar Energi, 2018). 

 

Electra  

De intressenter som är mest intresserade enligt Electra är slutkonsumenterna då de blir 

allt mer medvetna om hållbarhet. Företaget upplever ett tryck från dessa intressenter 

trots att det själva inte säljer direkt till dem. Respondenten förklarar att myndigheter 

stiftar lagar som påverkar leverantörerna. Det är därför slutkonsumenter och 

myndigheter som driver utvecklingen framåt för företaget när det kommer till 

hållbarhet. (Respondent Electra, 2018) 
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Guldfågeln 

Då hållbarhetsarbetet består av flera olika områden kan det variera vilka intressenter 

som är intresserade av dess arbete. Dock tror respondenten att det generellt är kunder 

och slutkonsumenter som är mest intresserade av företagets hållbarhetsarbete. 

Kundernas intresse har ökat både ur ett miljömässigt- och socialt perspektiv under de 

senaste åren i och med upphandlingar och avtal. Det som slutkonsumenten är 

intresserad av är omsorgen av kycklingarna. Även myndigheter som en viktig 

intressentgrupp då företaget har ett miljötillstånd vid renanläggningen. (Respondent 

Guldfågeln, 2018) 

 

Liljas Bil 

Respondent A tror att det framförallt är statliga myndigheter, kommuner och landsting 

som har upphandlingar som är den intressentgrupp som i framtiden kommer att kräva att 

en hållbarhetsrapport är upprättad. Många slutkonsumenter blir allt mer intresserade av 

hållbarhet och miljö vilket leder till att det kommer att bli en viktig intressentgrupp i 

framtiden. En annan intressentgrupp är Volvo som är en huvudleverantör. Volvo har sitt 

eget hållbarhetsarbete och ställer därför i sin tur krav på Liljas Bil när det kommer till 

exempelvis riktlinjer kring barnarbete. (Respondent A Liljas Bil, 2018) 

 

Xylem 

Ägarna är en viktig intressent. Det då den här intressentgruppen är väldigt intresserade 

eftersom de förstår att vattenfrågan är en central fråga för världen. Det beror enligt 

respondenten på att hållbarhet är en viktig del i företagets profil eftersom de är ett 

vattenföretag som iakttar användningen av vattnet ur ett livscykelperspektiv. En annan 

viktig intressentgrupp är kunderna som själva ligger lite längre fram i utvecklingen 

inom hållbarhet. Även medarbetare är intresserade av företagets arbete. Xylem märker 

av att det bland unga människor idag är viktigt vilka värderingar ett företag har och hur 

de arbetar. Därför är ett betydelsefullt steg i processen för att attrahera nya medarbetare. 

De märker även av att befintliga medarbetare upplever en stolthet över deras arbete. 

(Respondent Xylem, 2018) 
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4.7 Hållbarhetsstrategi 

Kalmar Energi 

Hållbarhetsstrategin är en naturlig integrerad del i Kalmar Energis affärsplan och den 

berör frågor gällande utveckling av infrastruktur och medarbetare. Respondenten 

informerar om att affärsplanen sträcker sig över fyra år. Strategin ligger jäms med hela 

verksamheten och tillgänglighet, hållbarhet och innovation är en del av företagets 

strategi som tillämpas i verksamheten på olika sätt. En del av företagets strategi som de 

tillämpar är att de söker efter samarbetspartners som de utifrån hållbarhetstänkande kan 

skapa intressanta projekt med. Kalmar Energi arbetar mer med konkreta åtgärder istället 

för att endast prata om hållbarhet bland annat byggde de en solpark och har satt upp 

laddstationer för elbilar. Det är viktigt att företag inte använder sig av greenwash utan 

att företaget lever som de lär. Etik och moral är olika grundstenar som alltid finns med 

Kalmar Energis arbete. (Respondent Kalmar Energi, 2018)   

 

Electra 

Strategin inför framtiden är att anpassa sig efter marknadens krav. Företaget vill värna 

om sin personal, miljön och världen. Electra är intresserade av hållbarhetsfrågor dock 

anser respondenten att transportsektorn är det svåraste området att göra förändringar i. 

Trots svårigheterna tror respondenten att positiva förändringar kommer att ske inom det 

här området i framtiden. (Respondent Electra, 2018) 

 

Guldfågeln 

Respondenten beskriver att de har strategier i form av femårsplaner. På företaget finns 

intentionen att arbeta så som det tidigare gjort även i framtiden.  

Företagets inställning är att de ska tära så lite som möjligt på fysiska, mänskliga, 

miljöpåverkande och ekonomiska resurser. Det är även viktigt att företaget tillvaratar 

och använder de resurser som de förfogar över på bästa sätt. Tid måste finnas för att 

kunna utföra relevanta handlingar, på så vis underlättar det för företaget att arbeta mer 

långsiktigt med hållbarhet. (Respondent Guldfågeln, 2018) 

 

Liljas Bil 

Företagets strategi är att fortsätta i samma anda som tidigare då hållbarhetsarbetet är en 

naturlig del av Liljas Bil och har varit i många år. Tidsplaner finns uppsatta för olika 

miljömål. (Respondent B Liljas Bil, 2018)  
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Xylem 

Hållbarhet är en del av företagets affärsstrategi. Hållbarhetsstrategin har en tidsplan på 

fem år och innefattar fyra huvudområden vilka är externt engagemang, vår verksamhet, 

våra erbjudanden och organisation och kultur. Styrelsen på Xylem har det största 

ansvaret för hållbarhet vilket har som syfte att genomsyra hela verksamheten. När det 

kommer till strategin kring hållbarhetsrapporteringen använder sig företaget av fakta 

som kommer från företagets olika rapporteringssystem där olika metrics följs upp. På så 

vis behöver ingen ny fakta tas fram då de hållbarhetsrapporterar. En annan strategi inom 

hållbarhetsarbetet är att företaget ska vara duktiga på att kommunicera ut vissa 

kundprojekt. (Respondent Xylem, 2018) 

 

4.8 Framtiden 

Kalmar Energi 

Enligt respondenten måste företaget arbeta med hållbarhetsfrågorna och ta ett ansvar för 

att överleva på sikt. I framtiden kommer människor att bli allt mer medvetna om 

hållbarhet vilket leder till att hållbarhetsarbetet kommer att få en starkare 

genomslagskraft. (Respondent Kalmar Energi, 2018) 

 

Electra 

Respondenten tror inte att medvetandegraden och kravställningen inom hållbarhet är 

generellt fullt utvecklat ännu men dock anser respondenten att det kommer att bli så i 

framtiden. På företaget finns det olika områden som de behöver förbättra sig inom. 

Exempelvis behöver Electra bli bättre på att kommunicera med sina kunder och vara 

tydliga med dem på vilket sätt de vill göra affärer på. Dessutom vill Electra erhålla en 

garanti från leverantörerna att de förhåller sig till Electras krav på hållbarhet. Företaget 

vill även hitta nya och bättre lösningar på transporterna tillsammans med 

transportörerna. En annan målsättning är att ha ett stadigt nedåtgående 

koldioxidpåverkan. Dock har dessa framtidsplaner ingen bestämd tidsram. En 

förhoppning som företaget har i framtiden med sin hållbarhetsrapportering är att de kan 

använda den i marknadsföringssyfte och att den ska fånga människors intresse. 

(Respondent Electra, 2018) 
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Guldfågeln 

Ett av Guldfågelns mål i framtiden är att de ska bli klimatneutrala. I dagsläget 

klimatkompenserar företaget för att uppnå målet via andra projekt i olika delar av 

världen för att väga upp koldioxidutsläppen som görs i Sverige. Lokalt skapas 

biprodukter i produktionen vilket leder till biogas som i sin tur hjälper till att minska 

koldioxidutsläppen. Företaget planerar inför framtiden att byta ut eller komplettera 

gasolbrännare mot eldning med pellets för att bli helt klimatneutrala. (Respondent 

Guldfågeln, 2018) 

 

Liljas Bil 

Respondent A beskriver att företaget har planer på att bygga en ny anläggning i 

Borgholm där solcellspaneler ska installeras. Vid nya investeringar är det viktigt för 

företaget att tänka hållbart och ur en miljöaspekt. Vilket kommer att leda till en viss 

merkostnad för företaget men i längden kommer det att löna sig. 

 

Respondent A ställer sig kritisk och anser att det från myndighetshåll borde finnas mer 

tydliga riktlinjer över vad rapporten ska innehålla. Risken finns annars att företag endast 

lyfter positiva aspekter i rapporten vilket kan leda till att företagen använder rapporten 

som ett marknadsföringsinstrument. För att rapporten ska bli mer rättvis bör även 

negativa aspekter lyftas upp. Dock anser respondent A att hållbarhetsrapporteringen kan 

ha lett till ett nytänkande hos företagen. I framtiden skulle jämförbarheten öka om det 

fanns tydligare riktlinjer och alla företag följde samma rapporteringsstandard. 

(Respondent A Liljas Bil, 2018) 

 

Xylem 

Företagets framtidsbild kan sammanfattas i dess nya vision: 

Xylem ska bidra till en värld där vattenproblemen inte längre utgör ett hinder för 

människors hälsa, välstånd och för hållbar utveckling. (Respondent Xylem, 2018) 

 

 



  
 

43 

5 Tolkningskapitel 

 

I uppsatsens femte kapitel kopplas den teoretiska referensramen samman med data från 

det empiriska kapitlet. Syftet är att likheter och skillnader mellan företaget ska tolkas 

och identifieras. Intervjufrågorna kommer i kapitlet att tolkas separat. Det här för att 

skapa en förståelse, ett sammanhang och en bättre överblick för läsaren. 

 

5.1 Hållbarhetsstyrning 

Samtliga företag har enligt respondenterna arbetat med hållbarhetsstyrning i flertalet år. 

Respondenterna förklarar att det är en naturlig del som genomsyrar hela verksamheten. 

Svenska Miljöinstitutet beskriver även dem att det som kategoriserar 

hållbarhetsstyrningen i ett företag är att den vill genomsyra hela verksamheten med dess 

strategiska tänkande kring miljöarbete (Svenska Miljöinstitutet, 2017). Två av fem 

företag som vi har intervjuat har mer erfarenhet inom hållbarhetsarbetet än de övriga. 

Respondenten från Kalmar Energi beskrev under intervjun att de är stolta över sin 

historia och resa inom hållbarhetsarbetet vilken har lett till att de gärna går främst i 

ledet. Även respondenten från Xylem förklarade att de började arbeta så pass tidigt med 

hållbarhet att de låg före Sverige med det här. Sedan dess har de hela tiden drivit arbetet 

aktivt framåt.  

 

Vår tolkning är att det beror på att företag inom vissa branscher har arbetat mer aktivt 

med hållbarhet vilket lett har till att de idag ligger mer i framkant inom området och har 

så gjort under längre tid. Den här tolkningen stöds även av Ax och Kullvén som menar 

att en aspekt som påverkar förutsättningarna för företagens hållbarhetsarbete är inom 

vilken bransch de arbetar och dess företagsspecifika särdrag (Ax & Kullvén, 2016). 

Även Verksamt menar att exempel på branscher som ligger i framkant är vatten-, 

energi- och elföretag (Verksamt, 2017). Kalmar Energi och Xylem är företag som under 

sina intervjuer beskrivit att de arbetar med dessa element. 

 

5.1.1 Formella instrument 

Inom kategorin formella styrmedel finns en rad olika riktlinjer. Exempel är koder, 

regler, policyer och föreskrifter som används för att definiera företagets ansvar (Nilsson 

& Olve, 2015). Samtliga respondenter beskriver på vilka olika sätt de använder sig av 
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dessa instrument. Vår tolkning är att det är väldigt vanligt att företag använder sig av 

formella styrinstrument och att det är en viktig del i dess styrning för att nå ut till 

intressenter. Kalmar Energi använder sig av flertalet policyer, en uppförandekod och 

ordning- och säkerhetsföreskrifter. Policyer som företaget bland annat arbetar med är 

inom miljö, alkohol och droger, arbetsmiljö, likabehandling och jämställdhet. Syftet är 

att upprätthålla en hög kvalitet och psykosocial arbetsmiljö. Electra använder sig av 

policyer och uppförandekoder. De policyer som de främst inriktar sig mot är kvalitet, 

miljö, etik, arbetsmiljö och trafiksäkerhet. Genom sina policyer arbetar de för att 

förebygga korruption och barnarbete. Guldfågeln arbetar med flertalet policyer som styr 

företaget såsom miljöpolicy, arbetsmiljö och kvalitet. De arbetar dessutom med en 

uppförandekod. På Liljas Bil finns det cirka 25 policyer inom exempelvis miljö, kredit, 

kvalitet, kommunikation, sjukvård och medarbetare. Även Xylem använder sig av ett 

flertal policyer. Quality of Sustainability Policy är en betydelsefull policy där företaget 

har vävt ihop sina värderingar kring hållbarhet och beskriver vad hållbarhet betyder för 

företaget. På företaget finns även en omfattande code of conduct, uppförandekod. Det är 

företagen som själva väljer vilka lämpliga styrinstrument som de vill använda sig av 

(Nilsson & Olve, 2015). Trots att det finns skillnader i vilka olika policyer företagen 

väljer att använda sig av så kan vi likväl se en koppling att policyer är ett viktigt 

instrument för företagen. Det kan bero på att de är enkla att förmedla till medarbetarna 

och lätta att ta till sig och förstå. Vår tolkning är att alla företag egentligen använder sig 

av uppförandekoder. Skillnaden är att Liljas Bil beskriver sitt arbete inom det här 

området på ett annat sätt i form av uppfyllande av policyer och miljömål. 

 

Vi anser att det inte finns så stora skillnaderna mellan de företag som vi har intervjuat 

när det kommer till formella instrument. Vi tror att det kan bero på att företagen måste 

förhålla sig på ett strikt sätt till dessa instrument och det finns inte utrymme för dem att 

gå utanför ramarna. 

 

5.1.2 Informella instrument 

Samtliga respondenter beskrev under intervjuerna att företagens arbete med värderingar 

är av stort värde för att förmedla dess hållbarhetstänkande ut till företagets medarbetare. 

Det här bekräftas av Nilsson och Olve som menar att det med hjälp av informella 

instrument skapas en viss anda som förutsätts delas av företagens medarbetare (Nilsson 

& Olve, 2015). Vi anser att värderingar är viktiga för att få med sig personalen i 
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företagets sätt att tänka. Lyckas verksamheten tillsammans att arbeta mot samma mål 

kommer det på sikt att gynna företagens hållbarhetsarbete.  

 

“Det är viktigt att det finns ett genuint intresse och en kärna vid arbete med hållbarhet”. 

(Respondent Kalmar Energi, 2018) 

 

5.1.3 Informativa instrument 

Enligt Nilsson och Olve läggs fokus inom kategorin informativa instrument främst på 

kommunikation. Instrumenten kan omfatta informationsgivning, dialog kring 

hållbarhetsinitiativ, nyttjande av experter eller utbildning kring hållbarhet (Nilsson & 

Olve, 2015). Det här är något som respondenterna beskriver att de använder sig av. 

Kalmar Energi och Xylem nämner att de bland annat arbetar med nätverk. Både Electra 

och Liljas Bil beskriver att de för ständiga diskussioner angående hållbarhet på sina 

företag. På Liljas Bil använder de sig dessutom av ett intranät för att nå ut till sina 

medarbetare. För att kommunicera ut information sina anställda angående miljömål och 

klimatkompensation använder Guldfågeln sig av anslagstavlor. Fyra av fem företag har 

under intervjuerna beskrivit att de för att öka kunskapen inom området kontinuerligt 

utbildar sig både internt och externt. Vi tolkar det som att informativa instrument är 

något som företagen använder sig väldigt mycket av men att de har svårt att precisera 

vad dessa innebär. Vi grundar våra åsikter på att vi under intervjuerna fick ställa om 

frågan flertalet gånger på olika sätt för att respondenterna skulle förstå vad som 

innefattas av det här begreppet. Vi anser att det beror på att det är delar som är 

integrerade i deras arbete vilka de utför dagligen utan att egentligen tänka på att de gör 

det.  

 

5.2 Hållbarhetsrapportering och standarder för rapportering 

Xylem är det enda av de intervjuade företagen som innan det lagstadgade kravet 

inträdde utförde en hållbarhetsrapport. Frostenson, Helin och Sandström menade ett år 

innan lagen inträdde, att om ett företag ska hållbarhetsredovisa inte längre var en aktuell 

fråga, utan istället vad och på vilket sätt det ska redovisas (Frostenson, Helin & 

Sandström, 2015). Dock menar de andra företagen att de länge har arbetat med många 

enskilda delar som idag innefattas i rapporten vilket har lett att till att den största 

förändringen för företagen är av formell karaktär. Vi är frågande till i vår tolkning om 
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dessa fyra företagen formellt skulle rapportera idag om inte det lagstadgade kravet hade 

upprättats. Det här då det krävs både tid och resurser för företagen.  

 

Respondent A från Liljas Bil menar att det borde finnas mer tydliga riktlinjer från 

myndighetshåll över vad rapporten ska innehålla. Risken finns att om inte negativa 

aspekter lyfts upp i rapporten kan det leda till att företag använder rapporten som ett 

marknadsföringsinstrument. Borglund, Frostenson & Windell bekräftar att det är viktigt 

att rapporten bör presentera en rättvis och balanserad bild av företagets 

hållbarhetsresultat, positivt som negativt (Borglund, Frostenson & Windell, 2010). 

Respondenten på Guldfågeln beskriver att hållbarhetsrapporten ger en hög trovärdighet 

då den både påvisar företagets positiva och negativa sidor. Vi anser att beroende på 

vilken standard som företagen har valt att arbeta utifrån så kan olika förutsättningar ges 

i hållbarhetsrapportens resultat då standarderna är olika utformade. Vi tror att om alla 

företag som enligt lag ska hållbarhetsrapportera hade gjort det utifrån samma standard 

skulle det ge en rättvisare bild av företagen och enklare att jämföra. Det här bekräftas 

även av respondent A på Liljas Bil som menar att jämförbarheten skulle öka om det 

fanns tydligare riktlinjer och om alla företag följde samma rapporteringsstandard. Hahn 

och Kühnen menar däremot att trots att samma standard används finns det skillnader 

mellan företag när det kommer till deras hållbarhetsrapportering (Hahn & Kühnen, 

2013). Trots det anser vi utifrån den empiriska datan att likformighet skulle gynna 

jämförbarheten. 

 

Electra ansåg att de inte hade mycket publikt material så det gynnade företaget att 

hållbarhetsrapporten skulle inkluderas i årsredovisningen. En förhoppning som de har i 

framtiden med sin rapportering är att den ska fånga människors intresse. Liljas Bil har 

för att få ut information kring dess hållbarhetsarbete valt att publicera 

hållbarhetsrapporten på sin hemsida. Det här för att fler människor lättare ska kunna ta 

del av den. Det här stärks av Domingues, Lozano, Ceulemans och Ramos som beskriver 

att företag skapar hållbarhetsrapporter över sitt arbete med hållbarhetsfrågor främst av 

två anledningar. Dels för att själva kunna bedöma hur företaget ligger till i sitt 

hållbarhetsarbete samt för att kommunicera ut sitt arbete och dess framsteg till 

intressenter (Domingues et. al., 2017). 
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Guldfågeln menar även att de med hjälp av rapporten kan visa omvärlden vad de 

verkligen gör på arbetsplatsen. Internt ger rapporten medarbetarna en överblick över 

hela verksamheten. Företaget har även fått möjlighet att reflektera över sitt arbete samt 

om det är något som de bör förändra till det bättre. Även Liljas Bil menar att 

hållbarhetsrapporteringen kan ha lett till ett nytänkande hos företagen. Rapporteringen 

påverkar medvetenheten angående hållbarhetsarbetet i ett företag vilket gör att 

rapporteringen kan användas som ett styrmedel (Frostenson, Helin & Sandström, 2015). 

Vi tycker att den lagstadgade hållbarhetsrapporteringen har påverkat företagen i en 

positiv riktning. Alla företagen i undersökningen har länge arbetat inom området men 

då de nu formellt behöver sammanställa en rapport kan det leda till att företagen ser på 

hållbarhet utifrån nya synvinklar. Det här gör att de börjar arbeta inom nya delar av 

hållbarhet än vad de tidigare tänkt.   

 

Två av företagen, Liljas Bil och Kalmar Energi, har valt att använda sig av FN:s 

klimatmål Agenda 2030 vid upprättande av sina hållbarhetsrapporter. Liljas Bil 

beskriver att de valde positiva och relevanta mål som ska hjälpa till att uppnå Agenda 

2030. Även Kalmar Energi specialiserade sig på vissa mål. De resterande företagen har 

antingen följt eller “sneglat” på GRI:s riktlinjer. Xylem är det företag som har använt 

sig av GRI under längst tid och antalet parametrar som de använder sig av inom 

standarden har hela tiden utökats. Guldfågeln valde att använda sig av GRI som 

standard då det enligt dem är det vanligaste sättet att redovisa sitt hållbarhetsarbete på. 

En annan fördel med standarden enligt respondenten är att det blir enklare att jämföra 

sig med andra företag. Dessa tankar bekräftas genom att det finns beskrivet i den 

teoretiska referensramen att GRI:s riktlinjer är ledande bland de olika standarderna och 

företag som väljer att publicera sin hållbarhetsredovisning enligt dessa riktlinjer är 

ständigt tilltagande (Frostenson, Helin & Sandström 2015; Michelon, Pilonato & 

Ricceri 2015; KPMG 2015). Det här bekräftar enligt vår uppfattning det som tidigare 

beskrivits angående standarder och jämförbarhet. 

 

5.3 Certifieringsstandarder 

Certifieringsstandarder är frivilliga (Nilsson & Olve, 2015). Samtliga företag är 

miljöcertifierade enligt ISO-14001 och samtliga utom Guldfågeln är 

kvalitetscertifierade enligt ISO-9001. De har istället valt att kvalitets- och 

livsmedelscertifiera sig enligt FSSC 22000 och de arbetar ständigt förebyggande för att 
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uppnå så bra resultat som möjligt. Vi kan se att ISO-9001 och ISO-14001 är ledande 

bland företagen. Dessa iakttagelser stärks i den teoretiska referensramen där det 

beskrivs att inom certifieringsstandarder är ISO-standarderna ISO-14001 och ISO-9001 

som är dominerande bland företagen (Frostenson, Helin & Sandström, 2015). Samtliga 

företag har beskrivit att de ständigt arbetar med förbättring inom dessa områden vilket 

vi tolkar som att de eftersträvar att uppnå kraven för att bli certifierade. Två av 

företagen, Electra och Liljas Bil, har beskrivit att de har en anställd som arbetar för att 

certifikaten upprätthålls. Vi kan se att Xylem har kommit ett steg längre när det gäller 

certifieringsstandarder då de är certifierade enligt den internationella standarden 

OHSAS-18001, arbetsmiljö. Det här är även något som Guldfågeln arbetar för att 

uppnå. 

 

5.4 Intressenter 

Intressenter är individer och grupper som kan påverka en verksamhet. Därför är det av 

stor vikt att företag och chefer visar hänsyn till intressenterna för att företaget ska bli 

framgångsrikt (Freeman, 2010). Det här är något som samtliga företag i vår 

undersökning har tagit i beaktning. Kalmar Energi anser att deras viktigaste 

intressentgrupper är kunder, medarbetare och samarbetspartners. Kundernas 

medvetenhet och krav på företaget hjälper till att bidra till företagets hållbarhetsarbete 

vilket i sig leder till att varumärket stärks. Electra beskriver att det är slutkonsumenterna 

som är mest intresserade då de enligt respondenten blivit allt mer medvetna om 

hållbarhet. Respondenten förklarar att myndigheter stiftar lagar som påverkar 

leverantörerna. Det är därför slutkonsumenter och myndigheter som driver utvecklingen 

framåt för företaget när det kommer till hållbarhet. Vår tolkning är att intressenterna har 

en större makt i och med att deras medvetenhet har ökat. Som ett steg i utvecklingen har 

det lett till ett ökat driv i företagens hållbarhetsarbete. Vi uppfattar det som att samtliga 

företag som vi har intervjuat har arbetat mycket med hållbarhet sedan många år tillbaka 

och att det gör ett gediget arbete inom det. Bara för att våra fem intervjuföretag har 

arbetat på det här viset inom hållbarhet behöver det inte innefatta alla större företag som 

omfattas av lagkravet. 

 

De intressenter Guldfågeln beskriver som sina primära intressenter är kunder, 

slutkonsumenter och myndigheter. Kundernas intresse har ökat både ur ett 

miljömässigt- och socialt perspektiv under de senaste åren och slutkonsumenten är mest 



  
 

49 

intresserad av omsorgen av kycklingarna. Även Liljas Bil poängterar att 

slutkonsumenten är en viktig intressent då flertalet idag är allt mer medvetna om 

hållbarhet och miljö. Respondenten förklarar att statliga myndigheter, kommuner och 

landsting är ytterligare intressenter av stor vikt. Xylem beskriver att ägarna är den 

intressentgrupp som är mest intresserade då de förstår att vattenfrågan är en central 

fråga för världen. En annan viktig intressent är kunderna som själva ligger lite längre 

fram i utvecklingen inom hållbarhet. Företagets medarbetare visar även de ett stort 

engagemang över arbetet vilket märks genom att de uppvisar en stolthet över arbetet. 

Xylem och Kalmar Energi har i sina processer att attrahera nya medarbetare märkt av att 

det bland unga människor idag är viktigt vilka värderingar ett företag har och hur de 

arbetar. Borglund, De Geer och Sweet beskriver att ett företags primära intressenter är 

dess anställda medan de övriga intressentgrupperna blir sekundära. (Borglund, De Geer 

& Sweet, 2012). Utifrån vår empiriska data är det endast två företag som nämner 

medarbetarna ur ett intressentperspektiv. Vi tror att samtliga företag har medarbetarna 

som intressenter men att de inte valt att beskriva dem som primära. Vår uppfattning är 

att sedan Borglund, De Geer och Sweet författade sin bok år 2012 borde förändringar 

har skett om vad som idag anses vara primärt och sekundärt.  

 

Att företag vill skapa legitimitet i sin verksamhet ut mot intressenter är den största 

anledningen till att de tar till sig nya idéer kring företagande (O´Donovan, 2002). Det 

här är något som vi har märkt av att företagen har tagit fasta på. Electra målsättning är 

att minska den negativa påverkan på miljön vilket de gör genom att minska 

koldioxidpåverkan och på så sätt uppnå en legitimitet. Kalmar Energi har för att bemöta 

intressenterna exempelvis gjort en film som belyser dess utveckling genom åren. Xylem 

satsar mycket på sitt sociala program Xylem Watermark. Dessutom samarbetar 

företaget med olika skolor i närområdet vilket kan ses som ett sätt att stärka dess 

legitimitet. Även Liljas Bil visar sitt engagemang för hållbarhet dels genom sitt 

delägarskap i solparken Nöbblegård men även att de numer erbjuder sina kunder att 

hyra bilar. Guldfågeln agerande är att de överlag försöker arbeta med svenska och så 

lokala råvaror som möjligt. På så vis försöker de bemöta sina intressenter och samhället 

i stort. Företagens agerande bekräftas utifrån legitimitetsteorin. Den grundar sig i att ett 

företag måste agera efter ett socialt acceptabelt beteende som är godtaget av samhället 

för att även i framtiden kunna fungera på ett framgångsrikt sätt (O´Donovan, 2002). 
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5.5 Hållbarhetsstrategi och framtid 

För att kunna tolka samtliga företags hållbarhetsstyrning behöver vi undersöka hur de 

arbetar med sina strategier och vilka planer de har inför framtiden när det kommer till 

deras arbete inom det här området. Ax och Kullvén förklarar att företag har olika 

strategier och mål beroende på vilken typ av hållbarhetsstyrning företagen använder sig 

av (Ax & Kullvén, 2016). Electras strategi är att anpassa sig efter marknadens krav. De 

beskriver även att de vill värna om sin personal, miljön och världen. Guldfågeln i sin tur 

har gjort upp strategier i form av femårsplaner. Företagets inställning är att de ska tära 

så lite som möjligt på fysiska, mänskliga, miljöpåverkande och ekonomiska resurser. 

Intentionen är att fortsätta arbeta så som det tidigare gjort även i framtiden. Den här 

intentionen delar även Liljas Bil då hållbarhetsarbetet är en naturlig del av företaget. 

Även här finns det tidsplaner för olika mål. Xylems hållbarhetsstrategi sträcker sig över 

en tidsplan på fem år och innefattar fyra huvudområden vilka är externt engagemang, 

vår verksamhet, våra erbjudanden och organisation och kultur. En strategi som företaget 

har är att det ska vara duktigt på att kommunicera ut vissa kundprojekt.  

 

Hållbarhetsstrategin är en naturlig integrerad del i Kalmar Energis affärsplan som 

sträcker sig över fyra år och den ligger jäms med hela verksamheten. Tillgänglighet, 

hållbarhet och innovation är en del av företagets strategi som tillämpas i verksamheten 

på olika sätt. Kalmar Energi strategi är att arbeta mer med konkreta åtgärder istället för 

att endast prata om hållbarhet. Vi kan utifrån ovanstående data utläsa att fyra av de fem 

intervjuade företagen beskriver att de strategiskt arbetar med hjälp utav tidsplaner. Vår 

tolkning är att alla företag på något sätt borde arbeta utefter tidsplaner. Vi uppfattar det 

som att det finns en varians bland strategierna som används bland företagen. Variansen 

tror vi finns på grund av att alla företagen som vi intervjuat arbetar inom olika branscher 

och har olika förutsättningar.  

 

Inför framtiden kan vi se att företagen arbetar mot en mer hållbar utveckling och att 

samtliga försöker att utmana och utveckla sig själva på ett individuellt plan. Xylem vill 

bidra till en värld där vattenproblemen inte längre utgör ett hinder för människors hälsa, 

välstånd och för hållbar utveckling. Kalmar Energi menar att människor blir allt mer 

medvetna om hållbarhet vilket i framtiden kommer leda till att hållbarhetsarbetet 

kommer få en starkare genomslagskraft. Enligt respondenten måste företaget arbeta med 

hållbarhetsfrågorna och ta ett ansvar för att överleva på sikt. Electra vill bli bättre på att 
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kommunicera med sina kunder. Målet är att bli mer tydliga mot dem på vilket sätt de 

vill göra affärer på och erhålla en garanti från kunderna att de förhåller sig till Electras 

krav på hållbarhet. Företaget vill även hitta nya och bättre lösningar på transporterna 

tillsammans med transportörerna dock anser respondenten att transportsektorn är det 

svåraste området att göra förändringar i. Trots svårigheterna tror respondenten att 

positiva förändringar kommer att ske inom det här området i framtiden. Guldfågelns 

mål är att bli klimatneutrala och i dagsläget klimatkompenserar företaget för att uppnå 

målet. Respondenten beskriver att tid måste finnas för att utföra relevanta handlingar i 

framtiden. På så vis underlättar det för företaget att arbeta mer långsiktigt med 

hållbarhet. Liljas Bils planer är att bygga en ny anläggning i Borgholm där 

solcellspaneler ska installeras. Vid nya investeringar är det viktigt för företaget att tänka 

hållbart och ur en miljöaspekt. Vilket kommer att leda till en viss merkostnad för 

företaget men i längden kommer det att löna sig. 
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6 Slutsats 

 

I det sjätte och avslutande kapitlet kommer vi utifrån tidigare kapitel att presentera 

våra diskussioner och dra slutsatser för att besvara vår forskningsfråga. Därefter 

kommer vi att påvisa vilken praktisk betydelse som vår uppsats kommer att generera 

och rekommendationer ges angående framtida forskning. Avslutningsvis presenteras 

uppsatsens slutord. 

 

6.1 Skillnader i företags hållbarhetsstyrning och 

hållbarhetsrapportering 

Vi har kommit fram till att när det gäller större företag i Kalmar med omnejd så finns 

det skillnader i dels företagens hållbarhetsstyrning men även i deras 

hållbarhetsrapportering trots det rådande lagkravet. De största skillnaderna vi har 

observerat anser vi beror på inom vilken bransch företagen är verksamma. Dessutom 

beror dessa skillnader på hur långt de olika företagen har kommit i sin individuella 

hållbarhetsutveckling. Vi har noterat att företagen via sin hållbarhetsstyrning agerar på 

olika sätt för att uppnå legitimitet hos sina intressenter. Att skillnader finns är inte 

längre en undran utan ett faktum. 

 

6.1.1 Hållbarhetsstyrning och styrinstrument 

Under intervjuerna har vi erhållit vetskap om att samtliga utvalda företag har arbetat 

med hållbarhetsstyrning i flertalet år. Skillnader som vi har identifierat hos företagen är 

att Kalmar Energi och Xylem är mest erfarna inom området. De här företagen har via 

sin mångåriga erfarenhet byggt upp en bred kompetens vilket hjälper dem i dess arbete 

med hållbarhet.  Enligt vår uppfattning har det lett till att de därför ligger i framkant 

inom hållbarhetsstyrning. Att Kalmar Energis och Xylems erfarenhet är mer gedigen än 

de resterande företagens anser vi främst beror på att de är verksamma inom branscher 

där hållbarhet har varit ett mer naturligt inslag då de arbetar med naturens element. 

Enligt Verksamt är exempel på branscher som ligger i framkant vatten-, energi- och 

elföretag (Verksamt, 2017). Vilket därmed bekräftar vår konklusion. De övriga tre 

företagen ska dock inte förglömmas när det kommer till hållbarhetsstyrning då även de 

arbetar aktivt inom området. Gällande formella styrinstrument har företagen liknande 

riktlinjer. Samtliga företag beskriver att de använder sig av formella instrument och då 
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främst i form av policyer. Dock kan vi se skillnader i företagens val vilket enligt vår 

uppfattning beror på att företagens val av instrument ska främja dess egen verksamhet. 

Det här styrks av Nilsson och Olve som menar att det är företagen själva som väljer 

vilka lämpliga styrinstrument som de vill använda sig av (Nilsson & Olve, 2015). Vi 

anser att företagen måste förhålla sig på ett strikt sätt till formella instrument och att det 

inte finns utrymme för dem att gå utanför ramarna därför är det svårt att iaktta 

skillnader. Vår bedömning är att stort fokus kommer att läggas på de formella 

instrumenten även i framtiden då de här instrumenten är ständigt tilltagande.    

  

Vi har sökt efter skillnader då det kommer till vilka informella instrument som 

företagen brukar i sin verksamhet. Dock har vi utifrån den empiriska datan fått beskrivet 

att företagen endast använder sig av värderingar inom informella instrument. Vi kan 

därför inte urskilja några skillnader. 

  

Det tredje instrumentet är informativa instrument. Fyra av fem företag beskriver att de 

för att öka kunskapen inom området utbildar sig både internt och externt. Vår 

uppfattning är att alla företag använder sig av utbildningar i sin verksamhet men att 

många delar i företagens arbete är så självklara för dem att de inte beskrivs. Skillnader 

vi har kunnat beakta är att två av företagen beskriver att de arbetar med nätverk. Medan 

två andra beskriver att diskussioner angående hållbarhet är av stor vikt för dem. Ett 

företag nämner dessutom intranätet som ett betydelsefullt instrument medan ett annat 

företag menar att anslagstavlor är viktiga för att nå ut med sitt budskap kring hållbarhet. 

  

 

6.1.2 Hållbarhetsrapportering och standarder för rapportering 

Den största skillnaden vi kan se gällande införandet av hållbarhetsrapporter är att Xylem 

var det första av våra intervjuade företag som upprättade en rapport. I det empiriska 

kapitlet finns det beskrivet att Xylem publicerade sin första rapport år 1999 vilket 

innebär att de har mer erfarenhet än övriga företag. Gällande standarder har vi iakttagit 

att skillnaderna är att två av företagen använder sig av FN:s klimatmål Agenda 2030 vid 

upprättande av hållbarhetsrapporter. Resterande företag har följt eller “sneglat” på 

GRI:s riktlinjer. Dessa riktlinjer är ledande bland de olika standarderna och företag som 

väljer att publicera sin hållbarhetsredovisning enligt dessa är ständigt tilltagande 

(Frostenson, Helin & Sandström 2015; Michelon, Pilonato & Ricceri 2015; KPMG 
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2015). De olika valen av standarder har gjort enligt vår uppfattning att innehåll och 

formalia skiljer åt i företagens hållbarhetsrapporter. Vår bedömning angående att 

företagen skiljer sig åt i val av rapporteringsstandarder är att lagen är nystiftad. Samtliga 

företag utom Xylem hade aldrig upprättat en hållbarhetsrapport tidigare och hade 

därmed inte någon tidigare kunskap om vilka riktlinjer som är de borde följa. 

 

6.1.3 Certifieringsstandarder 

Det finns inga skillnader mellan företagen gällande certifieringsstandarden inom miljö, 

ISO-14001, då samtliga företag uppnår den här standarden. ISO-standarderna ISO-

14001 och ISO-9001 är dominerande bland företagen (Frostenson, Helin & Sandström, 

2015). Då det kommer till certifiering angående kvalitet så skiljer sig Guldfågeln från de 

övriga. Företaget har valt att uppnå kvalitets- och livsmedelscertifiering enligt FSSC 

22000 medan övriga är kvalitetscertifierade enligt ISO-9001. Vår bedömning är att 

skillnaden beror på att Guldfågeln är verksam inom livsmedelsbranschen och har därför 

en strävan efter att uppnå en certifiering som är mer anpassad efter deras bransch. 

 

En annan tydlig skillnad som vi har observerat är att Xylem är det enda företaget som är 

certifierade enligt en tredje kategori. De är certifierade enligt den internationella 

standarden OHSAS-18001, arbetsmiljö. Den här certifieringen arbetar även Guldfågeln 

för att uppnå. 

 

Den slutliga skillnaden vi har noterat är att Electra och Liljas Bil har beskrivit att det på 

dessa arbetsplatser finns en medarbetare som arbetar för att upprätthålla certifikaten. 

 

6.1.4 Intressenter 

Intressenter är individer och grupper som kan påverka en verksamhet. Därför är det av 

stor vikt att företag och chefer visar hänsyn till intressenterna för att företaget ska bli 

framgångsrikt (Freeman, 2010). Vi anser att det finns skillnader i hur företagen arbetar 

med sin hållbarhetsstyrning beroende på vilken intressentgrupp som företagen väljer att 

inrikta sig mot. Vår tolkning är att ett företag måste vara flexibla i sin 

hållbarhetsstyrning gentemot dess intressenter då det är dem som driver utvecklingen 

framåt. Kalmar Energi anser att deras viktigaste intressentgrupper är kunder, 

medarbetare och samarbetspartners. Electra däremot beskriver att det är 

slutkonsumenterna och myndigheter som är företagets främsta intressenter. De 
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intressenter Guldfågeln beskriver som sina mest essentiella är kunder, slutkonsumenter 

och myndigheter. Även Liljas Bil poängterar att slutkonsumenten är en viktig intressent. 

Företaget beskriver även att statliga myndigheter, kommuner och landsting är ytterligare 

intressenter av stor vikt. Xylem beskriver att ägarna är den intressentgrupp som är mest 

intresserade av företagets hållbarhetsarbete. Två andra viktiga intressenter för företaget 

är kunderna, som själva ligger lite längre fram i utvecklingen inom hållbarhet, och 

företagets medarbetare. 

 

En röd tråd är att samtliga företag agerar för att uppnå legitimitet. Dock ser vi skillnader 

i på vilket sätt de olika företagen arbetar för att erhålla legitimitet från sina intressenter. 

Exempelvis har Electra valt att minska sin koldioxidpåverkan och Kalmar Energi har 

valt att göra en film som belyser företagets hållbarhetsutveckling. Xylem däremot har 

stort fokus på sitt sociala program Xylem Watermark och Liljas Bil har valt att gå in 

som delägare i solparken Nöbblegård. Guldfågeln tillvägagångssätt är att arbeta med 

svenska och så lokala råvaror som möjligt. Slutsatsen är att företagen har samma mål 

men att resan dit varierar. 

 

6.1.5 Hållbarhetsstrategi och framtid 

Vi anser att ett företagets strategier och framtidsplaner inom hållbarhet påverkar dess 

hållbarhetsstyrning. Ax och Kullvén förklarar att hållbarhetsstyrning är varierande 

mellan olika företag. Det kan bero på att företagen har olika strategier och mål uppsatta 

för sitt arbete med hållbarhet (Ax & Kullvén, 2016). Företagen beskriver att de har 

tidsplaner uppsatta. Trots att företagen har liknande tidsplaner när det kommer till 

strategier så har de olika strategier för att nå sina hållbarhetsmål. Inför framtiden kan vi 

se att företagen skiljer sig åt i sitt sätt att vilja arbeta. Det som dock förenar dem är att 

samtliga vill uppnå en hållbar utveckling. 

 

6.2 Uppsatsen vänder sig främst till 

Att uppnå en hållbar utveckling är en central fråga i dagens samhälle. Företag i Sverige 

är viktiga aktörer i samhället som påverkar samhällsutvecklingen i många olika 

avseenden (Ax & Kullvén, 2016). Förhoppningen med vår uppsats är att den ska bidra 

till att öka företagens och de berörda intressenternas insikt i hållbarhetsarbetet. Vi 

bedömer att företag genererar en behållning och insikt genom att få kännedom i hur 

andra större företag arbetar. På så sätt kan de lära av varandra men även skapa nätverk 
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för nytänkande och vidga sina vyer. Det ger i sin tur företaget möjlighet att utveckla och 

förbättra sitt hållbarhetsarbete. Företagen ska även via vår uppsats få input i hur de kan 

och vill arbeta med hållbarhet. I vår empiriska data fick vi kännedom om att unga 

framtida medarbetare blir alltmer medvetna om hur företag agerar utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv. Vi tror att det i framtiden inte endast kommer att beröra unga 

människor utan även tilltänkta medarbetare i alla åldrar. Vår uppsats bidrar med 

information och insyn kring hållbarhet till framtida medarbetare. Den här informationen 

och insynen kommer även slutkonsumenter till godo vilket de kan ha nytta av vid val av 

produkt eller tjänst. Vår uppsats är enkel för både medarbetare och slutkonsumenter att 

ta till sig då den inte är lika formellt uppstyrd som en hållbarhetsrapport. Uppsatsen 

vänder sig även till myndigheter då de får en inblick i hur olika större företag i praktiken 

använder sig av standarder och rapportering. Slutligen anser vi att uppsatsen även är 

betydelsefull för företagens kunder. Då det är viktigt för kunderna att veta att företag 

inte agerar utefter oegentligheter i form av exempelvis greenwashing. Vilket innebär att 

företagen inte arbetar med hållbarhet så som de utger sig för att göra. Med hjälp av vår 

uppsats får kunderna kännedom om att företagen ständigt arbetar mot en hållbar 

utveckling. 

 

6.3 Rekommendationer för framtida forskning 

Vår uppsats behandlar ett nytt område där det under de senaste två åren har skett stora 

förändringar. Vi anser att perioden sedan lagen infördes har varit för kort för att 

företagen ska få in en rutin i sitt arbete. Det skulle enligt vår erfarenhet varit intressant 

för framtida forskning att jämföra om flera skillnader uppkommit hur företag arbetar 

med hållbarhetsstyrning och hållbarhetsrapportering. Dock ser vi inte att det här bör ske 

inom den närmaste tiden eftersom det tar tid för företag att bygga upp rutiner. Vårt 

förslag är att en ny undersökning ska genomföras om cirka fem-tio år. Vi tror då att 

exempelvis någon form av standard är lagstadgad och att människors medvetenhet har 

ökat. Dessutom tror vi att företagen fått mer erfarenhet av att rapportera och 

användandet av styrinstrumenten kan ha förändrats. Vi anser att både företagen och 

samhället kommer att utvecklas mer inom området.  
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

 

Inledande kontrollfrågor 

 Vilken befattning har du på företaget? 

 Godkänner du att intervjun spelas in? 

 Har vi förtydligat syftet på ett utförligt sätt? 

 

Frågor 

1. Hur arbetar ni med hållbarhetsrapportering? 

2. Hur har ert hållbarhetsarbete sett ut genom åren? 

3. Har det skett någon förändring i ert hållbarhetsarbete sedan lagstadgade kravet 

inträdde? 

4. Har ni avsedd personal som arbetar med hållbarhet? Om ni har avsedd personal, 

vilken titel innehar arbetstagaren och hur många arbetstagare är det som arbetar 

med det? 

5. Hur mycket tid lägger ni i genomsnitt på ert hållbarhetsarbete per år? 

6. Använder ni er av olika formella instrument? Exempelvis policyer, regler och 

uppförandekoder. 

7. Använder ni er av olika informella instrument? Till exempel värderingar, 

historieberättande och föredömlighet. 

8. Använder ni er av olika informativa instrument? Exempel är användning av 

experter, dialog kring hållbarhetsinitiativ och utbildning i hållbarhetsfrågor. 

9. Används någon speciell rapporteringsstandard vid upprättande av 

hållbarhetsrapporten? Exempelvis GRI, Global Reporting Initiative.  

10. Det finns olika certifieringsstandarder som ett företag kan sträva efter att uppnå, 

exempelvis ISO-14001 och ISO-9001. Är ni certifierade enligt någon standard? 

11. Vilka intressenter anser ni är mest intresserade av ert hållbarhetsarbete? 

12. Hur ser er hållbarhetsstrategi ut och hur långt in i framtiden sträcker sig den? 

13. Hur ser framtiden ut inom ert arbete med hållbarhet? 

 

 

 



  
 

II 

Avslutande kontrollfrågor 

 Finns det någonting som vi inte har frågat som för ert företag är viktigt i ert 

hållbarhetsarbete? 

 Får ditt och företagets namn nämnas i uppsatsen? 

 Vill ni ta del av intervjun innan den publiceras och kontrollera att det skriftliga 

texten är återgivet korrekt? 

 


