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FÖRORD 
 
Författarna till denna uppsats vill tacka alla respondenter, som tagit sig tid till att bidra med 
sina egna kunskaper och erfarenheter, som därigenom medverkat till uppsatsens empiriska 
innehåll. 
 
Även ett extra tack till Mariann Eriksson, Bertil Frankkila och Tanya Jendersen som ställde 
upp på intervju med värdefull information. Sist vill vi rikta ett extra stort tack till uppsatsens 
handledare, Monika Kurkkio som varit till stor hjälp med sin kunskap, värdefulla synpunkter 
och råd under arbetets gång. 
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SAMMANFATTNING 
 
I november 2007 beslutade den svenska regeringen att samtliga offentligt finansierade 
organisationer, oberoende bransch, ska upprätta hållbarhetsredovisningar i enlighet med 
GRI:s riktlinjer. Hållbarhetsredovisningen ska fungera som ett komplement till den finansiella 
redovisningen och i dessa ska organisationerna redovisa miljömässiga, sociala och 
ekonomiska faktorer. Samhällets påtryckningar på att organisationer ska ta sitt ansvar för sina 
handlingar på ett hållbart sätt har ökat med tiden, med andra ord, strävan efter en hållbar 
utveckling behövs för att tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter. Corporate Social Responsibility,, vilket syftar till att spegla 
organisationers miljömässiga sociala och ekonomiska påverkan, har således blivit ett 
betydelsefullt verktyg att integrera i organisationskulturen. Genom detta koncept har en icke 
vinstdrivande organisation, Global Reporting Initiative tagit fram ett ramverk (G4) för att 
möjliggöra harmonisering mellan organisationers hållbarhetsredovisningar, samt för att öka 
hållbarheten genom hållbara styreffekter. Det råder dock oklarheter om 
hållbarhetsredovisningar speglar det faktiska hållbarhetsarbete som utförs. Vissa forskare 
hävdar även att GRIs ramverk är ineffektivt, svårtolkat och komplicerat att använda sig av, 
vilket gör att hållbarhet i realiteten inte uppstår. Andra forskare hävdar att problematiken med 
hållbarhet ofta ligger i organisationers styrsystem, då hållbarhet vanligtvis inte är integrerat i 
dessa. Syfte med denna studie är att beskriva hur offentligt finansierade organisationer 
upprättar sina hållbarhetsredovisningar, samt analysera om hållbara styreffekter uppnås.  
Uppsatsen är en fallstudie av kvalitativ karaktär där innehållsanalyser av 
hållbarhetsredovisningar samt djupgående intervjuer har genomförts som sedan legat till 
grund för uppsatsens empiriska data.  
 
Resultatet av studien tyder på att offentligt finansierade organisationers upprättande av 
hållbarhetsredovisningar skiljer sig åt, samt att G4 oftast inte följs. Ytterligare ett resultat av 
studien är att hållbarhetsredovisningarna faktiskt speglar det som sker. Ett annat resultat visar 
att G4 möjliggör hållbara styreffekter men även att det kan uppnås genom att integrera 
hållbarhet inom organisationers Balanced Scorecard. 



 
 

 
ABSTRACT 

 
In November 2007, the Swedish government decided that all government-funded 
organizations should establish sustainability reports according to GRIs guidelines without 
exception. These sustainability reports will serve as a supplement to the financial statements 
and in these the organization shall report environmental, social and economic factors. Societal 
pressures that organizations should take responsibility for their actions in a sustainable way 
has increased over time, in other words, aim for sustainable development needed to satisfy 
today's needs without compromising the ability of future generations to meet their own needs. 
Thus, the concept of Corporate Social Responsibility has become an important tool to 
integrate into the organizational culture. Through this concept, a non-profit organization, the 
Global Reporting Initiative developed a framework (G4) to allow harmonization of 
sustainability reports between organizations and to increase the sustainability through 
sustainable control effects.  However, there is uncertainty about the sustainability reports 
reflect the actual sustainability work. Some researchers argue that this may be due to the GRI 
framework is inefficient, difficult to interpret and difficult to apply. Other researchers argue 
that the problem lies in organizations management systems since sustainability is usually not 
integrated in these. This purpose with the study is to describe how two states financial 
organizations prepare their sustainability reports versus the sustainability work that actually 
are performed. And to analyze whether and how sustainable governance effects are achieved. 
The thesis is a case study of a qualitative nature that content analysis of sustainability reports 
and in-depth interviews have been conducted which formed the basis for the thesis empirical 
data. 
 
The result of the study indicates that differences exist in the preparation of sustainability 
reports, and the G4 are not followed strictly. The study future shows that sustainability reports 
reflects what’s actually done to be sustainable. Finally the study indicates that it is possible 
the G4 enables sustainable control effects, but these effects might also be enabled by 
integrating sustainability through organizations Balanced Scorecard. 
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1 INTRODUKTION	  
I detta avsnitt ges en bakgrund till ämnet hållbarhetsredovisning och en problematisering 
görs som slutligen landar i studiens syfte. Avsnittet avslutas med en disposition. 
 
1.1 Bakgrund 
Hållbarhet, eller rättare sagt hållbar utveckling har kommit att bli en allt viktigare aspekt att ta 
hänsyn till för dagens organisationer. Kraven har ökat på varje enskild organisation att bidra 
till ett mer hållbart samhälle och därmed visa att organisationen verkar och tar ställning för en 
hållbarare framtid. Med hållbar utveckling menas gemensamt ansvarstagande inom tre 
specifika områden, miljö, social och ekonomi (Finansdepartementet, 2000). 
 
Vi lever i en alltmer globaliserad värld där enskilt utförda handlingar i slutändan påverkar oss 
alla. En ökad globalisering har bland annat lett till ökad handel och kapitalströmmar mellan 
länder som gränsöverskridande investeringar men, den ekonomiska rörelsen över gränserna 
har lett till att miljön och de sociala aspekterna har kommit i skymundan (Europeiska 
kommissionen, 2014). En ökad ekonomisk anknytning mellan länder medför dock en del 
problem (Sveriges Utbildningsradio, 2015). I en dokumentärfilm av Sveriges 
Utbildningsradio (2015) talas det om problematiken, detta exempelvis med en värld starkt 
beroende av fossila bränslen som olja och kol skapar en växthuseffekt som kan få förödande 
konsekvenser för planeten. Smältande glaciärer som medför stigande havsnivåer, rubbning i 
djur- och växtlivet samt förändrade förutsättningar för jordbruk är bara ett fåtal konsekvenser 
som ökad växthuseffekt leder till (Panel on Climate Change, 2007). I Indien förorenar 
exportföretagen grundvattnet och gör böndernas åkrar obrukbara. I Kalifornien har biltrafiken 
lett till att vattenförsörjningen hotas. Klarar jordklotet av denna utveckling. Detta är några 
exempel på globaliseringens baksida. Finns det en annan globalisering som bygger på 
hållbara alternativ och rättvisa (Utbildningsradion, 2007). 
 
Corporate Social Responsibility (CSR) har haft stor betydelse för ett framtida 
hållbarhetsarbete. En klar definition av begreppet finns inte.  McWilliams m.fl. (2006) 
beskriver CSR som: organisationers valda insatser mot hållbarhet som utförs, utöver 
organisationernas intressen och vad lagen kräver. Enligt CSRGuiden.se, som är en gemensam 
plattform för organisationer när det kommer till hållbarhetsarbete, beskriver kort och koncist 
att CSR är företagens ansvarstagande i samhället med hänsyn till tre områden: sociala, 
miljömässiga och ekonomiska aspekter. Det finns i dagsläget ännu inga stiftade lagar som 
tvingar företag att arbeta med CSR (CRSGuiden, 2015). På senare tid har dock organisationer 
börjat se CSR och hållbart arbete som ett konkurrensverktyg (Löhman & Steinholtz). Löhman 
och Steinholtz (2003) anser att för att vara konkurrenskraftiga idag räcker det inte med att 
leverera en bra produkt och tjänst, värderingar och ansvarstagande har minst lika stor 
betydelse för organisationer alla intressenter. 
 
Genom CSR har redovisning av hållbarhet vuxit fram, den så kallade hållbarhets- 
redovisningen. Som ett komplement till den finansiella redovisningen ska organisationer 
genom sin hållbarhetsredovisning redogöra för sina framtida ambitioner när det kommer till 
tre aspekter: sociala, miljömässiga och ekonomiska. Att redovisa hållbarhet är komplex då det 
kan ske på många olika sätt men för att underlätta detta bildades G4, vilket är ett gemensamt 
internationellt ramverk som kan ses som en uppföljning av CSR (Globalreporting, 2015). 
Ramverket är utarbetat av Global Reporting Initiative, vilket är en icke-vinstdrivande 
organisation som arbetar för att främja hållbarhetsrapportering världen över (Globalreporting, 
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2015). Pond (2007) menar just att det är viktigt med gemensamma riktlinjer, samt att dessa 
tolkas lika. Det är dock komplext att uppnå detta på grund av att organisationers 
hållbarhetsarbete kan se väldigt olika ut (Globalreporting, 2015). 
 
I november 2007 beslutade den svenska regeringen att alla statligt finansierade organisationer, 
oberoende bransch, ska upprätta hållbarhetsredovisningar i enlighet med GRI:s riktlinjer, 
vilket togs i bruk 2008 (Borglund, Frostenson & Windell, 2010). Statens organisationer finns 
inom diverse branscher. Exempelvis på organisationer som är statlig är: SJ, Posten 
Systembolaget samt Sveriges landsting (Regeringskansliet, 2015). Trots att statens 
organisationer finns inom en mängd olika branscher, måste alla redovisa hållbarhet enligt 
samma riktlinjer. Syftet var att dessa hållbarhetsredovisningar skulle ge hållbara styreffekter 
inom organisationerna, detta med stöd av det kända axiomet ’’what gets measured gets 
managed’’ (Westermark, 2015). Ytterligare ett syfte är att statligt ägda organisationer ska 
vara ett gott föredöme gentemot andra organisationer. Att visa öppenhet och ansvar kring 
frågor som berör sociala och miljömässiga aspekter förväntas påskynda hållbarhetsarbetet 
inom organisationer (Borglund, Frostenson & Windell, 2010).  
 
1.2 Problemdiskussion 
Borglund, Frostenson och Windells (2010) har undersökt hållbarhetsarbete i olika statliga 
organisationer och de har kommit fram till att hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer 
har bidragit till förbättrade rutiner för att redovisa hållbarhetsfrågor. Dessvärre har förbättring 
av hållbarhetsarbetet inte skett (Borglund, Frostenson & Windell, 2010), med andra ord, 
rutinerna för att redovisa hållbarhetsarbete har förbättrats men de förväntade styreffekterna 
har uteblivit. En anledning kan vara att det är svårt att implementera hållbarhetsmått i 
företagens vision och strategi, detta på grund av att hållbarhet är svårt att kvantifiera och 
konkretisera (Gray, 1996). Problemet kan även ligga inom organisationernas strävan att få 
konkurrensfördelar, vilket bland annat kan erhållas genom att framhålla sina fördelar för att 
erhålla legitimitet (Epstein, 2008). Aghashahi m.fl. (2013) hävdar att detta leder till att företag 
väljer att lyfta fram enbart de positiva aspekterna av sitt hållbarhetsarbete, medan de negativa 
helt utelämnas. Det har till och med visat sig att stora multinationella företag manipulerar sina 
hållbarhetsredovisningar, med andra ord, hållbarhetsarbetet som utförs och det som redovisas 
stämmer inte överens (Greer & Bruno, 1996). Även Westermark (2015) delar denna 
uppfattning och anser att det är ett problem då hållbara styreffekter inte uppstår när 
hållbarhetsredovisningar inte speglar det verkliga hållbarhetsarbetet. Vidare anser han att GRI 
inte är ett effektivt sätt att uppnå hållbart arbete.  
 
Ytterligare en anledning till att önskade styreffekter uteblir beror enligt Westermark (2015) på 
att GRI inte följts korrekt. Borglund, Frostenson och Windell förklarar detta bland annat 
genom att det finns tolkningssvårigheter, detta eftersom GRI:s riktlinjer inte översatts till 
svenska, samt att GRI:s redovisningsmässiga termer ses som främmande. De uppger även att 
riktlinjerna uppmanar till att använda mängder av indikatorer för hållbarhet, vilket skapar 
osäkerhet om vilka indikatorer som ska prioriteras och därmed vad som ska göras för att 
förbättra hållbarheten (Borglund, Frostenson & Windell, 2010). Detta visar att det är svårt att 
operationalisera hållbarhet, vilket även Wärneryd m.fl. (2002) hävdar. Wärneryd menar att 
försök sedan 1980-talet har gjorts för att utveckla operationaliseringen av hållbarhet på en 
akademisk nivå. Vissa företagare hävdar även att hållbarhetsredovisningen enligt GRI upptar 
så pass mycket tid att det inte finns någon tid för att förbättra hållbarheten, det vill säga att 
redovisningen är viktigare än själva arbetet (Borglund, Frostenson & Windell, 2010). Det 
finns därmed en del oklarheter om vad de statligt finansierade organisationerna redovisar i 
sina hållbarhetsredovisningar och hur de arbetar med hållbarhet. 
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Gond m.f.l. (2012) föreslår att för att uppnå en överrensstämmelse mellan en organisations 
hållbarhetsarbete och dess redovisning bör organisationen integrera sitt hållbarhetsarbete i 
organisationens styrsystem. För att påverka anställdas beteende inom organisationer så att de 
överensstämmer med företags mål och strategi behövs styrsystem, därmed verkar det troligt 
att styrsystem även är nödvändiga för att implementera hållbarhetsstrategier (Dixon, Nanni & 
Vollman, 1990). Styrsystem är på så sätt chefers verktyg för att implementera en ny strategi 
inom företag (Anthony, 1965). Om hållbarhetsarbetet blir en del i organisationens 
övergripande strategi och vision verkar det rimligt att anta att hållbara styreffekter kan 
uppnås. 
 
En typ av styrsystem som förespråkats vid integrering av hållbarhet i företags strategi är 
Kaplans och Nortons Balanced Scorecard (BSC) (Songini & Pistoni, 2012). Detta i och med 
att det är möjligt att beakta icke-finansiella prestationsmått i ett BSC (Frigge m.fl., 2002). 
Gond förespråkar dock snarare ett styrsystem kallat Simons levers of control framework 
(Gond m.fl., 2012). Om dessa styrsystem eller någon annan typ av styrsystem har 
implementerats i de offentligt finansierade organisationerna som följd av GRI:s misslyckande 
av att bidra till ökat hållbarhetsarbete är dock oklart. Axelsson m.fl. (2013) anser dock att det 
är svårt att implementera hållbarhet i offentliga organisationer, vilket beror på svårigheter 
med att hållbarhet är svårt att definiera och mäta, speciellt när det kommer till en social 
hållbarhet. Det finns således en del oklarheter i litteraturen kring vad som är hållbarhet i 
offentligt finansierade organisationer och hur det redovisas samt om det leder till några 
hållbara styreffekter. Det leder fram till studiens syfte.  
 
1.3 Syfte 
Studiens huvudsyfte är att beskriva och skapa en förståelse för hur offentligt finansierade 
organisationer upprättar hållbarhetsredovisningar kontra vad de faktiskt gör för att vara 
hållbara. Delsyftet med studien är att analysera huruvida hållbara styreffekter uppnås inom 
offentligt finansierade organisationer. 
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1.4 Disposition 
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2 METOD 
I denna del presenteras hur studien har genomförts. Nedan följer en beskrivning av 
metodsynsätt, undersökningsstrategi, den utförda litteraturstudien, samt hur den empiriska 
datan har samlats in. Metodavsnittet avslutas med en diskussion av potentiella metodproblem 
av den valda metoden.   
 
2.1 Metodsynsätt 
Genom att undersöka tidigare forskning i form av vetenskapliga artiklar har ett forskningsgap 
inom hållbarhetsredovisning och hållbara styreffekter funnits. I och med att forskning inom 
hållbarhetsredovisning handlar om samhällskunskap är det svårt att komma fram till en 
absolut sanning (Bryman & Bell, 2013). Det vill säga att inte alltid finns en objektiv och 
observerbar verklighet, data är därmed beroende av betraktarens subjektiva tolkning (Ibid). 
Detta innebär att hur och vad de offentligt finansierade organisationerna redovisar inom 
hållbarhet kan analyseras och förstås utifrån olika perspektiv beroende på betraktaren.  
 
2.2 Undersökningsstrategi 
Studien är av kvalitativ karaktär, detta eftersom syftet med studien är att skapa en förståelse 
för hur landsting arbetar med redovisning av hållbarhet och hållbara styreffekter. Den 
kvalitativa forskningsmetoden är förenlig med hermeneutik, det vill säga tolkningslära 
(Bryman & Bell, 2013) Då studien till stora delar handlar om tolkning av 
hållbarhetsredovisningar är denna ansats lämplig.  

Studien är genomförd som en fallstudie vilket innebär att två fall har valts ut för att kunna 
jämföra hur offentligt finansierade organisationer arbetar med hållbarhet och hur de redovisar 
detta arbete (Saunders, Lewis & Thornhill, 2007). En fallstudiedesign är lämplig i detta fall då 
empiri samlats in på flera olika sätt (Ibid). Det vill säga genom hållbarhetsredovisningar och 
intervjuer. Då fallstudier har fått kritik för att inte vara ge resultat som inte är generaliserbart 
(Carlsson, 1990), kommer studien att vara teoretiskt generaliserbar.   

De två fallen som valts ut är Norrbottens läns landsting (NLL) och Region Örebro län (RÖL). 
Dessa driver sjukhus, vårdcentraler, tandläkarkliniker, utbildning och kollektivtrafik inom 
deras specifika län. Att just de två landsting valts beror på vår koppling till dessa viket gör det 
möjligt att bedriva intervjuer fysiskt på plats. Genom att studera landsting är det möjligt att få 
en insikt i hur offentligt finansierade organisationer gör när det kommer till hur och vad som 
redovisas. Även huruvida hållbara styreffekter uppstår. Varför just landsting har valts beror 
på att offentligt finansierade organisationer som landsting inte har inkluderats i tidigare 
forskning, exempelvis beaktade inte Borglund, Frostenson och Windell dessa i deras studie. 
Landstingen har också en bred och komplex verksamhet som innefattar allt från vård till 
sociala frågor, vilket torde även leda till att det är svårt att redovisa hållbarhet i dessa 
organisationer. Eftersom de statliga företagen i Borglund, Frostenson och Windells studie 
verkar inom olika branscher finns det olika förutsättningar för dem att upprätta 
hållbarhetsredovisning. En undersökning mellan landsting gör det möjligt att jämföra dessa 
sinsemellan i och med att de agerar inom samma kontext. 

I och med att studien utgår från tidigare forskning inom hållbarhet har studien en deduktivt 
ansats, där tidigare litteratur utgör grunden för att skapa sig en uppfattning (Artsberg, 2003), 
för att sedan undersöka hur landstingen upprättar sina hållbarhetsredovisningar och resterande 
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frågor i syftet.  

2.3 Litteraturstudie 
Gond m.fl., (2012) hävdar att det finns relativt lite forskning bakom hållbarhetsredovisning. 
Under litteratursökningen har dock litteratur som beskriver teorier som tycks vara användbara 
för att analysera hållbarhetsredovisningar identifieras. För att finna stöd för hur landstingen 
bör redovisa har information från organisationen GRI hämtats, detta i form av guider för 
upprättande av hållbarhetsredovisningar. För att hitta litteratur om resterande teorier har 
sökmotorerna Scopus, Primo men främst Google Scholar använts. Sökorden som använts i 
dessa databaser är: hållbarsredovisning, hållbara styreffekter, legitimacy theory, institutional 
theory och Balanced Scorecard.  Vissa artiklar har även hämtas i fronter från tidigare kursen 
på Luleå Tekniska Universitet. Litteratur här även hämtats från Luleå Tekniska Universitets 
bibliotek.  
 
2.4 Datainsamlingsmetod 
Insamling av empiri har hämtats från hållbarhetsrapporter för RÖL och NLL (se avsnitt 2.4.1, 
Innehållsanalys av hållbarhetsredovisningar). Intervjuer är genomförda med personer som har 
god insyn i hållbarhetsarbete inom landstingen samt ett par medarbetar inom de två 
landstingen som valts ut genom ett rekommendationsurval (se avsnitt 2.4.2). I och med att de 
två landstingen redovisar sitt hållbarhetsarbete på olika sätt, samt att de gör olika saker för att 
vara hållbara har empirin sammanställts på sätt där strukturen inte är enhetligt. 

2.4.1 Innehållsanalys av hållbarhetsredovisningar 
För att kunna svara på hur landstingen upprättar sin redovisning om hållbarhet har 
miljöredovisningar, jämställdhetsredovisningar, hälsobokslut och landstingens delårs- och 
årsredovisningar granskats och sedan tolkats. Dessa rapporter har studerats mellan åren 2008 
till 2014. Detta på grund av regeringens beslut om lagföring av hållbarhetsredovisning enligt 
GRI. Även vad som redovisas har utlästs från dessa för att sedan kunna jämföra med det 
faktiska hållbarhetsarbetet inom landstingen. 
 
Bryman och Bell (2013) förklarar att problematiken att finna dokument oftast är det minsta 
problemet, att finna dokument som är av relevans för ens undersökning är det problematiska. 
För att få fram relevant empiri till studien har granskningen inriktat sig på landstingens 
rapporter som har med hållbarhet att göra. Mer specifikt har miljöredovisningar, 
jämställdhetsredovisningar, hälsobokslut och landstingens årsredovisningar granskats då alla 
har med hållbarhet att göra och därmed utgör relevant data för studien. 

2.4.2 Intervjuer 
Totalt har sju semistrukturerade intervjuer genomförts, alla verksamma inom landstingen. I 
RÖL intervjuades Mariann Eriksson, miljö och hållbarhetschef inom RÖL, då hon ansågs 
vara mest lämpad. Hon har en god insyn inom landstingets miljöarbete där hon varit verksam 
under den period studien undersökt. Två medarbetare intervjuades där ena är enhetschef på 
Örebro Universitetssjukhus och den andra arbetar inom denna enhet. Inom NLL intervjuades 
Bertil Frankkila, miljöledare inom landstinget och utvecklingsledaren Tanya Jendersen. Dessa 
valdes ut till studien för att båda är väl insatta inom områdena miljö respektive jämställdhet 
samt att båda har varit aktiva under perioder studien undersökt. Även två medarbetare 
intervjuades här där ena är verksam inom IT enheten inom landstinget och den andra är 
anställd på Sunderby Sjukhus.  
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Dessa sju personer har valts ut i syfte att kunna ge empiri inom styrning och upprättande av 
mål och mått och även till att få empiri om hur landstingen verkligen jobbar med hållbarhet. 
För att öka studiens validitet var det viktigt att komma i kontakt med rätt personer att intervju 
(Bryman & Bell, 2011), det vill säga personer med kunskap inom hållbarhetsarbete, 
hållbarhetsredovisning inom NLL och RÖL. Dessa sju personer valdes ut genom ett 
rekommendationsurval. Detta innebär att olika aktörer rekommenderar andra aktörer som kan 
vara intressanta för studien (Ibid). För denna studie innebar det att personal inom de två 
landstingen rekommenderade annan personal som intressanta för studien. Intervjuerna skedde 
på två olika sätt, fysisk närvaro på plats och via telefon. Studiens intervjuguide hittas i bilaga 
1 och 2.  
 
2.5 Analys av empiri 
Först har sammanställning och innehållsanalys av landstingens hållbarhetsredovisningar 
gjorts, för att få in förståelse för vad de har valt att redovisa. De semistrukturerade 
intervjuerna som sedan gjordes ligger till grund för studiens förståelse av det faktiska arbetet 
landstingen utför samt hur hållbara styreffekter uppnås inom offentligt finansierade 
organisationer och även processen med att upprätta hållbarhetsredovisningarna. Detta 
kopplades sedan samman med tidigare studier och den teoretiska referensramen. Utifrån detta 
har jämförelser med det som redovisas och det som görs inom landstingen gjorts, detta med 
utgångspunkt av figur 3 i teoriavsnittet. Vidare har analyser om hur GRI integreras 
genomförts på landstingen och även jämförelser mellan styrsystem och BSC. Slutligen 
gjordes en jämförelse mellan RÖL och NLL. 
 
2.6 Metodkritik 
Reliabilitet och validitet är två viktiga aspekter att ta hänsyn till när det kommer till studiens 
trovärdighet och tillförlitlighet (Bryman & Bell, 2011). Det är av yttersta vikt att 
undersökningen belyser det som ska undersökas och inte skenar iväg. Det krävs en väl 
utarbetad och tydlig metodgenomgång för att stärka studiens reliabilitet (trovärdighet) och en 
tydlig avgränsning på urval och syfte för att säkerhetsställa att studien mäter (validitet) det 
som ska mätas. Det råder dock tvister mellan forskare om hur relevanta dessa två begrepp är 
för den kvalitativa forskningen då vissa forskare menar att ”mätning” inte är det främsta 
intresset under en kvalitativ studie. Fokus ligger mer på att assimilera (väva ihop) validiteten 
och reliabiliteten utan att ändra begreppens betydelse (Bryman & Bell, 2011).  
 
Vid uppstarten var studiens avgränsad till tre landsting, men av den angivna tidsramen som 
sattes beslutades att avgränsa oss till enbart två landsting för att få den kvalité som önskades. 
Med beaktning av studiens huvudsakliga syfte och avgränsning har en noggrant utarbetat 
teoretisk referensram tagits fram, som sedan ligger till grund för den empiriska 
datainsamlingen kombinerat med egna analyser fört studien till tydliga ramar för vad som 
mäts. För att få trovärdighet i studien har ”preview”-artiklar i första hand prioriterats. Därefter 
har iakttagelser tagits till författare som oftast återkommit i studier om hållbarhetsrapporter 
används för att säkerhetsställa relevant källa.  
 
Granskningar har gjorts av hållbarhetsrapporterna som sedan intervjuguiden baserades på med 
hänsyn till studiens syfte. Intervjuguiden stärktes genom att studera tidigare litteratur om hur 
en professionell intervju går till och därmed undveks missvisande beteende som skulle kunnat 
utmana den trovärdighet som önskas av svaren. Detta var dock ett problem vid de utförda 
telefonintervjuerna, då kroppsspråket och andra viktiga faktorer döljs. Här lades stor vikt på 
att utforma frågorna så att den intervjuade inte skulle veta att studiens syfte är att jämföra 
hållbarhetsredovisningar. Således undveks svar som enbart skulle gynna den intervjuade 
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själv. Även genom att medarbetarna fått medverkat anonymt medför trovärdighet i svaren då 
rädsla och försiktiga svar kan undvikas. Intervjupersonerna valdes utifrån deras position och 
kunskap inom hållbarhetsredovisningens olika områden. Svårigheten med detta moment i 
studien var att få respons och ett godkännande från dessa personer till en intervju. Väl 
medvetna om att detta kunde ske såg vi till att höra av oss i god tid innan den utsatta 
deadlinen. Vid de fysiska intervjuerna fick den intervjuade chansen att kontrollera de gjorda 
anteckningar under intervjun för att säkerhetsställa att rätt noteringar har tagits, medan vid 
telefonintervjuerna sammanställdes svaren kortfattat som sedan den intervjuade fick ge 
synpunkter på. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
Denna del av uppsatsen kommer att börja med tidigare forskning inom 
hållbarhetsredovisning. Därefter kommer en förklaring av CSR och GRI:s riktlinjer, vilka 
kommer att agera som referensram i studien. Detta följs sedan av legitimitetsteorin, 
institutionell teori. Även teori om styrsystem kommer at presenteras där BSC är en del av 
detta. Slutligen kommer två analysmodeller att presenteras. 
 
3.1 Tidigare forskning 
Forskning inom hållbarhetsredovisning just angående svenska statliga företag har främst 
bedrivits av Borglund, Frostenson och Windell. År 2010 redovisade dem effekterna av 
hållbarhetsredovisning som följd av införandet av GRI-kravet. En liknande studie har även 
gjort av en forskare vid namn Christer Westermark. I artikeln Implementering av redovisning 
som styrmetod belyser han till skillnad från Borglund, Frostenson och Windell, analyserar 
Westermark fler styreffekter av hållbarhetsredovisning. Forskning inom 
hållbarhetsredovisning på de svenska företagen, dock utan GRI som referensram, har även 
bedrivits av Park och Brorson. De studerade 28 svenska företags hållbarhetsredovisningar 
mellan 1990 och 2003. Vad de kom fram till var att utgivningen av hållbarhetsredovisningar 
ökade fram till 1998, därefter minskade antalet något fram till 2003. I början av 2000-talet 
börjades även hållbarhetsredovisningen att integreras med den finansiella redovisningen, 
därav uppstod enhetliga årsrapporter. Det visade sig även att allt fler företag började använda 
sig extern granskning av sina hållbarhetsredovisningar (Park & Brorson, 2005).  
 
En forskare vid namn Robert Hugh Gray bedriver forskning på en större och mer generell 
nivå om hållbarhetsredovisning och anses som en av de större inom området. Han forskar 
bland annat om varför företag väljer att hållbarhetsredovisa och kommer fram till att 
organisationers incitament att hållbarhetsredovisa ofta är många men att förklaringsvärdet 
varierar (Gray m.fl., 1996). Gray m.fl. (1996) tar även upp det motsatta perspektivet, det vill 
säga, att inte hållbarhetsredovisa och menar då att aktörer som är verksamma i dessa 
kontexter helt enkelt inte efterfrågas att upprätta hållbarhetsredovisningar. En annan 
anledning är avsaknad av lagkrav eller att fördelarna inte överstiger nackdelarna med att 
upprätta hållbarhetsredovisningar. 
 
När det kommer till forskning inom hållbara styrsystem har forskare framförallt studerat 
möjligheter att integrera hållbarhet i diverse styrsystem. Denna typ av forskning har bedrivits 
av forskare som Songini och Pistoni, Deegan, Figge och Epstein. Delar av deras forskning 
kommer att utgöra teori senare i detta kapitel. 
 
3.2 CSR 
CSR förknippas oftast med Carroll & Buchholz (2000) ansvarspyramid. Denna modell hjälper 
oss att få en syn av vad hållbarhet är, det vill säga vad företag och organisationer kan tänkas 
göra för att vara hållbara. Figur 1 illustrerar pyramiden där i botten av pyramiden finner vi 
företagens ekonomiska ansvar vilket är grunden till allt. Här kan det sägas att företagen har ett 
visst ansvar att vara lönsamma med god tillväxt för att skapa arbeten. Nästa bit i pyramiden 
finner vi det juridiska ansvaret. Här betonas företagens ansvar att följa lagar och regler som 
existerar i samhället. Etik och hållbarhetsansvar är nästa bit i pyramiden. Det etiska ansvaret 
är den etik och moral som ska vägleda företagens handlande. Hållbarhetsansvar och 
företagens ansvar att sträva efter det betonas i denna bit. På toppen av pyramiden finns 
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samhällsengagemang och menar att företagen har ett visst ansvar att engagera sig och bidra 
till samhällsenliga frågor, exempelvis stöd till cancerfonder (Bruzelius & Skärvad, 2011).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 1: Ansvarspyramiden. 

Anpassad efter Carroll & Buchholz, (2000) ansvarspyramid. 
 
3.3 GRI 
För att kunna utgå från premisserna av GRI:s riktlinjer av hållbarhetsredovisning, kommer 
dessa att vara en referensram i studien. GRI:s riktlinjer säger att organisationer ska 
hållbarhetsredovisa. Dock är det inte självklart att organisationer som brukar riktlinjerna 
följer dem på ett korrekt sett och därav redovisar en sak men faktiskt gör något annat när det 
kommer till att jobba hållbart. GRI kommer därmed att fungera som ett ramverk där GRI 
visar hur organisationerna ska hållbarhetsredovisa. Att applicera GRI-riktlinjerna i teorin ska 
även ge läsaren en förståelse över hur de offentligt organisationerna bör hållbarhetsredovisa. 
De senaste riktlinjerna som GRI har skapat kallar de för G4, vilket är en samling av riktlinjer 
för hållbarhet (GRI, 2015). Målet med G4 är att hjälpa organisationer att utföra 
hållbarhetsredovisningar som har betydelse (GRI, 2013). 

3.3.1 G4 
G4-direktiven är indelade i tre kategorier: ekonomiska, miljömässiga och sociala. Den sociala 
kategorin är sedan indelad i fyra underkategorier: arbetsförhållande och villkor, mänskliga 
rättigheter, samhälle och produktansvar (GRI, 2013). Den ekonomiska kategorin inom 
hållbarhet handlar om hur organisationer ekonomiskt påverkar samhället och dess intressenter 
via deras värdekedja. Den miljömässiga kategorin handlar om hur organisationer påverkar 
levande och icke-levande natursystem, det vill säga, mark, luft, vatten och ekosystem. 
Slutligen, den sociala kategorin handlar om organisationens inverkan på den sociala 
strukturen som härrör organisationen.  
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Figur 2: Kategorier och faktorer inom riktlinjerna (GRI, 2013). 

 
Som i figur 2 visar finns det faktorer under dessa kategorier som GRI därmed tycker är 
väsentliga att redovisa i hållbarhetsredovisningen. Detta betyder dock inte att organisationer 
ska redovisa alla dessa faktorer. GRI poängterar att organisationer som brukar G4 ska enbart 
redovisa faktorer som är väsentliga för organisationen, detta i syfte för att få strategiska och 
fokuserade rapporter (GRI, 2013). Väsentliga aspekter är faktorer som har en påverkar på de 
tre kategorierna utifrån den egna verksamheten. Organisationer som brukar GRI ska dock 
även rapportera faktorer som uppstår utanför organisation, exempelvis distributörer och 
leverantörer. GRI anger dock att utövare av G4 ska separera interna och externa faktorer men 
att båda ska redovisas (GRI, 2013). 
 
3.4 Legitimitetsteorin 
Legitimitetsteorin förklarar hur organisationer skapar legitimitet, detta i syfte för att få 
intressenter och därmed resurser (Dowing & Pfeffer, 1975). Legitimitetsteorin kommer därför 
att användas för att skapa en för förståelse varför landstingen redovisar som de gör utifrån 
perspektivet: att skapa legitimitet för att bli accepterad av intressenterna. 
 
Legitimitetsteorin beskriver vikten av kommunikation med intressenter, legitimitetsteorin ser 
dock intressenterna enhetligt i form av hela samhället. Kommunikationen blir därmed bredare 
och därmed inte inriktat till någon intressent i syfte att uppnå dess krav (Gray m.fl., 1995b) 
Hur som helst är målet i slutändan få resurser via legitimering (Dowing & Pfeffer, 1975).  
 
Gray m.fl. (1996) hävdar att legitimitetsteorin dikterar att det är nödvändigt för 
organisationers existens att det föreligger överenstämmelse mellan organisationers 
värderingar och samhällets värderingar. Därför är legitimitet av samhället något som 
organisationer eftersträvar och anser är en viktig resurs (Dowing & Pfeffer, 1975). Vad 
innebär då legitimitet, i detta sammanhang definierar Deegan (1994) legitimitet som: ett 
förhållande eller status som existerar när en enhets värdesystem är överensstämt med ett 
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värdesystem representerat av ett större social system, där denna enhet är en del av. När en 
olikhet, eller en potentiell olikhet föreligger mellan de två värdesystemen uppstår ett hot 
angående enhetens legitimitet. 
 
Dessa enheter som Deegan nämner kan vara ett system eller ett specifikt företag. För att 
legitimera eller avvärja diverse faktorer som kan hota legitimiteten finns det enligt Gray 
(1996) olika strategier att tillgå: 

• Informera organisationens intressenter om hur förbättring av hållbarhetsarbetet bedriv 
inom organisationen, 

• Förändra intressenternas inställning till specifika företeelser angående organisationen, 
• Fokusera på andra aktiviteter för att avleda uppmärksamhet, 
• Förändra externa förväntningar angående vad organisationen bör prestera.  

 
Det kan tänkas att hållbarhetsredovisningen är en metod för att bedriva dessa strategier. 
Därför finns det vikt av att undersöka hur landstingen bedriver denna kommunikation med 
dess intressenter. 
 
3.5 Institutionell teori 
Denna teori kommer att användas i studien för att förstå hur företagen i studien förhåller sig 
till hållbarhetsredovisning i samband med andra organisationer. Institutionell teori förklarar 
varför inte organisationer fungerar rationellt. Denna teoribildning belyser hur organisationer 
påverkas av sin omgivning, såsom andra organisationer, samt hur organisationer kommer att 
följa regler, både formella om informella (Eriksson-Zetterquist, 2009).  
 
Ordet institution är ett svårdefinierat begrepp i allmänhet. Oliver (1991) förklarar begreppet 
som ”något som kan utöva påtryckning och förväntningar på sin omgivning” medan Douglas 
(1986) beskriver institution som benämning på de normer och regler som strukturerar 
mänskligt handlande till bestående eller återkommande beteendemönster. Även fast detta 
begrepp är breddat så är finns det en överensstämmelse om att organisationer tenderar att 
anpassa sin verksamhet efter omgivningens krav. Detta gör att organisationer tenderar att bli 
mer homogena. Detta leder oss vidare till begreppet isomorfism som kan hjälpa oss att förstå 
hur organisationer tillämpar den homogeniseringsprocess som sammanväver 
organisationerna. DiMaggio och Powell (1983) hävdar att en isomorfism fungerar som en 
tvingande process vilken tvingar en enhet i populationen att likna en annan enhet som står 
inför samma förutsättningar. 

 
DiMaggio och Powell (1983) förklarar vidare att isomorfismerna fungerar som analytiska 
verktyg och existerar i tre olika former, tvingande, normativa och mimetiska. Den 
förstnämnda leder oss tillbaka till legitimitetsteorin, där den tvingande isomorfism oftast 
härrör till de problemen kring denna teori. Denna baseras på statliga lagar och regler där 
handlingsmönster får stöd av lagar. Mimetisk isomorfism associeras oftast med okunnighet 
och osäkerhet. Denna isomorfism baserar sig oftast på en önskan att likna andra 
organisationer. (Nygaard, C., Bengtsson, L., och Johansson, G. 2002). Den sistnämnda 
förknippas enligt DiMaggio och Powell (1983) med professionalisering där basis ligger på 
kulturella förväntningar och handlingsmönster för stöd från exempelvis normer, värderingar 
och förväntningar. (Nygaard, C, m.fl, 2002). 
 
Den institutionella teorin hjälper oss att förstå varför landsting väljer att tillämpa GRI:s 
riktlinjer samt hur dem upprättar sina hållbarhetsredovisningar gentemot andra. Tillämpas de 
tvingade isomorfism där landstingen har restriktioner om vad som ska tas med i 
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redovisningen eller väljer landstingen att imitera andra landsting som från egen synvinkel 
verkar mer framgångsrika och legitima. 
 
3.6 Styrsystem 
Styrsystem sägs kunna integrera hållbarhetsmått i företags strategi och vision (Anthony m.fl., 
2014). Av detta kommer teori från traditionella styrsystem och BSC att användas för att 
identifiera om de offentligt finansierade organisationerna infört någon form av styrsystem för 
att integrera hållbarhetsmål i strategi och vision.  
 
Ett styrsystem är ett system som samlar och mäter resultat av prestationsmått, som sedan 
tolkas i form av nyckeltal. Detta i syfte för att influera anställda inom organisationer att 
adoptera organisationers strategier (Anthony m.fl., 2014). Anthony (2014) hävdar att är 
nödvändigt för organisationer för att just implementera strategier, delegera ut aktiviteter, samt 
för att få organisationer att decentraliseras till olika ansvarsenheter. Det finns olika typer av 
styrsystem, ett av dem som sägs kunna integrera hållbarhetsmått i företagsstrategi är BSC, 
vilket kommer att tas upp i stycket nedan.  

3.6.1 BSC 
Konceptet BSC myntades 1992 av Robert S. Kaplan och David P. Norton. Konceptet innebar 
ett nytt sätt att se på prestationsmått, detta genom att addera icke-finansiella prestationsmått i 
kombination med finansiella prestationsmått, vilket skapar ett mätsystem (HBR, 2007). 
 
Anthony (2014) förklarar att detta mätsystem består av minst fyra perspektiv:  

• Finansiellt perspektiv – hur företaget förhåller sig till aktieägarna, 
• Kundperspektiv – vad kunderna har för syn av organisationen, 
• Interna processer – vad företaget måste vara bäst på, 
• Lärande och utvecklingsperspektiv – om organisationens förmåga att förbättras och 

skapa kundvärde. 
 
Prestationsmått från dessa perspektiv delas ut till ansvarsenheter i form av styrkort 
(scorecards), dessa samlas in till organisationers gemensamma styrkort där alla perspektiv av 
organisationen kan granskas, därav kan företag balansera och jämföra måtten mot varandra. 
Själva styrningen i ett BSC sker därmed via de individuella styrkorten som delas ut till 
enheter i organisationer (Anthony m.fl., 2014). Vad som gör detta mätsystem till ett fullt 
brukbart styrsystem beror på själva utformningen. Varje företags BSC är unikt eftersom de 
utgår från företags vision och strategi. Av detta kommuniceras företags vision och strategi 
ned i företagen via prestationsmåtten (Kaplan & Norton, 1996).  
 
Songini och Pistoni (2012) hävdar att det är går att implementera hållbarhetsmått som icke-
finansiella prestationsmått i BSC:s men att de då måste vara instrumentella och knutna till 
företags strategi och perspektiv, annars uppstår inte balans i ett BSC. Enligt Figge m.fl. 
(2002) finns det tre metoder för implementering av hållbarhetsmått inom BSC. Det första 
sättet är att integrera hållbarhetsmått i de redan existerande fyra perspektiven (Deegan, 2001). 
Det andra sättet innebär att skapa ett helt nytt perspektiv, som enbart består av hållbarhetsmått 
(Epstein, 1996). Det sista och tredje sättet innebär att skapa ett specifikt BSC för hållbarheten, 
vilket styr vid sidan av företags ordinarie BSC som styr företags affärsstrategi (Figge m.fl., 
2001a, 2001b). 
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3.7 Analysmodell 
För att belysa hur delarna i studien hänger ihop har två analysmodeller upprättats. Den första 
analysmodellen (figur 3) utgör en utgångspunkt för att besvara huvudsyftet med studien. 
GRI:s riktlinjer G4 utgör riktlinjer för hur de offentliga organisationerna bör redovisa sitt 
hållbarhetsarbete, huruvida detta föreligger är dock oklart enligt tidigare forskning. Det är 
även oklart ifall redovisningen sedan avspeglar det som faktiskt görs inom hållbarhet, det 
finns som sagt anledningar att tro att dessa är särkopplade. Varför det ser ut på detta sätt kan 
sedan förklaras med legitimitetsteorin och institutionell teori. 

 
Figur 3: Analysmodell 1. 

 
 
Den andra analysmodellen används som utgångspunkt för att uppfylla studiens delsyfte ( se 
figur 4). Denna beskriver hur hållbara styreffekter teoretiskt sett kan uppnås inom 
landstingen.  
 

 
Figur 4: Analysmodell 2. 

 
I figur 4 inleds processen med de offentligt finansierade organisationernas syn på hållbarhet 
genom dess vision och strategi. Denna operationaliseras sedan ned till relevanta 
hållbarhetsmått. Detta ska i sin tur leda till hållbara styreffekter vilket således leder till en 
hållbar utveckling. Det är klart att de offentligt finansierade organisationerna redovisar 
hållbarhet men huruvida de redovisar enligt G4 är oklart, samt om och hur denna redovisning 
påverkar den hållbara styrningen. 
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4  EMPIRI 
Empiriavsnittet kommer först att handla om RÖL:s hållbarhetsredovisning, hur de upprättar 
dem och vilka faktorer som beaktas. Därefter presenteras hur RÖL jobbar med hållbarhet i 
realiteten. Avsnittet kommer att avslutas med hur NLL förhåller sig till detta, det vill säga hur 
de upprättar hållbarhetsredovisningen, vilka faktorer som beaktas, samt hur de arbetar med 
hållbarhet i realiteten. 
 
4.1 Region Örebro län 
RÖL redovisar sitt hållbarhetsarbete i samband med landstingets årsredovisningar och 
delårsrapporter. Mer detaljerade miljöredovisningar har upprättats separat för perioderna 
2008-2011 och 2012-2015, dessa är dock inriktade på miljö, snarare än sociala och 
ekonomiska faktorer.  RÖL hävdar att separata hållbarhetsredovisningar kommer i framtiden 
att utformas årligen. Hur som helst, dessa redovisningar berör landstingets tre sjukhus: 
Universitetssjukhuset i Örebro, Karlskoga lasarett och Lindesbergs lasarett. Även landstingets 
29 vårdcentraler och 23 tandvårdskliniker inkluderat specialisttandvård är inräknat i dessa 
redovisningar.  

4.1.1 Redovisad hållbarhet inom Region Örebro län 
Denna del kommer att belysa hur Region Örebro län redovisar hållbarhet. 
 
Figur 5 nedan sammanfattar de hållbara områden som RÖL redovisar i deras 
hållbarhetsredovisningar. Dessa kommer att förklaras nedan i avsnittet 
 

 
 

Figur 5: Sammanställning av redovisade områden, Region Örebro län 
 
Miljöredovisning 
RÖL jobbar efter miljöprogram, det första startade 2008 och avslutades 2011. Nästa program 
startade där det föregående avslutades och slutar 2015. Landstinget jobbade då med 
miljökategorierna: energi, transporter, kollektivtrafik, livsmedel, produkter, avfall, 
kemikalier, och läkemedel (Örebro läns landsting, 2012). Dessa områden beskrivs närmre i 
tabell 1.  De mest översiktliga miljömåtten delades ned i specifika delar, och operationaliseras 
ytterligare (Örebro läns landsting, 2012). I samband med det andra programmet ökade 
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miljömåtten. Enligt Örebro läns landsting (2014) är dessa upprättade efter G4-riktlinjerna, 
vilket de refererar precist till i miljöredovisningen.  
 
Social- och Ekonomiredovisning 
Eftersom RÖL till största del redovisar sociala och ekonomiska perspektiv i 
årsredovisningarna kommer dessa att studeras. Detta från 2008 års redovisning i och med 
införandet av GRI:s riktlinjer till 2014 års årsredovisning. RÖL har enligt årsredovisningarna 
under perioden 2008-2014 delat upp social och ekonomisk hållbar rapportering till olika 
kategorier: folkhälsa, god vård, tillväxt och bildning, insyn och demokrati, 
kompetensförsörjning och finansiella mål. Alla mål från kategorierna härrör dock inte 
området hållbarhet, därför kommer inte alla mål att beaktas. Exempelvis: att väntetider inom 
kommunaltrafik skall minska och att förbättring av RÖL:s webbplats ska ske.  
 
År 2008 hävdade RÖL att folkhälsan i länet var ojämn, detta beroende på utbildningsnivå, 
socialekonomi och etnicitet. För att bryta detta upprättades mål som hade att göra med 1) 
fördjupning av kunskap om folkhälsans utveckling inom de stora folksjukdomarna, 2) 
implementering av hälsofrämjande arbete som en naturlig del av sjukvården. Med 
hälsofrämjande menas arbete inom rökning, alkohol, övervikt, fetma och fysisk inaktivitet. 3) 
Ett annat mål var även att öka samverkan mellan landstinget och länets kommuner inom 
folkhälsoområdet. 2009 års årsredovisning tydliggör att landstingets tredje mål är till för att 
jämställdheten ska öka i länet genom kommunernas samarbete med landstiget. Detta år har 
även ett till mål upprättats, 4) landstinget ska agera som en aktör i samverkan med 
arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Det fjärde målet tog bort i 2010 års årsredovisning 
eftersom det uppfyllts, samt att mål tre utökades till ’’andra aktörer’’ istället för kommuner. 
Annars såg målen likadana ut som föregående år. 2012 skedde nästa förändring då återstod 
bara mål två och tre. 2013 och 2014 års årsredovisningar ser måtten likadana ut jämfört med 
föregående år, målen blir dock mer konkreta.  
 
God vård handlar till stor del om tillgänglighet, bemötande, kvalitet och kontinuitet (Örebro 
läns landsting 2009). För att uppnå detta inom ett hållbart perspektiv har landstinget enligt 
2008 års hållbarhetsredovisning fokuserat på mål inom bland annat jämställd vård. 1) 
Jämställd vård ska ges med respekt och lyhördhet för individens specifika behov, 
förväntningar och värderingar utifrån kön, etnicitet och funktionshinder. De hade även mål 
inom 2) kvalitetssäkring av medicin samt 3) uppfyllelse av vårdgaranti i hela länet. 4) de 
mäter även patientsäkerhet utifrån policys. Enligt 2009 års årsredovisning har målen ökat 
markant, de blev mer konkreta men fortfarande inom områden som jämställdhet och 
patientsäkerhet. Målen ökar därefter kontinuerligt fram till 2014 års årsredovisning, landstiget 
mäter då 20 mål inom denna kategori. Dessa är mer konkreta och fortfarande inriktade på 
samma aspekter.  
 
Tillväxt och bildning handlar i denna kontext om att växa hållbart. RÖL har då 2008 
redovisat strategier och riktlinjer för stöd till kultur och föreningsliv, studieförbund och 
studieorganisation. Detta för att främja ett jämlikt kulturliv och en jämlik tillväxt. 2010 
började RÖL att mäta samarbete mellan närliggande län för att främja kultur och göra det 
enklare med kollektivtrafik. Mål om ökat samarbete med andra landsting ökar fram till 2014. 
I 2014 års årsredovisning har landstinget även lagt till fler mål inom jämställdhet, detta 
genom att mäta utveckling av arbetet med mångfaldsfrågor, bland annat inom 
teckenspråksområdet. De börjar även mäta arbete för att uppnå jämställt deltagande inom 
olika kulturyttringar, samt utveckling av utbildningar för nya svenskar.  
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RÖL är en demokratisk organisation där insyn och öppenhet är grundläggande. Därför är 
insyn och demokrati något som de även främjar inom länet (Örebro läns landsting, 2009) 
Landstinget har då mätt hur de förmedlar medborgarmodellen inom länet. I 2010 års 
årsredovisning omformulerar landstinget målen och redovisar arbetet med att förbättra 
kommunikationen med ungdomar och underrepresenterade grupper. De mätte även huruvida 
landstingets hemsidor utvecklats i syfte att underlätta medborgardialoger. Dessa mål kvarstår 
fram till 2013. Enligt 2014 års årsredovisning mätte landstinget arbetet av hur medborgarna 
kan förmedla sina idéer till landstinget.  
 
Kompetensförsörjning är ett område som visar hur landstinget utvecklar medarbetarnas 
kompentens, med andra ord, tar till vara på medarbetarnas arbetsförmåga. Det första målet 
som tas upp i 2008 års årsredovisning är långtidsfrånvaro, där de har ett mål att minska denna 
med sex procent. Därefter mäter de jämställdhetsarbetet, i syfte att utjämna könsfördelningen 
mellan medarbetare. Landstinget mäter även arbetet av likabehandling med avseende på 
etnicitet och funktionshinder. För att säkra framtida kompetens har landstinget 2008 mätt 
huruvida ett landstingsgemensamt chefsprogram vid samtliga förvaltningar tillämpats. Året 
därpå har målen utökats, landstinget mätte då även huruvida medarbetare erbjuds 
kompentensutveckling, samt möjligheten till heltidstjänst för de medarbetare som önskar 
detta. 2010 mäter landstinget samma mål, de har dock lagt till mål om att dem själva ska 
främja hälsa vid arbetet samt att vara en attraktiv arbetsplats. Räkenskapsåret därpå, 
redovisade landstinget även friskantalet. 2014 års årsredovisning visar att landstiget börjat 
mäta nöjdheten bland medarbetare som index. Istället för att mäta långtidsfrånvaro redovisade 
landstinget istället sysselsättningsgraden.  
 
Finansiella mål inom hållbarhetsredovisning handlar för RÖL om att uppehålla en god 
ekonomisk hushållning. Landstinget mäter då traditionella variabler och sätter gränser för 
dessa. 2008 ansåg landstinget att de kunde uppehålla god ekonomisk hushållning genom att 
sikta på ett resultat på minst 50 miljoner kronor, samt att alla delar av landstinget höll sin 
budget. De hade även som mål att avsätta 200 miljoner kronor för pensionärsändamål, låta 
alla investeringar vara självfinansierade samt att likviditetsberedskapen ska uppgå till 30 
betalningsdagar. 2011 redovisade landstinget även huruvida de tar fram fördelningskriterier 
gällande extramedel till rekrytering av läkare och anställda med psykosocial kompetens. Detta 
för att säkerställa konkurrensneutralitet och konstandseffektivitet. Året därpå togs dock detta 
mål bort, i och med att det uppfylldes. Enligt 2014 års årsredovisning lades ett mål om att 
reservera kapital för framtida utveckling till. Utför detta såg målen likadana ut förutom de 
nominella gränsvärdena.  
 
För att tydliggöra vad som framgår i redovisningarna har tabell 1 upprättats. 
 

Miljöfaktorer  
Total klimatpåverkan Landstingets totala klimatpåverkan har minskat med 30 procent från år 2010 
Energi 
 

Klimatpåverkan från energianvändning har minskat med 45 procent jämfört med 2010 
Elanvändningen per yta (el + värme) har minskat med minst 15 procent jämfört med 2010 
Vid nybyggnation ska energianvändningen högst uppgå till 70 kWh/m2 (för 
kontorslokaler 50) 
Energianvändningen per yta (el + värme) har minskat med minst 15 procent jämfört med 
2010 

Resor och transport Landstingets klimatpåverkan från resor i tjänst har minskat med 30 procent från 2010 
(ton) 
Antalet kollektivtrafikresor har ökat med 14 procent från år 2010 och arbetspendlingen 
sker till 25 procent med kollektivtrafik 
Klimatpåverkan från kollektivtrafiken har minskat med 20 procent från 2010  

Läkemedel Utsläppen av utvalda svårnedbrytbara läkemedel har minskat jämfört med 2010 
(antibiotika) 
Landstingets klimatpåverkan från medicinska gaser (lustgas och anestesigaser) har 
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minskat med 70 procent jämfört med 2010 
Uppföljningsbara krav på minskad miljöpåverkan och socialt ansvar i produktionsledet 
ställs vid upphandlingen av läkemedel 
Användningen av icke-farmakologisk behandling har ökat jämfört med 2010 

Kemikalier Vid inköp och upphandling samt vid ny- och ombyggnation väljs i första hand kemiska 
produkter och varor utan ämnen som är eller misstänks vara miljö- och hälsoskadliga 
Minst 25 procent av kemikalierna på landstingets avvecklingslista har fasats ut 
Ett regionalt samarbete pågår för att uppnå en giftfri vardag för länets invånare 

Avfall och återvinning De totala avfallsmängderna har minskat med 5 procent jämfört med 2010 
Andelen sorterat avfall från landstingets byggentreprenader uppgår till minst 90 procent 
Materialåtervinningsgraden uppgår till 50 procent 

Livsmedel Andelen ekologiska livsmedel är 45 procent 
Onödigt matsvinn har minskat med 50 procent jämfört med 2012 
10 procent av livsmedlen är producerade enligt etiska kriterier 
Landstingets livsmedel bidrar till ökad hälsa, är GMO-fia och innehåller inga onödiga 
tillsatser 
Klimatpåverkan per portion från livsmedel har minskat med 15 procent från 2010 

Produkter Användningen av ett urval engångs- produkter har minskat med 15 procent jämfört med 
2010 
25 procent av landstingets textiler är hållbart producerade 
Krav på ökad andel förnybart och återvunnet material samt socialt ansvar ställs vid 
upphandling och inköp av produkter där det är relevant 

Organisation för hållbarhet Alla medarbetare genomgår miljö- utbildning under programperioden, och utbildningen 
är obligatorisk vid nyanställning 
Miljöledningssystemet ska integreras i landstingets ledningssystem 
All upphandling beaktar faktorer som påverkar miljö, hälsa och socialt ansvarstagande 

Sociala faktorer  
Folkhälsa Fördjupning av kunskap om folkhälsans utveckling inom de stora folksjukdomarna 

Implementering av hälsofrämjande arbete som en naturlig del av sjukvården 
Öka samverkan mellan landstinget och andra aktörer 

God vård  Jämställd vård ska ges med respekt och lyhördhet 
Kvalitetssäkring av medicin 
Uppfyllelse av vårdgaranti i hela länet 
Patientsäkerhet utifrån policys  

Tillväxt och bildning  Strategier och riktlinjer för stöd till kultur och föreningsliv, studieförbund och 
studieorganisation 
Samarbete mellan närliggande län för att främja kultur och göra det enklare med 
kollektivtrafik 
Utveckling av arbetet med mångfaldsfrågor 

Insyn och demokrati Förmedling av medborgarmodellen inom länet 
Politisk kommunikationen med ungdomar och underrepresenterade grupper 
Landstingets hemsidor utvecklats i syfte att underlätta medborgardialoger 
Medborgarna ska förmedla sina idéer till landstinget 

Kompetensförsörjning  Långtidsfrånvaro  
Jämställdhetsarbete  
Likabehandling med avseende på etnicitet och funktionshinder 
Landstingsgemensamt chefsprogram vid samtliga förvaltningar 
Medarbetare ska erbjudas kompentensutveckling 
Möjligheten till heltidstjänst för de medarbetare som önskar detta 
Främjande av hälsa vid arbetet samt att vara en attraktiv arbetsplats 
Friskantal 
Nöjdheten bland medarbetare som index 
Sysselsättningsgraden 

Ekonomiska faktorer  
God ekonomisk hushållning Budget  

Självfinansierande investeringar 
Reservering av kapital 

 
Tabell 1: Redovisade aktiviteter, Region Örebro län 

 

4.1.2 Utfört hållbarhetsarbete inom Region Örebro län 
Till skillnad från sektionen ovan, kommer denna del att handla om hur RÖL i realiteten 
jobbar med hållbarhet och hållbara styreffekter. Detta utifrån miljö och hållbarhetschefens 
och medarbetarnas perspektiv inom RÖL.   
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4.1.2.1 Miljö och hållbarhetschefsperspektiv 
Mariann Eriksson, Miljö och hållbarhetschef på RÖL hävdar att hon tycker att 
hållbarhetsarbetet har ökat de senaste åren. Speciellt genom uthålligt arbete när det kommer 
till att utbilda politiker, chefer och medarbete inom hållbarhet, vilket Eriksson menar har 
resulterat i att hållbarhetstänk har spridit inom RÖL. Hållbarhetsarbetet ska även ha ökat 
genom att politiker inom länet intresserat sig för frågor inom hållbarhet, samt att dessa har fått 
insikten om att miljö, ekonomi och hälsa har ett samband. Slutligen hävdar Eriksson att 
arbetet tydligt ökat genom att RÖL tillsatt en ny stab för att öka hållbarheten. 
 
När det kommer till utformning av hållbarhetsmått hävdar Eriksson att inga riktiga 
hållbarhetsmått ännu finns för den ekonomiska- och sociala kategorin. Hur som helst så finns 
det mått för miljökategorin. Varför hållbarhetsmått inte finns från alla tre kategorier menar 
Eriksson beror på att det tar lång tid för organisationer som landsting att mogna. De 
miljömässiga måtten är upprättade utifrån GRI och enligt Eriksson är dessa kopplade till 
mänger av miljömässiga nyckeltal. Det vill säga, att alla nyckeltal inte redovisas men de har 
en koppling till de generaliserade måtten som redovisas. Eriksson betonar även vikten av att 
följa upp dessa mått, detta i jämförelse med varje periods uppsatta mål. Dessa mått utgår från 
basåret 2010. Eriksson tycker också att dessa mål är knutna till deras strategi och vision, 
eftersom den är en central utgångspunkt för miljöarbetet.  
 
Eriksson hävdar att landstinget har svårt att tolka GRI:s riktlinjer. Personligt tycker hon att 
GRI borde göra sina riktlinjer enklare och tydligare. Denna komplexitet tror Eriksson är 
anledningen till att landstinget ligger i bakvattnet när det kommer till hållbarhet. Hon 
poängterar också att detta gäller för alla landsting i Sverige. En annan anledning till 
problematiken kring GRI är att landstinget inte har resurser nog till att arbete med tolkning av 
GRI, det kräver även samverkan mellan många olika divisioner inom den egna 
organisationen.  
 
När det kommer till hållbara styreffekter hävdar Eriksson landstingets vision och om 
hållbarhet är central. Denna operationaliseras ned i styrdokument som sedan arbetas ned till 
mått och således nyckeltal. Inom den sociala och ekonomiska kategorin operationaliseras 
dock inte detta ned i mått och nyckeltal, utan utgörs av handlingsplaner. Mer konkret inom 
själva arbetet menar Eriksson att landstinget jobbar synligt med öppna dörrar för att inspirera 
andra till ökad hållbarhet. Hon tror även att hårt och envisa arbete bidrar till att inspirera 
andra nedåt i landstinget. Denna inspiration ska enligt henne gälla produktval, inköp och vilka 
krav som ska ställas vid upphandling. För tillfället håller dock RÖL på att införa ett nytt 
styrsystem. Detta system heter StatSys och med detta ska landstinget kunna påbörja en mer 
balanserad uppföljning. Praktiskt taget är det ett IT-stöd som används för 
verksamhetsstyrning, planering och uppföljning för hela verksamheten. Systemet ska 
användas på alla nivåer inom RÖL och därmed ska det var möjligt att visa den ’’röda tråden’’ 
i styrningen som Eriksson formulerar det.  

4.1.2.2 Medarbetarperspektiv 
För att få ett annat perspektiv lägre ned i organisationen har två medarbetare intervjuats. Detta 
till viss del för att se hur hållbara styreffekterna spridits sig ned i landstingets delar, samt för 
att se vilka aktiviteter som görs för att vara hållbara. Den ena medarbetaren är enhetschef för 
en enhet på Örebro universitetssjukhus och den andra är anställd inom denna enhet. Dessa vill 
vara anonyma för att inte offentliggöra vad det verkligen tänker och tycker om hållbarheten i 
RÖL.   
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Medarbetarna inom RÖL hävdar att fler riktlinjer om miljö blivit mer synliga. Exempelvis 
tycker en av medarbetarna att riktlinjerna ökat markant inom sopsortering, kommunal 
transport, och att det blivit som en norm att cykla till arbetet. Den andra medarbetaren hävdar 
också att hållbarheten har ökat, denne tycker dock att det tydligast märk på 
verksamhetsplaner, policys, program, målformulering inom alla nivåer, samt att utbildningar 
och konferenser ökat. Medarbetarna är dock enliga om att en mängd åtgärder görs för att vara 
hållbara inom miljö, många triviala sådana, exempelvis: att släcka lampor, stänga av datorer, 
samt att enbart köpa ekologiska- och fairtrademärkta produkter. Medarbetarna menar även att 
utrustning för hållbarhetsändamålet implementerats, det vill säga: byte till lågenergilampor, 
rörelsesensorer, godkänd energisnål teknik, samt implementering av programmet Lync för 
icke-fysiska möten. 
 
Utöver detta hävdar medarbetarna att mycket fokus läggs på att minska användandet av 
engångsmaterial, speciellt då det kommer till engångshandskar. Medarbetaren som hävdar att 
riktlinjerna inom kommunal transport ökat förklarar att de fått gratis busskort att använda i 
tjänst. De har också rätt att boka miljövänliga bilar i tjänst från deras bilpool. Medarbetarna 
hävdar även att förpackningarna på medicinerna blivit mindre till förmån för miljön, samt att 
de byter och sorterar mediciner för detta ändamål. De utför också kemikalieronder i syfte att 
minimera kemikalier som har en negativ påverkan på miljön. Vid upphandling har de blivit 
tilldelade kravspecifikationer vilket följs och således motverkar att produkter som är skadliga 
för miljön brukas. En av medarbetarna hävdar även att ett miljöombud har inrättats på 
enheten.    
 
När det kommer till sociala faktorer som genusperspektiv, etnicitet och funktionshinder 
känner den ena medarbetaren att det inte finns några riktiga stadgar. Detta ses som naturliga 
normer på arbetsplatsen på grund av naturliga skäl, att alla patienter har rätt till lika vård. Den 
andra medarbetaren hävdar att det finns strategier och planar för detta inom regionen som 
enheten följer. Dessa säger bland annat att RÖL ska kunna erbjuda alla inom organisationen 
heltidsarbete, samt möjlighet att arbeta deltid om man önskar. Strategierna och planerna säger 
även att RÖL ska sträva efter jämnare könsfördelning och etnicitet bland yrkesgrupperna.  
 
Medarbetarna tycker dock att RÖL ger dem en del bra hälsofrämjande aktiviteter. De får 
exempelvis friskvårdscheckar, tillgång till gym för kraftigt subventionerat pris, yogaklasser 
för personal, meditation, mindfullness, samt tillgång till landstingshälsan. Landstingshälsan är 
en del i organisationen där medarbetare kan få tillgång till psykologisk hjälp. Medarbetarna 
hävdar dock att dessa förmåner inte används så ofta på grund av tidsbrist i arbetet. När det 
gäller kompetensförsörjning menar medarbetarna att RÖL manar till olika sorters 
vidareutbildningar. Budgeten för detta är dock stram, därav uteblir många vidareutbildningar. 
De hävdar också miljöutbildningar hålls, men att dessa är ofta oengagerade från utbildarens 
sida vilket gör att visst intresse tappas.  
 
En av medarbetarna känner inte av att RÖL samarbetar med andra aktörer för att 
uppnåhållbarhet. Den andra hävdar att de både samarbetar med andra aktörer, samt känner av 
samarbetet. Dessa aktörer är länets kommuner, kommuner i Värmlands landsting, samt vissa 
kommuner i nationellt. Mycket av samarbetet handlar om gemensamma utbildningar.  
 
För att försöka hålla en god ekonomisk hushållning begränsas inköpen till förmån för pris, 
men till den mån att produkterna är miljövänliga. Medarbetarna hävdar också att vikarier 
under somrarna dragits ned för att kunna hålla den givna budgeten. 
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Medarbetarna tycker hur som helst att de miljömässiga åtgärder som gjorts inom RÖL har 
gjort att organisationen blivit mer hållbar. Märkbarast har hållbarheten ökat inom sortering av 
avfall, samt i och med införandet av ny energisnål teknik, medarbetarna tycker även att 
hållbarhetstänket ökat på grund av miljö och hälsoinformation, detta trotts det bristande 
engagemanget av utbildarna. Trots detta hävdar en av medarbetarna att denne tycker att 
hållbarhetsmåtten följs i relativt stor grad.  
 
RÖL har delegerat ut miljöbaserad information till medarbetarna, medarbetarna tycker dock 
att dessa är stundtals svåra att tolka. De hävdar även att ledningen inte följer upp det som görs 
så ofta, detta tycker medarbetaren negativt, eftersom det minskar incitamenten till att följa den 
tilldelade informationen. Medarbetarna medger delvis att RÖLs strategi och vision är 
kopplad. Förklarning till detta är att vissa hållbarhetsmått har att till viss del att göra med 
verksamhetens vanliga aktiviteter.  
 
Tabell 3 nedan visar en sammanställning av intervjuerna med medarbetarna vars åtgärder tas 
inom alla områden. 
 
 

 
Tabell 3: Utförda aktiviteter, Region Örebro län 

 
 

Miljöfaktorer  
Energi Automatik släckning av lampor där personal inte vistas 

Byte till lågenergilampor  
Implementering av rörelsesensorer  
Byte till godkänd elektronik för hållbarhet 
Avstängning av datorer 

Resor och transport  Icke-fysiska möten via Lync 
Gratis kollektivtrafik vid tjänst    
Miljövänliga bilar från bilpool  
Samåkning med miljöbil i tjänst 

Läkemedel Mindre förpackningar  
Insamling av gamla läkemedel  
Sortering av mediciner 

Kemikalier Kemikalierond görs årligen  
Avfall och återvinning  Sopsortering/avfallshantering  
Livsmedel  Ekologiska produkter   

 Fairtrademärkning  
Produkter  Kravspecifikationer för upphandling   

Flergångsmaterial 
Organisation för hållbarhet  Införande av StratSys  

Miljöombud  
Sociala faktorer   
Folkhälsa  Ökning samarbeten med länets och länets gränskommuner för jämställd hälsa  

Policys för att motverka folkhälsosjukdomar  
God vård  

 
Jämställd vård där alla patienter behandlas på ett rättvist sätt 
Kvalitetsrond av mediciner    
Patienter behandlas med hög säkerhet enligt utbildningar  

Tillväxt och bildning Strategier för kulturberikning har implementerats 
Insyn och demokrati  Förmedling av politisk information 
Kompetensförsörjning  Vidareutbildning uppmuntras 

Hälsa främjas genom diverse aktiviteter 
 Jämställdhetsarbete 
 Erbjudande till heltidstjänst om medarbetare önskar  
 Mätning av sysselsättningsgrad  
 Chefsprogram  
Ekonomiska faktorer  
God ekonomisk hushållning Hålla sig inom den givna budgeten 
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4.2 Norrbottens läns landsting  
NLL har sedan regeringsbeslutet om obligatorisk upprättande av hållbarhetsrapportering 2008 
redovisat mål och strategi, detta genom års- och delårsredovisningar. De är i nuläget och har 
alltid varit uppdelad i tre områden; folkhälsa, miljö och jämställdhet. 

4.2.1 Redovisad hållbarhet inom Norrbottens läns landsting 
Denna del kommer att handla om hur NLL upprättar redovisningar av hållbarhet. 
 
Figur 6 nedan sammanfattar de hållbara områden som NLL redovisar i deras 
hållbarhetsredovisningar. Dessa kommer att förklaras nedan i avsnittet. 
 

 
 

Figur 6: Sammanställning av redovisade områden, Norrbottens läns landsting. 
 
Folkhälsan fastställs av riksdagen med övergripande mål att skapa förutsättningar för en god 
hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Landstinget hävdar att de för närvarande gör 
särskilda satsningar inom vissa av dessa målområden: psykisk hälsa, fysisk aktivitet, tobak 
och sexuell hälsa (Norrbottens Läns Landsting, Folkhälsostrategi 2014). Nedan följer de fem 
områden inom folkhälsa som NLL redovisar: 1) Ett hälsofrämjande helhetsperspektiv och 
stödjande miljöer. 2) Alla barn och ungdomar i Norrbotten ska ha en trygg, god och 
hälsosam uppväxt. 3) Ett bra och tryggt liv mellan ungdom och ålderdom. 4) En trygg 
ålderdom. 5) Samordning och uppföljning av folkhälsoarbete. 
 
I miljöredovisningen framgår det systematiska miljöarbetet mot en hållbarare framtid som 
NLL uppgraderade december 2007. Vidare beskriver landstinget att deras miljöarbete ska 
fokuseras på hållbara insatser inom tre huvudområdena 1) energi är det övergripande målet att 
använda energi mer effektivt, öka användningen av förnybara energikällor samt att minska 
den totala förbrukningen. Inom 2) transporter är det övergripande målet att begränsa utsläpp 
av växthusgaser, främst koldioxid, som negativt påverkar klimat och miljö. Slutligen inom 3) 
produkter läggs fokus framförallt på material, produktgrupper och tjänster med tydlig miljö- 
och hälsokoppling. Landstinget ska använda produkter som är kretsloppsanpassade och 
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bygger på principen ”nyttja, inte utnyttja”. All konsumtion ska vara miljömedveten, 
energisnål och möjliggöra återanvändning. 
 
En jämställdhetsredovisning upprättas årligen separat från årsredovisningen. Landstinget 
har satt upp olika mål för jämställdhetsarbetet. För att uppnå dessa mål har sju stycken 
separata områden valts ut med individuella mål som ska mätas och följas upp kontinuerligt 
(Norrbottens läns landsting, jämställdhetsredovisning, 2008 – 2013). Dessa sju områden som 
redovisas är: 1) Ledarskap där landstinget har satt som mål att det ska råda en jämn fördelning 
mellan kvinnor och män bland högre chefsposter inom organisationer. Här har landstinget valt 
att mäta denna fördelning i andelar kvinnor respektive män inom Norrbottens län. 2) Yrke där 
målsättningen är att få en jämn könsfördelning inom olika yrkeskategorier, 3) Lön där målet 
är att ingen löneskillnad ska existera mellan könen med samma arbetsuppgifter. 4) Arbetstid 
där målsättningen är att heltid ska vara det normala och deltid en möjlighet samt att alla ska 
ha möjlighet att kunna påverka sina arbetstider. Landstinget har valt att mäta detta i antalet 
heltidstjänster och medelsysselsättningsgrad uttryckt i procent mellan könen. 5) Föräldraskap 
där det satta målet är att båda könen ska ha rätt till lika möjlighet till föräldraledighet samt 
vård av barn(VAB). Mätningen sker här på möjlighet att kombinera arbete, familj och fritid 
för medarbetare oavsett kön. 6) Minskad ohälsa och lägre sjukfrånvaro där NLL har som mål 
att minska sjukfrånvaron för både män och kvinnor. Mätningen görs på sjukfrånvaro uttryckt i 
procent av ordinarie arbetstid separat för män och kvinnor och därefter en differens mellan 
dessa kön. 7) Sexuella trakasserier där alla arbetsplatser ska vara fria från sexuella trakasserier 
är landstingets mål. Mätning görs genom enkätundersökning till medarbetare för att få fram 
en procent av populationen som anser att det förekommer sexuella trakasserier på 
arbetsplatsen. 
 
Vad som redovisas i dessa rapporter sammanställs i tabell 4. 
 
Miljöfaktorer 
 

 

Energi 
 

Värmeanvändningen ink. Elvärme i kWh/m2 har minskat från 2009 med 16. 
Total elanvändning ink. Elvärme i kWh/m2 har minskat med 7. 

Transport 
 

Andel leasade miljöfordon för persontransporter (%) enligt definitionen från 2014 var 3 %. 

Andel leasade miljöfordon för persontransporter (%) enligt den äldre miljöfordonsdefinitionen var 90 %. 

Tjänsteresor med bil (fordonsmil) var en minskning på 27 % från 2009. 
Bränslevolymen har minskat med 20m2 jämfört med 2013. 
Tjänsteresor i fordonsmil har minskat med 20,5 % sedan 2012 
Sjukresor har ökat med 1 % från 2013, där antal person-mil med taxi har minskat med 0,6 %,  
Tågresorna har ökat med 36 %, bussresorna har minskat med 2 %. 
Resor med reguljärt flyg har ökat 2,9 % från 2013. 
Bussresorna har ökat med 29 % sedan 2011. 
Videokonferenser har ökat från införandet, men stagnerat lite efter 2013 och ligger på ca 20 000h under 
2014. 
Varutransporterna är oförändrade år till år med ca 60 000 fordonsmil per år.  

Produkter  
Kemikalier och 
kemikalier i varor 

Användning av flytande rengörings- och desinfektionsmedel har ökat med 20 % sedan 2009. 
De samlade koldioxidutsläppen från energianvändning, transporter och lustgas har stagnerat på drygt 
20 000 ton. Minskningen från 2013 var en procent.  

Livsmedel Andel ekologiskt producerade livsmedel (varuvärde av totala inköp i %) har ökat med 14,7 % sedan 
2009.  

Läkemedel och miljö Utsläpp av lustgas i kg har minskat med 1400 sen 2010. 

Klimatpåverkan från medicinska gaser (kg CO2-ekv/inv) har minskat med 1,4 från 2009. 

Avfall Den totala avfallsmängden har sedan 2010 ökat med 100 ton.  
Materialåtervinningsgraden är som föregående år 27 procent. 
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Kostnaderna för landstingets ordinarie avfallshantering 2014 är 4,1 mkr för de landstingsägda 
byggnaderna varav 2,1 miljoner för sjukhusen. Totalkostnaden har ökat med 200 tkr i jämförelse med 
2013. 
Sjukhusens farliga sjukvårdsavfall har ökat med 23 % från 2013. 
Volymen på återbruken har ökat succesivt år till år och under 2014 såldes 65 ton metallskrot och 6,8 
ton batteriskrot. 

Sociala faktorer  
Folkhälsa  
Barn Fler barn får uppleva en tobaksfri livsstart då andelen föräldrar som röker minskar överlag i länet.  

En fortsatt lägre andel barn i länet ingår i familjer med ekonomiskt bistånd. 

Gymnasieresultaten samt närmaste åren efter ligger länet sämre till än riket.  
Det psykiska välmående bland unga flickor visar tendenser på att minska samtidigt som gruppen som 
ofta eller alltid är ledsen och nedstämd är jämförelsevis hög. 
Självmordsfrekvensen bland unga kvinnor under senaste åren visar på en sakta ökning. Bland unga 
män i länet har självmordsfrekvensen minskat.  
Bruk av alkohol och tobak visar en minskning. Även bruk av alkohol, rökning och snusning har 
minskat. 
Övervikt och fetma, läskdrickande, fysisk aktivitet och fysisk inaktivitet bland pojkar har en andel 
med övervikt och fetma samt ett läskdrickande visat sig öka med åren.  
Klamydiafallen i länet ökar för tredje året i rad. 

Vuxna Medellivslängden i länet ligger under rikets genomsnitt för både män och kvinnor.  
Den vanligaste dödsorsaken bland män i länet är hjärt- och kärlsjukdomar  
Bland kvinnor gäller att tumörer är vanligaste dödsorsaken  
Långvarig sjukdom och värk är vanligare i länet än i riket bland framförallt kvinnor.  
Bland män har självmordsfrekvensen ökat senaste åren. 

Äldre Brukarundersökningar visar att hemtjänsten i länets kommuner överlag får gott betyg. 
Sociala aktiviteter har ökat med åren. 
Vanligaste dödsorsaken är hjärt- och kärlsjukdomar visar statistik med åren. 

Jämställdhet  
Ledarskap Andel av personerna i den högsta ledningsgruppen som är kvinnor har ökat med 6 % från 2013. 

Yrke Av de totala yrkesgrupperna har det skett en minskning på 4 % från 2013 där varken kvinnor eller 
män har färre än 40 procent eller fler än 60 procent av de anställda. 

Lön Arbetet mot en jämnvisande lön för män och kvinnor har förbättrats med 2 % från 2013.  
Arbetstid Andel heltidstjänster för kvinnor i relation till andel heltidstjänster för män har förbättrats med 0,6 % 

från 2013. 
 

Föräldraskap Antal föräldradagar kvinnor tar ut i genomsnitt förhållande till hur många föräldradagar män tar ut 
har antal dagar minskat med 6 från 2013. 

Minskad ohälsa och 
lägre sjukfrånvaro  

Skillnaden mellan män och kvinnors långtidssjukfrånvaro har minskat med 0,1 % från 2013.  

Sexuella trakasserier  Andel som upplever kränkning och sexuella trakasserier har ökat med 1 % från 2013. 
Ekonomiska Faktorer  

Stark ekonomisk 
hushållning 
 

Kostnadseffektiv produktion 
Kostnadseffektiv verksamhet 
Läkemedelsinvesteringar 
Budget 

 
Tabell 4: Redovisade aktiviteter, Norrbottens läns landsting. 

 

4.2.2 Utfört hållbarhetsarbete inom Norrbottens läns landsting 
Detta avsnitt kommer att belysa hur Norrbottens läns landsting arbetar hållbarheten i 
verkligheten, samt uppnår hållbara styreffekter. Detta i perspektiv från miljöledare, 
utvecklingsledare och medarbetare.  

4.2.2.1 Miljöledarens perspektiv 
I intervju med Bertil Frankkila, miljöledare på NLL anser han att hållbarhetsarbetet mot en 
hållbarare region ökat markant. Detta då intresset generellt sett har ökat i samhället då folk 
verkar mer miljömedvetna när dem står inför olika val anser Frankkila. Vidare förklarar han 
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att en annan bidragande faktor till att hållbarhetsarbetet för miljön förbättrats är på grund av 
det ökade trycket från allmänheten och intressenter på offentlig verksamhet. 
 
Frankkila berättar att landstinget inte implementerar GRI. Han vill därefter inte gå in djupare 
om varför ramverket inte tillämpas men menar att CSR utgör det strategiska underlag, 
tillsammans med norrbottningarnas förväntningar, för miljöarbetet. Landstingets riktlinjer blir 
istället norrbottningarnas påtryckningar och han förklarar att det är främst dessa som är 
landstingets uppdragsgivare.  
 
 
När det kommer till styrsystem och dess styreffekter så nämner Frankkila att det råder ett 
tydligare styrsystem i dagsläget som utgår från den politiska strategin med efterföljande 
uppdrag inom olika hållbarhetsområden, vilka överensstämmer med landstingets satta vision 
och strategi. Dessa följs sedan upp kontinuerligt i del- och årsrapporterna för att visa 
effekterna utav arbetet. 

4.2.2.2 Utvecklingsledarens perspektiv 
Tanya Jendersen, utvecklingsstrateg på NLL anser att arbetet mot en mer rättvis och jämställd 
samhälle har utvecklats under åren. Framförallt så märker man att frågorna/kontexten kring 
ämnet kommer allt oftare upp på agendan för företag än tidigare.  
 
Jendersen förklarar att själva hållbarhetsarbetet för landstinget är noggrant inskrivet i 
styrsystemet där specifika mål, mått, analys, uppföljning på kön, ålder, geografi och så vidare 
tas upp och följs upp kontinuerligt. Hon förklarar vidare att när det finns i styrsystemet så 
ökar möjligheter till hållbarhetsarbete och att det faktiskt görs ordentligt. Landstingets hela 
verksamhet styrs med ett BSC där de använder sig av fem perspektiv: medborgare, 
verksamhet, kunskap och förnyelse, medarbetare och ekonomi. 
 
Landstinget har tillsatt en övergripande strateg som enbart ansvarar för att målområdena finns 
med i planeringen och följs upp. Vid frågan om de framtagna måtten är svåra att tolka svarar 
hon att det kan vara svårt att förstå måtten på ett överskådligt lättillgängligt sätt. Måtten är 
framtagna från landstingets vision och strategi som man sedan har brutits ner i de olika 
divisionsplaneringarna och verksamhetsplaneringarna.  
 
Underlaget till denna jämställdhetsrapport förklarar Tanya baserar sig på uppgifter från 
landstingets personalsystem. Uppgifterna följer sedan Nyckeltalsinstitutets definitioner 
avseende den nationella beräkningen av systemet JÄMIX som är den styrande indikatorn för 
landstingsstyrelsens delmål. Vid mätningen så utgår man från ett så kallat ”utgångsvärde”, 
som är förra årets uppmätta värde som man sedan jämför med ett så kallat ”nuvärde” som 
Tanya förklarar är det värde som man fått fram i år.  

4.2.2.3 Medarbetarperspektiv 
Även två anonyma medarbetare inom Norrbottens läns landsting har agerat respondent för 
studien. En av medarbetarna arbetar inom IT-enheten inom Norrbottens läns landsting och 
den andra på Sunderby sjukhus. 
 
Tabell 5 visar en sammanställning av aktiviteter som görs baserade på intervjuerna. 
 
Miljöfaktorer 
 

 

Energi 
 

Energieffektivisering av belysning  
Uppgradering av motorvärmare med tidsinställningar 
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Byte till energieffektiva LED-armaturer  
Energiutredning gjord för ventilationssystem 
Stänger av datorer istället för viloläge 

Transport 
 

Driver en gemensam förvaltning av videoplattformen tillsammans med länets kommuner,  
Kommunförbundet och IT Norrbotten.  
Installerar ministudios samt stora videostudior för videokonferenser. 
Inleasing av energisnåla fordon. 

Mer planering för samåkning till olika aktiviteter. 

Produkter  
Kemikalier och varor Upphandlingsmallar med LCC (livscykelkostnader) så att energiförbrukningen kan vägas in vid 

upphandling av energikrävande utrustning.  
Tillämpat försiktighets- och produktvalsprincip.  
Särskilda riktlinjer för landstingets kemikaliehantering har tagits fram.  
Etablerat städmetoder som reducerar kemikalier. 
Anskaffning av ångtvättar för att arbetsmiljömässigt underlätta rengöring. 

Kravspecifikationer för upphandling.   

Livsmedel Upphandling av miljöanpassade produkter & varor så lång det är möjligt. 
Läkemedel och miljö Bidragit till att ersätta många farliga kemikalier i vårdens varor.  

Effektivisering av lustgasanläggningarna. 

Avfall En överblick av riktlinjerna av det farliga avfallet har gjorts. 
Sociala faktorer  
Jämställdhet  
Ledarskap Införande av ledarskapsprogram för blivande, rutinerade och nuvarande ledare. 

Yrke Stöd i HR och annan administration(arbetsmiljö, metoder, rutiner etc.).  
Ser över annonsmallar så att de är så normbreddande som möjligt. 
Deltar med både kvinnor och män på personalmässor/utbildningsmässor, som visar killar som städar, är 
sjuksköterskor, tjejer som är kirurger etc. 

Lön Granskar och säkrar lika lön oavsett kön, samt vid ”fel” tillsätter medel för att justera. 
Föräldraskap Utdelning av böcker till alla gravida i länet om jämställt föräldraskap som på sikt skapar hållbarhet om 

föräldrar delar på det obetalda hem- och omsorgsarbetet.  
Sexuella trakasserier  Återkommande undersökning. 
Ekonomiska 
Faktorer 

 

Stark ekonomisk 
hushållning 

Strävar efter att hålla budget.  

 
Tabell 5: Utförda aktiviteter, Norrbottens läns landsting. 

 
En av medarbetarna förklarar att attityden mot hållbarhet och allt vad det innebär har ökat 
med åren. Vad medarbetaren menar är att om man vill vara en del av hållbarhetsarbete är det 
bara en själv som kan sätta stop för det. Det kan vara så små saker som att släcka lyset efter 
sig, stänga av datorn, ta bussen, tänka ekologiskt samt handla närproducerat. Personligen 
försöker medarbetaren att tänka på det dagligen, även utanför tjänst.  
 
När det kommer till utbildningar och konferenser inom hållbarhet är medarbetarna osäkra om 
det genomförs sådana inom landstinget, men vet att varje år vecka 38 genomförs det så 
kallade SEE-veckan där landstinget deltar och där anställda kan medverka eller bara lyssna på 
föreläsningar om hållbarhet inom olika kategorier.  “- det kan vara allt mellan att dela ut 
tandborstar för barn till föreläsningar om miljöutsläpp”.  
 
Inom jämställdhetsarbetet sker det en stor satsning där landstinget har heltidsanställda som 
enbart jobbar kring utsatta mål hävdar de båda medarbetarna, som också anser att arbetet går 
framåt. Vad arbetet exakt går ut på kan medarbetarna inte svara på rak arm, men vet att 
jämställdhetsredovisningar upprättas som man enkelt kan få tag på samt att man för nått år 
sen infört återkommande träffar där man kan vara med och diskutera sina idéer, tankar och 
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åsikter för jämställdhetsarbetet. Vidare anser medarbetarna att arbetet mot en mer 
könsfördelning inom landstinget verkar vara en av de intressantare frågorna som man jobbar 
med. Detta framkommer tydligt vid öppna dialoger mellan arbetskamrater.  
 
Att landstinget har nolltolerans mot mobbning, trakasserier och sexuella påhopp ses som en 
självklarhet anser medarbetarna. Medarbetarna tror inte heller att det förekommer under 
landstingets tak då detta är något som medarbetarna själv inte stött på.
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5 ANALYS 
Denna del av uppsatsen är ägnad till att analysera insamlad data och knyta denna till teori. 
Detta för att besvara studiens syfte. Analysen kommer att börja med att beskriva och 
analysera hur de två landstingen redovisar hållbarhet. Därefter kommer analysen att riktas 
till att besvara frågan ’’om landstingens redovisning av hållbarhet är i enlighet med deras 
hållbarhetsarbete’’. Analysen kommer även att beröra huruvida hållbara styreffekter uppnås 
i landstingen. Avsnittet avslutas därefter med en avslutandereflektion.  
 
5.1 Hur redovisningen sker 
Som studiens empiri antyder redovisar offentligt finansierade organisationer hållbarhet på 
olika sätt. Deras hållbarhetsredovisningar är inte kompletta då inte alla aspekter är integrerade 
i en enhetlig rapport för hållbarhet. Detta går emot GRI:s riktlinjer G4, som förespråkar 
koncentrerade och tydliga rapporter (GRI, 2013). Vissa delar verkar även prioriteras vid 
redovisning av hållbarhet. I RÖLs fall är det miljödelen, vilket även tycks motsvara 
redovisning enligt G4, i och med att det som redovisas i princip är synonymer med G4:s 
föreskrifter (GRI 2013). I NLL prioriteras miljö och sociala faktorer, vilka tycks motsvara G4 
trots att de hävdar att G4 inte har tillämpats. Förklaringen till detta ligger rimligtvis i att NLL 
utgår från CSR i deras hållbarhetsarbete. G4 är nämligen upprättat utifrån CSR 
(Globalreporting, 2015). Det kan även bero på att de styr med ett BSC. Detta gör att 
hållbarhetsmåtten måste vara instrumentella och konkreta (Songini & Pistoni, 2012). 
Konkreta redovisningar är nämligen en del av G4 (GRI, 2013). NLL tycks även i större grad 
anpassa hållbarhetsarbete efter dess lokala intressenter. Detta gör  även RÖL,, men inte i lika 
stor utsträckning som NLL.  
 
De andra delarna av hållbarhetsredovisningen utgår inte från G4. Det finns dock vissa likheter 
mellan G4 och hur RÖL har formulerat sina sociala mål. Exempelvis nämner G4 att 
sysselsättning, kompetensutveckling, jämställdhet och hälsa är aktuella faktorer inom den 
sociala kategorin, vilka även redovisas. Den ekonomiska kategorin av hållbarhet tycks 
redovisas sparsamt i båda offentligt finansierade organisationerna. De redovisar i princip 
endast den ekonomiska prestationen, vilket är en faktor i G4 (GRI, 2013), samt hur de håller 
sig inom budgeten, vilket härrör mål om att hushålla med ekonomin. Utöver det har den 
ekonomiska redovisningen lite gemensamt med G4. Detta stödjer till viss del Westermarks 
(2015) forskning att de offentligt finansierade organisationerna inte helt och hållet redovisar 
enligt G4. Vissa delar av den hållbara redovisningen tycks vara upprättade efter G4, 
exempelvis RÖLs miljöredovisning. Förvisso liknar NLLs hållbarhetsredovisning G4, men 
det beror på andra faktorer. 
 
Trots att hållbarhetsredovisning enligt G4 är ett tvång på grund av lagstiftning, så tycks de 
offentligt finansierade organisationerna inte beakta riktlinjerna fullt ut. En förklaring till detta 
kan vara komplexiteten med riktlinjerna, vilket är konsistent med Borglund, Frostenson och 
Windells (2010) studie. En annan anledning som försvårat detta kan tänkas vara den 
långsamma mognadsprocessen som upplevs inom organisationerna, det vill säga att det tar 
långt tid för landstingen att implementera G4. Då de ändå inte tycks följa lagstiftningen om 
G4, varför redovisar de hållbarhet överhuvudtaget. Svaret kan finnas inom legitimitets- och 
institutionell teori. Som alla andra organisationer måste de offentligt finansierade 
organisationerna anpassa sig till samhället för överlevnad (Gray m.fl., 1996). De offentligt 
finansierade företagen måste rimligtvis då legitimera sig för att få samtycke med samhället 
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där de är verksamma. Ett sätt att göra detta på är genom att redovisa hållbarhet (Gray m.fl., 
1996), vilket de offentligt finansierade organisationerna då gör. Genom att till exempel 
redovisa hälsa, kompetensutbildning och jämställdhet får organisationerna de viktiga resurser 
som de behöver (Dowing & Pfeffer, 1975).  
 
Alla offentligt finansierade organisationer verkar dock inte anpassa redovisningen på samma 
sätt. NLL tycks lägga stor vikt på det lokala samhället när det kommer till att arbeta och 
redovisa hållbart. De tycks tolka CSR till förmån för samhället. Enligt institutionell teori är 
detta en trend bland organisationer då det gör att organisationer blir mer homogena, detta 
genom anpassning för samhälle och regler (Nygaard, C., Bengtsson, L., och Johansson, G. 
2002). RÖL lägger istället nästan all vikt på G4 när det kommer till redovisning av miljö, 
medan socialt och ekonomiskt läggs all vikt på intressenterna.   
 
Genom att jämföra tabell 3 och tabell 5 är det möjligt att se skillnader i hur de två landstingen 
redovisar när det kommer till områden och aspekter inom dessa. Miljökategorierna i de både 
landstingen tycks inte skilja sig åt nämnvärt, även fast att RÖL tillämpar G4-redovisning på 
denna del. Det som kan utläsas från RÖL att de till skillnad från NLL redovisar hur deras 
organisation är anpassad för hållbarhet.  
 
När det kommer till den sociala kategorin är skillnaden mellan de två landstingen dock större. 
NLL delar upp den sociala kategorin i två delar, folkhälsa och jämställdhet. Dessa två delas 
sedan ned i mindre områden. Det förstnämnda området delas ned i barn, vuxna och äldre, 
medan jämställdhet delas ned i ledarskap, yrke, lön, arbetstid, föräldraskap, minskad ohälsa 
och lägre sjukfrånvaro, samt sexuella trakasserier. RÖL redovisar istället folkhälsa, god vård, 
tillväxt och bildning, insyn och demokrati, samt kompetensförsörjning. RÖL tycks täcka ett 
större spektra än NLL men generellt sett tycks RÖL:s aspekter vara relativt diffusa i 
jämförelse med NLL:s. Exempelvis: redovisar RÖL aspekten: likabehandling med avseende 
på etnicitet och funktionshinder och hävdar att de verkar inom aspekten. NLL redovisar 
istället precist hur resultatet av deras sociala arbete. Det vill säga, procentuella skillnader 
mellan kön i form av lön, föräldraledighet och personal i ledningsgrupper. Att denna kategori 
redovisas olika kan möjligtvis bero på att den sociala kategorin är svår att definiera, vilket 
tidigare forskning stödjer genom Axelsson m.fl. (2013).  
 
Den ekonomiska kategorin redovisar de två landstingen i stort sett lika. Generellt sett tycks de 
båda landstingen redovisa att de jobbar för att få en hälsosam ekonomi, där 
kostnadsbesparingar i olika former är centralt.  
 
5.2 Redovisning kontra arbete 
Genom att studera sammanställningar av vad som redovisas och vad som görs inom 
hållbarhet är det möjligt att se vad som redovisas i relation till vad som görs inom de 
offentligt finansierade organisationerna. Om de manipulerar själva utfallet av måtten har vi 
ingen möjlighet att se, men man kan se om de i grova drag jobbar inom samma kategorier 
som redovisas. Eftersom att det som redovisas till stora delar återfinns i det som görs finns det 
rimligtvis ingen anledning att tro att båda landstingen redovisar något annat än vad som 
faktiskt görs. Detta är då med andra ord motsägande mot tidigare forskning. Westermark 
(2015) menar att offentligt finansierade organisationer redovisar hållbarhet för sakens skull, 
vilket varken har med G4 eller med hållbarheten att göra. Genom att återkoppla detta till den 
första analysmodellen (se figur 7) ser förhållandet rimligt ut, att offentligt finansierade 
organisationer redovisar hållbarhet i enighet med vad som faktiskt görs. Dock varierar 
hållbarhetsredovisningen enligt G4. 
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Figur 7: Återkoppling till den första analysmodellen som redovisades i avsnitt 3.7. 
 
5.3 Hur uppnås hållbara styreffekter 
Det finns även skillnader i hur offentligt finansierade organisationer uppnår hållbara 
styreffekter. NLL använder ett fullt utvecklat BSC, medan RÖL håller på att implementera ett 
styrsystem som liknar ett BSC. Systemet kallas för StratSyss och har samma egenskaper som 
ett BSC, nämligen: balanserad uppföljning, parallell mätning mellan hållbarhets- och 
organisationens ordinarie prestationsmått, samt brukning av enhetliga mått för strategin i 
nedåtgående led i organisationen (Anthony m.fl., 2014).  
 
Tidigare forskning tyder på att det är möjligt att integrera hållbarhet genom BSC på olika sätt. 
Denna studie antyder att de två offentligt finansierade organisationerna gör detta i enlighet 
med tidigare forskning. Detta genom Deegans (2001) eller Epsteins (1996) sätt, det villa säga, 
att implementera hållbarhet inom organisationens befintliga perspektiv eller att ett 
hållbarhetsperspektiv skapas inom organisationens befintliga BSC. Att det antagligen ser ut 
på detta sett beror framförallt på att organisationerna använder sig använder ett och samma 
BSC för hela verksamheten. Studien har således inte hittat några underlag för att bekräfta om 
organisationer skapar ett separat BSC för hållbarhet, det vill säga sättet som Figge m.fl. 
(2001a, 2001b) förespråkar. 
 
På en mer konkret nivå fungerar styrningen på ett likvärdigt sätt för de offentligt finansierade 
organisationerna. Detta kan beskrivas utifrån styrningens mest fundamentala delar (Anthony 
m.fl., 2014): integrering av hållbarhet i vision och strategi, som sedan operationaliseras till 
relevanta hållbarhetsmått som sedan följs upp. Detta i samband med delårs- och 
årsrapporterna. Det har dock visat sig att RÖL sociala mått är relativt konkreta då de utgörs av 
mest handlingsplaner och inte konkreta mått. På de sociala måtten är skillnaden som störst 
mellan landstingen. Vilket antagligen beror på att NLL använt sig av BSC, medan RÖL håller 
på att integrera det. I BSC måste nämligen måtten vara instrumentella för att systemet ska 
fungera (Songini & Pistoni, 2012).  
 
5.4 Avslutande reflektioner 
Efter att ovanstående områden analyserats är det möjligt gå in på om huruvida 
hållbarhetsredovisning har någon effekt på styrning av hållbarhet inom de offentligt 
finansierade organisationerna. Detta i och med att studien till viss del motsäger det som 
Westermark (2015) presenterar i sin studie. RÖL tycks redovisa miljö enligt G4, samt att 
deras redovisning av hållbarhet tycks visa det verkliga hållbarhetsarbetet. Westermark (2015) 
menar att G4 inte bidrar till ökat hållbarhetsarbete, detta eftersom att företaget tolkar G4 fel 
och således redovisar fel. Ytterligare menar Westermark (2015) att organisationernas 
redovisningar inte speglar det verkliga hållbarhetsarbetet.  
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Resultatet av studien tyder på att de undersöka områdena inte helt och hållet är i enlighet med 
tidigare forskning. Det tycks då vara möjligt att G4 gett RÖL hållbara styreffekter när det 
kommer till miljöfaktorerna. Vilket även tycks vara fallet, då medarbetare inom landstinget 
anser att hållbarhetsarbetet har ökat. Detta betyder att om offentligt finansierade 
organisationer teoretiskt sett kan få hållbara styreffekter om de uppfyller dessa två faktorer, 
det vill säga: rätt tolkning av G4, samt att redovisning av hållbarhet motsvarar det som 
faktiskt görs. Med andra ord innebär detta även att G4 och hållbarhetsredovisningen har 
påverkan på organisationens arbete och således att MEMA tycks fungera. Detta illustreras av 
figur 8. 
 

 
 

Figur 8: Hållbara styreffekter av GRI – G4. 
 
Den andra offentligt finansierade organisationen som undersökts, det vill säga NLL, tycks 
dock delvis bevisa att G4 inte är det mest effektiva sättet för att få hållbara styreffekter, vilket 
Westermark (2015) som sagt hävdar. Hållbarheten i NLL tycks också ha ökat även fast att 
landstinget inte direkt implementerat G4-redovisning. En av medarbetarna kunde dock inte 
riktigt svara på rak arm huruvida de jobbar med jämställdhet, vilket kan tyda på att den 
hållbara styrningen inte riktigt fungerar inom den kategorin. NLL redovisar dock de sociala 
måtten på ett bättre sätt, det vill säga, mer konkret och instrumentellt. Som sagt beror detta 
antagligen på att de styr med ett BSC. Förvisso är miljömåtten inom RÖL instrumentella och 
konkreta men den långa mognadsprocessen som antagligen beror på tolkningssvårigheter av 
G4 verkar göra det krävande och komplext att framkalla hållbara styreffekter. Att NLL 
uppnår hållbarhet på ett effektivare sätt beror dels på detta, vilket de uppnår genom en 
kombination av tillämpning av BSC och att de utformar sin hållbarhetsstyrning efter CSR och 
samhället. Styrningen sker då istället från toppen och inte från botten. Detta illustreras av 
figur 9. 
 

 
 

Figur 9: Illustration där en kombination av tillämpning av BSC och utformning av 
hållbarhetsstyrning efter CSR och samhället visas. 
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6 SLUTSATS  
I denna del av rapporten presenteras studiens slutsatsert. Slutsatserna om landstingens 
hållbarhetsredovisningar, G4 och styreffekterna grundar sig från de tidigare framtagna 
teorierna och empiri. Därefter tas författarnas egna tankar upp. Avslutningsvis ges förslag 
till fortsatt forskning. 
 
6.1 Studiens övergripande slutsats 
Studien har kommit fram till att offentligt finansierade organisationer redovisar hållbarhet på 
olika sätt, där hållbarhetsrapporterna inte är enhetliga, utan består av separata delar beroende 
område. De två undersökta landstingen redovisar mestadels inte enligt G4, det finns dock 
undantag när det kommer till vissa delar, exempelvis miljö. Det har dock visat sig att de två 
offentligt finansierade organisationerna upprättar hållbarhetsredovisningar som är i likhet med 
G4-riktlinjerna. I fallet där detta noterades använde sig organisationen av ett BSC, där 
hållbarhet var integrerat i verksamhetens ordinarie perspektiv. Hållbarheten influerades av 
CSR som tolkades till det lokala samhället. Denna integrering av hållbarhet genom BSC 
möjliggör att hållbarhetsarbetet syns hela vägen till hållbarhetsredovisningen. 
 
Varför de offentligt finansierade organisationerna i princip inte redovisar enligt G4 tycks bero 
på att det tar lång tid för organisationerna att anpassa sig till de komplexa riktlinjerna. Istället 
redovisar de hållbarhet efter samhällets syn angående hållbarhet. Detta i syfte att få resurser 
till verksamheten. Studien har även visat att de två offentligt finansierade organisationerna 
som har undersökts tycks redovisa hållbarhet på ett relativt likartat sätt när det kommer till 
den miljömässiga och ekonomiska kategorin. Organisationer verkar dock redovisa den sociala 
kategorin på olika sätt. Vilket möjligtvis kan bero på att den sociala kategorin är svår att 
definiera. 
 
När det kommer till hur offentligt finansierade organisationer försöker uppnå hållbarhet 
verkar det vara en trend att implementera hållbarhet inom verksamhetens BSC. En av de 
undersökta organisationerna tycks implementera hållbarhet genom att dela ned 
hållbarhetsmått i organisationens redan existerande perspektiv inom dess BSC. Då en av de 
undersökta organisationerna inte hade applicerat sitt BSC ännu sågs stora skillnader mellan 
organisationerna på de sociala måtten. I organisationen där hållbarheten var integrerad i ett 
BSC var de sociala måtten instrumentella och konkreta, medan i den andra organisationen 
hade de inga riktiga mått. Istället hade de relativt diffusa mål och handlingsplaner.   
 
Vår studie har visat att styrningen verkar ske på ett likvärdigt sätt mellan de offentligt 
finansierade organisationerna (förutom för det sociala), genom att utgå från den hållbara 
visionen, för att sedan operationaliseras till relevanta hållbarhetsmått. Uppföljningen skedde i 
samband med delårs- och årsredovisningar.  
 
Studien visar även att det i grova drag inte finns några tvivel för huruvida offentligt 
finansierade organisationer redovisar hållbarhet kontra vad de faktiskt gör. Detta motsäger 
tidigare forskning vilket i samband med det faktum att det finns delar som redovisas rätt 
enligt G4, gör det teoretiskt möjligt att G4 ger hållbara styreffekter i dessa fall. Hållbarheten 
tycks även ha ökat i detta fall. Det noterades dock även i studien att hållbar styrning via ett 
BSC har samma effekt, detta i kombination med en hållbar anpassning till CSR och 
samhället. Frågan är om inte detta sätt egentligen är att föredra, eftersom att det finns mycket 
problematik kring G4 som gör att önskade styreffekter inte uppstår.  
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6.2 Förslag till fortsatt forskning 
Denna studie kom fram till att GRI implementeras till viss del inom landstingen och att det 
kan ha att göra med att riktlinjerna är för komplexa och svårtolkade, skulle det vara intressant 
att undersöka andra offentligt finansierade organisationer för att se om ifall det finns likheter 
med vår studie. 
 
Det skulle även vara aktuellt i fortsättningen att undersöka huruvida G4 möjliggör hållbara 
styreffekter inom de offentligt finansierade organisationerna, samt om det finns fler faktorer 
som påverkar huruvida G4 fungerar. En motsvarande undersökning borde även göras för att 
besvara om hållbarhet kan integreras i organisationers BSC och därmed erhålla hållbara 
styreffekter. 
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I 

Bilaga 1: Intervjuguide 
Medarbetare inom landstingen  
 
Märker ni att hållbarhetsarbetet har ökat de senaste åren?  
Om ja:  på vilket sätt?  
Om nej: vad tror du det beror på?  
 
Vad gör ni specifikt för att vara hållbara? 
 
Vad gör ni för att vara hållbara inom följande miljöområden områden: 
Örebro: 1) Energi, 2) resor och transport, 3) läkemedel, 4) kemikalier, 5) avfall och 
återvinning, 6) livsmedel, 7) produkter, 8) organisation för hållbarhet. 
Norrbotten: 1) Energi, 2) Transport, 3) Produkter  
 
Vad gör ni för att vara hållbara inom följande sociala områden: 
Örebro: 1) Folkhälsa, 2) God vård, 3) Tillväxt och bildning, 4) Insyn och demokrati, 5) 
Kompetensförsörjning 
Norrbotten: 1) Ledarskap, 2) Yrke, 3) Arbetstid, 4) Föräldraskap, 5) Ohälsa, 6) Lön, 7) 
Sexuella trakasserier, 8) Folkhälsa   
 
Samarbetar ni med andra aktörer för att öka hållbarheten?  
Om ja:  på vilket sett? 
 
Hur anser ni att landstinget arbetar för att uppehålla god ekonomisk hushållning?  
 
Känner ni att er hållbarhet förbättras, m.a.o., anser ni att era hållbarhetsmått förbättras? 
Om ja:  vad tror ni att det beror på? 
Om nej:  varför förbättras det inte? 
 
Till vilken grad anser ni att ni följer era hållbarhetsmått? 
 
Är det svårt att tolka hållbarhetsmåtten? 
 Om ja:  Vad beror det på? 
 
Anser ni att era hållbarhetsmått är knutna till er strategi och vision? 
Om ja:  Hur då? 
 
Upplever ni ert hållbarhetsarbete motsvarar era hållbarhetsmål? 



 
 

II 

 
Bilaga 2: Intervjuguide  
Hållbarhetsansvariga inom landstingen 
 
Märker ni att hållbarhetsarbetet har ökat de senaste åren?  
Om ja:  på vilket sätt?  
Om nej: vad tror du det beror på?  
 
Hur upprättar landstinget hållbarhetsmått? 
 
Hur beaktas intressenterna i upprättandet av hållbarhetsmålen? 
 
Hur upplever ni GRI:s riktlinjer?  
  Medför dessa tolkningssvårigheter?  
  Medför de problem? 
 
Vad gör ni för att vara hållbara inom följande miljöområden områden: 
Örebro: 1) Energi, 2) resor och transport, 3) läkemedel, 4) kemikalier, 5) avfall och 
återvinning, 6) livsmedel, 7) produkter, 8) organisation för hållbarhet. 
Norrbotten: 1) Energi, 2) Transport, 3) Produkter  
 
Vad gör ni för att vara hållbara inom följande sociala områden: 
Örebro: 1) Folkhälsa, 2) God vård, 3) Tillväxt och bildning, 4) Insyn och demokrati, 5) 
Kompetensförsörjning 
Norrbotten: 1) Ledarskap, 2) Yrke, 3) Arbetstid, 4) Föräldraskap, 5) Ohälsa, 6) Lön, 7) 
Sexuella trakasserier, 8) Folkhälsa   
 
Hur anser ni att landstinget arbetar med ekonomisk hållbarhet?  
 
Känner ni att er hållbarhet förbättras, m.a.o., anser ni att era hållbarhetsmått förbättras? 
Om ja:  vad tror ni att det beror på? 
Om nej:  varför förbättras det inte? 
 
Hur jobbar ni för att uppnå hållbara styreffekter? 
 
Anser ni att era hållbarhetsmål är knutna till er strategi och vision? 
Om ja:  hur då? 
 
Har ni implementerat något nytt styrsystem eller ändrats styrsystemet för att öka 
hållbarhetsarbetet?  
 
 


