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Förord 
Denna uppsats i företagsekonomi är utförd under vårterminen 2013 på 

Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Vi har under en termin samlat in, bearbetat 

och analyserat information som har resulterat i en studie med inriktning på internt 

förbättringsarbete och hållbarhetsredovisning. 

Vi vill rikta ett stort tack till vår kontaktperson Katarina Sjöström på Umeå Energi, som 

har visat ett stort engagemang för ämnesområdet och även tagit sig tid att upprätthålla 

kontakt samt boka möten med våra respondenter. Vi vill även tacka övriga personer i 

ledningen på Umeå Energi för att de avsatt tid och ställt upp på intervju. Vidare har vi 

uppskattat att våra klasskamrater alltid visat sig villiga att svara på frågor som har 

uppkommit under uppsatsens gång samt bidragit till förslag till förbättringar. 
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Sammanfattning 

Omgivningens ökade krav på ansvarstagande och transparens leder till att företag i allt 

större utsträckning väljer att visa hur de arbetar med samhällsansvar och hållbarhet. 

Begreppet hållbar utveckling syftar till att bedriva en verksamhet som inte äventyrar 

kommande generationers behov, och kan sägas utgöra kärnan i arbetet och 

redovisningen av ansvarsfrågor. Att hållbarhetsredovisa innebär att företag, utöver den 

ekonomiska aspekten, även redogör för dess sociala och miljömässiga påverkan på 

samhället. Ett av de mest accepterade ramverken för detta är Global Reporting Initiative 

(GRI), vars grundsyfte är att redovisningen ska bidra till utvecklat hållbarhetsarbete.  

Syftet med studien fokuserar till hur GRI:s riktlinjer kan förbättra arbetet för en hållbar 

utveckling. Vi avser att undersöka fallföretaget Umeå Energis hållbarhetsarbete för att 

se vilka förutsättningar som finns för införandet av en trovärdig hållbarhetsredovisning.  

Uppsatsen genomfördes med fallstudien som forskningsstrategi och datainsamlingen 

bestod av ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer med delar av Umeå Energis 

ledning. Den teoretiska referensramen behandlar forskningsområden som kan hänföras 

till GRI:s riktlinjer, och utgör därför relevans. Studiens slutsatser vilar på vårt deduktiva 

angreppssätt som syftat till att koppla ihop teori med det insamlade intervjumaterialet. 

Vi har även varit öppna för explorativa inslag, vilket kan urskiljas i en mer generell 

modell. 

Umeå Energi har i grunden goda förutsättningar för införandet av en 

hållbarhetsredovisning, med en engagerad ledning och stora ambitioner inom 

miljöaspekten för att nå en hållbar utveckling. Studiens slutsatser visar att Umeå Energi 

bör arbeta mot en gemensam definition av dess samhällsansvar för att få ett mer 

enhetligt arbete inom organisationen och kunna identifiera väsentliga frågor att 

rapportera. En förbättrad dialog med intressenterna bidrar till att Umeå Energi får fokus 

på de viktigaste hållbarhetsfrågorna, och genom att proaktivt arbeta för en 

överensstämmelse mellan samhällets värderingar och företagets, kommer även 

legitimitet att utvinnas. Vidare indikerar studien att tydligare mål inom den sociala 

aspekten kan hjälpa Umeå Energi till mer struktur i arbetet. Vi har även uppfattat att det 

är av relevans att hållbarhetsredovisningens syfte som ett styrverktyg genomsyras i hela 

ledningen för att på så sätt strategiskt kunna sträva mot ett förbättrat hållbarhetsarbete. 

Studien resulterar i en rekommendationsmodell som visar att det är företagets 

värdegrund, intressentdialog och samsyn på syftet med hållbarhetsredovisningen som 

ligger till grund för ökade förutsättningar för införandet av en trovärdig 

hållbarhetsredovisning.  
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1. Inledning 
Vi ämnar i detta inledningskapitel att beskriva problembakgrunden till uppsatsens 

valda ämnesområde genom att ge en introduktion till företagens roll i samhället och 

omgivningens ökade krav på ansvarstagande. Vi redogör sedan för den problematik 

som följer av ämnet och kopplar till hållbarhetsredovisning, där även studiens 

fallföretag presenteras. Detta mynnar ut i vår problemformulering samt syftet som 

ligger till grund för studien. Avgränsningar presenteras samt begreppsförklaring för att 

ge läsaren en bättre förstålelse för vår uppsats. 

1.1 Problembakgrund 
De tre sammankopplade, men oberoende trenderna; jordens minskade resurser, 

omgivningens ökade förväntningar och ökat behov av transparens omdefinierar hur 

företag skapar värde (Laszlo & Zhexembayeva, 2011, s. 29). De senaste åren har en 

intensiv diskussion pågått om etiska frågor i näringslivet, företagens miljöpåverkan och 

sociala roll i samhället. Företag bedöms inte längre endast efter sin förmåga att nå höga 

finansiella vinster, utan alltmer utifrån hur ansvarsfulla de är socialt och miljömässigt. 

Företagens vilja att kommunicera det ansvar de tar har ökat genom omvärldens 

påtryckningar och den utvecklingen har underlättats genom GRI:s 

redovisningsstandarder för hållbarhetsredovisningar. Det har inletts en ny era mot 

hållbart värdeskapande, vilket innebär att värde skapas för aktieägare och övriga 

intressenterna samtidigt.  

Edward Freeman grundande Intressentmodellen 1984, där han menar att företag måste 

identifiera grupper och individer som kan påverka eller blir påverkade av verksamheten, 

för att nå strategiska mål. Vidare vidgade Freeman tankesättet om företagets roll i 

samhället och förklarar att hanteringen av intressentrelationer med exempelvis kunder, 

media och miljöaktivister är nödvändiga för att få en större förståelse för hur de 

samspelar och skapar värde. Han menar att beaktandet av företagets intressenter måste 

ske för att på längre sikt kunna gå med vinst. (Freeman, 2011, s. 7-9) 

Det långsiktiga perspektivet innebär att bedriva en verksamhet som inte äventyrar 

kommande generationers behov, och är grunden för begreppet hållbar utveckling. 

(WCED, 1987, s. 16) Med hållbar utveckling i fokus blir omvärlden och intressenterna i 

organisationens omgivning viktigare än innan. Organisationer har en allt större makt 

och en mer central roll i samhället, då många av företagen idag är större än hela länder 

ekonomiskt sätt (Anderson & Cavanagh, 2000, s. 3). Makt kan därför inte längre ses i 

avskildhet till ansvar och företag kritiseras då det finns ett gap mellan allmänhetens 

förväntningar på dess roll i samhället och företagens faktiska ansvarstagande. Detta 

makt- och ansvarsförhållande är också grunden för organisationers samhällsansvar, som 

fått benämningen CSR (Carroll & Buchholtz, 2000, s. 16-19). För att nå en hållbar 

utveckling blir det därför allt viktigare att företagen tar sitt samhällsansvar. 

Begreppet CSR har länge skapat stor förvirring både i företagsvärlden och bland 

forskare. Detta beror på att många och diffusa definitioner vuxit fram sedan början av 

1950-talet (Carroll, 1999, s. 268-269). För att underlätta företagens förståelse för 

området, kom exempelvis EU-kommissionen 2011 ut med en ny och smalare definition 

av CSR; ”Företagens ansvar för deras inverkan på samhället”. Även denna korta 

definition ger stort utrymme för tolkning, då den inte tydliggör hur långt det 

ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvaret bör sträckas. 
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Insatser i form av nya lagar och riktlinjer samt intresseorganisationers ökade 

möjligheter att påverka, har gjort allmänheten mer medveten om exempelvis global 

uppvärmning, vattenbrist eller sociala missförhållanden, vilket leder till ökade 

förväntningar på att företag möter dessa områden i verksamheten. Som en reaktion på 

detta har engagemanget i sociala och miljömässiga frågor fått en mer central roll i 

företagens verksamheter, dock finns fortfarande en föråldrad syn på värdeskapande 

kvar. Samhällsansvaret ses inte som en integrerad del av organisationen eller inom det 

strategiska arbetet, utan som ett område skiljt från kärnverksamheten (Porter & Kramer, 

2006, s. 2). Porter och Kramer (2011, s. 63-64) menar att det är företagen som måste ta 

det första steget från det kortsiktiga ekonomiska perspektivet, för att föra samhället och 

företagets verksamhet närmare varandra. Vidare argumenterar de för att ett företags 

framgång och välfärd i samhället beror på deras ömsesidiga förhållande, varför de 

rekommenderar att CSR bör involveras i hela organisationens övergripande strategi och 

värdekedja. Att skapa ekonomiskt värde, som i sin tur skapar värde för samhället, är ett 

nytt sätt att nå ekonomisk hållbarhet (Laszlo & Zhexembayeva, 2011, s. 100). 

1.1. 1 Hållbarhetsredovisning 

Idag väljer företag själva hur de arbetar med CSR och huruvida de anser det nödvändigt 

att ansluta sig till speciella koder, redovisningsstandarder och redovisningsmodeller. 

(Grafström et al., 2008, s. 92-94) Kraven från omvärlden på större transparens vad 

gäller CSR-aktiviteterna, har medfört att olika verktyg har arbetats fram, där Global 

Reporting Initiative (GRI) idag är det mest accepterade. GRI är en intresseorganisation 

som har utarbetat riktlinjer för hur en hållbarhetsredovisning kan utformas med hänsyn 

till ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. Riktlinjerna som har arbetats 

fram lägger stor vikt vid företagets intressenter och menar att rapporten ska utformas 

genom att involvera och främja en dialog med de mest relevanta. Syftet med GRI är att 

hjälpa företag med redovisning och målstyrning av hållbarhetsarbetet samt öka 

intressenternas insyn och förståelse för CSR och företagets påverkan på miljön. (G3, 

2006, s. 2-3)  

 

Innehållet i hållbarhetsredovisningen enligt GRI ska bottna i vision och den påverkan 

företaget har på omgivningen, och utifrån detta identifiera de hållbarhetsaspekter som är 

mest väsentliga att arbeta med, mäta och rapportera. De principer som vägleder 

innehållet i hållbarhetsredovisningen utgörs förutom av väsentlighet, även av 

intressehänsyn, hållbarhetssammanhang och fullständighet. (Larsson & Ljungdal, 2008, 

s. 68, 116) Trenden visar på att miljörelaterade frågor, såsom återvinning, 

luftföroreningar och koldioxidutsläpp blir allt mer prioriterade i företagets 

hållbarhetsarbete och utgör en allt större del av innehållet i redovisningen. (Ebbesen, 

Andersson & Elbak, 2012, s. 4)  

 

Varför och vilka hållbarhetsfrågor som rapporteras kan hänföras till vissa faktorer som 

har inflytande på karaktären och omfattningen av hållbarhetsredovisningen. Tidigare 

forskning inom området har undersökt vad som har inflytande på företaggs upprättande 

av en hållbarhetsredovisning. Dessa kan delas upp i tre kategorier; Företagsegenskaper, 

Generella faktorer baserade på företagets kontext och Interna faktorer. (Adams, 2002, 

s. 225) 
 

Den forskning som har bedrivits inom företagsegenskaper har främst undersökt företags 

hållbarhetsredovisning i förhållande till dess storlek eller jämförelse över bransch, där 

resultaten visade på att dessa faktorer har stor inverkan på vilka aspekter och till vilken 



INLEDNING 

 

3 

 

omfattning hållbarhetsredovisningen utformas. (Deegan & Gordon, 1996; Gray et al., 

1995; Hackston & Milne, 1996).  
 

De generella faktorerna som kan hänföras till företagets kontext inkluderar dess 

nationella ursprung, specifika händelser, medias påtryckningar, relationen till 

intressenter samt social, politisk och kulturellt sammanhang (Adams, 2002, s. 224). 

Tidigare forskning inom området har fokuserat på vilken inverkan kontexten har på 

företagens val om att offentliggöra hållbarhetsinformation. (Niskala & Pretes, 1995; 

Roberts, 1992; Brown & Deegan, 1998). Resultaten visade bland annat på att media har 

stor inverkan på vilken information och till vilken omfattning hållbarhetsredovisning 

sker, vilken kan hänföras till att företag söker vinna legitimitet (Brown & Deegan, 1998, 

s. 32-33). 

 

Adams (2002) pekar på att det fortfarande finns bristfällande forskning som berör 

identifieringen av möjliga faktorer som påverkar den interna processen för 

hållbarhetsredovisning och ledningens syn och attityder till att offentliggöra 

information. Adams (2002, s. 228) studie fokuserar till att undersöka hur företag kan ta 

större ansvar genom att redovisa sin etiska, sociala och miljömässiga påverkan. Interna 

faktorer anser Adams är viktiga att undersöka för att identifiera aspekter som påverkar 

upprättandet av en hållbarhetsredovisning (Adams, 2002, s. 227). 

1.2 Problemdiskussion 

1.2.1 Umeå Energi 

Energisektorn står för en stor del av utsläppet av växthusgaser, vilket ger dem ett stort 

delansvar för att nå nationella miljömål samt att arbeta för en hållbar utveckling 

(Naturvårdsverket, 2013) Den stadigt ökade miljömedvetenheten har väckt tanken i 

Umeå Energis företagsledning om att arbeta fram en hållbarhetsredovisning enligt GRI. 

Hållbar utveckling är en central del i Umeå Energis verksamhet, men ännu finns ingen 

rapportering som visar intressenterna vilken påverkan verksamheten har på miljö och 

samhälle och hur ansvarstagandet ser ut. Umeå Energi anser sig även ha problem internt 

med att strukturera upp och prioritera hållbarhetsrelaterade frågor (Grahn et al., 8 mars, 

2013).  

 

Umeå Energi profilerar sig som ett ”grönt energibolag” och bedriver ett modernt 

miljöarbete som tar följande utgångspunkter: Umeå Energis miljöarbete är långsiktigt, 

ska omfatta hela koncernen och drivas aktivt inom företagsledningen och 

miljöorganisationen. (Umeå Energi, 2013, Klimatet och Miljön) Vidare har Umeå 

Energi tre värdeord som lyder ”Enkelhet, Närhet, Ansvar” som ska visa på visionen om 

att ge kunderna en enklare vardag och regionen en hållbar framtid. Dessa värdeord ska 

genomsyra hela verksamheten och omsättas till praktiska handlingar. (Umeå Energi, 

2013, Företagspresentation) Företaget har ett tydligt mål inom klimatfrågan med att 

vara ”Klimatneutrala år 2018”, som innebär att de inte ska ge upphov till något 

nettoutsläpp av växthusgaser. Umeå Energi menar att detta ska fullföljas genom 

övergång till förnybar energiproduktion och försäljning, energieffektivisering och 

klimatkompensation. (Umeå Energi Årsredovisning 2011, s. 6, 12).  

 

Miljöarbetet beskrivs vidare i miljöpolicyn, där bland annat öppenhet med företagets 

miljöpåverkan och miljöarbete tas upp som en viktig del. (Umeå Energi, 2013, Klimatet 

och Miljön) Att Umeå Energi ännu inte har en hållbarhetsredovisning, gör att vi anser 



INLEDNING 

 

4 

 

att det finns stora möjligheter till förbättring både internt med hållbarhetsarbetet och 

kommunikationen till externa intressenter.  

1.2.2 Hållbarhetsredovisningens interna perspektiv 

Den svenska regeringen har tagit initiativ för att främja hållbarhetsarbete och 

rapportering. År 2008 infördes en lag på att de statliga bolagen ska 

hållbarhetsrapportera enligt GRI (Regeringen, 2007). Två år senare genomfördes en 

studie på uppdrag av Näringsdepartementet för att undersöka hållbarhetsrapporteringens 

effekter. Studien koncentrerar sig på förändringar i strukturer och processer i företagens 

arbete med hållbara frågor, och har sin grund i tillämpningen av GRI:s riklinjer. Positiva 

effekter som påvisats är att det har skapat uppmärksamhet och medvetenhet kring 

hållbarhetsfrågor och ökat kunskapsnivån i företaget, samt bidragit till förbättrade 

rutiner för att hållbarhetsredovisa. Slutsatsen av undersökningen är dock att GRI främst 

har stärkt rapportering och redovisning, istället för att förändra det praktiska arbetet med 

hållbarhet eller den organisatoriska strukturen. (Borglund et al., 2010, s. 12-14) Vad 

som är intressant enligt rapportförfattarna Tommy Borglund, Magnus Frostenson och 

Karolina Widell är hur GRI rapporteringen kan användas som ett verktyg för att hjälpa 

företagen i hållbarhetsarbetet. (Borglund et al., 2010, s. 8).  

 

Adams (2002, s. 246) anser att det skulle vara värdefullt att i ytterligare fallstudier 

undersöka processerna som företagen följer vid upprättandet av en 

hållbarhetsredovisning, i syfte att förbättra företagens ansvarstagande. Detta för att i 

framtiden kunna vidareutveckla tillgängliga ramverk för bättre ansvarstagande och 

likväl bättre prestation. 

 

Vår syn på hållbarhetsredovisning kan kopplas till syftet med den här studien. Vi är 

intresserade av hur processen för att uppföra en hållbarhetsredovisning kan vara en 

pådrivande kraft i arbetet för hållbar utveckling, samt uppmuntra till mer öppenhet och 

ärlighet i redovisningen - med syfte att skapa trovärdighet. Vi anser i likhet med ett av 

GRI:s syften att ramverket ska vara ett verktyg för att främja hållbar utveckling i 

samhället, en nytta som vi är övertygande om kan bli större. Vi vill undersöka hur Umeå 

Energi, ett företag som tidigare saknar erfarenhet av hållbarhetsredovisningar, kan 

genomgå en intern förändringsprocess genom tillämpningen av GRI:s riktlinjer. Vi 

anser att det är viktigt att hållbarhetsredovisningen inte blir en reklambroschyr för 

externa intressenter, utan att företag även internt förstår hur de kan använda 

informationen och lära av det. 

För att knyta an till den första meningen i detta inledningsavsnitt; ”jordens minskade 

resurser, omgivningens ökade förväntningar och ökat behov av transparens”, förstår vi 

hur viktigt det är att företag tar ansvar för den påverkan de har på samhället. Utifrån 

tidigare forskning inom området samt ovan nämnde tre delar vill vi visa på hur GRI kan 

spela en central roll i studiens fallföretag, Umeå Energi. 
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1.3 Problemformulering 
Med ovanstående problembakgrund och diskussion har vi kommit fram till följande 

problemformuleringar, som ska utgöra utgångspunkten för studiens fortsatta arbete; 

Hur ser Umeå Energis förutsättningar ut för införandet av en trovärdig 

Hållbarhetsredovisning enligt GRI? 

Hur kan införandet av en Hållbarhetsredovisning enligt GRI förbättra det strategiska 

arbetet för en Hållbar Utveckling? 

 1.4 Syfte 
Syftet med denna fallstudie är att kartlägga hur Umeå Energis arbete för en hållbar 

utveckling ser ut idag med fokus på processen för införandet av GRI i organisationen. 

Processen innebär att vi utgår ifrån GRI:s standardupplysningar och 

redovisningsprinciper avseende innehåll: väsentlighet, intressenthänsyn, 

hållbarhetssammanhang samt fullständighet. Vi avser här att analysera hur arbetet med 

hållbarhet, externt och internt kan förbättras, och utifrån det skapa en trovärdig 

hållbarhetsredovisning. Syftet är dels att Umeå Energi ska kunna dra nytta av denna 

process för att förbättra det strategiska arbetet för en hållbar utveckling samt få större 

acceptans från företagets intressenter genom att redovisa dess prioriterade frågor. Vi har 

även för avsikt att ge ett teoretiskt bidrag för att mer generellt visa på vilka områden 

som är viktiga att beakta för att öka förutsättningarna för införandet av en trovärdig 

hållbarhetsredovisning, och samtidigt förbättra arbetet för en hållbar utveckling. 

1.5 Avgränsningar 
Med anledning av begreppet CSR:s vida användningsområde i organisationer anser vi 

att det är viktigt att visa på de avgränsningar vi gör i denna studie. Vi fokuserar på CSR 

som en del av företags kärnverksamhet och således integrering i strategin. Det faller sig 

därför naturligt att studien inte kommer att beröra relationen mellan CSR och vinst eller 

CSR och marknadsföring. Detta bidrar till att vi inte kommer beröra Greenwashing, ett 

sätt där företag försöker stärka sitt varumärke genom att skapa en bild av att de är 

miljövänliga, genom att exempelvis undangömma eller vinkla information som kan ge 

dem konkurrensfördelar. 

Vi utgår från GRI:s riktlinjer avseende innehåll, eftersom GRI:s riktlinjer avseende 

kvalitet är mer relevanta om företaget redan har upprättat en hållbarhetsredovisning. Då 

Umeå Energi ännu inte har uppfört någon hållbarhetsredovisning fokuserar vi inte heller 

på GRI och vikten av extern granskning för att skapa trovärdighet. 

I studien har vi valt att utgå från ett ledningsperspektiv, vilket innebär att vi inte 

undersöker medarbetarnas åsikter och uppfattningar rörande hållbarhetsredovisning. 

1.6 Begreppsförklaringar 

CSR: benämningen på företagets ansvarstagande i samhället, genom att integrera sociala 

och miljömässiga aspekter i verksamheten. I studien används CSR, Corporate Social 

Responsibilty och företags samhällsansvar synonymt.  

Hållbart värdeskapande/Hållbarhet: värdeskapande som balanserar ekonomiska, 

miljömässiga och sociala värden och som håller över tid. Värdeskapande där hänsyn tas 

till alla företagets intressenter. 



INLEDNING 

 

6 

 

Hållbar utveckling: Utgår från Bruntlandsrapportens definition. som innebär att inte 

äventyra framtida generationers behov till förmån för dagens behov, och vilar på en 

balans mellan den ekologiska, ekonomiska och sociala utmaningen. 

Hållbarhetsredovisning: En redovisning som innebär att mäta och upplysa för hur 

företaget arbetar och tar ansvar för en hållbar utveckling utifrån ekonomiska, sociala 

och miljömässiga resultat och påverkan. Global Reporting Initiative (GRI) är det mest 

accepterade globala ramverket att rapportera enligt.  

Triple Bottom Line: En idé om att företag ska beakta och integrera ekonomiska, sociala 

och miljömässiga aspekter i verksamheten och därför också i redovisningen. 

Uppförandekod: Beskriver riktlinjer för hur ett företag ska bedriva verksamheten utifrån 

ett etiskt, socialt och miljömässigt sätt. Uppförandekoder bygger ofta på FN:s Global 

Compacts 10 principer. 

 1.7 Studiens Disposition 

 

Figuren visar studiens disposition, med 

början i Inledning i kapitel 1 och 

avslutas med kapitel 8, 

Sanningskriterier. Vi visar förutom 

ordningsföljden på kapitlen, även på 

relationen dem emellan.  

Frågeställningen som 

inledningskapitlet mynnar ut i 

återkopplas och besvaras i slutsatsen. 

De Vetenskapliga utgångspunkterna 

innefattar vår kunskapssyn, vilket 

präglar hur vi analyserar och tolkar 

empirin.  

I analysen ligger den teoretiska 

referensramen till grund för våra 

tolkningar av empirin. Studiens 

tillvägagångssätt berör förutom 

insamling av data, även metoden för 

hur denna analyserats. Enligt oss utgör 

Analysen utgör den viktigaste delen i 

uppsatsen och har därför markerats. 

 

Figur 1. Studiens disposition och kapitlens relation



VETENSKAPLIGA UTGÅNGSPUNKTER

 

7 

 

2. Vetenskapliga Utgångspunkter 

Innan vi tar oss an problemställningen ger vi läsaren en insikt om vilka utgångspunkter 

som ligger till grund för studiens valda ämnesområde och dess genomförande. 

Områden som tas upp i detta avsnitt omfattar förutom vårt val av ämne, även 

vetenskapliga utgångspunkter samt förförståelse.  Frågeställningen ligger till grund för 

det angreppsätt studien har, och vi går sedan igenom hur litteratursökning har gått till 

för våra valda teorier och avslutar med källkritik. 

2.1 Ämnesval 
Vi författare har ett gemensamt intresse för hållbart företagande, något som berörts 

mycket översiktligt i vår Civilekonomutbildning vid Umeå Universitet.  Vid val av 

område av fördjupningsämne för uppsatsen ville vi därför ta chansen att öka vår 

kunskap inom ämnesområdet och på ett praktiskt sätt kunna koppla detta till 

näringslivet, genom en fallstudie på Umeå Energi. 

CSR-relaterade frågor är något som har diskuterats i mer än ett halvt sekel och 

begreppet används och visar sig praktiskt bland företag världen över. Omgivningens 

åsikter, attityder och förväntningar på företagande förändras kontinuerligt, där även 

begreppets innebörd följer med i utvecklingen. Vi har sett CSR gå från att vara ett 

välgörenhetsområde, till att bli ett mer integrerat sätt att sköta affärerna. Det är här vi 

tycker CSR är spännande, hur det kan integreras i kärnverksamheten för att kunna 

uppnå både ekonomiska vinstmål och samhällets krav på hållbarhet samtidigt. 

Den praktiska appliceringen av uppsatsen är energibolaget, Umeå Energi. Efter ett 

uppstartsmöte med ledningen visade det sig att de har tankar om att upprätta en 

hållbarhetsredovisning enligt GRI (Grahn et al., 8 mars, 2013). Vi anser att Umeå 

Energi är ett intressant fallföretag i sammanhanget, då de genom verksamhetsaktiviteter 

skadar miljön och klimat men inte i större utsträckning visar hur arbetet med hållbarhet 

ser ut. Umeå Energi har ett flertal hållbarhetsmål, men det är en bristfällig 

kommunikation till intressenter för uppföljningen av dessa. Vidare anser de sig ha 

förbättringspotential gällande utvecklingen av hållbarhetsarbetet (Grahn et al., 8 mars, 

2013). Hållbarhetsredovisning enligt GRI är därför relevant, då det kan hjälpa till att 

strukturera och rapportera hållbarhetsarbete. 

Intresset för ämnesvalet byggdes på då vi i inläsningsfasen av teori och tidigare 

forskning fick ökad förståelse för vilka positiva följder en GRI-rapportering som 

styrningsverktyg och dess svagheter “gap mellan rapportering och förbättrat 

hållbarhetsarbete” som vi önskar undersöka närmare. 

2.2 Syn på vetenskap och kunskap 

2.2.1 Verklighetssyn - Konstruktionism 

Olika förhållningssätt till verkligheten karaktäriserar vår syn på kunskap och vetenskap.  

Det ämne vi studerar kan ses som en social konstruktion, då Umeå Energi är en 

organisation bestående av ledning, medarbetare, externa intressenter och andra aktörer 

som agerar i organisationen. På motsvarande sätt är organisationens strukturer, 

processer, styrverktyg och metoder, exempelvis hur arbetet med CSR och hållbarhet är 

organiserat, skapat av aktörerna. Aktörerna skapar kontinuerligt sociala företeelser 

genom ett socialt samspel och verkligheten är därmed i ständig förändring, en 

verklighetssyn som Bryman (2011, s. 36) benämner som Konstruktionism. Vi menar att 
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världen är konstruerad av människor och att vi därför måste studera hur intervjuobjekten 

uppfattar verkligheten. Vi anser därför inte att verkligheten och omständigheter är ett 

objektivt fenomen, något Bryman (2011, s. 36) benämner som Objektivism, då Umeå 

Energis organisation i stor grad påverkas av aktörerna som grunden för handlande. Det 

här är något vi bär med oss i vår fallstudie av Umeå Energi, där vårt resultat kommer att 

påverkas av den sociala verkligheten, såsom miljö och kultur, som individerna befinner 

sig i.  

2.2.2 Kunskapssyn - Hermeneutik  

Samspelet mellan aktörerna gör att vi behöver tolka det vi undersöker för att skapa 

förståelse. Detta tolkningsperspektiv är vår syn på kunskap, benämnd som hermeneutik, 

och innebär att två personer troligen kommer att uppfatta en företeelse på skilda sätt 

(Ödman, 2007, s. 14). I vår studie utgår vi från en hermeneutisk kunskapssyn, då vi 

avser att skapa en större förståelse för hur hållbarhetsredovisning enligt GRI kan 

förändra Umeå Energis arbete med hållbarhet, genom att undersöka dess förutsättningar 

för införandet. En förståelse för vårt valda problemområde kan endast uppnås genom att 

göra tolkningar av det empiriska materialet. Detta leder till att en studie utifrån denna 

kunskapsteori aldrig kommer att vara helt objektiv eller värderingsfri, som det 

positivistiska synsättet förespråkar (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 41-42). Vår tidigare 

beskrivna förförståelse och tolkningar kommer därför oundvikligen att ha viss inverkan 

på resultatet, då vi inte kan vara fria från att lägga in egna värderingar. Vi anser det 

därför vara viktigt att ge läsaren en uppfattning om våra tidigare erfarenheter, och hur 

dessa kan komma att påverka vår studie genom val av teorier och metoder samt hur vi 

analyserar och tolkar det empiriska materialet. 

2.3 Förförståelse 
Alla bär med sig erfarenheter och föreställningar om olika företeelser och hur dessa ska 

uppfattas, och så gör även vi som författare. Dessa erfarenheter och föreställningar 

grundar sig till stor del i vår bakgrund, utbildning och av praktiska erfarenheter. 

(Johansson Lindfors, 1993 s. 25). Förförståelse är således kunskaper som vi redan har 

som grundar sig i tidigare lärdomar, upplevelser och känslor.  

Holme och Solvang (1997, s. 150-151) skriver att forskares sätt att angripa ett problem 

beror på den förförståelse som finns, främst inom den hermeneutiska kunskapssynen, då 

vi avser att tolka det empiriska material vi samlar in. Vår självupplevda förförståelse 

som är av betydelse i denna studie kommer delvis från vår utbildning inom 

Civilekonomprogrammet, som har bidragit med kunskap inom de företagsekonomiska 

ämnena. Utbildningen har gett oss ett helhetsperspektiv för hur organisationer fungerar 

och hur dess olika delar, såsom redovisning, finansiering, marknadsföring, ledning samt 

strategi samspelar. Vår kunskap inom Hållbarhet och CSR har vi främst fått från valbara 

kurser vid utlandsstudier såsom Sustaianable Developement och Corporate Social 

Responsibility. I övrigt har vi kommit i kontakt med CSR i flera av de 

företagsekonomiska kurser vi studerat, då begreppet kan kopplas till alla dessa 

ämnesområden.  

Vår kännedom om energibranschen är begränsad, eftersom vi inte har 

arbetslivserfarenhet eller haft närmare kontakt med branschen på annat sätt än som 

kunder. Detta kan leda till att vårt arbete försvåras eftersom vi inte har någon djupare 

inblick i hur de olika energiomvandlingsprocesserna ser ut, eller hur de olika 

energilösningarna mer exakt påverkar klimatet i form av utsläpp. Fördelen med detta är 

att vi lättare kan fokusera på vårt syfte med uppsatsen, som behandlar Umeå Energis 
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hållbarhetsarbete och införandet av en hållbarhetsredovisning. I den mån vi behöver 

djupare kunskap om de olika energiomvandlingsprocesserna och påverkan av klimat 

förlitar vi oss på den kunskap som Umeå Energi besitter. 

2.4 Angreppsätt  
Vår studie har som uppgift att relatera teori och verklighet, genom att följa teorier 

kopplade till GRI:s riktlinjer och fallföretag Umeå energi. Det är studiens syfte och dess 

problemställning som sedan styr hur vi drar slutsatser av datainsamlingen från 

verkligheten, där dels val av forskningsdesign måste ske och val av angreppsätt (Yin, 

2007, s. 24). Vår forskningsdesign återkommer även i ett senare kapitel i Studiens 

tillvägagångssätt, men beskrivs översiktligt här för att läsaren ska förstå valet av 

angreppssätt och därav relationen mellan teori och empiri.  

 

Syftet med studien är att få större förståelse för hur fallföretaget Umeå Energi arbetar 

med hållbarhet idag, för att sedan undersöka hur en GRI:s riktlinjer kan bidra med 

kunskap och förbättringsmöjligheter ur ett långsiktigt perspektiv. För att få en djupare 

förståelse för hur Umeå Energi ser på hållbarhetsarbete anser vi att den kvalitativa 

datainsamlingsmetoden är bäst lämpad för att besvara vår problemställning. Den 

kvalitativa metoden stämmer även överrens med vår hermeneutiska kunskapssyn, då vi 

inte avser att mäta eller kvantifiera data i vår undersökning, utan tolka den data som 

framkommer från intervjuer (Jacobsen, 2007, s. 47). Insamlandet av kvalitativ data är ett 

induktivt förhållningssätt till datainsamling och visar rörelsen från empiri till teori, men 

Bryman (2011, s. 29) menar att sammankopplingen inte är helt entydig. Rörelsen, som 

istället går från teori till empiri, är baserad på metoder för problemformulering med sin 

utgångspunkt i teori, där avsikten är att testa om det finns bevis för att teorin är hållbar. 

Studier som huvudsakligen fokuserar på problemformulering och teoritestning har 

deduktiva ansatser, men en förutsättning är då att det finns en väl grundad teoretisk 

utgångspunkt för fenomenet som studeras. (Grönmo, 2006, s. 44-45) 

 

Vi avser att relatera befintliga teorier till GRI:s  riktlinjer vid analysen av det empiriska 

material, vilket innebär att vi har antagit en deduktiv ansats. Vi vill angripa problemet 

genom att sammanfatta, diskutera och analysera empirin i förhållande till teoretiska 

perspektiv. Teorier angående hållbarhetsredovisning och dess påverkan på 

hållbarhetsarbete är dock bristfällig, vilket öppnar för möjligheten till explorativa inslag 

i vår studie. Detta sker i likhet med Adams och Frosts (2008) studie, som behandlar hur 

hållbarhet kan integreras i ledningspraxis och även McAdam och Leonards (2003) 

studie som undersöker hur ett företags ledningsstrategi kan ligga till grund för 

utvecklingen av CSR inom företag. Dessa studier kommer i fortsättningen även guida 

oss i val av praktiskt tillvägagångssätt, då vi finner att de har likheter med vårt syfte. 

 

Vår problemställning inrymmer således ett visst explorativt och praktiskt syfte, utifrån 

interna processer avseende hållbarhet kopplat till Umeå Energis verksamhet. Den 

explorativa delen i vår uppsats kan liknas vid Aktionsforskning, en forskningsmetod 

som innebär att det finns ett syfte att utveckla och förändra något i verksamheten i en 

önskvärd riktning samt skaffa sig kunskap om hur denna förändring går till (Hopkins, 

1985, s.32; Ebbutt, 1985, s. 156). Vidare förklarar Kemmis och McTaggart (1992), 

aktionsforskning som att forskare inte distanserar eller separerar sig från verksamheten 

som studeras, det sker alltså ett samarbete där forskaren deltar i verksamhetens 

aktiviteter och processer (Cohen et al., 2011, s. 346). Umeå Energi står inför ett 

förändringsarbete vid ett införande av en hållbarhetsredovisning enligt GRI. Vi visar på 
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processen för hur införandet av en sådan kan utveckla arbetet internt med 

hållbarhetsfrågor. Vi forskare är i studien separerade från organisationen på Umeå 

Energi, vilket utgör en tydlig skillnad från aktionsforskningen som metod.  

2.5 Litteratursökning och val av teorier 
För att komma fram till problemställningen för studien, med avsikt att beröra hållbart 

företagande, har vi läst ett stort antal artiklar och litteratur som behandlar företags 

samhällansvar samt relaterande ämnen såsom intressentteorin, legitimitetsteorin och 

GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning. Detta gav oss god överblick av tidigare 

forskning och vart vi fortfarande anser att det finns ett kunskapsgap. Vi uppfattade ett 

tydligt gap mellan det praktiska arbetet med hållbarhetsredovisning och det främjande 

syftet för det förbättrade hållbarhetsarbete den avser att fylla i organisationen och för 

omgivningen. Detta resulterade i ett sökande efter teorier med koppling till GRI:s 

riktlinjer. 

I sökandet efter relevanta artiklar och litteratur använde vi Umeå Universitets 

biblioteksalbum och artikeldatabas, samt Google Scholar som sökverktyg. Artiklarna är 

främst hämtade från databasen Business Source Premier (EBSCO) som innehåller drygt 

8 000 vetenskapliga tidsskrifter med information om alla företagsekonomiska ämnen 

som till exempel management och redovisning. Vetenskapliga tidsskrifter som vi nyttjat 

utgörs bland annat av; Accounting, Auditing & Accountability Journal, Journal of 

Business Ethics, The Academy of Management Review och Corporate Social 

Responsibility And Environmental Management, vilka är ledande tidskrifter inom sitt 

område. För att finna relevanta artiklar har vi sökt på olika kombinationer av sökord för 

att minska antalet sökträffar. Exempel på sökord och antal träffar är; ”Stakeholder 

theory Model” (3271), ”CSR Value chain” (238), ”Sustainability Reporting GRI” (419), 

”CSR definition” (592). Vårt breda sökfält hjälpte oss att finna citerade författare inom 

våra ämnesområden och vetenskapligt accepterad litteratur, vilket präglade vår fortsatta 

sökning genom att kombinera sökord med författare.  

Att gå tillbaka till originalkällan har haft stor prioritering i denna uppsats, till exempel 

har Michael Porter (1985) skapat värdekedjan, vilken sedan byggts på av Michael Porter 

och Mark Kramer (2006) som är ledande inom CSR med koppling till strategi. Edward 

Freeman (1984) anses vara grundaren till intressentteorin, och inom legitimitetsteorin 

har Craig Deegan (2002) gjort flera undersökningar i syfte att studera legitimitet samt 

dess koppling till företags sociala och miljömässiga avslöjanden. Archie Carroll har 

skrivit ett stort antal artiklar inom CSR såsom CSR- Evolution of a Definitional 

Construct (1999) samt The Pyramid of Corporate Social Responsibility, Toward the 

Moral Management of Organizational Stakeholders (1991) och även utvecklat modellen 

”CSR-pyramiden”.  

De kopplingar som finns mellan teorierna CSR, Intressentteorin och Legitimitetsteorin 

uppmärksammades först genom inläsning av gamla uppsatser. Efter inläsning av 

grundteorier har vi kompletterat med nyare litteratur och utveckling inom teoriområdet, 

exempelvis Mitchell et al. (1997) och identifieringen och hanteringen av intressenter 

utifrån tre aspekter; makt, legitimitet och angelägenhet samt Grafströms (2008) 

relationsbaserade intressentmodell. Ett annat exempel är Michael Porter och Mark 

Kramers (2006) uppdaterade modell om värdekedjan som integrerar CSR-aspekten i 

organisationers kärnverksamhet.  
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Uppbyggandet av kapitlet hållbarhetsredovisning utgår från Elkingtons (1999) Triple 

Bottom Line, som beskriver att det ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvaret 

bygger på varandra och alla delar måste prioriteras i verksamheten. Definitionen av 

Hållbar Utveckling har vi naturligt valt till den Bruntlandsrapporten utgav (1987), då 

den är mest känd och accepterad globalt sett. Hållbarhetsredovisning enligt GRI är vårt 

självklara ramverk att beröra, då det är utefter dessa riktlinjer som en genomlysning av 

Umeå Energi ska ske.  

Vidare har vi använt oss av metodböcker och andra studier där tillvägagångssättet kan 

liknas vid vårat, i syfte att få en större förståelse vid vägledning till olika metodval, och 

förstå lämpliga tillvägagångssätt för insamling av data och analys. Vi har bland annat 

använt följande litteratur för att öka förståelsen för olika metodval: Holme & Solvangs 

(1997) Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder, Brymans (2011) 

Samhällsvetenskapliga metoder, Yin (2007) Fallstudier: design och genomförande. För 

uppbyggnaden av analysen ligger Yins (2013) Kvalitativ forskning från start till mål 

och Saunders (2011) Research Methods For Business Students till grund. 

Vetenskapliga artiklar som guidar oss och stödjer vårt val av metod är bland annat 

Adams och Frosts (2008) studie; Integrating sustainability reporting into management 

practices, Caska et al. (2004) How can SMEs effectively implement the CSR agenda? A 

UK case study perspective samt McAdam och Leonards (2003) studie ”Corporate 

social responsibility in a quality management context: opportunities for sustainable 

growth”. 

2.6 Källkritik  
Källmaterial kan vara av olika kvalité och karaktär, men om forskaren är medveten om 

de begränsningar som finns ökar studiens trovärdighet (Holme & Solvang 1997, s. 87). 

Vid litteraturbearbetning och sökning har vi använt oss av fyra kriterier för att 

säkerställa att studien innehåller tillförlitliga källor: Dessa kriterier är; äkthetskrav, 

oberoendekrav, färskhetskrav och samtidighetskrav (Ejvegård, 1996, s.59-62). 

Äkthetskravet innebär att vi med ett kritiskt öga måste granska om materialet är äkta, 

och inte förfalskat (Ejvegård, 1996, s.59). De huvudsakliga källorna i teorikapitel 

kommer i form av vetenskapliga artiklar som har sökts via Umeå Universitetsbiblioteks 

databaser och är peer-reviewed. Detta innebär att de är granskade och anses hålla en 

vetenskaplig standard (Vetenskapsrådet, 2011). Exempel på övrigt material som inte är 

granskat för att hålla en vetenskaplig standard är Regeringskansliets studie om 

Effekterna av Hållbarhetsredovisning, skriven av Tommy Borglund, Magnus 

Frostenson och Karolina Widell (2010). Denna studie anser vi ändå håller hög äkthet 

med anledning av forskarnas bakgrund, tidigare publikationer och att studien är beställd 

på uppdrag av Regeringen. Ännu ett exempel på material som inte är peer-reviewed är 

Michel Porter och Mark Kramers (2006) artikel “The link between competitive 

advantage and corporate social responsibility” som ligger till grund för avsnittet om 

CSR och strategi, utgiven av Harvard Business Review. Harvard Business Review har 

dock ett eget granskningssystem för publikationer som kan styrka dess kvalitet (Harvard 

Business Review, 2013, Guidelines for authors). 

Thurell (2005, s. 29) menar att det dock är svårt att vara helt säker på att materialet är 

vad det utger sig för att vara, då det även finns risk att resultaten från undersökningar är 

förfinade. Vi anser att det är av stor vikt att vi är medvetna om risken att det föreligger 

förfalskning i forskning och därför granskar informationen kritiskt, speciellt om olika 
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forskares resultat strider mot varandra. 

Oberoendekravet bestämmer en källas värde beroende på varifrån uppgifterna 

härstammar (Ejvegård, 1996, s.59). I teorikapitlet har vi tagit hänsyn till 

oberoendekravet genom att vi till största möjliga mån har citerat grundkällan, 

primärkällan, för att undvika beroende av sekundärkällor som kan vara vinklade, fel 

sammanfattade och feltolkade. Orginalkällorna utgörs bland annat av Carroll inom 

CSR, Freemans Intressentmodell, Friedman om Shareholder Value och Elkington som 

skrivit om Triple Bottom Line. De sekundärkällor vi använt anser vi bidrar till studien 

genom att skapa bättre förståelse för de teorier som ingår i vår referensram. Vi har 

exempelvis använt boken Licence To Operate - CSR och Hållbarhetsredovisning i 

Praktiken, skriven av Lars-Olle Larsson & Fredrik Ljungdahl (2008). Detta är författare 

som är väl ansedda inom ämnet hållbarhets- och miljöredovisningar. Vi har även citerat 

Tommy Borglund, professor och forskare inom företagsetik och CSR på Uppsala 

Universitet. Han anses som ”CSR-expert” i Sverige och har utgivit två böcker och samt 

ett flertal artiklar och rapporter. Dessa utgör inte basen i vår studie, men är till för att 

komplettera och utveckla grundkällorna, samt har som haft till syfte att problematisera 

ämnesområdet. För att göra sekundärkällorna mer trovärdiga har vi, om det varit 

möjligt, försökt hitta flera andrahandskällor som stödjer varandra. Detta visar på att fler 

författare gjort samma tolkning av originalkällan och således anser vi att det bör spegla 

denna på ett korrekt sätt. Ett exempel är inom teoriavsnittet om Arbetet för en hållbar 

utveckling där vi har använt Deegan (2002), Gray et al. (1995) och Neu et al. (1998) för 

att beskriva Lindbloms (1994) fyra strategier för företag att erhålla legitimitet. Detta har 

varit nödvändigt då vi har haft tillgång till primärkällan. 

Metodkapitlen kan kritiseras för att till stor del baseras på sekundärkällor, och i vissa 

fall studentlitteratur såsom Holme och Solvang (1997), Jacobsen (2007), Johansson 

Lindfors (1993) samt Ejvegård (1996). Nackdelen är att studentlitteraturen ofta 

generaliserar de olika metodvalen utifrån ett stort antal studier samt hänvisar till flertalet 

andra författare. Det blir således svårt att veta om artiklarna som ligger till grund för en 

metod går att applicera på vår studie. Vi har därför fortsatt vårt sökande efter artiklar 

vars syfte med studien samt problemställning kan liknas med vår, för att finna 

vägledning i val av metod. Dessa presenterades under föregående kapitel. 

Färskhetskravet innebär att en färskare källa i allmänhet anses bättre än en äldre 

(Ejvegård, 1996, s. 61). Vi har ett flertal källor som sträcker sig tillbaka till 1960-talet 

fram till 1980-talet, då vi vill ha en historisk bas för hur begrepp och teorier uppkommit. 

Vidare har sökning gjorts för källor publicerade under 2000-talet, med syfte att visa på 

utvecklingen av teoriområdet, exempelvis Porter & Kramer (2006), Deegan (2002) samt 

Grafström (2008). För metodböcker kan färskhetskravet inte helt uppfyllas, då vi har 

använt de böcker som funnits tillgängliga på biblioteket. Vår uppfattning är dock att 

metoder inte förändras speciellt mycket över tiden, varför vi ansett de vara godtagbara. 

Det sista kriteriet är samtidighetskravet som beskriver att en källa är trovärdigare ju mer 

samtida den är, tidsmässigt närmare en analyserad händelse (Ejvegård, 1996, s.62). 

Thurén (2005, s. 30) skriver att glömska är orsaken för detta. Färskhetskravet och 

samtidighetskravet strider mot varandra då det förstnämnda beskriver hur val av källor 

ska ske med sent publiceringsår, medan det senare uppmanar till att hitta källor som 

ligger nära i tid till den analyserade händelsen. Samtidighetskravet anser vi uppfylls 

genom vår prioritering av vetenskapliga artiklar som grund i vår studie, som är 

publicerade i samband med undersökningens genomförande. 
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3. Teoretisk Referensram 

 

I detta kapitel kartlägger vi uppsatsens referensram. Kapitlet består av fem skilda, men 

relaterande avsnitt. Med Intressentteorin har vi som avsikt att visa läsaren att det finns 

grupper och individer i företagets omgivning som behöver tas hänsyn till, för att ett 

företag ska bli framgångsrikt. Vi övergår därefter till legitimitetsteorin som 

kompletterar och överlappar intressentteorin, genom att mer generellt visa på relationen 

mellan företag och samhälle. Vi studerar i kapitlets tredje avsnitt fenomenet om 

företagets samhällsansvar, CSR, där läsaren först erbjuds nödvändig 

bakgrundsinformation samt problematiserar begreppets mångsidighet och avsaknad av 

en allmänt accepterad definition. CSR beskrivs sedan ur ett strategiskt perspektiv och 

hur det bör användas i praktiken. Länken mellan Intressentteorin och CSR är att den 

förstnämnda beskriver vem företagets ansvar hänförs till medan CSR beskriver vilket 

ansvar företaget har. 

Vi övergår sedan till kapitlet Arbetet för en hållbar utveckling, där begreppet hållbar 

utveckling beskrivs för att ge läsaren en förståelse för ämnet. Vi belyser sedan teorin 

Triple Bottom Line som uppmanar företag att även redovisa sociala och miljömässiga 

värden, för att sedan beskriva hållbarhetsredovisning och dess återkoppling till 

legitimitet. Vi avslutar med kärnan i vår uppsats som behandlar ramverket Global 

Reporting Initiative (GRI), där fokus ligger på den problemformulering studien avser att 

besvara som är innehåll. Vi visar även på svårigheter med GRI för att läsaren ska få en 

helhetssyn för ämnesområdet. 

3.1 Intressentteorin 
Under de senaste 30 åren har forskare utvecklat idén om att företag har intressenter, 

grupper och individer som har ett intresse i företagets framgång eller misslyckande. 

Intressentteorin (Stakeholder theory) är idag ett självklart teoriområde inom strategiskt 

företagsledning, där analys och hanteringen av dess krav och behov har fört etik 

närmare ledningens beslut och strategi (Fassin, 2009, s. 113). Intressentteorin behandlar 

vem och vad som egentligen gör ett företag framgångsrikt och är övergången från en 

ledningsmodell där fokus främst låg på att förstå företagets mest centrala aktörers såsom 

anställda, leverantörer, delägare och kunder för att uppnå verksamhetsmål (Freeman, 

1984, s. 24, 26).  

Det traditionella sättet att se på värdeskapande inom organisationer innebär 

vinstmaximering för aktieägare och är ett grundläggande koncept i teorin om 

”Shareholder Value”, utvecklad av Milton Friedman i Capitalism and Freedom från 

1962. Friedman förklarar att företagande handlar om att använda resurser och ingå i 

verksamhetsaktiviteter som ökar vinsten, så länge de håller sig inom spelets regler 

gällande fri konkurrens. (Friedman, 1962, s. 133).  

En föränderlig och turbulent extern miljö har gjort det relevant för företag att utveckla 

sätt för att förstå och hantera även intressenternas frågor för att nå verksamhetsmålen. 

(Jonker & Foster, 2002, s. 188) Edward Freeman (1984), med sin bok ”Strategic 

management: A Stakeholder Approach”, är grundaren till intressentteorin och har 

3.1 
Intressentteorin 

3.2 
Legitimitet 

3.3  
CSR 

3.4 Arbetet 
för en Hållbar 

utveckling 

3.5 
GRI 
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skapat modeller för att vidga tankesättet kring företagsledningens roll i samhället för att 

nå verksamhetens strategiska mål. Intressenter definieras på följande sätt av Freeman;”A 

stakeholder is any group or individual who can affect, or is affected by, the achievement 

of a corporation purpose”. Konceptet inkluderar bland annat kunder, leverantörer, 

anställda, lokala samhället, miljön, intresseorganisationer, media finansiella investerare 

och delägare. (Freeman, 1984, s.46) 

Freeman (2011, s. 7) menar att företag ingår i ett förhållande med grupper som alla har 

intresse i företagens aktiviteter, där företagande handlar om hur kunder, leverantörer, 

anställda, investerare, samhället och företagsledningen samspelar och skapar värde. 

Genom att identifiera intressenter får företaget en större förståelse för vilka relationer de 

måste kunna hantera för att skapa värde. Vidare beskriver Freeman att det inte bör vara 

någon konflikt mellan beaktandet av intressenterna och samtidigt ha hög vinst. I ett 

långsiktigt strategiskt perspektiv är det omöjligt att ha det ena utan att ha det andra. 

(Freeman, 2011, s. 8-9) 

Vad som skiljer Milton Friedmans syn från Intressentteorin är vad som gör företag 

framgångsrika. Friedman (1962, s. 133) anser att företag ska fokusera på att maximera 

vinsten, medan intressentteorin förespråkar att företag måste ta hänsyn till intressenterna 

för att kunna maximera vinsten till aktieägarna på längre sikt. För att vinstmaximering 

ska bli resultatet, måste företag producera bra produkter eller tjänster som kunder 

efterfrågar, ha bra relation till sina leverantörer, inspirerande medarbetare som kan stå 

för företagets vision och mål samt ett samhälle som stöttar företagets verksamhet. 

(Freeman 2010, s 11-12) 

Freeman delade till en början upp intressenter i två kategorier, de primära och 

sekundära. De förstnämnda behöver företaget för att existera och utgörs av delägare, 

kunder, leverantörer och anställda. De sekundära intressenterna påverkar de primära och 

är exempelvis medier, frivillighetsorganisationer eller det lokala samhället och anses 

inte nödvändiga för företagets överlevnad på liknade sätt som de primära intressenterna. 

(Freeman 1984, s. 8, 11-13) Utvecklingen inom forskningsområdet pekar på problem 

med denna uppdelning då exempelvis negativ publicitet från media kan få förödande 

konsekvenser för företag och starkt påverka dess anseende bland konsumenter 

(Grafström et al., 2008, s. 66). 

3.1.1 Identifiering av intressenter enligt Mitchell et al. 

Det finns många olika sätt att implementera intressentmodellen och ett flertal forskare 

anser att den har större potential. (Carroll, 1991, s. 43-45; Fassin, 2009, s. 123; Mitchell 

et al., 1997, s. 863). Mitchell et al. definierar vidare principen om vem och vad som 

verkligen har betydelse. Syftet är att svara på frågan om vilka intressenter som är 

speciellt viktiga för företagsledningen att uppmärksamma, med hänsyn till dess grad av 

anspråk på organisationen. (Mitchell et al., 1997, s. 853-854) Detta är ett försök till att 

smalna av definitionen om företagets intressenter och är baserad på den praktiska 

verkligheten med begränsade resurser, tid, uppmärksamhet och tålamod för att hantera 

och analysera dessa (Mitchell et al., 1997, s. 857). Vi ser att forskare är eniga om vilka 

grupper som kan ha ett intresse i företaget, men Mitchell et al. klargör vilka 

intressentgrupper som är relevanta att ta hänsyn till.  

Med utgångspunkt från Freemans vida definition av intressenter som endast exkluderar 

grupper eller individer som har någon makt att påverka eller göra anspråk av företaget, 
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Makt 

  Legitimitet 
Angelägenhet 

utvecklar Mitchell et al. (1997, s. 865-868) en teori om hur identifieringen av dessa ska 

gå till utifrån tre attribut; 

 Intressentens makt att påverka företaget 

 Legitimiteten ett företag får av relationen med en viss intressent 

 Hur angeläget intressentens anspråk är för företaget 

Med makt åsyftas den möjlighet en part har att få sin vilja igenom i en relation, att 

denne använder sin makt för att påverka den andra parten att utföra en handling den 

annars inte skulle göra. Vidare är makt är något som intressenter kan ha i högre och i 

lägre grad, beroende på vad som för närvarande anses vara viktiga frågor för dem. 

(Mitchell et al., 1997, s. 865) Intresseorganisationer har exempelvis fått ett allt större 

utrymme att påverka de senaste åren, genom bättre organisering för att sprida sitt 

budskap (Teegen et al., 2004, s. 475). 

Legitimitet hänförs till socialt accepterade och förväntade beteenden, där en aktör kan 

erhålla legitimitet genom att agera på ett önskvärt och lämpligt sätt utifrån rådande 

normer, i den situation aktören befinner sig i. Legitimitet handlar om hur accepterad och 

respekterad intressenten är i allmänhetens ögon. Olika aktörer bidrar med olika grad av 

legitimitet, där exempelvis stat, kommun eller kunder som står bakom företagets 

verksamhet bidrar till högre legitimitet än en vad en enskild leverantör kan göra. 

(Mitchell et al., 1997, s. 866-867) Legitimitet kommer att beskrivas närmare i 

nästkommande kapitel.  

Angelägenhet hänförs till att relationer mellan företag och intressenter är dynamiska, där 

de krav en intressent ställer på företaget förändras över tid. Angelägenhet handlar om 

hur stor vikt intressenten lägger vid frågan och hur brådskande anspråket är. (Mitchell et 

al., 1997, s. 867) För ett energibolag är exempelvis koldioxidutsläpp den mest 

angelägna faktorn och brådskande för bolaget att hitta förnybara lösningar till. Den 

identifierande intressenten kan vara det lokala samhället, regeringen eller 

intresseorganisationer. 

Dessa tre faktorer hänger samman och påverkar varandra och kan användas för att 

identifiera centrala och betydelsefulla intressenter vid specifika tidpunkter och 

situationer. Mitchell et al. (1997, s. 863) beskriver att en intressent med stor makt att 

kunna påverka ett företag, har hög legitimitet och ställer angelägna krav för stunden, 

därför ska vara högt prioriterad. Grafström et al. (2008, s. 72) menar på att identifiering 

av intressenter utifrån dessa faktorer hjälper företaget att inte enbart veta vilka aktörer 

som är betydelsefulla, utan även varför och på vilket sätt dessa är viktiga. En intressent 

bedöms utifrån de tre kriterierna och kan placeras i figuren nedan (figur 2), där de 

skuggade områdena utgörs av de intressenterna som bör prioriteras. 

 

 

 

 

 

Figur 2. Värderingsmodell av Intressenter enligt Mitchell et al., 1997. 
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3.1.2 Relationsbaserad intressentmodell 

Freeman (2010, s. 27) förklarar att ingen enskild intressent står för värdeskapande i 

organisationer, utan varje grupp eller individ är kopplade till varandra. Fortfarande är 

intressenterna analyserade som enskilda aktörer, men ofta har de även betydelse i 

relation till varandra, såsom intresseorganisationer, statliga organisationer och media. 

Grafström et al. (2008, s. 66) utvecklar den statiska intressentmodellen för att fånga upp 

dynamiken i företagens omgivning och för att förstå hur de nya kraven från samhället 

växer fram. Freeman behandlade hanteringen av intressenter, medan Grafström et al. 

menar att utvecklingen tyder på att större vikt läggs på relationsbyggande för att skapa 

förutsättningar för en intressentdialog. Att arbeta proaktivt gentemot intressenterna 

genom att föra en långsiktig dialog, exempelvis med intresseorganisationer, gör att det 

finns större utrymme för att påverka den framtida kravbilden. (Grafström et al., 2008, s. 

68)  

Den klassiska intressentmodellen som Freeman (1984) introducerade är nu 

vidareutvecklad till en relationsbaserad modell, där företaget är omgivet av intressenter 

som har en relation inte bara till företaget. Det blir här tydligt att intressenter måste 

analyseras utifrån deras samspel med varandra. Exempelvis använder 

intresseorganisationer media för att sprida sitt buskap, som i sin tur ökar dess 

möjligheter att påverka. Även statliga organisationer och EU-kommissionen har drivit 

frågan aktivt om företagets roll i samhället, vilket har ökat intresseorganisationernas 

gehör för sina kampanjer. (Grafström et al., 2008, s. 83-87) 

 

Figur 3. Relationsbaserad modell (Grafström et al., 2008, s.84) 

 



TEORETISK REFERENSRAM 

 

17 

 

3.2 Legitimitetsteorin 

3.2.1 Definition  

Med legitimitet menas att det finns ett ”socialt kontrakt” mellan företag och samhälle. 

Legitimitet innebär att företaget försöker etablera en överensstämmelse mellan de 

samhällsvärderingar som är förknippade med den egna verksamheten och de normer 

och förväntningar som finns för ett acceptabelt beteende i samhället. Det kan 

exempelvis innebära att ett företag som förknippas med tunga koldioxidutsläpp bör 

klimatkompensera för att få större acceptans. I den mån företagets handlingar stämmer 

överens med de förväntningar samhället ställer, skapas så kallad legitimitet. Om det 

istället är så att företagets faktiska eller upplevda beteende inte lever upp till samhällets 

förväntningar skapas ett ”legitimitets gap”, som i det långa loppet kan bli ett hot mot 

organisationens fortlevnad. (Dowling & Pfeffer, 1975, s 122) Legitimitet är ett begrepp 

som har sitt ursprung i organisationsteorin och har definierats av O’Donovan (2002, s. 

344) på följande sätt:  

 

“In order to continue operating successfully corporations must act within the bounds of 

what society identifies as socially acceptable behaviour”. 

 
Figur 4. Beskrivande modell av legitimitet 

I figur 4 ovan, visas hur stor överensstämmelsen är mellan företag Z:s aktiviteter och 

samhälle Y:s förväntningar. Företagets syfte är som tidigare nämnt att legitimera 

verksamheten, vilket innebär att säkerställa att yta X är så stor som möjligt. 

(O’Donovan, 2002, s. 347) 

Ett företags arbete med legitimitet är en ständigt pågående process, dels eftersom 

samhällets förväntningar ändras med tiden, men också för att ett företags handlingar 

alltid kommer att påverka hur samhället och intressenter uppfattar dem (Deegan, 2002, 

s. 296). Vissa åtgärder och händelser kommer att öka företagets legitimitet medan andra 

skadar den. Om ett företag exempelvis dumpar farligt avfall i naturen kommer det att 

skada dess legitimitet. Suchman (1995, s. 574) menar att företag som har uppnått en hög 

acceptans av samhället kan dra nytta av detta eftersom legitimiteten då kan hjälpa till att 

övervinna negativa händelser. Det innebär att en organisation vid vissa tillfällen kan 

avvika från samhällets normer och ändå behålla dess legitimitet, eftersom avvikelsen då 

avfärdas som ett engångstillfälle. Vi kan därför dra slutsatsen att ett företag har stor 

nytta av att på olika sätt försöka uppnå hög legitimitet på den marknad de verkar inom. 
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3.2.2 Legitimitet ur två olika perspektiv 

Suchman argumenterar för att legitimitet alltmer delas in i två distinkta grupper, det 

strategiska och det institutionella, och att de har motsatta syften. Det strategiska 

synsättet utgår från ett mikroperspektiv där företagets ledning i stor utsträckning kan 

påverka företagets legitimitet, medan det institutionella utgår från ett makroperspektiv 

där företaget i hög utsträckning anpassar sig efter gällande lagar, regler och normer. 

(Suchman, 1995, s. 572) 

Enligt det strategiska synsättet kan företagsledningen påverka företagets legitimitet 

(Deegan, 2002, s. 294). Aerts & Cormier (2009, s. 3) menar att en organisations arbete 

med att erhålla legitimiteten ska ske på ett strategiskt plan, exempelvis genom att föra 

en dialog med företagets intressenter, för att på så sätt påverka deras inställning till 

företaget. Intressenterna spelar således en viktig roll, varför intressentteorin och 

legitimitetsteorin har nära koppling till varandra. Detta bekräftas även av Hybels (1995, 

s. 243) som menar att det är viktigt att företag undersöker de mest relevanta 

intressenterna för att erhålla legitimitet. Vi kan följaktligen konstatera att legitimitet 

enligt det strategiska synsättet går att kontrollera, vilket leder till att organisationer 

använder sig av det i syfte att påverka och styra sin omgivning. (Suchman, 1995, s. 576; 

Deegan, 2002, s. 293). 

Det institutionella synsättet hävdar å andra sidan att legitimitet inte kan ses som ett 

redskap för verksamheten. Att chefer förväntas uppfylla de regler och normer som 

samhället ställer på verksamheten (Deegan, 2002, s. 294). Här har externa parter, såsom 

intresseorganisationer, en stor inverkan då de sätter sin prägel på och konstruerar den 

omgivning företaget verkar i (Suchman, 1995, s. 576). Följaktligen så tonar det 

institutionella synsättet ned chefernas makt att själva påverka legitimiteten och även 

vikten av att ha en bra relation med företagets intressenter.   

Deegan (2002, s. 294) skriver att många teorier inom detta område överlappar varandra, 

och att de var för sig och i kombination kan vara användbara för att beskriva ett företags 

handlingar. Vi menar att i den verkliga världen står organisationer inför både strategiska 

utmaningar och påtryckningar från externa parter, vilket gör det viktigt för dem att ta 

hänsyn till båda perspektiven i syfte att erhålla legitimitet. Det är därav viktigt att förstå 

att legitimitet kan utvinnas både genom att följa uppsatta regler samt genom att styra sin 

omgivning. I vår studie ligger dock fokus på strategi och hur företag kan förbättra sitt 

hållbarhetsarbete genom GRI, varför det strategiska perspektivet kommer att tas större 

hänsyn till.  

Kritik som riktats mot legitimitetsteorin är att den kan betraktas som underutvecklad, 

exempelvis menar Deegan (2002, s. 298) att det finns en avsaknad av kunskap kring 

huruvida vissa grupper i samhället påverkas i större utsträckning av företags legitima 

handlingar. Vi menar att detta kan försvåra företagens strävan att vinna legitimitet, 

främst ur ett strategiskt syfte, då det blir svår att veta vilka intressenter som beröras 

mest av deras handlingar.  
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3.3 CSR  
Intressentteorin specificerar vilka individer eller grupper företags ansvar hänförs till, 

medan konceptet CSR beskriver vilket ansvar företaget har.  

3.3.1 Bakgrund och definiering 

Under de senaste tio åren har CSR, Corporate Social Responsibility, gått från att ha 

varit en moralisk nödvändighet till att bli en avgörande affärsfråga. CSR är idén om att 

företag ska ta ansvar för hur de påverkar organisationens viktigaste intressenter ur såväl 

ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv (Borglund et al., 2008, s. 63). Vi 

kommer här föra en diskussion om hur synen på begreppet ser ut i teorin och hur det 

införlivas i praktiken. 
 

Historiskt sett har CSR sin grund i USA på 1950-talet, då förväntningarna på 

företagsledningens roll i samhället och ansvar för omgivningen förändrades. Företag 

uppmuntrades att följa de mål och värderingar som samhället ställt upp. Howard R. 

Bowen publicerade 1953 boken Social Responsibilities of the businessman, och anses 

av Archie Carroll vara fadern av CSR. (Carroll, 1999, s. 270) På 1960-talet påbörjade 

ett flertal forskare (Keith Davis, William Fredrick, Joseph McGuire, Clarence Walton) 

försök till att närmare definiera betydelsen av CSR och vad begreppet skulle innefatta 

(Carroll, 1999, s. 272). Keith Davis är känd för sin syn på relationen mellan företagets 

stora makt i samhället och dess ansvar, och förklarade vidare makt och 

ansvarssambandet som ett viktigt strategiskt medel. Davis (1973, s.214) beskriver i 

”The Iron Law of responsibility”; ”In the long run, those who do not use power in a 

responsible way, will tend to lose it”. 

 

De nya tankarna kring företagets samhällsansvar växte inte fram helt utan kritik, då de 

ansågs strida mot idén om vinstmaximering för aktieägare. Som tidigare beskrivet i 

Intressentteorin, ansåg Milton Friedman att företag ska tillgodose aktieägarnas 

intressen, där det sociala ansvaret låg i det ekonomiska: genom att betala skatt, anställa 

personal och tillgodose varor och tjänster (Friedman, 1962, s. 133). Förespråkare, såsom 

Bowen och Davis anser dock att socialt ansvarstagande går hand i hand med det 

ekonomiska intresset. Vid samma tidpunk utvecklade Freeman Intressentmodellen, som 

stödjer det utökade samhällsansvaret och menar att hänsyn ska tas till företagets 

samtliga intressenter (Freeman, 1984, s. 46). 

 

Många nya modeller för hur CSR bör implementeras i organisationen och definitioner 

har vuxit fram sedan begreppets grundande. Archie Carroll försöker i sin artikel 

”Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional Construct” spåra och visa 

på utvecklingen av begreppet. Det har även utvecklats relaterande begrepp såsom 

”Corporate Social Responsiveness” ”Hållbar Utveckling”, ”Etik och företagande” 

(Carroll, 1999, s. 284). Variationen av nya teman inom CSR visar på stor mångfald, 

samtidigt som det kritiserar forskningsområdet genom avsaknaden av en gemensam 

plattform. Även om debatten för hur förhållandet ser ut mellan organisationer och 

samhälle, med företagets implicerade ansvar, har pågått i flera decennier finns det 

fortfarande ingen allmän accepterad definition av CSR. (McWilliams et al., 2006, s. 2, 

7-8) Trots alla nya begrepp och definitioner, behandlar dock alla samma breda 

ståndpunkt; att företaget ska inkludera mer än den finansiella hänsynen i verksamheten.  
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3.3.2 CSR enligt Carroll 

Archie Carroll är välciterad för sin definition av CSR från 1979. Den sammanfattar 

tidigare förklaringar av begreppet och kategoriserar samhällsansvaret på ett mer 

heltäckande sätt, och pekar på vilka specifika ansvarsområden företagsledare bör 

beakta. Carroll (1979, s. 497) anser att företagets ansvar omfattar de ekonomiska, 

lagenliga, etiska samt filantropiska förväntningar som ställs av samhället. 

 

Figur 5. Carrolls CSR-pyramid (1979, s. 42). Egen översättning 

Carrolls definition av CSR är ofta illustrerad genom ovanstående pyramid (figur 5), som 

syftar till att lyfta fram hur företag erhåller legitimitet och samtidigt tar hänsyn till olika 

intressenter. Carroll argumenterar för att det finns ett grundläggande ekonomiskt ansvar 

mot aktieägarna, för utan vinst kan företag inte fortleva och CSR hade då heller aldrig 

blivit påtänkt. Detta ansvar innefattar även att företaget måste behålla en stark 

konkurrensposition och stabil lönsamhet (Carroll, 1991, s. 40). Det legala ligger i den 

juridiska skyldigheten, där företagets handlingar måste stämma överens med vad som är 

lagstadgat. (Carroll, 1991, s 40) För Umeå Energi blir kommunala lagar och miljölagar 

viktiga att rätta sig efter och ta hänsyn till. 

Det etiska ansvaret handlar istället om att agera utöver de lägsta krav som ställs av lagar 

och regler. Detta ansvar hänförs till företagets intressenter och rör därmed krav och 

förväntningar från omgivningen, vilket även återspeglar intressenters oro (1991, s. 41). 

Intressant att poängtera är att Carroll (1979, s. 500; 1991, s. 41) anser det etiska ansvaret 

svårdefinierat, och således bidrar till svårigheter att hantera. Borglund et al. (2008, s. 

86-87) redogör för att den etiska aspekten finns på flera nivåer; samhällsnivå, 

organisationsnivå samt individnivå och menar vidare att etiska dilemman inbyggda i 

företagsverksamheten måste kunna hanteras på alla dessa nivåer. Vidare skriver Carroll 

(1991, s. 41) att det finns ett pågående samspel mellan det etiska och legala ansvaret 

eftersom det etiska ständigt driver på och breddar synen om vad som ska innefattas i det 

legala ansvaret.  

Filantropiskt ansvar  

Vara  en god 
samhällsmedborgare 

Etiskt ansvar  

Skyldighet att  göra det rätta, 
utifrån krav och förväntningar 

från samhället 
 

Legalt ansvar 

Innebär att de måste följa de lagar  som 
samhället sätter upp 

  

Ekonomiskt ansvar  

Innebär att företaget ska vara lönsamt och är grunden för 
vad ovanstående ansvar vilar på 
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Högst upp i pyramiden finns filantropi, vilket innebär att företaget har ansvar att göra 

konkreta bidrag till samhället, genom finansiella insatser eller anställdas tid för att 

gynna kultur och utbildning (Carroll, 1979, s. 500; Carroll, 1991, s. 42). Distinktionen 

som kan göras från det etiska ansvaret är att filantropi berör etik och moral. Exempelvis 

önskar samhället att företag ställer upp med pengar eller tid för humanitära ändamål, 

dock anses inte företaget oetiskt om de inte gör detta (Carroll, 1991, s. 42). De två första 

stegen i pyramiden, det ekonomiska och det legala, krävs alltså av samhället medan den 

etiska aspekten är något som samhället förväntar sig. Den filantropiska delen blir därför 

önskvärt av allmänheten och anses mindre viktigt än de tre övriga kategorierna. Carroll 

klargör att organisationer tar sitt ekonomiska, legala och etiska ansvar då de arbetar med 

CSR. Vad som också är viktigt är att företaget identifierar och klargör vad deras 

samhällsansvar är, och utifrån det väljer en CSR filosofi att arbeta efter. (Carroll, 1979, 

s. 504) 

Kritik som riktats mot Carrolls CSR-pyramid hänförs till att definitionerna av de olika 

ansvarsområdena är begränsade och att de därför inte förklarar hur de olika 

ansvarsområdena samverkar och påverkar varandra. Vidare menas att denna separation 

skapar problem då företag vill integrera dessa områden i verksamheten. (Geva, 2008, s. 

8; Visser, 2006, s. 46) Vi anser det också viktigt med ett samspel mellan företags CSR-

aktiviteter, varför pyramiden kan få begränsad applicering i praktiken. Carrolls CSR-

pyramid kritiseras även för att inte ta in miljöaspekten av CSR, vilket kan tyckas vara 

en viktig del då klimatfrågan idag har hög prioritet (Visser, 2006, s. 46). Till Carrolls 

försvar kan det argumenteras för att pyramiden bör ses som ett ramverk där 

miljöaspekten kan antas ingå i alla fyra ansvarsområden.  

Vad som också bör påvisas är Carroll (1979; 1991) inkluderar filantropi i definitionen 

av CSR, men på senare år har denna syn på begreppet allt mer separerats eftersom 

filantropiska aktiviteter sällan har en koppling till kärnverksamheten. Ett synsätt 

gällande CSR beskriver McElhaney (2009, s. 32) är att de ansvarsfulla aktiviteterna i 

verksamheten är inbyggda i de kärnvärden som finns i företaget, och att det finns en 

tydlig länk till strategi. Porter och Kramer (2006, s. 2) menar också att CSR bör 

integreras i organisationen strategi för att skapa positiv finansiell och likaså social och 

miljömässig påverkan i samhället.  

Detta var något som tidigare nämnda Keith Davis beskrev redan 1970, att CSR ska ses 

som en del av det strategiska perspektivet. Nedan beskrivs hur konceptet CSR bör 

integreras praktiskt i hela organisationen, enligt Michael Porter och Mark Kramer 

(2006). 

3.3.3 Företags samhällsansvar ur ett strategiskt perspektiv 

Många företag tar idag stort ansvar för att förbättra den sociala och miljömässiga 

påverkan som dess verksamhet har, exempelvis genom att sätta krav på levnadslön för 

arbetstagare hos underleverantörer samt minskningar av koldioxidutsläpp från 

produktion. Porter och Kramer (2006, s. 2) menar att även om företag idag är medvetna 

om samhällets förväntningar på utökat ansvar, är de fortfarande ovetande om hur arbetet 

med CSR på ett långsiktigt plan ska gå till.  

Internt i företaget är CSR-aktiviteter i stor utsträckning isolerade från verksamhetens 

operativa enheter, medan det utifrån ett externt perspektiv ofta ses som att företaget gör 

insatser spridda på många orelaterade aktiviteter som inte helt kan kopplas till 

kärnverksamheten (Porter & Kramer, 2006, s. 5). Företag spenderar exempelvis 
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fortfarande mycket pengar på välgörenhet och sponsring, vilket Porter och Kramer 

(2006, s. 13) istället menar skulle kunna användas på ett sätt som skapar nytta för 

samhället samtidigt som de försöker uppnå företagets mål. Vidare menar de på att 

företaget och samhället har ett ömsesidigt beroende och att relationen dem emellan inte 

bör ses som ett nollsummespel.  

För att praktiskt integrera det sociala perspektivet till det operativa, måste företaget 

använda de tillgängliga ramverk i verksamheten som guidar strategin. Att först definiera 

strategi anser vi här är viktigt, då företags vision, värdegrund och verksamhetsmål utgör 

grunden för denna. Porters (1996, s. 78) definition av strategi beskrivs som en tydlig 

uppsättning av kompletterande och ömsesidigt förstärkande aktiviteter som gör det 

möjligt för en organisation att uppnå sina mål. 

Strategi handlar alltid om att göra val, och att lyckas i sina CSR-aktiviteter är inget 

undantag. Det handlar om vilka ansvarsfrågor som bör få största fokus ur ett långsiktigt 

perspektiv. Vi anser att Porters definition klargör att förändrade verksamhetsmål, såsom 

ökat samhällsansvar, måste reflekteras i företagets strategi och därför även i alla 

verksamhetens aktiviteter. Porter och Kramer (2006, s. 13) menar att CSR kan innebära 

stora möjligheter för konkurrensövertag om det integreras i företagets kärnverksamhet, 

samtidigt förtydligar Borglund et al. (2008, s. 63) att CSR-aktiviteterna då måste bottna 

i företagets egen värdegrund för att inte riskera att kritiseras för hyckleri, vilket då leder 

till misstroende istället för förtroende. 

Porter och Kramer (2006, s. 8) argumenterar vidare för att samhällets och företagets 

ömsesidiga beroende bör analyseras med hjälp av den klassiska modellen Värdekedjan, 

för att kartlägga alla konsekvenser av företagets aktiviteter och hur de interagerar med 

varandra. De menar att varje aktivitet i företagets värdekedja berör samhället på ett eller 

annat vis, genom att skapa positiv eller negativ påverkan. Aktiviteterna delas in i 

värdeskapande och värdestödjande funktioner (Porter, 1985, s. 150-151), och företag 

bör utgå från den egna värdekedjan för att se hur CSR proaktivt och strategiskt kan 

integreras i varje aktivitet (Porter & Kramer, 2006, s. 6-10)  

De värdeskapande funktionerna är de som är inblandade i skapandet av själva produkten 

eller tjänsten, medan de värdestödjande funktionerna syftar till att göra värdeskapandet 

möjligt. Porter beskriver värdekedjan som ett system bestående av ömsesidigt beroende 

aktiviteter som påverkas av varandra. (Porter, 1985, s. 38-39) För att skapa en större 

förståelse för dessa funktioner, vad de innefattar och hur de kan kopplas till Umeå 

Energi avser vi att kort att beskriva dem nedan. 

De värdestödjande funktionerna inom företaget inkluderar: företagets infrastruktur, 

personaladministration, teknikutveckling och resursanskaffning. Företagets 

infrastruktur, till skillnad från andra värdestödjande aktiviteter, stödjer ofta hela 

värdekedjan och inte enbart enskilda aktiviteter. Denna funktion är relaterad till det 

interna arbetet som rör praxis för finansiell rapportering samt transparens både vad 

gäller socialt- och miljöarbete. Personaladministration inkluderar aktiviteter såsom 

utbildning, säkra arbetsförhållanden och hälsovård. Vi menar att det i Umeå Energis fall 

exempelvis är viktigt att försäkra att personalen har den rätta kompetensen och aktuell 

utbildningen inom miljö och hållbarhet för att säkerställa framgång inom området. 

Porter och Kramer (2006, s. 8) argumenterar för att användningen av teknik är viktig för 

att få en konkurrensfördel i dagens samhälle, dessa aktiviteter han hänföras till 

återvinning och bevarande av råvaror. I Umeå Energis fall anser vi att 

teknikutvecklingen mot miljöområdet är en nyckelkomponent, främst tekniken bakom 
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förnybar energi spelar en avgörande roll för energibranschen och Umeå Energis CSR-

arbete. Resursanskaffning är sista ledet bland de värdestödjande funktionerna och 

innebär anskaffning av exempelvis råmaterial, men även upphandling och logistikpraxis 

som innefattar mutor och prissättning.  (Porter 1985, s. 41-43; Porter & Kramer, 2006, 

s. 8).  

De värdeskapande funktionerna innefattar: ingående logistik, produktion, distribution, 

marknadsföring & försäljning samt service. Med ingående logistik avses aktiviteter 

kopplade till mottagandet av det material som används vid produktion, exempel på en 

viktig faktor är utsläpp vid transport. Detta steg bör ha stor relevans för återförsäljare, 

men kan ha något mindre relevans för Umeå Energi och energibranschen. Produktion 

innefattar tillverkningen av den färdiga produkten eller tjänsten, för att arbeta med CSR 

måste hänsyn tas till användning av miljöfarliga material, energianvändning samt 

utsläpp och avfall. Vi ser här en stark koppling till energibranschen, då den största delen 

av koldioxid och andra växthusgaser skapas i samband med produktion. Inom 

funktionen distribution är det främst aktiviteter rörande transport och paketering ut mot 

kund som påverkar miljön, vilket kan jämföras med ingående logistik. Marknadsföring 

& försäljning har främst kopplingar till det etiska området och rör sanningsenlig reklam 

och prissättning av produkter och tjänster. Service inbegriper aktiviteter som utförs för 

att förbättra eller upprätthålla produkten eller tjänsten, såsom utbyte av föråldrade 

produkter och leveranssäkerhet. (Porter, 1985, s. 39-40; Porter & Kramer, 2006, s. 8)  

Det vi ser är att värdekedjan omfattar hela organisationen, och syftar till att visa hur 

företagets värdeskapande och värdestödjande funktioner är länkade med varandra. 

Porter och Kramer menar att företag inte är ansvariga för alla världens problem och har 

heller inte resurserna att lösa dessa. Istället bör varje företag identifiera de problem i 

samhället som de själva påverkar och kan lösa och genom det skapa största möjliga 

konkurrensövertag. (Porter & Kramer, 2006, s. 13) 

Figur 6 illustrerar värdekedjan som visar hur ett företags aktiviteter, från inköp av 

råvaror till färdig produkt, innehåller ansvarstagande. Om företag integrerar ett 

hållbarhetstänk genom hela värdekedjan kommer deras CSR-arbete bli mer trovärdigt, 

vilket vi anser gör det lättare att vinna legitimitet. 
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Figur 6. Egen bearbetning av Porter och Kramers (2006) värdekedja med CSR-integration  

Resonemanget ovan gör det tydligt att företags samhällsansvar och dess strategi bör 

samordnas för att företaget ska anses trovärdigt. Vad som också är viktigt att förstå är 

att konceptet ändrar innebörd i takt med att samhällets förväntningar på företagen 

ändras. Att definiera CSR för att visa den betydelse begreppet innebär för studien, anser 

vi därför är av stor betydelse; 

”Corporate Social Responsibility is the way in which a company manages and improves 

its social and environmental impact to generate value for both its shareholders and its 

stakeholders by innovating its strategy, organisation and operations” (CSR Europe, 

2011)  

Vi skiljer här på filantropi och CSR. CSR innebär för oss att företag utvecklar 

verksamhetsstrategin, där samhällsfrågor integreras i kärnverksamheten för att förbättra 

det totala resultatet mot samhället. Även om pengar som skänks till välgörenhet har en 

positiv effekt på vissa samhällsfrågor, kan dessa aktiviteter inte hänföras till Porters 

definition av strategi som innebär ”ömsesidigt förstärkande”.  
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3.4  Arbetet för en Hållbar utveckling 
Idag används återkommande termen ”Sustainable development” i företagssammanhang, 

svenskt översatt till Hållbar Utveckling. Den mest välkända definitionen av begreppet 

kommer från Bruntlandrapporten, skriven av FN:s Världskommission för miljö och 

utveckling (WCED, 1987). Där beskrivs hållbar utveckling på följande sätt; ”En 

utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Definitionen har fått internationell acceptans, 

men den har även kritiserats för att ge stort utrymme för tolkning. (Springett, 2003, s. 

72; Moneva et al., 2006, s. 123-124) Robert (2005, s. 20) anser att hållbar utveckling är 

en process där arbete, kompromisser och viljan att förändra är centrala delar.  

Med anledning att förenkla organisationers hållbarhetsarbete bildades 1999 på FN:s 

initiativ The Global Compact. Detta är idag världens största frivilliga initiativ kopplat 

till företags arbete med hållbar utveckling. Företag uppmanas att inom sitt inflytelserika 

område ställa sig bakom och handla utifrån tio principer om mänskliga rättigheter, 

arbetsrättsfrågor, miljö och korruption. Syftet är att underlätta företags implementering 

av hållbart arbete samt skapandet av policys. (United Nations, 2013) FN:s tio principer 

har en stark koppling till socialt och miljömässigt ansvarstagande, vilket även utgör 

grunden för hållbar utveckling. Hållbar utveckling integrerar tre aspekter; det 

ekonomiska, sociala och miljömässiga, som tillsammans måste beaktas i syfte att nå ett 

långsiktigt hållbart företagande (Cavagnaro & Curiel, 2012, s. 79; United Nations, 

2002, s. 4 ). Att arbeta utifrån dessa tre aspekter grundar sig även i begreppet Triple 

Bottom Line, som diskuteras mer nedan. 

3.4.1 Triple Bottom Line  

Triple Bottom Line (även kallat 3P: People, Planet, Profit) utvecklades av John 

Elkington i mitten på 1990-talet och bygger på att företag inte enbart värderas från deras 

ekonomiska prestationer, utan även utifrån hur de påverkar miljö och samhälle. 

(Elkington, 1999, s. 72-73) 

Elkington (1999, s. 73) menar att alla de tre dimensionerna måste integreras i företagets 

verksamhet, då de är beroende av varandra och tillsammans bidrar till en hållbar 

utveckling och värdeskapande. Han menar vidare att de tre dimensionerna är i konstant 

förändring genom sociala, politiska, ekonomiska och miljömässiga påtryckningar, 

varför utmaningen för hållbar utveckling är mycket tuffare än de tre ”bottom lines” är 

var för sig. Till skillnad från Carrolls CSR-pyramid, är Triple Bottom Line tydligare 

med att poängtera att det sociala och miljömässiga ansvaret har samma betydelse som 

det ekonomiska.  

Figur 7. Triple Bottom Lines 

Ekonomi 

Miljö Socialt 
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Det ekonomiska perspektivet fokuserar på ekonomisk hållbarhet och ett förändra synsätt 

på ekonomiskt ansvar. Företag måste inse att verksamhetens värde inte enbart ligger i 

maskiner, inventarier och i finansiellt kapital utan även i humankapital. Elkington 

(1999, s. 75) föreslår att fler långsiktiga ekonomiska mått måste tas in i företagen och 

att dess strategier bör baseras på mål som ger långsiktig nytta. Vinstmaximering anses 

svårt att nå utan att ta hänsyn till samhälle och miljö, dels eftersom investerare idag i 

större utsträckning vill investera i företag som väljer att ta ansvar. (Elkington, 1999, s. 

74-77) 

Miljöaspekten syftar till att göra företag mer engagerade i miljöfrågor och arbeta för en 

hållbar utveckling, varför det blir viktigt att redovisa företagets påverkan på miljön. 

Som exempel menar Elkington att företagen bör identifiera miljörelaterade kostnader 

och intäkter inom den traditionella redovisningen, och även utforma nya 

värderingsmetoder som innebär till att ledningsbeslut blir mer miljöfokuserade. Viktigt 

är också att företagen tar större hänsyn till miljörisker och dess miljöpåverkan i form av 

nya mått, till exempel genom att undersöka hur en produkts livscykel påverkar miljön i 

alla stadier. (Elkington, 1999, s. 79-82) 

Inom det sociala ansvaret ryms även ett politiskt och etiskt ansvar. Ett socialt hållbart 

företag måste bedöma dess påverkan på människor både i och utanför företaget, 

exempelvis måste hänsyn tas till; samhällsrelationer, produktsäkerhet, samt personalens 

välbefinnande och utbildningsmöjligheter. Elkington poängterar att graden av tillit 

mellan företaget och dess externa intressenter är avgörande för att skapa långsiktig 

hållbarhet. Vidare menar han att om företag misslyckas med att ta itu med de sociala 

frågorna, så kommer det även skada framstegen på miljöområdet. (Elkington, 1999, s. 

84-89)  

Kritik som riktats mot Triple Bottom Line är svårigheterna med att översätta de sociala 

och miljömässiga aspekterna till gemensamma mått som enkelt kan integreras i företags 

bokföring (Norman & MacDonald, 2004, s. 249-251). Vidare kritiseras Triple Bottom 

Line för att dela upp de sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekterna, vilket leder 

till tre olika uppsättningar av resultatmått. Laszlo (2003, s. 15) menar att företagen i 

större utsträckning måste integrera dessa för att mäta och hantera verksamhetens totala 

resultat.  

Elkington (1999) visar på ett förändrat sätt i hur CSR bör behandlas, att se vinsten som 

ett blandat värde med ekonomisk, social och miljömässig dimension. Vi anser i linje 

med Elkington (1999) att det är viktigt att dessa delar integreras i företaget och 

sinsemellan stödjer varandra, eftersom de tre delarna hör ihop och i stor utsträckning 

påverkar varandra i företagets värdeskapande och värdekedja. Värdekedjan beskrevs i 

föregående kapitel och visar på vikten att integrera samhällansvar i alla steg i de 

värdeskapande aktiviteterna. Vi menar att Porter och Kramers (2006) värdekedja samt 

Triple Bottom Line stödjer varandra i den aspekten. 

I takt med att samhället förändras så förändras även förutsättningarna för företagen. Det 

blir viktigare att identifiera, mäta och värdera dess samspel med samhället och miljön. 

För att nå en integrering av de ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna är 

utvecklingen av ramverk för hållbarhetsredovisning viktigt (Elkington, 1999, s. 92). 

3.4.2 Hållbarhetsredovisning och Legitimitet 

I takt med att fler företag självmant väljer att förse allmänheten med information om 

dess påverkan på miljö och samhälle har hållbarhetsredovisningen utvecklats snabbt 
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under 2000-talet. Globala standarder såsom FN:s Global Compact, ISO 14001 och 

Global Reporting Initiative (GRI) har alla egna principer för hållbarhet och 

rapportering, samhällsengagemang och miljömässiga åtaganden. GRI fokuserar främst 

på att mäta och rapportera, men har även för avsikt att förbättra organisationers interna 

hållbarhetsarbete, medan de övriga två syftar till för att förbättra det interna arbetet. 

Det som främst drivit utvecklingen är initiativ från legitima kravställare såsom nationer, 

myndigheter och intresseorganisationer, vilket har resulterat i uppkomsten av 

rekommendationer för hur företag ska redovisa sin påverkan på samhälle och miljö. 

(Cavagnaro & Curiel, 2012, s. 207-208) Många forskare ställer sig dock frågande till 

detta frivilliga initiativ att hållbarhetsredovisa, vilket lett till ett intressant 

forskningsområde: legitimitet och sociala och miljömässiga avslöjanden. Flera forskare 

är överens om att företag väljer att offentliggöra social och miljömässig information i 

syfte att legitimera sin plats i samhället. Bland annat så finner Deegan och Rankin 

(1996, s.62) bevis för detta då de ser att företag ökar sin rapportering vid händelser som 

påverkar företags upplevda sociala och miljömässiga acceptans. 

Hållbarhetsredovisningen användas således i syfte att påverka samhällets uppfattning 

om företags anpassande till specifika samhälls- och miljöfrågor.  

Lindblom (1994) menar i likhet med Deegan (2002, s. 259) och Suchman (1995, s. 572) 

att legitimitet kan ses ur ett strategiskt perspektiv, där fyra strategier presenteras som 

företag kan använda sig av för att erhålla legitimitet. Alla dessa åtgärder förlitar sig på 

offentliggörandet av information, exempelvis i form av hållbarhetsredovisningar. Dessa 

fyra strategiska åtgärder är:  

(1) Rätta till offentliga missförstånd av företagets prestationer, (2) Ändra allmänhetens 

förväntningar på företagets prestationer (3) Genom bättre kommunikation, förklara för 

och informera de viktigaste intressenterna (exempelvis genom sociala och miljömässiga 

avslöjanden), och (4) I syfte att distrahera allmänhetens uppmärksamhet från företagets 

negativa inverkan på exempelvis andra delar av samhället. (Deegan 2002, s. 297; Gray 

et al 1995, s. 54; Neu et al. 1998, s. 268) 

Offentliggöranden genom hållbarhetsredovisning syftar till att bidra till främjandet av 

en hållbar utveckling (G3, 2006, s. 2). Hållbar utveckling har idag antagits som ett 

övergripande samhällsmål och ses som en förutsättning för så väl överlevnad som 

fortsatt tillväxt (Regeringen, 2005, s. 4). Olika branscher påverkar samhället och vår 

miljö i olika grad, där energibolagen har ett stort ansvar vad gäller den hållbara 

utvecklingen då energiomvandlingsprocessen har stor påverkan på miljön, där naturgas, 

kol, torv och olja står för den största källan till utsläpp av koldioxid i Sverige 

(Naturvårdsverket, 2013). Det har påvisats att hållbarhetsrapportering i större 

utsträckning utförs av företag som har stor påverkan på miljö och samhälle (KPMG 

2005, s. 4). 

Ovanstående resonemang indikerar att Umeå Energi, då de i stor utsträckning påverkar 

sin omgivning, bör utnyttja möjligheten att upprätta en hållbarhetsredovisning. Vi 

menar att de i första hand kan dra nytta av punkt 3 ovan, där de kan kommunicera 

verksamhetens påverkan på samhälle och miljö och vilket ansvar de tar för att minska 

denna påverkan. Eventuella missförstånd som råder hos vissa intressenter kan rättas till 

om dialogen med intressenterna förbättras, för att få information om vilka frågor de 

anser viktigast för Umeå Energi att arbeta med.  
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3.5 Global Reporting Initiative 

3.5.1 Bakgrund 

Global Reporting Initiative (GRI) grundades 1997 i Boston av CERES (Coalition for 

Environmentally Responsible Economies) och Tellus Institute, intresseorganisationer 

som arbetar med miljöfrågor respektive politik och forskning gällande hållbarhet. Med 

stöd från FN:s miljöprogram UNEP, bildades en global plattform för ett ramverk för 

hållbarhetsredovisning, vilket blev grunden för GRI. GRI är benämningen på den icke-

vinstdrivande, nätverksbaserade organisation som arbetar fram riktlinjer för 

hållbarhetsredovisning. Organisationens bakomliggande syfte är att öka företagens och 

omgivningens kunskaper om risker och hot mot den hållbara utvecklingen, genom att 

guida företag i redovisningen av hållbara aktiviteter. Vidare kan riktlinjerna användas 

för att jämföra olika organisationers prestationer i hållbarhetsarbetet, samt utveckla den 

egna organisationens interna arbete. En hållbarhetsredovisning bör inte endast öka 

transparensen och kommunikationen till organisationens intressenter, utan även 

utveckla och förbättra sättet organisationen arbetar med hållbarhetsfrågor. (Global 

Reporting Initiative, 2013, About GRI) 

 

Hållbarhetsredovisningen tar utgångspunkt i redovisning av ekonomisk, miljömässig 

och social prestanda (G3, 2006, s. 2), vilka också är grundstenarna i tidigare nämnda 

Triple Bottom Line. Det första utkastet till GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning 

togs fram år 1999 och sedan dess har riktlinjerna utvecklats och utgetts i flera olika 

versioner, senast den tredje generationens riktlinjer 2006 (Global Reporting Initiative, 

2013, What is GRI?).  

 

Hållbarhetsrapportering enligt GRI har på senare år blivit ett globalt accepterat ramverk, 

En undersökning gjord av KMPG år 2011, visade att 80 % av världens 250 största 

företag använder GRI:s riktlinjer för att upprätta en hållbarhetsredovisning. 

3.5.2 Standardupplysningar 

För att hjälpa organisationer med att strukturera redovisningens innehåll och vid 

valprocessen av lämpliga indikatorer, finns tre typer av grundläggande upplysningar 

som ska inkluderas. Dessa är Strategi och Profil, Hållbarhetsstyrning och 

Resultatindikatorer. (G3, 2006, s. 20) Information i standardupplysningen är ur ett 

internt perspektiv mycket viktigt, och visar på förståelsen för hur vision och strategi går 

ihop med styrning av hållbarhetsmål och resultaten av dessa. Externt bidrar det till en 

beviskedja som ökar trovärdigheten för organisationen och dess hållbara aktiviteter. 

(Larsson & Ljungdahl, 2008, s. 84-85)   

3.5.3 Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 

Riktlinjerna är kärnan i GRI:s ramverk och berör verksamheters hållbarhetsrelaterade 

frågor rörande ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter.  Riktlinjerna är 

redovisningsprinciper och vägledning som avser hjälpa företaget att avgöra vad 

redovisningen bör innehålla, dess avgränsningar och säkerställning av kvalitet. (G3, 

2006, s. 4) 

GRI:s redovisningsprinciper som hjälper företagen att bestämma vad 

hållbarhetsredovisningen bör innehålla, utgörs av; väsentlighet, intressenthänsyn, 

hållbarhetssammanhang samt fullständighet. (G3, 2006, s. 6) 
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Det finns även principer rörande redovisningens kvalitet som ska användas för att 

säkerställa att indikatorer och övrig information som används i redovisningen håller en 

acceptabel kvalitet. Dessa är balans, jämförbarhet, noggrannhet, läglighet i tid, 

tillförlitlighet och tydlighet. (G3, 2006, s. 4) Vi har valt att inte redogöra närmare för de 

enskilda riktlinjerna som behandlar redovisningens kvalitet, då detta ligger utanför 

syftet med uppsatsen. Fokus kommer härefter att ligga på redovisningsprinciper rörande 

innehåll. 

3.5.4 Redovisningsprinciper - Innehåll 

För att fastställa ett lämpligt innehåll i hållbarhetsredovisningen ska organisationens 

syfte och intressenternas förväntningar tas hänsyn till.  

Väsentlighet 

Redovisningen ska innehålla en redogörelse och rapportering av väsentliga indikatorer 

som avser företagets ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan på omgivningen, 

samt anses kunna påverka intressenternas uppfattningar om företaget (G3, 2006, s. 8). 

Detta görs i kombination av interna och externa faktorer och inkluderar organisationens 

övergripande vision, strategi, intressenters farhågor samt vidare sociala förväntningar 

(Larsson & Ljungdahl, 2008, s. 68). 

GRI beskriver detta som en tröskel med indikatorer, där endast de viktigaste 

frågeställningarna bör rapporteras. Dessa frågeställningar som passerar tröskelnivån ska 

ha förmågan att ”tillgodose dagens behov utan, att äventyra behoven för framtida 

generationer”, definitionen för Hållbar utveckling. Vid bedömning av väsentlighet vid 

finansiell rapportering, väljs oftast de indikatorerna som direkt kan påverka ekonomiska 

beslut för investerare. (G3, 2006, s. 8) 

För att få en mer mångfacetterad beslutsmodell bör intressenter involveras. GRI har 

arbetat fram ett antal tester för att fånga upp väsentliga frågeställningar utifrån ett 

externt och internt perspektiv. Exempel på frågeställningar behandlar Larsson och 

Ljungdahl (2008, s. 69): 

 Hållbarhetsfrågor som har lyfts fram av intressenter 

 Hållbarhetsfrågor redovisade av andra i samma bransch 

 Experters uppfattningar om relevanta hållbarhetsfrågor 

 Företagets grundläggande värderingar, visioner, målsättningar 

 Nyckelintressenters förväntningar 

 Betydande risker eller kritiska framgångsfaktorer för verksamheten 

Larsson & Ljungdahl (2008, s. 70) skriver att de indikatorer som bör tas med, är de som 

uppfyller flest av kriterierna ovan. 

Intressenthänsyn 

Identifieringen av de viktigaste intressenterna och hur organisationen möter dess 

förväntningar är en viktig del i upprättandet av GRI:s hållbarhetsrapport. (G3, 2006, s. 

10). Som tidigare beskrivit i Intressentteorin, är intressenter definierade som grupper 

eller individer som kan förväntas påverka eller bli påverkade av organisationens 

aktiviteter för att nå verksamhetsmål (Freeman, 1984, s. 46).  

Intressenternas förväntningar och intressen utgör en viktig del då rapportens omfattning 

och innehåll ska bestämmas. Olika intressenters intressen måste balanseras och det 

måste ske en avvägning angående vilka som ska behandlas och i vilken detalj. (G3, 
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2006, s. 10) De som påverkar och påverkas mest av organisationens aktiviteter, 

Freemans (1984) kriterier om hur identifiering ska ske, är inte alltid de som kommer 

använda redovisningen, vilket gör det hela mer komplext. Genom att lista alla 

intressenter för att sedan utvärdera dessa utifrån vissa kriterier (se Mitchell et al. 1997; 

makt, legitimitet och angelägenhet), kan en rangordning av intressenterna ske för att 

välja ut de mest betydelsefulla grupperna att föra en dialog med. I dialogen är det 

primära syftet att få en uppfattning om vilka frågor som intressenterna anser viktiga för 

företaget att fokusera på – och därmed också mäta, styra och rapportera (Larsson & 

Ljungdahl, 2008, s. 70-71). 

Att engagera intressenter genom dialog påverkar trovärdigheten i 

hållbarhetsredovisningen, då det både underlättar intressenternas mottalighet och 

användning av rapporten. Att misslyckas med att identifiera och föra dialog med 

intressenterna kommer troligt att resultera i en rapport som inte är passande – och därför 

inte vinna förtroende. (G3, 2006, s. 10) 

Hållbarhetssammanhang 

Redovisningen bör behandla företagets prestanda i ett vidare sammanhang av 

hållbarhet, vilket innebär en kontext avseende företagets strategier och mål för hållbar 

utveckling. Hållbarhetsredovisningens bakomliggande frågeställning är som tidigare 

nämnts; hur företaget bidrar till en hållbar utveckling i samhället, lokalt, nationalt som 

globalt. Hur de bidrar ska även diskuteras i förhållande till organisationens egen 

hållbarhets- och affärsstrategi (G3, 2006, s. 11) 

Informationen ska behandla hur företaget bidrar eller strävar efter att bidra till 

utveckling av hållbarhet ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. GRI ger 

exemplet att förutom att rapportera trender i eko-effektivitet kan organisationer även 

presentera deras totala utsläpp i relation till hur det regionala ekosystemet kan absorbera 

dessa föroreningar. (G3, 2006, s. 11) 

Fullständighet 

Att redovisningen ska vara fullständig innebär att läsaren ska kunna bilda sig en mening 

om företagets väsentliga ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan under 

tidsperioden som avses. Begreppet inrymmer dimensionerna omfattning, avgränsning 

och tid. (G3, 2006, s. 12) 

Omfattningen avser de val av hållbarhetsområden som täcks av redovisningen, där 

intressenterna ska kunna utvärdera organisationens påverkan på omgivningen genom de 

indikatorer och områden som finns redovisade. Avgränsningar innebär att 

redovisningen ska beakta hela kedjan av verksamheter samt leverantörer och 

distributörer av produkter och tjänster. Här måste organisationen utvärdera möjligheten 

att påverka dessa. (Larsson & Ljungdahl, 2008, s. 73). Tid avser kravet på att 

informationen som är vald att delges är heltäckande för den period som redovisningen 

beskriver. Händelser och aktiviteters påverkan ska inkluderas för redovisningsperioden 

och även uppskattningar av framtida effekter av dessa ska tas med. (G3, 2006, s. 12-13) 
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Sammanfattande tabell   

Redovisningsprinciper 
Innehåll 

Definition  

Väsentlighet Redovisningen ska omfatta de områden och indikatorer som 
avspeglar organisationens betydande ekonomiska, miljömässiga 
och sociala påverkan på omgivningen. Väsentliga frågor att 
inkludera är de som i väsentlig grad kan påverka intressenternas 
uppfattningar om företaget 

Intressentdialog Organisationen ska identifiera relevanta intressenter och föra en 
dialog med dessa för att kunna hantera deras förväntningar och 
intressen i företaget 

Hållbarhetssammanhang Definitionen av hur Hållbar utveckling ska i redovisningen utgöra 
en utgångspunkt för att presentera företagets ekonomiska, 
miljömässiga och sociala prestanda ur ett bredare perspektiv 

Fullständighet De områden som identifierats som väsentliga ska kunna täcka och 
åskådliggöra den ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan 
företaget har på omgivningen. Detta innebär att redovisningen ska 
täcka även aktiviteter uppströms och nerströms i värdekedjan. 

Tabell 1. GRI:s redovisningsprinciper avseende innehåll (G3, 2006, s. 8-13) 

 

3.5.5 Svårigheter med GRI 

GRI ökar transparensen över de ekonomiska, miljömässiga samt sociala prestationerna, 

vilket möjliggör ökat förtroende hos intressenterna. Borglund et al. (2008, s. 19) 

förklarar att hållbarhetsredovisning bidrar till ökad öppenhet, och att mer öppenhet 

kring företaget och dess verksamhet innebär att större förtroende kan utvinnas. Det 

kritiseras dock om öppenhet kring dessa frågor även leder till organisatorisk förändring 

genom ett utökat ansvarstagande för hållbarhet, något som också är ett av GRI:s syften.  

Adams och McNicholas (2007, s. 398) menar att hållbarhetsrapportering måste ha starkt 

stöd från ledningen för att få organisatoriska effekter, då engagemanget från ledningen 

bidrar till förståelse för hur hållbarhet kan integreras i strategiska processer och 

styrinstrument. Vidare menar de att den högsta ledningens kunskap och kompetens om 

hållbarhetsredovisning är viktigt för att förståelsen om dess värde ska kunna etableras i 

hela organisationen . Detta bidrar då även till en större förståelse för hur dialogen med 

intressenterna bör se ut och hur de bör integreras i processer. (Adams & McNicholas, 

2007, s. 393, 396-397) Borglund et al. (2010, s. 17) såg liknande resultat där flera av de 

intervjuade hållbarhetscheferna betonade att ledningens engagemang är centralt för 

utvecklingen av hållbarhetsarbete; "Det måste vara beslutat och förankrat i högsta 

ledningen, de måste vara intresserade och ställa krav - samt återkoppling" 

Syftet är som tidigare nämnts, inte endast att öka transparensen och kommunikationen 

till organisationens externa intressenter, utan även utveckla och förbättra sättet 

organisationen arbetar med hållbarhetsfrågor. Borglund et al. (2010) har undersökt 

effekterna av införandet av de nya riktlinjerna om hållbarhetsrapportering enligt GRI för 

alla statligt ägda bolag. Regeringens syfte är att föra hållbarhetsarbetet framåt, och 

studien avser att undersöka i vilken utsträckning effekter skapats på företagens arbete 

med hållbarhetsfrågor. Studiens resultat visar på att hållbarhetsrapportering enligt GRI 

främst påverkar företagens sätt att rapportera och redovisa hållbarhetsfrågor, hellre än 

arbetet med hållbar utveckling i företaget. (Borglund et al., 2010, s. 7) 
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Ett mål med hållbarhetsredovisningar är enligt GRI att göra det möjligt för 

organisationer att mäta och presentera sitt hållbarhetsarbete samt skapa jämförelse 

mellan organisationer (G3, 2006, s. 3). Svårigheter har påvisats avseende hur arbetet 

med hållbarhetsredovisning fungerar i praktiken. Antal et al. (2002, s. 32) har visat att 

företagen står inför stora utmaningar bland annat i att bestämma omfattningen på 

rapporteringen och därmed avgränsa vilka väsentliga frågor som bör rapporteras. 

Norman och MacDonald (2004, s. 13) kritiserar att hållbarhetsredovisning innebär att 

informationen som redovisas inte är relevant för att ligga till grund för jämförelser 

mellan företag och över tid, då nya indikatorer väljs för att de anses mer relevanta eller 

för att just förhindra jämförelser. Moneva et al. (2006, s. 122) menar istället att de 

praktiska svårigheterna beror på sambandet mellan Bruntlandsrapportens definition av 

hållbarhet och de tre dimensionerna som ingår i Triple Bottom Line, som utgör grunden 

i GRI. GRI gör det möjligt för företag att på ett eget vis använda metodologin vid 

framställandet av en hållbarhetsrapport, dock uppstår ofta problematik kring låg enighet 

bakom antagandena Hållbar utveckling och CSR. Detta gör att GRI:s riktlinjer till 

mestadels används som ett verktyg för ett försök till att legitimera verksamhetsbeslut 

och dess handlingar. (Bebbington et al., 2008, s. 354) 

Trots de svårigheter som tagits upp i detta avsnitt anser vi att om GRI:s riktlinjer 

används på rätt sätt så möjliggör de för stora fördelar. Exempelvis då de kan rapportera 

väsentliga frågor och samtidigt utnyttja dess användningsområde som ett styrverktyg. 

Adams (2002, s. 246) anser att fler undersökningar rörande den interna processen vid 

upprättandet av hållbarhetsredovisning kan underlätta vidareutvecklingen av tillgängliga 

ramverk för ett bättre ansvarstagande och likväl bättre prestation. Då GRI utgör det idag 

mest accepterade och använda verktyget för upprättandet av hållbarhetsredovisning, 

anser vi det är av relevans att undersöka de interna processerna i ett företag närmare i 

relation till GRI:s riktlinjer. 
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4. Studiens tillvägagångssätt 
Vi argumenterar här för våra praktiska metodval där vi inleder med att lägga fram 

fallstudien som forskningsstrategi och den kvalitativa metoden för datainsamling. Dessa 

ligger tillsammans till grund för att besvara vår frågeställning. Vi redogör för hur vi 

har resonerat kring urval av undersökningsenheter och beskriver sedan 

datainsamlingens uppbyggnad, genomförande och analys.  

4.1 Fallstudien 
Vår studie tar utgångspunkt i ett verkligt sammanhang, med syfte att få en djupare 

förståelse för en enhet, Umeå Energi och dess hållbarhetsarbete. Fallstudier är den 

metod som föredras om problemställningen lägger fokus på aktuella skeenden i ett 

verkligt socialt sammanhang, exempelvis organisationsprocesser (Yin, 2007, s. 18-19). 

Vi fokuserar i studien på Umeå Energi, där vi ämnar till att undersöka Umeå energis 

förutsättningar för att upprätta en trovärdig hållbarhetsredovisning och se 

förbättringsmöjligheter för arbetet med hållbarhetsfrågor.  

Yin (2007, s. 61-62) menar att en enfallsstudie är lämplig i flera situationer, däribland 

vad han beskriver som unika fall. Grönmo (2006, s. 96) beskriver också att det är 

lämpligt med en fallstudie om enheten anses i sig själv vara unik och vetenskapligt 

intressant, utan att nödvändigtvis betraktas som en del av en större population. Vi 

argumenterar för att vårt fallföretag Umeå Energi kan anses vara unikt, med grund i att 

de har en stark profil inom hållbarhet, men bristfällande struktur och öppenhet i arbetet 

med verksamhetens påverkan på samhället. Vi vill undersöka i detalj och i flera 

dimensioner avseende definition och uppfattning av CSR, arbete för en hållbar 

utveckling och hållbarhetsredovisning samt identifiering av intressenter. Vi avser 

således att få en tydlig bild och förståelse för hur Umeå Energis hållbarhetsarbete ser ut 

idag för att kunna föra samman praktik och teori i ett förbättringsarbete. McAdam och 

Leonards (2003) studie ”Corporate social responsibility in a quality management 

context: opportunities for sustainable growth” syftar i likhet med vår att skapa en större 

förståelse för ett specifikt fenomen avseende samhällsansvar, vilket vi anser stödjer vårt 

val av att studera ett enskilt fall.  

Söilen och Huber (2006, s. 9) skriver att fallstudier ofta används i situationer som är 

socialt komplexa, där det finns flera möjliga svar till problemställningen. Vi anser att 

områden som har att göra med företagsetik, strategi och hållbarhet är komplexa, där det 

finns skilda åsikter från individer i organisationer. Att enbart basera vår studie på Umeå 

Energi ger oss möjlighet att visa på den komplexitet som råder i organisationer 

avseende hållbarhet i stort, här från vision till mätbara aktiviteter. 

I kapitlet om Teoretiska utgångspunkter nämndes att vår studie har vissa likheter med 

aktionsforskning, som syftar till att lösa ett praktiskt problem samtidigt som 

vetenskaplig forskning bedrivs (Hult & Lennung, 1980, s. 242). Aktionsforskning är 

ofta utformad för att fungera som en lärandeprocess, där forskare och praktiker 

samarbetar och lär av varandra (Hult & Lennung, 1980, s. 242-243; McTaggart, 1991, s. 

172). Ytterligare vad som kännetecknar aktionsforskningsprocessen har forskare delade 

meningar om. Något som forskare dock är överens om är att aktionsforskning ska bidra 

till en förändring i organisationen (Avison et al., 1999, s. 94). Om denna förändring ska 

ske inom studiens ramar eller om den kan ske efteråt, på organisationens eget initiativ, 

är inte fastställt. Ett exempel på en studie där aktionsforskning ligger till grund är ”How 

can SMEs effectively implement the CSR agenda? – A UK case study 
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perspecitve”(Castka et al., 2004), där implementeringen och förändringen sker inom 

studiens ramar. Syftet med studien fokuserar till att implementera CSR i existerande 

processer i små- och mellanstora företag. Även i Adams (2007) aktionsforskning 

”Making a difference, Sustainability reporting, accountability and organisational 

change”, är syftet att bidra med att implementera en hållbarhetsrapport för att öka 

organisationens ansvarstagande. Likheten vi finner är att vi vill undersöka hur GRI:s 

riktlinjer kan förändra Umeå Energis arbete med hållbarhet genom att gå igenom 

existerande processer. Vi har dock inte som avsikt att implementera 

hållbarhetsredovisning enligt GRI i organisationen. Vi avser att komma med förslag till 

förbättringsmöjligheter avseende hållbarhetsarbetet och införandet av GRI, varför någon 

verklig förändring inte kommer ske i och med vår studie. Om förändring sker så är det 

på Umeå Energis egna initiativ, och det är här vi gör en distinktion från 

aktionsforskning. En åtskillnad kan även göras då vi har för avsikt att bilda oss en 

uppfattning om hur Umeå Energis hållbarhetsarbete ser ut genom kvalitativa intervjuer, 

inte genom att observera och medverka i det dagliga arbetet. Vi anser oss därför ha en 

hög grad av oberoende till våra respondenter där fokus ligger på företaget, vilket snarare 

kan liknas vid en fallstudie (Söilen & Huber, 2006, s. 7; Avison et al., 1999, s. 96).   

4.2 Kvalitativ insamling av data 
Den vetenskapliga forskningen skiljer på kvalitativ och kvantitativ metod för 

datainsamling, där skillnaden mellan dessa är att de föreslår olika sätt att samla in och 

analysera data om verkligheten (Bryman, 2011, s. 40). Som vi tidigare har nämnt i 

avsnittet Vetenskapliga utgångspunkter, bottnar val av metod för datainsamling i 

studiens problemformulering och syfte. Vår problemformulering avser att besvara hur 

Umeå Energis förutsättningar ser ut för införandet av en hållbarhetsredovisning enligt 

GRI, samt identifiera möjliga förbättringar avseende Umeå Energis strategiska 

hållbarhetsarbete. Studien syftar till att få en djupare förståelse för hur Umeå Energi 

arbetar för en hållbar utveckling idag, för att sedan följa GRI:s riktlinjer för att 

utvärdera förbättringspotentialen med det strategiska arbetet för att främja en hållbar 

utveckling. Både den kvalitativa och den kvantitativa metoden har i syfte att ge en bättre 

förståelse för det samhälle vi lever i och hur människor och organisationer agerar och 

påverkas av varandra. En skillnad mellan metoderna är att den kvantitativa metoden 

syftar till att omvandla information till siffror medan den kvalitativa metoden baseras på 

tolkning och uppfattning av information, vilket ofta varken kan eller bör omvandlas till 

siffror. Vidare syftar en kvantitativ studie till att ta fram information om många 

undersökningsenheter, gå på bredden, medan en kvalitativ studie vill ha mycket 

information om få undersöknings enheter, gå på djupet. (Holme & Solvang, 1997, s.76) 

 

Vårt syfte innebär att vi varken är intresserade av att sätta siffror på Umeå Energis 

hållbarhetsarbete, eller samla in information från flera företag som senare ska kunna 

generaliseras. Istället syftar vår studie till att gå in på djupet på ett företag, för att få en 

djupare förståelse i likhet med Holme och Solvangs (1997, s. 78) resonemang för 

kvalitativa studiers syfte. För att få en djupare förståelse har vi genomfört kvalitativa 

intervjuer med delar av ledning och ansvarig personal inom valda ämnesområden inom 

Umeå Energis organisation. Johannessen och Tufte (2003, s. 97) beskriver att den 

kvalitativa intervjun kan vara mer eller mindre tillrättalagda i förväg, det vill säga 

strukturerad. Bryman (2011, s. 413) behandlar två kvalitativa undersökningar; den 

semistrukturerade och den ostrukturerade intervjuprocessen. Då vi tar oss an en studie 

med vissa explorativa beståndsdelar, som behandlar ett företags förutsättningar för 

trovärdig hållbarhetsredovisning enligt GRI samt förbättringsmöjligheter, anser vi att 
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den semistrukturerade intervjuprocessen ger oss bäst förutsättningar för att besvara 

studiens problemformulering. Detta är också den typ av kvalitativ intervjuprocess som 

används av McAdam och Leonards (2003) tidigare nämnda studie; ”Corporate social 

responsibility in a quality management context: opportunities for sustainable growth” 

samt Adams och Frost (2008, s. 291); Integrating sustainability reporting into 

management practices. Dessa innehåller i likhet med vår studie explorativa inslag. 

De semistrukturerade intervjuerna innebär att vi har en intervjumall att hålla oss till, 

men att det även finns utrymme för anpassning utefter viktiga frågor som kan dyka upp 

under intervjun (Bryman, 2011, s. 415). Den semistrukturerade intervjuprocessen 

möjliggör att beröra ett antal i förväg valda ämnesområden, framarbetat utifrån den 

teoretiska referensramen, och därför styra intervjun in på dessa. Den ostrukturerade 

intervjun innebär att intervjupersonen får associera fritt utifrån ett eller fler teman 

(Bryman, 2011, s. 413-416), vilket skulle kunna innebära att tillräcklig fokus inte läggs 

på de ämnesområden och frågor som inte kan hänföras till forskningsfrågan. 

Huvuddelen av intervjuerna har en semistrukturerad karaktär, men för att klargöra 

forskningsfrågan ansåg vi det nödvändigt att till en början utföra två ostrukturerade 

intervjuer. Dessa syftade till att ge oss en större förståelse för de utmaningar Umeå 

Energi står inför gällande hållbarhetsarbetet. 

Fördelen med en kvalitativ studie är flexibiliteten och följsamheten, vilket kan leda till 

att ny och intressant information kan uppkomma som inte först var påtänkt, och som 

kan vara värd att undersöka närmare (Johannessen & Tufte, 2003, s. 71). Vi anser att 

styrkan med en kvalitativ studie därför är möjligheten till att erhålla en större förståelse 

för problemområdet utan att begränsa respondenten i sina svar, men vi är även 

medvetna om de begränsningar som finns med en kvalitativ studie. Vår kvalitativa 

metods kvalitet diskuteras närmare i kapitel 8 om Sanningskriterier. 

4.3 Urval av undersökningsenheter 
Urvalet av undersökningsenheter i kvalitativa studier styrs av syftet med 

undersökningen. Bryman (2011, s. 350) benämner dessa som målstyrda urval, vilka 

fokuserar på att välja ut enheter, exempelvis individer, organisationer och dokument, 

som kan hänföras till forskningsfrågan. Urvalet beskrivs vidare av Bryman (2011, s. 

350) som att det genomförs på två nivåer. I vår studie är nivå ett; urval av fallföretag 

och nivå två; urval av intervjupersoner på fallföretaget. Vi skriver på uppdrag av Umeå 

Energi varför val av fallföretag är naturligt och nedan beskriver vi vad urvalet av 

intervjupersoner har grundats på. 

Jacobsen (2007, s. 123) nämner olika kriterier vilka bör tas hänsyn till för att styra 

urvalet. Information är ett av dessa kriterier och innebär att forskaren väljer 

intervjupersoner som kan bidra med värdefull och relevant information inom 

ämnesområdet. Detta kriterium har vi utgått ifrån, urvalet har skett på basis av 

kompetens och kunskap hos personal och ledning på Umeå Energi, inom de 

ämnesområden vi vill beröra. Vår kontaktperson på Umeå Energi, Katarina Sjöström, 

har hjälpt oss att hitta lämplig intervjuperson utefter varje ämnesområde. Vår 

urvalsprocess rörande representanter kan därför liknas vid ett snöbollsurval, som 

innebär att en person med kännedom om studiens tema hjälper till att rekommendera 

andra lämpliga intervjupersoner för forskningsfrågan (Bryman, 2011, s. 196).  

Lundahl och Skärvad (1999, s.117) beskriver att urvalet kan bestå av informanten som 

anses ha god kännedom om fenomenet men inte själv representerar den grupp 
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undersökningen syftar till, samt respondenten som benämnds som den direkta 

intressenten och som har direkt kännedom om ett fenomen. Det är vår forskningsfråga 

som antyder vem vi vill veta något om, och beskrivningen ovan visar att vi endast valt 

att intervjua respondenter med anledning av att vi antagit ett företagsperspektiv. Detta 

upplägg är valt då vi vill undersöka hur Umeå Energi arbetar med hållbarhet ur 

företagets synvinkel, där ledningen är dem som har mest information om 

forskningsfrågan. 

Lämplighet, har varit vår utgångspunkt vid val av antal respondenter för vår kvalitativa 

undersökning. Johannessen och Tufte (2003, s. 84) beskriver att antalet respondenter 

som väljs ut ska vara lämpligt för att belysa vår forskningsfråga och vidare beskriver 

Bryman (2011, s. 394) att urvalet ska ske tills ”teoretisk mättnad” har nåtts för en 

kategori. För att urvalet på ett heltäckande sätt ska kunna belysa forskningsfrågan, har 

vi resonerat så att vi behöver intervjua minst en ansvarig person i företaget för varje 

kategori och ämnesområde vi vill beröra. Detta innebär fem olika personer med ledande 

positioner på Umeå Energi, där vi ansett det varit lämpligt att intervjua Thomas Grahn, 

Johanna Axelsson samt Peter Höglund mer än en gång tills kategorin avseende ”Arbetet 

för en hållbar utveckling” mättats. Bryman (2011, s. 394) förklarar att uttrycket 

teoretisk mättnad betyder ”tills inga nya eller relevanta data framkommer inom en viss 

kategori”. 

4.3.1 Respondenter 

Nedan följer en beskrivning av våra respondenter för de semistrukturerade intervjuerna 

samt intervjuns syfte. Alla namn i denna uppsats är fingerade för att skydda den 

personliga integriteten, specifikt i syfte vid sökningar på sökmotorer. 

Thomas Grahn, VD och koncernchef 

Thomas Grahn har haft positionen VD på Umeå Energi sedan 2008 och har erfarenhet 

inom energibranschen sedan 1978. Thomas är utbildad inom Maskinteknik på KTH i 

Stockholm. Syftet med att intervjua VD:n Thomas Grahn är för att få en klarare bild 

över hur Umeå Energis vision och strategi ser ut inom hållbarhetsområdet. Dessa frågor 

grundar sig främst i de standardupplysningar som måste finnas med i GRI-rapporten, för 

att hjälpa till att strukturera innehåll och välja lämpliga indikatorer för att mäta 

hållbarhetsprestanda. Vi vill även gå igenom synen på CSR, intressenter och syftet med 

införandet av en hållbarhetsredovisning för att undersöka om det finns en samsyn inom 

företaget. 

Peter Höglund, Miljöchef 

Peter Höglund arbetar som Miljöchef på Umeå Energi, vilket innebär att han ansvarar 

över miljöfrågorna och är placerad i VD:s stab. Peter har arbetat på Umeå Energi sedan 

1998, och är utbildad biolog. Syftet med Peters intervju är främst att få en tydligare 

uppfattning om Umeå Energis miljö- och hållbarhetsarbete samt hur uppföljning sker. 

Vidare vill vi klargöra Peters syn på CSR, intressenter och få större insikt om behovet 

och syftet med en hållbarhetsredovisning. 

Anna Sundqvist, HR-chef 

Anna Sundqvist arbetar som HR-chef på Umeå Energi och har bakgrund inom både 

beteendevetenskapen och samhällsvetenskapen. Hon har arbetat på Umeå Energi sedan 

1987. Vidare berättar hon att HR har en strategisk funktion i staben och genomsyrar 

hela verksamheten. Syftet med intervjun med Anna är att få en tydligare bild av hur 

Umeå Energi arbetar med CSR-frågor. Vi vill klargöra huruvida det finns en vedertagen 
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definition av CSR, vilka CSR-aktiviteter de ägnar sig åt samt om det finns någon som 

har ansvaret för dessa frågor. Vi fokuserar mest på det sociala ansvaret i intervjun med 

Anna. 

Kerstin Gustafsson, Marknadschef 

Kerstin Gustafsson har arbetat på Umeå Energi i tre år som marknadschef. Det innebär 

att hon har ansvar för varumärket, identiteten, kommunikationsstrategin, försäljning, 

kundservice samt fakturering. Hon sitter även i koncernledningen, och är sedan nyår VD 

för elhandelsbolaget. Intervjun med Kerstin avser att i första hand få en uppfattning om 

Umeå Energis kommunikationsarbete med dess intressenter. Vi vill även ta reda på om 

det finns en samsyn på begreppet CSR inom företaget, varför Kerstin anser det viktigt 

att upprätta en hållbarhetsredovisning samt vad den kan åstadkomma för Umeå Energi. 

Johanna Axelsson, Projektledare  

Johanna Axelsson arbetar som projektledare inom Umeå Energis VD-stab sedan 2011. 

Hennes roll som projektledare innefattar affärsutveckling samt miljömålet Klimatneutral 

2018 där hon bland annat ansvarar för beräkningen av verksamhetens klimatpåverkan. 

Hon är utbildad civilingenjör inom energiteknik vid Umeå Universitet. Johanna är 

delaktig i ett eventuellt införande av hållbarhetsredovisningen. I intervjun med Johanna 

ämnar vi att få djupare information kring miljömålet Klimatneutral 2018, hur de arbetar 

med värdekedjan och även få en större förståelse för syftet med att upprätta en 

hållbarhetsredovisning.   

4.4 Datainsamlingens uppbyggnad, genomförande samt efterarbete 

4.4.1 Uppbyggnad och framtagning av intervjuguide 

Innan huvuddelen av datainsamlingen, genomfördes en inledningsträff med VD och 

koncernchef Thomas Grahn, projektledare Johanna Axelsson samt Lennart Åström, 

affärsutvecklare på Umeå Energi. Detta möte hade för avsikt att skapa en klarare bild 

över Umeå Energis verksamhet, hur de övergripande arbetar med hållbar utveckling 

samt de utmaningar de står inför. Ett andra möte, även detta introduktionsmöte, hölls 

med miljöchef Peter Höglund, projektledare Johanna Axelsson samt Maria Nyberg 

marknadsförare och arbetar med årsredovisningen. Vi gick här närmare in på att 

förtydliga problematiken med fokus på Hållbarhetsredovisning, utreda deras kännedom 

om GRI inom företaget idag samt diskutera datainsamlingsmetod. Detta har sedan legat 

till grund för vår problemformulering. Vad som bör klargöras är att dessa båda 

intervjuer innehar en ostrukturerad karaktär, något som Johannessen och Tufte (2003, s. 

97) benämner intervjuer där intervjupersonerna får associera fritt utifrån i förväg 

utvalda teman.  

För de semistrukturerade intervjuerna har en intervjuguide legat till grund för 

genomförandet. Intervjuguiden har arbetats fram för att spegla de olika ämnesområden 

vi avsett behandla, med härstamning i forskningsfrågan och den teoretiska 

referensramen. Vi har använt oss av en intervjuguide per intervjuperson (se Appendix 1, 

2, 3, 4 och 5) som berör respondentens ansvars- och kunskapsområden. Ett antal 

centrala frågor har tagits upp med flera respondenter, exempelvis inom området CSR, 

för att få insikt om det i Umeå Energi finns en enhetlig uppfattning. Detta framkommer 

i vårt teoriavsnitt som viktigt för att arbete med och förbättra ansvarsarbetet. 

Grönmo (2006, s. 164) skriver att det är viktigt att finna en god form för samtalet, så att 

genomförandet kan ske på ett avslappnat sätt. För att respondenten ska känna sig 
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bekväm i intervjusituationen, har vi valt inleda intervjuguiden med generella frågor om 

respondentens bakgrund, position på företaget och ansvarsområden. Vi har sedan berört 

frågor under större teman som vår uppsats behandlar, med anledning att få ut så mycket 

som möjligt av respondentens svar, och därefter gått in på frågor av mer detaljerad 

karaktär.  

För att underlätta analysen och kunna upprätthålla en viss struktur har intervjuguiden 

delats upp i teman. Kopplingen till vår problemformulering och syfte innebär att vi först 

måste få en grundläggande förståelse för hur arbetet med samhällsansvar och för en 

hållbar utveckling ser ut idag för att sedan kunna peka på förbättringsområden, genom 

att följa GRI:s riktlinjer avseende innehåll för hållbarhetsredovisning. De teman som tas 

upp i intervjuguiden utgår från den teoretiska referensramen; CSR, Arbetet för en 

hållbar utveckling, Hållbarhetsredovisning och Intressenter. Frågor har således 

framarbetats utifrån respektive teoriavsnitt, men har även koppling till GRI:s riktlinjer 

vilket tydligare framkommer i Analysen. Vi har även fått vägledning vid val av teman 

från Adams (2002) studie, som fokuserar på interna processer som påverkar innehållet i 

hållbarhetsredovisningen. Exempel på teman som Adams tar upp är Intressentdialog och 

Syftet med hållbarhetsredovisningens uppförande.  

Vissa av dessa teman berör strukturer och processer som ingår i redovisningen, medan 

andra är mer intressanta att undersöka för att kartlägga åsikter och attityder som ger 

insikt till motiven bakom upprättandet. Legitimitetsteorin har inte tagits upp som ett 

tema i intervjuguiden, då vi menar att den istället ökar förståelsen för övriga teoriers 

koppling till empirin.  

4.4.2 Genomförande 

De kvalitativa intervjuerna utgör primärdata, men vi har även tagit del av ett antal 

dokument såsom ägardirektiv, koncernplan, hemsida, årsredovisning, miljörapport och 

uppförandekod, som syftar till att underlätta arbetet med kartläggningen av Umeå 

Energis hållbarhetsprofil, strategi och vision.  

Samtliga intervjuer har genomförts av båda författarna genom personliga möten på 

Umeå Energi, i kontorsmiljö, på en tidpunkt vald av respondenten själv för att undvika 

störningsmoment. Mötets inledning har berört syftet med undersökningen, upplägget av 

intervjun, informationens användningsområde samt en förfrågan om respondentens 

godkännande om inspelning av intervjun. Grönmo (2006, s. 164) menar att det är viktigt 

att etablera en god kommunikationssituation vid genomförande av intervjun, vilket vi 

anser oss skapat genom ovan nämnda tillvägagångssätt. Vidare beskriver Grönmo 

(2006, s. 165) att ljudupptagningar ibland kan hämma respondenten, dock menar vi att 

det svårt att säga huruvida intervjun hade utvecklats annorlunda om vi istället valt att ta 

anteckningar. Vi har inte fått uppfattningen om att respondenterna har känt sig 

hämmade av inspelningen, utan vi anser att de har haft en neutral och avslappnad 

inställning under intervjun. 

Vi har utgått från vår intervjuguide under datainsamlingen, men har även haft 

möjligheten till att ställa följdfrågor allteftersom intervjun förlöpte. Detta anser vi är en 

fördel med den semistrukturerade intervjun, där respondentens svar kan fördjupas och 

konkretiseras. Problematiken med följdfrågor är att de lätt kan bli ledande i en oaktsam 

situation och då påverka svaren hos intervjupersonen. Vårt mål har varit att låta 

respondenterna beskriva världen som de uppfattar den, vilket enligt Yin (2013, s. 140) 

inte möjliggörs om frågorna styrs i en viss riktning.  
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De kvalitativa intervjumaterialen har transkriberats allt eftersom data samlats in, genom 

röstinspelningsfunktion på våra mobiltelefoner. Fördelen är då att vi har möjlighet att 

kombinera intryck och erfarenheter vi hade från intervjutillfället. Inspelningen av 

intervjuerna har gjort det möjligt att gå igenom intervjun flera gånger vid osäkerhet av 

respondentens svar. Efter transkribering skickades en sammanfattning av intervjun ut 

till respondenterna för att möjliggöra kommentarer huruvida vi har beskrivit deras svar 

på ett riktigt sätt, samt visat öppenhet för ändringar. 

De sju intervjuerna varade mellan 30 - 110  minuter, vilket åskådliggörs i tabell 2 nedan 

tillsammans med ytterligare information om intervjuerna. 

Datum Namn  Intervju Plats  Längd (min) 

2013-03-08 Thomas Grahn  
Lennart Åström 
Johanna Axelsson 

Ostrukturerad Konferensrum 
Umeå Energi 

110 

2013-03-19 Peter Höglund 
Maria Nyberg 
Johanna Axelsson 

Ostrukturerad Konferensrum 
Umeå Energi 

90 

2013-03-26 Anna Sundqvist Strukturerad Annas kontor 36 

2013-04-09 Peter Höglund Strukturerad Peters kontor 39 

2013-04-09 Thomas Grahn Strukturerad Thomas kontor 40 

2013-04-12 Kerstin Gustafsson Strukturerad Kerstins kontor 48 

2013-04-23 Johanna Axelsson Strukturerad Konferensrum 
Umeå Energi 

30 

Tabell 2. Översikt kvalitativa intervjuer 

 

4.4.3 Efterarbete och analys av intervjuer 

Målet med vår kvalitativa analys är att skapa en helhetsförståelse för Umeå Energis 

hållbarhetsarbete för att sedan analysera hur detta kan utvecklas med hjälp av GRI:s 

riktlinjer. Analys av kvalitativ data, i form av intervjuer, är i många fall en omfattande 

process som innefattar granskning, kategorisering, sammanställning samt prövning av 

olika kombinationer av data. Då vår insamlade data främst består av intervjuer som är 

semistrukturerade och ostrukturerade anser vi det därför viktigt att utforma en strategi 

för hur de ska analyseras. 

Det finns inget standardiserat sätt för hur analys av kvalitativ data ska utföras, dock 

menar Saunders et al (2011, s. 490-491) att det går att urskilja tre tydliga mönster för att 

tolka data: summerande, kategoriserande och strukturerande, och att dessa kan användas 

var för sig eller i kombination. Yin (2013, s. 180-181) menar å andra sidan att den 

kvalitativa analysen bör delas i in fem faser: sammanställning, demontering, 

remontering, tolkning och slutsatser. Utifrån Yin (2013) och Saunders (2011) 

rekommendationer har vi skapat en analysprocess bestående av fem steg. Nedan 

presenteras kort hur har gått tillväga vid analysen av data; 

Sammanställning är första steget, och görs för att organisera informationen från 

intervjun. Syftet är att vi som forskare ska få en uppfattning om huvuddragen samt, om 

möjligt, identifiera uppenbara relationer mellan olika teorier och teman (Yin 2013, s. 

184). Vi har i detta steg beskrivit syftet med intervjun för att sedan sammanfatta den 

utifrån huvuddragen och viktiga punkter i transkriberingen. I detta fösta steg menar 
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Saunders (2011, s. 491) att andra dokument kan vara en viktig källa för triangulering. 

Här har vi sammanfattat information från Årsredovisningen, Umeå Energis hemsida, 

uppförandekod och koncernplan. Vi har på detta sätt kunnat jämföra data från olika 

källor för att se om de konvergerar, något som är trianguleringens syfte (Yin, 2013, s. 

86). 

Kategorisering innebär att vi bryter ner intervjuerna för att de ska kunna kategoriseras 

eller kodas (Yin, 2013, s. 189). Detta gör vi i likhet med Adams och Frosts (2008, s. 

291) studie ”Integrating sustainability reporting into management practices” för att 

bättre förstå utfallen. Något Saunders (2011, s. 493) anser viktigt att ha i åtanke är att 

dessa kategorier måste hänga samman och ge en strukturerad ram som kan driva 

analysen framåt. De kategorier som vi har använt oss av är valda utifrån studiens 

teoretiska referensram och intervjuguide. Dessa kategorier är; CSR, Arbetet för en 

hållbar Utveckling, Hållbarhetsredovisning och Intressenter. Vi har även skapat 

underrubriker för att underlätta grupperingen av informationen; CSR-aktiviteter, 

Uppföljning hållbarhetsarbete och Intressentdialog, något som ytterligare hjälper oss att 

känna igen relationer mellan teori och praktik.  

Nästa steg kallar vi Strukturering och betyder att vi tar ut de relevanta delarna av 

intervjun för att relatera dessa till våra kategorier. Vi kopplar här samman kategorierna 

från de olika intervjuerna för att finna centrala teman, mönster och relationer i och 

mellan våra olika intervjuer. Exempelvis använder vi ett antal frågor vid varje intervju 

som behandlar samma ämnesområde, CSR, där vi försöker finna relationer mellan 

respondenternas svar.  

Yin (2013, s. 180) påpekar att hela analysprocessen sällan är linjär, utan att den snarare 

karaktäriseras av att forskare kan bli tvungna att gå fram och tillbaka mellan de olika 

faserna. Detta har visat sig genom att vi i struktureringsfasen insett att vi behövt gå 

tillbaks för att anpassa kategorierna, till exempel insåg vi att det inte lämpade sig att ha 

en kategori för legitimitet, då ämnet går genom flera av kategorierna som en röd tråd.  

Tolkningen är kärnan i vår analys där teori och empiri förs samman. För att kunna 

besvara vår problemformulering är analysavsnittet uppdelat i tre block där teorier ligger 

till grund för vår tolkning inom respektive avsnitt. Exempelvis har vi i första avsnittet 

rörande CSR, utgått från Carrolls CSR pyramid för att lättare kunna strukturera och 

tolka Umeå Energis samhällsansvar. Enligt Yin (2013, s. 205) innebär en ”god 

tolkning” att studien bland annat har trovärdighet, vilket betyder att våra tolkningar 

gjorts på ett rättvist sätt. Vi har i denna fas använt oss av trovärdighetskriteriet för att 

skapa tillförlitlighet i vår studie, vilket diskuteras detta mer utförligt i avsnittet om 

Sanningskriterier.  

Vår slutsats syftar till att fånga studiens bredare iakttagelse, avseende Umeå Energis 

förutsättningar för att införa en hållbarhetsredovisning samt hur arbetet för en hållbar 

utveckling kan förbättras. Dessa iakttagelser utmynnar i en rekommendationsmodell i 

tre steg som beskriver hur företag kan gå tillväga för att lyckas med en trovärdig 

hållbarhetsredovisning.  
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5. Empiri 
Vi inleder detta kapitel med en närmare företagsbeskrivning av Umeå Energi för att 

sedan presentera det empiriska resultatet från våra kvalitativa intervjuer. Intervjuerna 

kommer att presenteras under rubriker utifrån intervjuguiden som är kopplad till den 

teoretiska referensramen. Vi utgår här från följade teman och ordning; CSR, Hållbar 

Utveckling, Hållbarhetsredovisning och avslutar med Intressenter. Inom varje tema 

förekommer fler än en intervjuperson. 

5.1 Profil Umeå Energi  
Beskrivningen av Umeå Energis verksamhet baseras på material hämtade från hemsidan 

umeaenergi.se, årsredovisning 2011, uppförandekod, miljöredovisning, ägardirektiv och 

koncernplan samt intervju med Johanna Axelsson och Peter Höglund. Vi redogör för 

Umeå Energis verksamhet då vi vill ge läsaren en uppfattning om vilken profil företaget 

vill ha med utgångspunkt i vision, hållbarhetsmål och strategi.  

5.1.1 Verksamhetsbeskrivning 

Umeå Energi är ett energi- och kommunikationsbolag som producerar, distribuerar och 

säljer energi till cirka 54 000 privat- och företagskunder. Umeå Energi bildades i mitten 

på 1980-talet och är idag ett helägt dotterbolag till Umeå Kommunföretag AB. I 

dagsläget har Umeå Energi ca 300 medarbetare och år 2011 uppgick omsättningen till 

1,6 miljarder kronor. Bolaget är miljö- och arbetsmiljöcertifierat enligt ISO 14001 

respektive OHSAS 18001. (Umeå Energi Årsredovisning 2011, s.5) 

Umeå Energis verksamhet består av fem affärsområden: Värme, Elnät, Elhandel, 

UmeNet och Sol, Vind & Vatten. (Umeå Energi Årsredovisning 2011, s. 10) El 

produceras med hjälp av vindkraft, vattenkraft och två kraftvärmeverk, vidare erbjuds 

fjärrvärme och fjärrkyla samt bredband och kabel-tv. (Umeå Energi Årsredovisning 

2011, s. 11) 

Vad gäller miljöfarlig verksamhet bedriver Umeå Energi tio tillståndspliktiga och nio 

anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalken. Samtliga av dessa verksamheter 

påverkar miljön genom utsläpp till luft och vatten, buller och avfall i form av aska och 

slagg. (Umeå Energi Årsredovisning 2011, s. 10) 

5.1.2 Vision och Strategi 

I Umeå Energis verksamhetsmål beskrivs att företaget ska främja kommunens 

utveckling, både socialt och miljömässigt. Det sociala utgörs främst av barn och 

ungdomsverksamhet, samt utbildningsfrågor. Genom att ta stor hänsyn till miljön på 

kort och på lång sikt, ska en uthållig energiförsörjning för i första hand Umeå Kommuns 

invånare tryggas. Tjänster som minskar energianvändningen och miljöpåverkan ska 

erbjudas. Vidare fastställs att Umeå Energi ska vara energiföretaget som utifrån varje 

kunds unika behov av säkra, prisvärda och miljöanpassade produkter och tjänster. 

(Umeå Energi Ägardirektiv 2010, s. 1-2) 

Prioriterade områden för koncernen år 2013-2015 är exempelvis en förstärkt 

varumärkesposition, ett mer kund och marknadsorienterat arbetssätt samt CSR. (Umeå 

Energi Koncernplan 2013, s. 6) 

Visionen som Umeå Energi arbetar efter är följande; 

”Vi vill ge kunderna en enklare vardag och regionen en hållbar framtid.” 
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Marknadsstrategin som underbygger visionen utgår från tre perspektiv; 

 Tjänsteperspektivet – syftar till enkelhet i avtal, service och räkningar 

 

 Samhällsperspektivet – ansvarstagande för regionen och samhället 

 

 Kundperspektivet – närhet, förståelse och respekt för kundens behov och 

förutsättningar. (Umeå Energi Koncernplan 2013, s. 8) 

5.1.3 Umeå Energis miljöpolicy 

Umeå energis miljöpolicy utgår från fyra ledord: helhetssyn, öppenhet, ständig 

förbättring och kompetens & engagemang. Denna utgör en grund för verksamheten och 

är ett övergripande ramverk som antogs 2002 i samband med miljöcertifieringen enligt 

ISO 14000 (Axelsson, 2013). 

 

Helhetssyn beskriver att det ska finnas en helhetssyn på miljöfrågor, att verksamheten 

bidrar till en hållbar utveckling och hushållning av våra gemensamma naturresurser. 

 

Öppenhet handlar om att visa öppenhet i dialogen med omvärlden rörande 

miljöpåverkan och miljöarbete. Kundernas och samhällets förväntningar utgör 

utgångspunkt för agerande. 

 

Ständig förbättring innebär att verksamheten aktivt och strukturerat begränsar och 

förebygger negativa miljöeffekter från verksamheten. Lagar och övriga bestämmelser 

beskrivs utgöra en lägstanivå. 

 

Kompetens och engagemang beskriver att alla medarbetare ska ha hög kompetens och 

känna engagemang i miljöfrågor. Arbetet sker aktivt med kompetensspridning och 

teknikutveckling inom verksamhetsområdet. 

(Umeå Energi 2002, Miljöpolicy) 

5.1.4 Klimatneutral 2018 

Umeå Energi vill satsa på en hållbar framtid och har betydelsen att inte slösa på jordens 

resurser i onödan. Ambitionen och ett tydligt hållbarhetsmål är att vara helt 

Klimatneutralt år 2018, vilket innebär att inte ge några nettoutsläpp av växthusgaser 

(Höglund, 2013). Detta ska nås genom att arbeta mot mer förnybar energi i 

produktionen och försäljning, och med hjälp av olika energitjänster hjälps kunderna att 

minska energianvändning. Utsläpp som inte lyckas undvikas kommer 

klimatkompenseras med FN-godkända reduktionsenheter (CER). (Umeå Energi, 2013, 

Klimatneutrala 2018) 

5.2 Presentation av Intervjuer 
Presentation av intervjumaterial baseras på data som insamlats via våra kvalitativa 

intervjuer. I den Studiens tillvägagångssätt beskrev vi syftet med våra intervjuer och 

intervjupersoner närmare, dock anser vi att en sammanfattning är nödvändig för att 

underlätta läsarens förståelse för val av frågor och ämnesområden, som ställs till 

intervjupersonerna. Thomas Grahn, VD och koncernchef, intervjuades för att få 

helhetsbilden över Umeå Energis arbete med hållbarhet, sammankopplat med vision och 

strategi. Miljöchef Peter Höglund berörde främst området inom miljö – och 

hållbarhetsarbete och Anna, HR-chef, har det största ansvaret för de sociala frågorna 

varför fokus kom att ligga på den delen inom CSR. Intervjun med Kerstin Gustafsson, 
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marknadschef, berörde kommunikation med intressenter och hennes syn på CSR och 

hållbarhetsredovisning. Johanna Axelsson bidrog främst med information om 

värdekedjan och sin syn på hållbarhetsredovisning och arbete med hållbarhet.  

5.2.1 CSR  

Peters uppfattning av CSR inom Umeå Energi är att innebörden är ganska spretig. Han 

berättar att samhällsansvaret är en grundsten för verksamheten, och säger att det innebär 

att: ”vi beter oss på ett schysst sätt, är en god samhällsaktör, bedriver ett arbete som 

inte drabbar andra, att vi varken utnyttjar folk eller miljö i vår väg på ett icke hållbart 

sätt. Vi vill också bli betraktade som en schysst arbetsgivare, pålitlig och även att vi gör 

rätt saker”. Han berättar även att Umeå Energi inte har en allmänt vedertagen definition 

av CSR och att innebörden kan variera beroende på vem du frågar. Som exempel säger 

han att HR har större inriktning mot medarbetarna medan marknadsavdelningen 

fokuserar på kunder och sponsring.  

Thomas bekräftar att det inte finns någon tydlig, levande definition av CSR i 

verksamheten. Visionen i företaget omarbetades 2009 och där finns ansvarstagandet 

med i en vidare mening; ”Det betyder hur vi är mot varandra, hur vi är mot 

leverantörer och kunder. Det är ett större ansvarstagande generellt, för att det ska 

fungera för företaget i framtiden”. Begrepp som Hållbara förhållanden, eller den 

nuvarande visionen om ”Enklare vardag, hållbar framtid” är något som Thomas tror 

många kan relatera till. Tillsammans med Umeå Energis värdeord om enkelhet, närhet 

och ansvar, anser han vidare att även det sociala ansvaret och den etiska hållbarheten 

inryms. Här nämner även Thomas ordet ”mångfald” som ett nytt generellt ledord ur 

CSR-perspektivet, som inte bara har med etisk tillhörighet att göra.  

Annas uppfattning av begreppet CSR, är ett samhällsansvar som är till nytta för 

kärnverksamheten och menar att det är här gränsen bör dras i definitionen. Hon klargör 

tydligt att hon inte tycker att välgörenhet och sponsring utgör en del av CSR-arbetet, 

och exemplifierar sponsring av ishallar och ge stöd åt barnsjukhus. Hon menar dock att 

om medarbetare samtidigt kan få möjlighet att volontera i sådana verksamheter finns ett 

underliggande syfte att utveckla medarbetarna, varför hon anser att detta då inryms 

inom CSR-aktiviteter. 

”För mig är det man gör inom CSR området det som stöttar kärnverksamheten, och jag 

tycker det är en viktig distinktion […]. I min värld är det [sponsring] inte CSR! Men jag 

tror att det är väldigt luddigt det där begreppet.” 

Vidare diskuteras vad CSR innebär för Umeå Energi och om det finns någon definition 

de jobbar efter internt. Anna berättar att de inte har någon definition i företaget och 

anser att det inte heller är helt lätt då ”området är väldigt spretigt”. På frågan vad CSR 

är, menar hon att det för Umeå Energi innebär att ta hänsyn till miljön, vilket hon 

benämner hon som en jätteviktig fråga då verksamheten är en del av miljöförstöringen, 

men att energi är en livsnödvändighet och att de därför har möjligheten att göra 

någonting bra av det.  

Anna beskriver vidare att mycket av Umeå Energis CSR-verksamhet bottnar i den 

interna uppförandekoden och därför utgör ramen för samhällsansvaret. I 

uppförandekoden beskrivs ansvaret mot varandra, kunderna, miljön och på 

arbetsplatsen. Anna säger att uppförandekoden innehåller mycket fina ord, men det har 

diskuterats i styrelsen hur dessa delar kan implementeras och förstås tydligare i olika 

situationer och aktiviteter. Hon menar dock att medarbetarna har ett stort ansvar att 
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tänka själv för agerandet i olika situationer och om det stämmer överrens med 

uppförandekoden.  

Kerstin anser i enighet med övriga respondenter att det råder delade meningar om vad 

begreppet innebär i organisationen. Som exempel menar hon att en vanlig 

missuppfattning är att företag bör ge pengar till utsatta i samhället, och att det i isolation 

kan ses som CSR. Kerstin menar att CSR inte är ett nytt område inom Umeå Energi, 

utan att det är ett förhållningssätt i allt de gör. Vidare berättar hon att många nog 

förknippar CSR med miljö, men menar att det för henne även innefattar ansvaret 

relaterat till och i sundhet hur de beter sig mot kunder, ägare, miljö, leverantörer och 

samhället i stort. Samhällsanssvaret beskrivs gå utöver vad som är lagstadgat; 

”Jag tycker att vi levererar produkter som man ska betala för men fortfarande i 

samhället så är det ju samhällsnyttan; energi, el och värme, bredband. Därför måste vi 

ha en ödmjukhet i att vi är djupt involverade i allt som händer och sker, och därför blir 

det ännu viktigare att vi är bättre än lagen, står i framkant att vilja.” 

Vad gäller begreppet CSR säger Kerstin att hon inte är helt säker på om de i företaget 

ska använda sig av det, utan att de bör göra det så enkelt som möjligt och kanske 

använda en annan term. Peter säger också att termen CSR är svår att använda internt då 

den behöver förklaras ytterligare för att kunna förstås. Vidare menar han att begreppet 

CSR är lite av ett trendord och att sådana kommer och går, men att det viktiga är att 

deras hållbarhetsarbete består.  Thomas berättar att en enhetlig definition i företaget 

skulle vara bra att ha, men att det ännu inte finns någon.  

CSR-arbete 

Engagemang i sociala aktiviteter berättar Anna exempelvis är skolfrågor på 

Ersängsskolan, som innebär läxhjälp till eleverna av medarbetarna på Umeå Energi. 

Hon påpekar också att dessa ämnen är matematik och teknik, ämnen som kan hänföras 

till tekniska utbildningar och på så vis kan vara en del Umeå Energis framtida 

rekryteringsbas och det därför inryms inom definitionen för CSR. Andra exempel är 

”Energi för tjejer”, en kurs som hålls varje år där tjejer i klass 8 får var med i 

verksamheten. Detta säger Marie-Louis också utgör grunden i en rekryteringsbas. Inom 

miljöområdet berättar hon att miljömässigt ansvar tas genom exempelvis 

avfallsförbränning på Kraftvärmeverket Dåva.  

Vidare förklarar hon ”Vi håller föredrag ute på skolorna, då kommer miljön igen. Vi 

går även in och bidrar till teknik för forskning. Fördelen är då att vi även får vara där 

och prata om vår verksamhet. Vi delfinansierar en utbildning för elingenjörer. Är det 

sponsring eller är det CSR? Det gör vi för att det inte finns tillräckligt stor 

rekryteringsbas, samtidigt som vi får skicka våra egna medarbetare på kurs och de kan 

läsa delavsnitt av den där elkraft- och ingenjörsutbildningen. Så de är också en del i det 

här.”  

För att konkretisera hur det sociala ansvaret kan se ut internt i verksamheten, beskriver 

Anna att det går ut på att undersöka hur medarbetarna mår genom en omfattande 

medarbetsundersökning en gång per år. Ett exempel på sociala aktiviteter som hon 

nämner är friskvårdsaktiviteter för medarbetarna. Hon menar även på att det ofta är de 

små delarna för medarbetarna som glöms bort, och att det är lätt att bara se till de stora 

sociala problemen i samhället. Anna beskriver att en viktig del av det sociala är att de 

har medarbetare som mår bra och att medarbetarna respekterar varandra. 
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Någon konkret målsättning för det sociala ansvaret säger Thomas inte finns, och anser 

att de famlar inom detta område. ”Vi gör saker praktiskt för att det känns bra, 

exempelvis föreningen Medmänniska, vi hjälper till med läxläsning, sommarläger, vi 

gör saker både på sponsringssidan och andra håll o kanter. Energi för tjejer tycker vi 

är ett ansvarstagande för att få in fler kvinnor i verksamheten” Det har även funnits 

idéer om att göra mer för arbetslösa ungdomar och försöka söka upp, informera och 

engagera människor med exempelvis funktionshinder eller inom någon annan 

nationalitet. Detta menar Thomas härrör mångfald, där inte mycket praktiskt gjorts 

ännu. Thomas berättar att Umeå Energis sociala ansvar internt för jämställdhet utgörs av 

”tjänstevärderad” lönesättning, där en jämförelse sker med andra medarbetare som har 

samma poäng oavsett kön. Resultaten av lönevärderingen visar på att kvinnorna har 

högre poäng, vilket Thomas säger innebär att de är ”lite duktigare”.  

Kerstin berättar också att de arbetar med sponsring, men att de håller på att se över den 

biten för att det ska passa med helheten. Umeå Energis sponsringsarbete innefattar mest 

traditionell sponsring som till exempel sport, ungdomar och loggor på fotbollströjor. 

Vidare menar hon att sporten kanske har fått lite för stort utrymme, och att hon tycker 

att det är viktigt med en balans mellan olika sponsringsaktiviteter. Vidare säger Kerstin 

att det är lätt att famla inom det sociala perspektivet och menar på att det finns en tro att 

man ska satsa pengar, men problemet ligger i att satsa på rätt aktiviteter. Vad gäller det 

ekonomiska perspektivet menar hon att det finns en fördel i och med att Umeå Energi är 

kommunägt, eftersom det inte blir lika hård press på att de ska prestera varje budgetår. 

Att detta blir en styrka då kan arbeta med CSR på ett helt annat sätt.  

På frågan om något av de tre ansvarsområdena, ekonomiskt, socialt och miljömässigt, är 

viktigare inom Umeå Energi, säger Peter att miljöfrågan är det som länge haft fokus, 

och Kerstin håller med att det miljömässiga tar större plats än det sociala. Vidare 

berättar Peter att de har valt att byta inriktning från miljömässigt ansvar till hållbarhet, 

för att få ett bredare engagemang i frågan.  

”Tar man en bredare ansats och börjar prata ekonomi, sociala relationer, socialt 

arbete då får man med sig så många fler. Jag tror att det är en styrka att göra det, att vi 

har breddat miljöfrågan, från att bara vara miljö till att vara hållbarhetsfråga.” 

Anna anser inte att någon av de tre delarna, ekonomiska, sociala eller miljömässiga, bör 

vara lite viktigare än den andra, men svarar hon att hon själv brinner för det etiska och 

sociala då det ingår i hennes yrkesroll. Dock anser hon det viktigt att det inte ska bli ett 

”krig” i företaget om vilken del som är mest viktig, utan att det handlar om en balans. 

Hon påpekar också att det nog är ett miljöperspektiv som det märks mest. Anna 

beskriver vidare CSR handlar om etik, det sociala, det ekonomiska och att alla delar bör 

vara lika viktiga eftersom det är, som hon benämner det, ett hållbarhetshjul.”Om vi inte 

har bra ekonomi kan vi inte jobba med miljöfrågorna och om vi inte har en bra 

ekonomi, ja då kan vi inte jobba med hållbara medarbetare som orkar jobba och som 

kan förena privatliv och arbetsliv. ” 

Anna förklarar också att arbetet med CSR bör ses långsiktighet, och att det är viktigt att 

inte tro att vi förändrar världen till imorgon utan att arbetet sker på längre sikt för att 

skapa en trovärdighet både bland medarbetare men också bland kunder och i övriga 

samhället. Hon berättar vidare att det finns mycket att arbeta med för att CSR ska bli 

mer integrerat i alla företagets delar. Vidare anser hon att CSR bör ses som en 

managementidé, där förhoppningar finns om att enklare kunna attrahera medarbetare 

samt behålla dem. Som en effekt, menar Anna, kommer kunderna bli mer lojala och 
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nöjda, vilket även stärker varumärket. Hon poängterar dock att det inte finns företag 

som gör något för att bara vara goda, utan det måste finnas en win-win situation. 

Vad gäller ansvaret för CSR och hållbarhetsfrågor säger Peter att det inte finns någon 

som ett uttalat ansvar. Han menar att det är uppdelat inom organisationen; att 

miljöansvaret ligger på honom medan den sociala aspekten till stor del ligger på HR och 

marknadsavdelningen. Som exempel nämner han uppförandekoden som har arbetats 

fram med hjälp av honom, HR och Marknad. Det yttersta ansvaret för dessa 

hållbarhetsfrågor menar Peter ligger på VD, något som Thomas bekräftar är ett 

ledningsansvar och hans ansvar som VD. Kerstin anser att det inte heller är nödvändigt 

att ha en CSR-ansvarig på Umeå Energi, utan att CSR bör integreras i organisationens 

alla delar. 

5.2.2 Arbetet för en Hållbar Utveckling 

Thomas menar att det inte är möjligt att göra något i relationen med miljön eller 

människor som exempelvis bara håller i ett halvår, utan det handlar om att det måste ske 

genom ett hållbart tänk. Umeå Energis strategi för att bli Klimatneutrala 2018 anser 

Thomas är ett bra och tydligt mål. Vidare menar han att det är viktigt att hitta tydliga 

områden och mäta ett par saker och visa upp några nyckeltal på frågor som driver 

arbetet framåt.  

Andra prioriterade frågor inom Hållbarhet som Thomas nämner är att Umeå Energi 

brottas med inköpsfrågan, hur långt tillbaka i kedjan som ska övervakas för att se till att 

det bli hållbart. En annan viktig sak att fundera på är fjärrvärmerörelsen; ”Hur gör vi? 

Vi eldar avfall, är det hållbart? Ja vi tycker det, men vi kanske måste klimatkompensera 

för att pannan vi eldar med behöver torv.” 

Johanna menar också att en viktig del i värdekedjan är att ta hänsyn till hur deras inköp 

görs och vilka krav de ställer på leverantörer. I dagsläget tror hon att det kan skilja sig 

mellan olika upphandlingar och inom olika avdelningar vilka krav som ställs. Vidare 

berättar Johanna att de har börjat undersöka vilka krav de kan ställa gentemot 

leverantörer, till exempel vad gäller dess bränsleanvändning. Ett exempel på när de 

ställt krav, berättar Johanna, var när de skulle köpa stenar till innergården. Istället för att 

ta ett anbud från Kina valde de att köpa sten från Västerbotten, eftersom det är ett så 

pass tungt material påverkar det ganska mycket vid en transport från Kina. 

Bränsleinköpet anser Johanna är ett ämne som bör prioriteras, då de köper in stora 

mängder. Andra exempel som också kräver mycket material är elnät och fibrer. Det som 

komplicerar arbetet med översikten av värdekedjan är att de har många och 

självständiga affärsområden [Värme, Elnät, Elhandel, UmeNet och Sol, Vind & Vatten]. 

Peter berättar att Umeå Energis arbete med hållbarhet på lokal nivå är omfattande. ”Vi 

profilerar oss som Umeåbornas egna elbolag, och de pengarna vi tjänar blir kvar i 

Umeå, investeras i Umeå och är bra för hela regionen.” De bidrar således med 

ekonomisk hållbarhet, försöker arbeta på ett sätt som inte skadar miljön samt hjälper till 

som samhällsaktör exempelvis genom att stötta föreningslivet.  

Vad gäller konkreta hållbarhetsmål för Umeå Energi säger Peter att det är 

”Klimatneutral 2018” som är det mest framträdande. Vidare menar han att det går att ta 

avstamp i Uppförandekoden, men att den inte beskriver vilka mål de jobbar efter, utan 

snarare berättar hur de ska agera i olika situationer. Vad gäller andra konkreta 

hållbarhetsmål menar Peter att dem inte är riktigt inringade, och att han tycker de är 

svårare att specificera. 



EMPIRI

 

47 

 

Peter berättar att arbetet med ”Klimatneutral 2018” påbörjades för två till tre år sedan då 

det blev tydligt att det inte fanns ett övergripande miljömål i verksamheten. Han 

beskriver det såhär: ”Det var som att miljö alltid har legat vid sidan om och inte tagits 

med i koncernplaneringen. Att man gör en affärsplan, och sedan miljömålen vid sidan 

om.” Då energibranschen bär ett stort ansvar för klimatförändringen och klimatfrågan, 

förelogs målet Klimatneutral 2018. Det utarbetades sedan en plan för hur detta ska 

genomföras, dock poängterar Peter att det är en plan som ständigt omarbetas för att följa 

med i utvecklingen. Han berättar även att miljömålet kommunicerades frisk både internt 

och externt och det plötsligt fanns ett stort engagemang bland medarbetare. Vidare 

berättar Peter att målet om att bli Klimatneutrala är en utmaning, då de åtagit sig 

någonting och satt en tidsgräns på det, något som är mycket ovanligt vad gäller 

miljömål. Peter menar att han tror att det är bra att målet är konkret, vilket innebär att 

det blir tydligare – både riktningen och den bortre gränsen. Kerstin nämner att 

Klimatneutral 2018 är ett extremt tufft mål. Vidare säger hon att det är ett bra mål som 

skapar kraft, men att det även är viktigt att de kan hålla det, eftersom det blir en 

bevisföring. ”Vi ska ju aldrig säga något som vi inte kan visa på. Det ska vara sant.” 

Peter menar att det är viktigt att visa att Umeå Energi har höga ambitioner, och menar 

att det är resan mot detta mål som är viktigt och inte slutdatumet.  

Uppföljning av hållbarhetsarbete 

På frågan om hur uppföljning av hållbarhetsmål idag fungerar, nämner Peter Umeå 

Energis Klimatbokslut. Han berättar även kommunikation sker via nyhetsbrev och att de 

har avstämning med koncernledningen tre gånger per år gällande ”Klimatneutral 2018”. 

Kommunikation sker även på chefsmöten och lunchföredrag för personalen för att nå ut. 

Vidare menar Peter att den här typen av mål sätter igång tankeverksamheten hos 

medarbetarna och att de själva börjar fundera på hur Umeå Energi kan gå tillväga för att 

bli klimatneutrala. Detta har skapat diskussion och en ökad medvetenhet inom 

organisationen. 

För att uppnå ”Klimatneutral 2018” berättar Peter att de utgår Umeå Energi från Green 

House Gas (GHG) Protokollet. GHG Protokollet används av företag för att mäta dess 

utsläpp av klodioxid och andra växthusgaser. Protokollet delar in företags utsläpp i tre 

olika ”Scope” (områden), Scope 1 avser direkta utsläpp medan Scope 2 och 3 hänförs 

till indirekta källor av utsläpp (Klimatkompassen, GHG-protokollet). Exempel på 

indirekta utsläpp menar Peter är deras entreprenörer, transporter, tjänsteresor, inköpt 

material mm. Vidare menar han att det är viktigt att ett hållbarhetstänk går genom hela 

verksamheten och att de inte endast ser till de direkta utsläppen även om dessa är störst 

då de utgör omkring 95 % av alla utsläpp. Peter menar även att hållbar utveckling sker 

ur ett långsiktigt perspektiv. 

 

Thomas berättar att årsredovisningen kommunicerar mätning av koldioxiden för 

miljömålet Klimatneutral 2018 och att det vidare finns fem strategiska målområden och 

perspektiv i företaget men i flera av dessa sker bara en mätning en gång per år. Detta är 

exempelvis; Nöjd kundindex och personal, nya kunder, ekonomi samt utveckling och 

hur många processer som är kartlagda. Thomas anser att de ofta är kloka när de 

bestämmer sig för att göra någonting, men att det finns förbättringsmöjligheter inom 

uppföljning och prioritering.  

5.2.3 Hållbarhetsredovisningens syfte 

Peter anser att det är viktigt att upprätta en hållbarhetsredovisning för att visa 

intressenter, både internt och externt, vad de gör och att Umeå Energi har lyssnat på 
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deras synpunkter och tagit dem till sig. Peter menar att en hållbarhetsredovisning 

kommer öka medvetenheten kring hållbarhet internt i Umeå Energi och att den bör ge 

dem en bättre förståelse för hur hållbarhetsarbetet ser ut idag samt var det finns 

förbättringsområden.  

Annas anser att Umeå Energi bör börja i en liten skala med hållbarhetsredovisningen 

där ett första steg bör vara att titta närmare på frågor som; Vad har vi åstadkommit 

under året [inom CSR och hållbarhet]? Vad satsar vi på kommande år? Detta menar hon 

bidrar till att skapa jämförelse från år till år och för att se om målen nås. Anna har en 

måluppföljande syn med hållbarhetsredovisningen; ”Det här ska vi göra! Och så gjorde 

vi ingenting?!” Om det var så att vi inte gjorde någonting, varför blev det så? Att hela 

tiden beskriva, vad det är som händer och varför gör vi vissa saker och varför vi inte 

gör vissa saker?” 

Thomas tror att en hållbarhetsredovisning kan skapa engagemang för att visa upp de 

frågorna Umeå Energi tycker är viktiga att mäta och arbeta med. Han anser vidare att 

det är viktigt att prioritera och visa de frågor som de vill lyckas med. Vidare tror han att 

en Hållbarhetsredovisningen bidrar det till ökad öppenhet och att få hjälp från 

intressenterna att prioritera det som är viktigt. 

Kerstin menar att syftet med att upprätta en hållbarhetsredovisning är att kunder och 

andra intressenter ska veta att Umeå Energi är ett sunt företag. Hon menar att det är ett 

sätt att visa vad de gör, men även ett steg för att börja mäta, så att de ser att deras arbete 

verkligen förändras och uppnår målen. Kerstin menar att det vore bra för Umeå Energi 

att få mer struktur på mätningen, vilket kan leda till att de även kan jämföras med andra. 

Vidare säger Kerstin att allt arbete kring CSR och hållbarhet i dagsläget är lite förvirrat. 

Att det vore bra att, i och med en hållbarhetsredovisning, kunna enas om vilken riktning 

de ska ta. Klimatneutral 2018 menar Kerstin är viktigt för att kunna visa vilka steg som 

de tänkt ta för att bli klimatneutrala och vad de har gjort hittills. I det här arbetet menar 

hon att upprätta en hållbarhetsredovisning är centralt. Hon menar också att en 

hållbarhetsredovisning kommer hjälpa dem att smalna av i deras arbete så att de får en 

tydlig riktning.  

Kerstin tror att ägare och externa intressenter kommer ha stor användning av en 

hållbarhetsredovisning. Exempelvis nämns att den kan vara till stor hjälp för deras 

dialog mot storkunder, eftersom de ofta ställer höga krav på att de är miljövänliga 

produkter som används. Hon forsätter; ”Helt plötsligt så blir det ganska naturligt att vi 

inte bara ska ha en årsredovisning och en miljörapport. Utan att vi tar nästa steg, nu 

när koncernen är mogen, och går från miljörapport till att dem går ihop till en 

hållbarhetsredovisning” 

Vad gäller anledningen till att upprätta en hållbarhetsredovisning menar Johanna att den 

kommer att vara till hjälp exempelvis för deras arbete med värdekedjan, ”att man 

faktiskt belyser delar som man kanske inte riktigt har tänkt på och som påverkar vårt 

hållbarhetsarbete”. Även att de tydligt märker vad de måste arbeta med inom 

organisationen samt att aktiviteter i värdekedjan får större fokus internt. 

Kerstin tror att anledningen till varför de inte har en hållbarhetsredovisning i dagsläget 

handlar om att företaget måste uppnå en viss mognad och menar att det känns som 

Umeå Energi är redo för det nu. Vidare ger hon som anledning att energibranschen är 

väldigt teknikfokuserad, och att fokus främst har legat på att få saker och ting att 

fungera. Thomas menar att orsaken till varför det inte finns någon rapport idag, är för att 
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mätning och rapportering som inte har med ekonomi att göra inte sitter i ryggmärgen. 

”Viss mätning och rapportering kan också tyckas som lite läskigt, då vi varit 

ordermottagare en gång i tiden. Man ser det som kontroll istället för att få möjlighet att 

hjälpa och förbättra”.  

Anna har länge varit positiv till att upprätta en hållbarhetsredovisning men anser att 

risken med system och rapporter är att det endast blir ett evigt rapporterande, där 

känslan försvinner. Vidare berättar hon att de under en 10 års period hade ett 

komplement till årsredovisning, inom HR, som beskrev hur de arbetade med utbildning, 

skolfrågor och personalens välmående. Av någon anledning tycktes detta dock inte vara 

värt att fortsätta med, trots att de var först på det i Sverige och det blev mycket 

uppmärksammat. 

5.2.4 Intressenter 

Thomas identifierar kunderna som den viktigaste intressenten och att det är här avstamp 

bör tas. Han anser att kunder, både stora och små, är lika viktiga. ”Alla som bor och 

verkar i Umeå är våra kunder där vi inte bör göra någon skillnad mellan stora och små. 

De små privata villakunderna kanske arbetar på en högt uppsatt position på andra 

stora företag i regionen, och det tror jag är jätteviktigt att vi tänker på” 

Även Peter anser att kunderna är företagets viktigaste intressent men nämner även att 

ägare, Umeåbor i allmänhet och medarbetarna är viktiga att uppmärksamma. Vidare 

nämner han tillsynsmyndigheter, leverantörer och media. Thomas tar också upp ägare, 

Umeå Energi ägs av invånarna men indirekt av politiker som företrädare, varför Thomas 

menar att också den politiska världen är en intressent.  

Kerstin anser att det är viktigt att utgå från ägaren, och ställa sig frågan, ”Vad är vårt 

ägardirektiv och hur styr det oss?” I Umeå Energis fall står det i ägardirektivet att de 

ska leda och driva utvecklingen för ett hållbart Umeå, vilket då ligger i fokus.  Förutom 

ägarna menar hon att kunderna är viktiga, ”för om inte vi har kunder, ja då finns vi inte 

till”. Andra intressenter är leverantörer och samhället i övrigt, miljön och 

Miljöorganisationer samt medarbetarna. 

Peter beskriver att Umeå Energi alltid haft i syfte att vara öppna och att inte dölja något 

i verksamheten, vilket han menar har varit en stor styrka. För att exemplifiera detta 

berättar Peter om när de år 2000 blev attackerade av Greenpeace. Greenpeace hade då 

en global aktion mot avfallsförbränning, samtidigt höll Umeå Energi på att bygga Dåva 

ett värmekraftverk vid Ålidhem. Peter berättar att det hela började med att Greenpeace 

skrev kritiska insändare om avfallsförbränning i lokaltidningen, som till stora delar 

innehöll felaktig information. En morgon stod Greenpeace plötsligt på Umeå Energis 

utegård med ett lastbilsflak fyllt med slagg från värmekraftverket på Ålidhem.  

”Flaket hade dem knyckt och stod här utanför med banderoller mellan flaggstängerna. 

Där stod de med overaller och munskydd. Och sa: Gift in, gift ut. Och då tänkte vi: Hur 

gör vi nu? […]Vi tänkte att vi bjuder dem på kaffe och smörgås” 

Den här ”ronden” vanns av Umeå Energi, men dagen efter tog sig Greenpeace in på 

värmekraftverket Dåva, där en aktivist kedjade fast sig i grinden och övriga satt i 

skorstenen. Efter denna aktion var Peter och övriga medarbetare på Umeå Energi säkra 

på att Umeåbornas förtroende för dem hade sjunkit. För att utreda saken valde de att 

undersöka hur kundernas förtroende gentemot Umeå Energi hade förändrats. Till deras 

stora förvåning var det nu fler som kände större förtroende för Umeå Energi. Kontentan 
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av detta, menar Peter, är vikten av att vara öppen. Vidare säger han att Umeå Energi 

alltid har försökt vara öppna gentemot kunder och samhälle och att de på så sätt vinner 

förtroende. Peter poängterar dock att detta är något som byggs upp under lång tid. 

Dialogen med intressenterna sker på olika sätt beroende på vilken intressent det handlar 

om. Thomas berättar att dialogen med kunderna sker genom möten, säljträffar, 

kunddagar, kundtjänst på stan, evenemang, Facebook, Twitter, och kundtjänst via 

telefon. Vad gäller kommunikationen med kunderna berättar Kerstin att kundernas 

preferenser och känsla för Umeå Energis varumärke mäts tre gånger om året. Kerstin 

berättar också att de jobbar med imagefaktorer ”till exempel har vi jobbat mycket med 

miljö, där vi ser att det faktiskt stiger, känslan och kännedomen om att vi jobbar mycket 

med miljö.” 

Kerstin berättar att kommunikationen till ägare sker genom styrelsemöte en gång per 

månad, vilket leder till att styrelsen är väl insatt bland annat i de olika miljöprojekt som 

arbetar med. Kommunikationen till externa intressenterna avseende hållbarhetsarbetet 

berättar Kerstin har legat i Umeå Energis pressreleaser. Som exempel nämns ljusterapin, 

där Umeå Energi firade att all el var 100 % förnybar. Vidare säger hon att 

årsredovisningen är en del av kommunikationen, även om hon anser att den är blek vad 

gäller hållbarhetsarbete i dagsläget. Även hemsidan fungerar som kommunikationskanal 

men att den i dagsläget ska arbetas om. Peter tillägger att miljöbokslutet även ändvänds 

för att rapportera miljöpåverkan och miljöarbete till externa intressenter. 

Intressenternas prioriterade frågor 

Kerstin berättar att hon, i och med sin start på Umeå Energi, påbörjade ett omfattande 

arbetat för att skapa en ordentlig varumärkesplattform med dignitet. Detta gjordes i 

syfte att förstå hur Umeå Energi uppfattas av kunderna, vad kunderna värderar och vilka 

som är Umeå Energis tydligaste konkurrensfördelar. Informationen som framkommit 

har sedan använts för att ta fram Umeå Energis vision och vilka värderingar de har. 

Vidare säger Kerstin att de har utgått från kunderna och medarbetarna, för att det inte 

ska bli för stor skillnad, och sedan vägt in deras värderingar.  

Kerstin menar att förutom priset, är att närhet, servicegrad, enkelhet i information, samt 

trygghet prioriterade frågor från kunderna. Hon anser att tryggheten har att göra med att 

Umeå Energi är kommunalägt, vilket hon tycker bra då det bidrar till uppfattningen om 

pålitlighet. ”Vi kommer finnas kvar, vi är ingen av de här uppstickarna. Vi har en trygg 

och stabil servicegrad, kontakt och information, lätthet att nå, bra kundservice, sådant 

är viktigt”. Här framkommer att Umeå Energi är en viktig spelare för regionens 

utveckling, då det finns en närhet till Umeåborna. Det blir härigenom naturligt att CSR 

för Umeå Energi inte enbart innefattar miljö utan även andra delar. Johanna menar 

också att kunderna har ett intresse av hur Umeå Energi arbetar agerar som en god 

samhällsaktör i Umeåregionen. Vidare tror hon att kunderna vill ha en nyanserad bild av 

hur det går för Umeå Energi, ”inte bara där vi framhäver hur bra vi är utan även 

berättar hur vi arbetar för att förbättra oss”.   

Intressenternas prioriterade frågor, menar Peter beror på vilken intressent du frågar, men 

att småkunderna mest är intresserade av priset. Dock tillägger han att han tror att 

kunderna förutsätter att de lever upp till deras [gröna] image och att det är bra [grön] el 

de levererar. Thomas menar att intressenternas prioriterade frågor tar avstamp i 

verksamhetens värdeord; enkelhet, närhet och ansvar. Dessa är framarbetade från 

kundundersökningar. Thomas anser att avstamp ska tas i sådant som de redan behärskar 

hyggligt bra och förstärka det – om nu intressenterna anser det som viktiga frågor. Inom 
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fjärrvärme är istället rent, säkert och enkelt prioriterat.  Thomas berättar vidare att 

ägarna anser det viktigt med hög leveranssäkerhet, bra prisnivåer på tjänsterna så det 

blir lite billigare att leva i Umeå samt att de företag som etablerar sig här känner att de 

får valuta för pengarna – och att detta bidrar till en utvecklig av staden. Thomas menar 

avslutningsvis att regionens utveckling är viktigt för ägarna. 
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6. Analys  
Med utgångspunkt i vår problemställning, syfte, den teoretiska referensramen samt det 

empiriska materialet, analyserar vi här respondenternas uppfattningar kring CSR, 

hållbarhetsarbete utifrån GRI:s riktlinjer avseende innehåll samt syftet med att uppföra 

en hållbarhetsredovisning. Analysen har här en annan uppdelning än i empirikapitlet, 

då vi har för avsikt att koppla ihop olika teman i den teoretiska referensramen med 

GRI:s riktlinjer avseende innehåll enligt studiens syfte. 

 
 
Innan vi analyserar empirin återkopplar vi till studiens syfte. Vi vill med denna 

fallstudie kartlägga hur Umeå Energis arbete med hållbarhet ser ut idag genom att gå 

igenom processen för införandet av GRI. Processen utgår från en analys där GRI:s 

redovisningsprinciper avseende innehåll; väsentlighet, intressenthänsyn, 

hållbarhetssammanhang samt fullständighet ligger till grund och utgör kärnan. Vi anser 

att det är väsentligt att förstå hur Umeå Energi arbetar med ansvarsfrågor idag för att 

sedan analysera vilka förutsättningar det finns till förbättring inom det strategiska 

arbetet för en hållbar utveckling.  

För att kartlägga det ekonomiska, miljömässiga och sociala ansvarstagandet, 

grundstenar i Triple Bottom Line och tillika GRI:s bas, är det först nödvändigt att få 

uppfattning om Umeå Energis ställningstagande gällande samhällsansvar, CSR (6.1) 

Förståelsen för företagets samhällsansvar är därmed bryggan över till 

hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer (6.2). Vi binder ihop analysen i kapitlet 

Hållbarhetsredovisningens syfte (6.3), vilket visar på Umeå Energis ambitioner 

avseende samhällsansvar och hur det stämmer överrens med det syfte de avser att 

Hållbarhetsredovisningen ska fylla.  

6.1 CSR 
Utifrån empirin har vi sökt skapa en bild av Umeå Energis uppfattning av CSR. Att 

definiera samhällsansvaret är en utgångspunkt för att besluta om vilka väsentliga 

frågor som ska ingå i hållbarhetsredovisningen.  

 

En stor del av den kritik som har riktats mot teoriområdet CSR består i att det, trots 

omfattande forskning, saknas en tydlig beskrivning om vad CSR inrymmer samt en 

allmät accepterad definition (Carroll, 1999, s. 268; McWilliams et al., 2006, s. 2). 

Denna rådande förvirring indikerar även vår empiri, bland annat anser Peter att termen 

CSR är svår att använda internt i organisationen, då den behöver förklaras för att kunna 

förstås. Både Peter och Kerstin beskriver att begreppet i sig är mycket svävande och 

menar att det kan ha olika betydelse beroende på vem i företaget du frågar. 

 

Anna anser att CSR måste integreras i hela verksamheten och inte utgöra är ett eget 

verksamhetsområde; ”För mig är det man gör inom CSR området det som stöttar 

kärnverksamheten, och jag tycker det är en viktig distinktion” Detta synsätt stämmer väl 

överens med både McElhaney (2009, s. 32) samt Porter och Kramer (2006, s. 13), som 

menar att ett företags ansvarsfulla aktiviteter bör återfinnas i företagets kärnvärden och 

7.1 CSR  
7.2 GRI:s riktlinjer 
avseende Innehåll 

7.3 Syfte med 

Hållbarhetsredovisning 
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att det ska finnas en länk mellan dess CSR-arbete och strategi. Peter, Thomas och 

Kerstin är inte lika tydliga med att CSR bör införas i strategin, utan talar mer 

övergripande om ansvar, till exempel säger Thomas att ”Det betyder hur vi är mot 

varandra, hur vi är mot leverantörer och kunder. Det är ett större ansvarstagande 

generellt”. För Peter innebär CSR att de beter sig på ett korrekt sätt, är en god 

samhällsaktör och bedriver ett arbete som inte drabbar andra. Vidare förklarar Kerstin 

att det för henne innebär ett förhållningssätt till allt de gör, mot leverantörer, miljö, 

kunder och medarbetare. Det står klart att respondenternas uppfattning av CSR skiljer 

sig åt, men att det även finns kopplingar mellan dem. 

 

För att återkoppla till vår valda CSR definition:”Corporate Social Responsibility is the 

way in which a company manages and improves its social and environmental impact to 

generate value for both its shareholders and its stakeholders by innovating its strategy, 

organisation and operations” (CSR Europe, 2011). Här anser vi att det finns kopplingar 

mellan respondenternas uppfattning av CSR, där det exempelvis finns en 

överensstämmelse i Annas syn gällande strategi. Vidare kan både Thomas och Kerstins 

syn på ansvar gentemot medarbetare, leverantörer och kunder kopplas till 

intressenthänsyn, som också nämns inom ramen för vår valda definition. Detta indikerar 

att trots skillnader i syn gällande CSR, finns gemensamma ståndpunkter, vilket 

möjliggör skapandet av en egen intern definition av Umeå Energis samhällsansvar. 

 

Ytterligare antydan för respondenternas skilda synsätt framträder då olika begrepp 

använts synonymt med CSR, exempelvis god samhällsaktör, ansvarstagande, mångfald, 

hållbar utveckling, hållbarhet och sundhet i agerande. Det blir tydligt att det inte finns 

en enhetlig uppfattning om vilket ansvar CSR inrymmer, vilket kan bero på avsaknad av 

en etablerad definition inom företaget. Både Thomas och Anna menar att det vore bra 

med en sådan. Att Umeå Energi inte har en bestämd definition inom organisationen för 

vad företaget ska ta ansvar för menar vi bidrar till ett något ostrukturerat arbete, vilket 

vidare redogör för i kommande kapitel. Vikten av definiering klargör även Carroll 

(1979, s. 504) som menar att en organisation som vill nå framgång inom CSR måste 

identifiera och förtydliga vad företagets samhällsansvar är, samt välja en filosofi för hur 

de ser på CSR. Kerstin nämner ”jag är inte heller helt säker på om vi bör säga CSR i 

företaget. Vi kanske borde göra det så enkelt som möjligt och använda en annan term.” 

Trots detta framgår i Umeå Energis koncernplan för 2013-2016 att ett av 

fokusområdena är CSR. Vi anser det därför vara viktigt att Umeå Energi, i deras 

fortsatta arbete med samhällsansvar, bestämmer dess innebörd så att arbetet blir 

enhetligt och hela organisationen arbetar efter samma principer. 

6.2 GRI:s riktlinjer avseende innehåll 

 

6.2.1 Väsentlighet 

Vi analyserar här respondenternas uppfattning av väsentliga ekonomiska, miljömässiga 

och sociala frågor som Umeå Energi engagerar sig i. Vid fokus på Umeå Energis 

väsentliga frågor för verksamheten görs en analys utifrån Carrolls (1979) CSR-
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pyramid. Vidare avser vi att klargöra kopplingen mellan Umeå Energis väsenliga 

frågor och erhållandet av legitimitet. 

När vi talar om väsentlighet i GRI:s sammanhang, innebär det att företaget måste 

identifiera de mest relevanta frågorna som de ska arbeta med och redovisa.  

Hållbarhetsredovisningen ska fokusera på det väsentliga för den egna organisationen 

och i samråd med intressenterna för att kunna skapa trovärdighet. (G3, 2006, s. 8) Här 

fokuserar vi på organisationens perspektiv, då intressenterna i sin helhet behandlas 

under nästa kapitel Intressenthänsyn (6.2.2).  

Väsentliga frågor är sådana som kan hänföras till ett ekonomisk, social och miljömässig 

påverkan och ansvarstagande, varför vi först måste urskilja vilka aktiviteter som utgör 

ett samhällsansvar per definition. Ansvarstagandet definieras av Carroll genom CSR-

pyramiden och analysen sker således utifrån den nämnda modellen.  

Carrolls (1979, s. 497) CSR-pyramid tar upp de ekonomiska, lagliga, etiska och 

filantropiska förväntningar som ställs på företag av samhället. Carroll (1991, s. 40) 

menar att det ekonomiska ansvaret är grundläggande och således högst väsentligt för att 

möjliggöra ett hänsynstagande till övriga delar i pyramiden. Här kan vi dra paralleller 

till Annas sätt att resonera: ”Om vi inte har bra ekonomi kan vi inte jobba med 

miljöfrågorna och om vi inte har en bra ekonomi, då kan vi inte jobba med hållbara 

medarbetare som i sin tur orkar jobba”, vilket indikerar på att utan stabil ekonomi 

kommer Umeå Energi varken kunna arbeta med miljöfrågor eller ha ytterligare 

främjande aktiviteter rörande medarbetare eller samhället i stort. Här antyder dock 

Kerstin att de har en fördel i att vara kommunägt eftersom det inte blir lika hård press på 

att de ska prestera ekonomiskt och kan arbeta med miljö under andra förutsättningar. Vi 

finner här vissa skillnader i synsätten gällande det ekonomiska perspektivets 

väsentlighet. 

 

Vad gäller den legala aspekten är Umeå Energi ansvariga att följa både miljölagar 

kopplade till verksamheten och lagar som de berörs av eftersom de är ett kommunägt 

bolag. Thomas betonar lagarnas väsentlighet för Umeå Energi och kopplar detta 

samman till ekonomisk risk, om aktiviteter i verksamheten får förändrade 

förutsättningar. Anpassningen till samhällets lagar och regler kan därför nära kopplas 

till det ekonomiska ansvaret i CSR-pyramiden, vilket vi ovan nämnt är grundläggande 

för verksamhetens fortlevnad, men är något vi inte anser utgör en avgörande del att 

beröra vid identifieringen av hållbarhetsfrågor att inkludera i hållbarhetsredovisningen. 

 

Det etiska ansvaret ligger i att agera utöver de lägsta krav som ställs av lagar och regler 

(Carroll, 1991, s. 41). Denna del beskriver Kerstin är viktig för Umeå Energi, eftersom 

el ses som en del av samhällsnyttan, men samtidigt står produktionen för en stor del av 

de totala koldioxidutsläppen. Detta framgår även ur Umeå Energis miljöpolicy där lagar 

och övriga bestämmelser beskrivs utgöra en lägsta nivå (Umeå Energi, 2002, 

Miljöpolicy). Inom det etiska perspektivet ser vi att det finns stora möjligheter för Umeå 

Energi att påverka sin omgivning och särskilja sig från konkurrenter genom att visa att 

de satsar på förnybar energi och tar hållbar utveckling på allvar. Vi menar att det etiska 

ansvaret därför ska utgå från kärnverksamheten, för att just uppfattas som ett etiskt 

agerande. Kritik som riktats mot Carrolls CSR-pyramid är den inte nämner den 

miljömässiga aspekten (Visser, 2006, s. 46), dock menar vi att det etiska ansvaret kan 

hänföras till både sociala och miljömässiga aktiviteter så länge de bottnar 

organisationens verksamhet. Ett exempel på detta är Klimatneutral 2018, som har stark 
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koppling till etiskt ansvar då det är ett svar på allmänhetens oro om 

klimatförändringarna utifrån den påverkan Umeå Energi har på miljön. Att svara på 

allmänhetens oro kan även hänföras till strategisk legitimitet (Suchman, 1995, 576), 

vilket innebär att Umeå Energi kan påverka hur omgivningen uppfattar företaget. Om 

ansvarstagandet är kopplat till kärnverksamheten bidrar det till större trovärdigt 

(Borglund, 2009, s. 63), och om det är i linje med vad intressenterna anser viktigt 

kommer Umeå Energi kunna vinna legitimitet. Vi kan därför förstå att etiska frågor som 

företaget kan identifiera utgör en väsentlig betydelse i sociala och miljömässiga 

sammanhang. 

 

Högst upp i pyramiden finns filantropi, vilket innebär att företaget anses ha ett ansvar 

att göra konkreta bidrag till samhället i form av välgörenhet (Carroll, 1979, s. 500). 

Detta är ett engagemang utöver kärnverksamheten och vi menar att det här utgör en 

åtskillnad från det etiska ansvaret. Ur vår empiri framgår att Umeå Energi är mycket 

engagerade och involverade i närsamhället, där de bland annat bidrar med sponsring 

vilket till störst del innefattat sport. Detta anser vi har tydlig koppling till filantropi, 

pengar som satsas utan att stötta verksamhetens grundläggande aktiviteter. En annan del 

av Umeå Energis samhällsansvar sker mot utbildning, där de till exempel har tagit 

initiativet ”Energi för tjejer”. Enligt Carroll (1991, s. 42) bör även detta klassas som 

filantropi då det handlar om att företaget ställer upp med anställdas tid för att gynna 

utbildning. Anna menar att ”Energi för tjejer” kan kopplas ihop med Umeå Energis 

verksamhet, då detta görs i syfte för att öka tjejers intresse för energibranschen och på 

sikt öka rekryteringsbasen. Vi anser därför att det inte har lika tydlig koppling till 

filantropi som sponsringsaktiviteter, vilket utgör en svårighet vid analysen av 

samhällsansvarets väsentliga frågor. Carroll (1991, s. 42) hävdar vidare att filantropi är 

värdefullt för organisationen men mindre viktigt än övriga tre kategorierna. För Umeå 

Energi kan vi inte så enkelt konstatera detta, då Umeå Energis genom dess ägardirektiv 

bygger på att företaget ska vara delaktig i och ta ansvar för närsamhället. Till exempel 

står det i ägardirektivet att Umeå Energi ska främja kommunens utveckling, vilket också 

kan urskiljas i empirin, varför stöd till samhället också har en stor vikt i det totala CSR-

ansvaret. 

 

Sammanfattningsvis anser vi att det ekonomiska ansvaret inte är lika väsentligt som 

Carroll (1991, s. 40-41) vill påvisa, då Umeå Energi är kommunägt och således inte är 

lika hårt pressat ekonomiskt från år till år. Vidare menar vi att det etiska ansvaret är det 

mest väsentliga i pyramiden, eftersom dessa aktiviteter härrör från företagets 

kärnverksamhet och sålunda skapar trovärdighet. Det är också inom de etiska 

aktiviteterna, sociala som miljömässiga, vi ser utvecklingsmöjligheter rörande Umeå 

Energis hållbarhetsarbete. Vi anser dessutom att det filantropiska området får större 

relevans för Umeå Energi än vad Carroll menar. 

 Vi anser att vi kan bekräfta Genvas (2008, s. 8) och Vissers (2006, s. 47) kritik om att 

det inte framgår hur olika ansvarsområdena påverkar och samverkar med varandra, 

vilket kan skapa problem för Umeå Energi med engagemanget för de etiska och 

filantropiska aktiviteterna i verksamheten. 

6.2.2 Intressenthänsyn 

Vi avser att analysera Umeå Energis identifierade intressenter utifrån Mitchell et als. 

(1997) teori om dess makt, legitimitet och angelägenhet. Vidare går vi djupare in på 

hur dialogen med intressenterna ser ut och kopplar detta till hur företag strategiskt kan 

arbeta för att vinna legitimitet på marknaden. 
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Intressenthänsyn är kärnan i hållbarhetsredovisning enligt GRI (G3, 2006, s. 7). 

Freeman (1984, s. 46) definierar intressenter som grupper eller individer som kan 

påverka, eller påverkas av företaget. Inom intressenthänsyn ska de viktigaste 

intressenterna inom det ekonomiska sociala och miljömässiga perspektivet identifieras 

och engageras i beslutandet av vilka frågor som företaget ska fokusera på och därmed 

också mäta, styra och rapportera (G3, 2006, s. 10). Vid intressentidentifieringen för 

Umeå Energi, lyfter respondenterna fram olika intressegrupper som företaget påverkar 

och kan påverkas av. Genom denna identifiering fås en förståelse för vilka relationer 

företaget måste hantera för att proaktivt kunna agera på förändrade förväntningar från 

omvärlden, vilket också kan leda till att företaget vinner legitimitet på marknaden 

(O’Donovan, 2002, s. 347).  

Enligt respondenterna har det inte nyligen utförts någon gemensam 

intressentidentifiering i företagsledningen, men i intervjuerna nämns kunderna och 

ägarna gemensamt som de viktigaste intressenterna. Peter och Kerstin är även överrens 

om att medarbetarna, det lokala samhället och leverantörer är intressenter. Peter nämner 

tillsynsmyndigheter samt media och Kerstin kompletterar med miljön och 

miljöorganisationer. Thomas menar att Umeå Energi indirekt påverkas av politiker, då 

de är företrädare vid ett kommunägt bolag. Han identifierar därför även den politiska 

världen även är en intressent.  

Alla intressenter som företaget identifierar är inte väsentliga att lyssna till eller vill 

lyssna på företaget, och alla intressenter är inte heller lika trovärdiga eller har lika 

etablerade åsikter. En värdering och prioritering är därför viktigt att göra utifrån de 

identifierade intressenterna med dess grad av anspråk på företaget (Mitchell et al., 1997, 

s. 853-854). Vi har för avsikt att analysera de intressenter som våra respondenter har 

gett störst utrymme under intervjuerna, utifrån Mitchell et als. (1997, s. 865) 

värderingsmodell med hänsyn till Makt, Legitimitet och Angelägenhet. 

Umeå Kommun är en intressent som besitter stor makt, då Umeå Energi dels påverkas 

av dess ägande samt stiftandet av kommunallagar och regler som företaget måste följa. 

Kerstin menar att ägaren som intressent är viktig att utgå ifrån, då det finns ett tydligt 

ägardirektiv som styr verksamheten, bland annat i att driva utvecklingen för ett hållbart 

Umeå. Thomas berättar att energibranschen och Umeå Energi omfattas av hård 

lagstiftning rörande miljö och kommunallagar, vilket kan bidra till ekonomiska risker 

om aktiviteter i verksamheten får förändrade förutsättningar. Konstaterande kan göras 

att Umeå Kommun har stor makt att påverka Umeå Energi och därför är en relevant 

intressent. Vidare anser vi även att kriteriet legitimitet och angelägenhet starkt kan 

kopplas. Med en legitim intressent menas hur accepterad och respekterad intressenten är 

i allmänhetens ögon (Mitchell et al., 1997, s. 865). Statliga organisationer är en central 

intressegrupp för företag, då de skapar förutsättningar för företagande genom 

utformandet av lagar och regler (Grafström et al., 2008, s. 77). Vi anser att Umeå 

Kommun kan ses som en respekterad, legitim aktör vid utformandet av regler och 

utarbetandet av policys som rör verksamheten. Angelägenhet anser vi uppfylls då 

hållbar utveckling, som ofta hänförs till miljö, i Sverige har antagit som ett 

övergripande samhällsmål och även är en förutsättning för fortsatt tillväxt (Regeringen, 

2005, s. 4). 

För att återkoppla till kunderna, är detta den intressent som beskrivs av samtliga 

intressenter som Umeå Energis vikigaste. Utan kunder menar Kerstin att företaget inte 

skulle finnas till, och den genomgående åsikten bland respondenterna är att det är bland 
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kunderna avstamp bör tas. Kunder har alltid möjlighet att byta elbolag, vilket indikerar 

att kunderna besitter attributet makt. En intressent har makt enligt Mitchell et al. (1997, 

s. 865) om den kan påverka företaget till att göra någon som företaget annars inte skulle 

ha gjort. Här kan kopplingar göras till vad Thomas berättar om att det var genom 

influenser från kunderna som verksamhetens värdeord kom till; enkelhet, närhet och 

ansvar. Detta tyder på att kunderna har påverkat Umeå Energi till att ta avstamp i deras 

prioriterade frågor. Thomas har även åsikt om att stora och små kunder ska vara lika 

prioriterade. Han menar att alla som bor och verkar i Umeå är Umeå Energis kunder, 

där ingen skillnad bör göras mellan stora och små; ”de små privata villakunderna 

kanske arbetar på en högt uppsatt position på andra stora företag i regionen”. Detta 

indikerar på att Thomas menar alla kunders makt här är en faktor till bedömningen av 

dess relevans och prioritering. Vad kunderna anser vara angelägna frågor förändras över 

tid, varför vi kan förstå att det är viktigt att upprätthålla en kontinuerlig dialog för att se 

till att företagets och intressenternas förväntningar överrensstämmer.  

Miljöorganisationer har fått en allt större betydelse i samhället och har idag ökade 

möjligheter att agera och påverka vad som förväntas av företag inom deras 

ansvarsfrågor (Grafström et al., 2008, s. 83). Detta genomslag beror bland annat på att 

de har blivit bättre på att organisera sig och sprida sitt budskap världen över genom 

deltagande i större nätverk och effektivt användande av media för att kommunicera sitt 

budskap (Teegen et al., 2004, s. 475). I empirin kunde vi utläsa att Greenpeace under 

2000-talet attackerade Umeå Energi med en aktion mot avfallsförbränning genom 

insändare i lokaltidningen, demonstrationer utanför kontoret och protester på 

värmeverket Dåva. Greenpeace blev här en absolut nödvändig aktör att hantera då 

avfallsförbränning var en kritisk fråga för intressenten. Mitchell et al. (1997, s. 868) 

beskriver kriteriet angelägenhet handla om hur stor vikt intressenten lägger vid frågan 

samt hur brådskande anspråket är och det kan konstateras att Greenpeace här var 

mycket angeläget om att få sitt budskap igenom. 

Intresseorganisationer som kämpar för allmänhetens bästa anses vara legitima 

kravställare (Cavagnaro & Curiel, 2012, s. 207-208), som Mitchell et al. (1997, s. 867) 

beskriver innebär hur respekterad och accepterad intressenten är i allmänhetens ögon. 

Greenpeace, som inte stod bakom Umeå Energis verksamhet i frågan om 

avfallsförbränning hade därmed stora möjligheter att negativt påverka företagets 

anseende. De aktörer som engagerar sig i samhälls – eller miljöfrågor menar Grafström 

et al. (2008, s. 84) i sin relationsbaserade intressentmodell ingår i ett samspel med 

varandra där de tillsammans kan erhålla makt. Trots miljöorganisationers allt större 

betydelse i samhället och förbättrade organisering, kunde de inte få gehör för sina 

kampanger varken i media, bland politiker eller kunder. något Peter tror hade att göra 

med att det fanns felaktigheter i deras påståenden. Vi anser att situationen indikerar på 

att Greenpeace inte hade tillräckligt mycket makt, då de inte fick medhåll av övriga 

intressenter för att driva igenom frågan.  

En undersökning visade senare att Umeå Energis anseende och förtroende efter 

Greenpeace aktion istället stärktes, något som kan kopplas till Legitimitetsteorin. 

Dowling och Pfeffer (1975, s. 122) beskriver hur företag försöker etablera en 

överensstämmelse mellan de samhällsvärderingar som är förknippade med den egna 

verksamheten och de normer och förväntningar som finns för ett acceptabelt beteende i 

samhället. Om företag uppnått en hög acceptans av samhället, skriver Suchman (1995, 

s. 574), att företag kan dra nytta av detta för att övervinna negativa händelser. Umeå 

Energi visade här på att negativ publicitet genom Greenpeaces aktion inte hade en 
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negativ påverkan på samhällets anseende av verksamheten. Peter menar att Umeå 

Energi vinner förtroende då de väljer att vara öppna med allt de gör. Vi anser att det 

finns en överrensstämmelse mellan transparens och förtroende, något vi går in närmare 

på nedan, men att det finns stor förbättringspotential inom detta område i Umeå Energi. 

Interaktion med intressenterna är något GRI förespråkar för att skapa ett samförstånd 

mellan intressenternas ståndpunkt och organisationens. Detta påverkar även 

trovärdigheten i hållbarhetsredovisningen, då det både underlättar intressenternas 

mottalighet och användning av rapporten. (G3, 2006, s. 10) Umeå Energi har fört dialog 

med kunderna avseende deras viktigaste frågor, som tidigare nämnt bottnar i värdeorden 

enkelhet, närhet och ansvar. Det visar på att Umeå Energi är medvetna om vikten om 

överrensstämmande mellan verksamhetens mål och vad kunderna efterfrågar. 

Kommunikationen med ägare anser Kerstin också vara god, vilket möjliggörs genom 

styrelsemöte en gång per månad. Detta leder till att styrelsen är väl insatt bland annat i 

de olika miljöprojekten Umeå Energi arbetar med. Extern kommunikation till det lokala 

samhället nämner respondenterna är främst Umeå Energis pressreleaser; exempelvis 

ljusterapin som fått mycket uppmärksamhet, årsredovisningen, hemsidan, sociala 

medier och ett miljöbokslut. Vad vi därmed kan urskilja är att dialogen med övriga 

intressenter främst sker genom envägskommunikation. 

Intressenterna blir allt mer kritiska och ifrågasätter företagens trovärdighet, varför det 

krävs från företaget att de kontinuerligt för en dialog med relevanta intressenter. 

Dialogen med kunderna och ägare får ses som god, men enligt den relationsbaserade 

modellen (Grafström et al., 2008, s. 66), gynnas och ges idag allt större makt åt enskilda 

intressenter som kanske inte vid första anblick identifieras av ledningen som relevanta. 

Det är således de samlande uppfattningarna hos alla intressentgrupper som formar de 

förväntningar som företagen måste leva upp till för att vinna legitimitet. Exempelvis 

skulle ett samarbete med en intresseorganisation innebära ett proaktivt arbete för att 

möta de förväntningar och föreställningar om vad företaget bör göra.  

Vi kan konstatera att om hållbarhetsredovisningen uppfattas som trovärdig, genom 

redovisning av relevanta frågor, kommer också intressenterna och omvärldens 

förtroende och acceptans som ett svar. Vi förstår att ju lättare det är för intressenterna att 

kontrollera och följa upp föregets verksamhet, desto enklare erhålls en trovärdighet. 

Detta kan skapas genom ökad transparens och kommunikation, vilket handlar om aktivt 

tillgodose intressenterna med information i likhet med en hållbarhetsredovisning som 

berör relevanta frågor och mål. 

Vad gäller anledningen till varför företag hållbarhetsredovisar menar Deegan (2002, s. 

295) att företaget har ett strategiskt syfte snarare än att det görs pågrund av att de 

upplever skyldigheter. Det strategiska perspektivet har även Lindblom (1994), som 

exempelvis nämner att företaget kan försöka utbilda och informera dess intressenter om 

faktiska förändringar i organisationens verksamhet. En förbättrad intressentdialog, 

genom att både skapa bättre insikt om deras verksamhet och de förändringar branschen 

står inför samt lyssna på intressenternas uppfattningar om viktiga frågor anser vi skulle 

skapa förtroende för Umeå Energi på ett långsiktigt plan. Att engagera intressenter 

genom dialog påverkar trovärdigheten i hållbarhetsredovisningen, då det både 

underlättar intressenternas mottalighet och användning av rapporten. (G3, 2006, s. 10)  
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6.2.3 Hållbarhetssammanhang 

Vi avser i detta avsnitt sammankoppla den vedertagna definitionen av hållbar 

utveckling med Umeå Energis hållbarhetsarbete. Vidare ämnar vi att utifrån Elkingtons 

(1999) Triple Bottom Line diskutera Umeå Energis mål och strategier avseende hållbar 

utveckling. 

Hållbarhetssammanhang hänförs till hur en organisation strävar efter att i framtiden 

bidra till förbättring av ekonomiska, miljömässiga och sociala förhållanden (G3, 2006, 

s. 11). Det är viktigt att organisationens arbete för att ta samhällsansvar sätts i relation 

till definitionen av hållbar utveckling. Vi återkopplar därför till den välkända 

definitionen av hållbar utveckling, myntad i Brundtlandsrapporten: ”En utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov”. (WCED, 1987, s. 16)  

Umeå Energis strävan efter en hållbar utveckling menar vi återfinns i visionen ”Vi vill 

ge kunderna en enklare vardag och regionen en hållbar framtid.” I Umeå Energis 

verksamhetsmål beskrivs att företaget ska främja kommunens utveckling, både socialt 

och miljömässigt. Det sociala utgörs främst av barn och ungdomsverksamhet, samt 

utbildningsfrågor, medan det miljömässiga tar avstamp i miljöpolicyn och det 

övergripande miljömålet Klimatneutral 2018. Miljömålet visar på Umeå Energis strävan 

efter att i framtiden bidra till en förbättring av de miljömässiga förhållandena. 

Ur empirin framgår att Umeå Energi har gått från att se miljö som ett enskilt område, till 

att istället använda termen hållbarhet för att skapa ett större engagemang. Vi anser att 

det är viktigt att hållbar utveckling inte enbart relateras till miljöfrågor, även om de 

spelar en viktig roll för Umeå Energi och energibranschen. En integrering av sociala 

frågor i hållbarhetsarbetet anser vi skulle förstärka bilden av Umeå Energi som en viktig 

organisation i samhället, vilket kan liknas vid Elkingtons (1999) sätt att se på 

värdeskapande inom företag. 

Triple Bottom Line är en teori utvecklad av Elkington (1999, s. 73) som behandlar 

synen om att de tre dimensionerna ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande 

måste förenas för att företag ska bli framgångsrika. Anna menar i enlighet med teorin 

om Triple Bottom Line och dess grundstenar, att de tre delarna bör ses som ett 

hållbarhetshjul där hon inte anser att någon av de tre delarna, ekonomiska, sociala eller 

miljömässiga, bör vara viktigare än den andra.  Det ekonomiska perspektivet fokuserar 

på ekonomisk hållbarhet, och Elkington (1999, s. 74) menar att vinstmaximering idag är 

svårt att nå utan att ta hänsyn till samhälle och miljö. Nedan utreds därför Umeå energis 

sociala och miljömässiga ansvar utifrån Triple Bottom Line. 

Att redovisa miljöaspekten syftar till att göra företag mer engagerade i miljöfrågor och 

arbeta för en hållbar utveckling (Elkington 1999, s. 79). Peter berättar att det för några 

år sedan inte fanns några övergripande miljömål i koncernplaneringen, där miljömålen 

var placerade vid sidan om affärsplanen. Klimatneural 2018 skapades för att bidra till ett 

ansvartagande för klimatfrågan och visar att Umeå Energi har integrerat miljöfrågan i 

verksamheten, från att ha varit ett avskiljt område till förenat med affärsmålen. Vi finner 

här likheter med Elkington (1999, s. 72-73) som förespråkar att ledningsbeslut måste bli 

mer miljöfokuserade. 

Elkington (1999, s. 85) beskriver att ett socialt hållbart företag måste bedöma dess 

påverkan på människor både i och utanför företaget, exempelvis måste hänsyn tas till; 

samhällsrelationer, personalens välbefinnande och utbildningsmöjligheter. Inom det 
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sociala ansvaret ser vi tendenser för avsaknad av tydliga mål, trots ett stort engagemang 

på ett flertal skilda områden. Det som skulle kunna sammanfatta Umeå Energis sociala 

ansvar i dagsläget är Thomas uttalande; ”Vi gör saker praktiskt för att det känns bra, 

exempelvis föreningen Medmänniska, vi hjälper till med läxläsning, sommarläger, vi 

gör saker både på sponsringssidan och andra håll o kanter. Energi för tjejer tycker vi 

är ett ansvarstagande för att få in fler kvinnor i verksamheten” 

Empirin visar på en ambition från ledningen om att föra det ekonomiska, sociala och 

miljömässiga samman. Kerstin berättar exempelvis att sponsringen ses över för att passa 

in i helheten med visionen för en hållbar framtid, vilket tyder på att de arbetar för en 

förening av ansvarstagandet. Vi menar dock att sponsringen kan kritiseras som en del av 

ansvarstagandet och hur stor nytta det har för kärnverksamheten. Porter och Kramer 

(2006, s. 13) menar att pengar istället bör användas på ett sätt som skapar nytta för 

samhället samtidigt som de försöker uppnå företagets långsiktiga mål, och inte se 

relationen mellan företag och samhälle som ett nollsummespel. Anna förklarar att 

arbetet med CSR bör ses långsiktigt för att skapa en trovärdighet bland medarbetarna, 

kunderna och i samhället, för att integrera ansvarstagande i alla företagets delar. Detta 

tas upp i Umeå Energis uppförandekod som bland annat beskriver ansvaret gentemot 

medarbetare, kunder, samhället och miljön.  

 

Från intervjuerna kan vi urskilja att det miljömässiga perspektivet får stort utrymme i 

Umeå Energi, vilket vi anser ter sig naturligt då de är verksamma i en miljömässigt 

riskfylld bransch. Det är viktigt att de lägger tonvikt på det miljömässiga för att på ett 

mer systematiskt sätt kunna mäta och styra detta samt för att utvecklas på området.  

Inom den sociala aspekten uppfattar vi att det finns en avsaknad av tydliga mål, även 

om Umeå Energi i deras aktiviteter har goda avsikter. Det kan bidra till att företaget 

antar fel riktning i ansvarstagandet, exempelvis genom läxhjälp som är till stor nytta för 

samhället men där kopplingen till kärnverksamheten är något vag. Det finns även 

tendenser att företag lägger fokus på frågor som får stort utrymme i samhällsdebatten 

eller är mätbara, trots dess icke-relevans med kärnverksamheten (Borglund et al. 2012). 

Ett exempel som Thomas nämner är ordet mångfald, som har diskuterats bli en 

utgångspunkt i hållbarhetsarbetet. Hållbarhetsredovisning ska fokusera på att redovisa 

krav som ställs på Umeå Energi gällande branschens och företagets specifika 

hållbarhetssammanhang, varför det kan diskuteras om mångfald inryms här. Detta är i 

likhet med Borglund (2009, s. 63) som skriver att hållbarhetsarbetet måste bottna i 

företagets egen värdegrund för att inte riskera att kritiseras för hyckleri, vilket då leder 

till misstroende istället för förtroende. Vi har således uppfattat en vilja från Umeå 

Energis sida att förena det ekonomiska med det miljömässiga genom att integrera 

miljömålen i den övergripande koncernplaneringen. Vi ser dock stora möjligheter till att 

utveckla integreringen med den sociala aspekten. 

6.2.4 Fullständighet 

Vi går här närmare in på Umeå Energis värdekedja för att analysera hur kriteriet 

fullständighet kan hänföras till verksamhetens arbete för en hållbar utveckling. 

Analysen sker utifrån Porter och Kramers (2006) modell Värdekedjan, som ska 

integrera ansvarstagande i varje led för att skapa trovärdighet och ge 

konkurrensfördelar. 

 

Att hållbarhetsredovisningen är fullständig menas att intressenterna har möjlighet att 

bilda sig en uppfattning om företagets betydande ekonomiska, miljömässiga och sociala 

påverkan. Den ska därmed vara avgränsad i tid och rum, utan att utelämna 
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betydelsefulla aspekter för någon del av verksamheten (Larsson & Ljungdahl, 2008, s. 

73). Utgångspunkten avseende hållbarhetsredovisningar är att redovisning ska ske för 

sådant företaget har inflytande över (G3, 2006, s. 12-13). Hela kedjan måste därför 

beaktas, från leverantörsledet till kundledet, och utvärdera möjligheten att påverka 

dessa. För att kartlägga konsekvenserna av företagets aktiviteter bör de analyseras för 

att se huruvida de berör samhället på ett positivt eller negativt vis. Umeå energis vision 

om att skapa en hållbar framtid, anser vi därmed även bör visa sig i värdekedjan.  

 

I empirin berättar Peter om indirekta och direkt utsläpp kopplade till Umeå Energis 

verksamhet, där de indirekta utsläppen bland annat kommer från entreprenörer, 

transporter, tjänsteresor och inköpt material. Han antyder att det hållbara tänket måste 

finnas med i verksamhetens olika delar, även om de direkta utsläppen utgör 95 % av de 

totala utsläppen. Vi ser här att de arbetar utefter direkta och indirekta utsläpp, istället för 

att analysera dessa utifrån hur de uppkommer i alla delar i värdekedjan. Värdekedjan 

gör det tydligt att se varifrån utsläppen kommer, men en sådan analys är ett omfattande 

arbete då det finns många komponenter att ta hänsyn till i Umeå Energis alla 

affärsområden. Anna menar att det i upphandling är viktigt att kontrollera om det finns 

kollektivavtal och hur arbetsmiljön ser ut. Hon nämner även enklare saker som de kan 

arbete med, som exempelvis inköp av kontorsmöbler, kaffe och plastmuggar. Vidare 

säger Anna att de enkla åtgärderna lätt glöms bort och att det ofta är de större 

processerna som får mest fokus. Detta tycker vi visar på att det hållbara tänket finns hos 

de intervjuade i ledningsgruppen, men där detta praktiskt behövs integreras i 

verksamhetens alla värdeskapande led. 

 

Vi har tagit del av Umeå Energis uppförandekod, som kan hänföras till hur företaget bör 

agera vid exempelvis upphandlingar. Anna menar att uppförandekoden är en bra grund 

för att börja fundera över hur Umeå Energi förhåller sig till ansvarstagandet utifrån 

olika synvinklar och hur de bör agera i olika situationer. Umeå Energi visar att de är väl 

medvetna om sitt samhällsansvar, men i likhet med vad Porter och Kramer (2006, s. 2) 

menar, uppfattar vi att de fortfarande inte helt säkra på vilken riktning samhällsansvaret 

bör tas ur ett långsiktigt perspektiv.  

 

I teorikapitlet visar vi på vikten av att företag, utefter egna förutsättningar, definierar de 

funktioner i värdekedjan som har störst relevans för dem. I empirin framgår att 

inköpsfrågan anses viktig för Umeå Energi att hantera, där de ser de största 

förbättringsmöjligheterna. Thomas belyser svårigheten med inköp; hur långt tillbaka 

måste övervakning ske för att de ska följa definitionen för hållbar utveckling? Johanna 

menar att hänsyn måste tas till hur inköp görs och vilka krav de ställer på leverantörer. 

Det blir tydligt för oss att Umeå Energi ser de största förbättringsmöjligheterna i den 

värdestödjande aktiviteten resursanskaffning. 
 

Inom energibranschen och Umeå Energis arbete för en hållbar utveckling, kan vi förstå 

att teknikutveckling mot förnybar energi, såsom vindkraft och solenergi är en relevant 

att ständigt utveckla. Umeå Energis miljömål, Klimatneutral 2018, anser vi bidra till 
utvecklingen av detta steg i värdekedjan. Ur vår empiri framgår att ledningen i Umeå 

Energi är medvetna om att värdekedjan måste bli en mer prioriterad fråga för att främja 

hållbar utveckling, och vi anser att Umeå Energi har kommit långt i utvecklingen för en 

mer hållbar energiproduktion. Detta område har en stark koppling till 

kärnverksamheten, men fortfarande innebär arbetet med värdekedjan en ständigt 

pågående process med att göra produktionen mer hållbar, från inköp av bränsle till 
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slutprodukt. Arbetet för en hållbar utveckling anser även Robert (2005, s. 20) utgöra en 

process där arbete, kompromisser och viljan att förändra är centrala delar. Det handlar 

således om en ständig förbättringsprocess där enskilda aktiviteter utgör ett steg i rätt 

riktning. 

 

Vi har förstått vikten av att företag måste anpassa sin värdekedja efter branschen de 

verkar inom, samt egna förutsättningar. Exempelvis består Umeå Energi av olika 

affärsområden såsom Sol, Vind & Vatten, där satsningar görs på förnybar energi men 

även UmeNet som erbjuder bredband. Detta medför att de mest sannolikt måste 

analyseras utefter olika värdekedjor, eftersom verksamhetsområdena är skilda från 

varandra.  

6.3 Syftet med hållbarhetsredovisning 
Vi analyserar respondenternas inställning och vilket syfte en hållbarhetsredovisning 

kan fylla, för att undersöka dess överensstämmelse med hur de avser att arbeta med 

CSR och hållbarhetsfrågor. Här knyts säcken ihop, där avsnittet om CSR får en direkt 

koppling till hållbarhetsredovisning. 

I empirin framkommer att samtliga respondenter nämner att det bör eftersträvas en 

integrering av hållbarhetsfrågorna i organisationen för att förbättra arbetet med 

hållbarhet.  Kerstin och Anna antyder att hållbarhetsarbetet inte bör separeras som en 

egen del i verksamheten, utan i den övergripande affärsplanen där hållbarhetsmåtten ska 

finnas med i samma styrmodell som övriga nyckeltal med satta mål. Anna nämner bland 

annat; ”För mig är det man gör inom CSR området det som stöttar hela 

kärnverksamheten, och jag tycker det är en viktig distinktion att göra.” Kerstin menar 

att samhällsansvaret ska ses som ett förhållningssätt till allt de gör i verksamheten och 

inte ses som ett eget område och Peter benämner samhällsansvaret som en grundsten för 

verksamheten; ”Att vi beter oss på ett schysst sätt, är en god samhällsaktör, bedriver ett 

arbete som inte drabbar andra, att vi varken utnyttjar folk eller miljö i vår väg på ett 

icke hållbart sätt. Vi vill också bli betraktade som en schysst arbetsgivare, pålitlig och 

även att vi gör rätt saker” 

Om vi återkopplar till syftet med GRI, är det både att bidra med transparens kring 

hållbarhetsarbete samt målstyrning för förbättrat hållbarhetsarbete. GRI syftar till att 

hållbarhetsredovisningen ska användas som ett verktyg för att åstadkomma förändring i 

verksamheten och förbättring i arbetet med hållbarhetsfrågor. (Global Reporting 

Initiative, 2013, About GRI) Borglund et al. (2010, s. 20) visade i studien Effekterna av 

Hållbarhetsredovisning, resultat på svårigheter att använda GRI som ett styrinstrument 

och för att förbättra hållbarhetsarbetet. Moneva et al. (2006, s. 122) menar att de 

praktiska svårigheterna beror på att enigheten är låg mellan definitionen av Hållbar 

Utveckling, CSR och de tre dimensionerna som ingår i Triple Bottom Line, grunden i 

GRI. Detta är något vi delvis belyste i analysavsnittet om CSR, förvirringen kring 

definition och betydelse om vad begreppet innefattar. Här tas istället relationen mellan 

Hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning enligt GRI upp. 

I empirin kan vi urskilja att ambitionen hos ledningen är att integrera hållbarhet i hela 

verksamheten, dock ser vi indikationer på att ledningen kopplar isär 

hållbarhetsredovisning från det praktiska arbetet med hållbarhet utifrån 

kärnverksamheten. Respondenternas svar angående syftet med att upprätta en 

hållbarhetsredovisning och vad det kan åstadkomma för Umeå Energi har varierat 

något. Vad som framgår är att det finns övervägande fokus på förbättrad öppenhet och 
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transparens framför, det praktiska arbetet med hållbarhetsfrågor. Syften som nämns, är 

bland andra som Peter beskriver det, att de vill visa intressenter både internt och externt 

vad de gör och att Umeå Energi har lyssnat på deras synpunkter och tagit dem till sig. 

Thomas tror att en hållbarhetsredovisning kan skapa engagemang för att mäta och visa 

upp de frågorna Umeå Energi tycker är viktiga att arbeta med. Kerstins syn på 

anledningen till att upprätta en hållbarhetsredovisning är att kunder och andra 

intressenter ska veta att Umeå Energi är ett sunt företag, och ska vara ett steg i en mer 

strukturerad mätning för att följa upp mål och öka jämförbarheten med andra. 

Hållbarhetsrapportering utförs i större utsträckning av företag som har stor påverkan på 

miljö och samhälle (KPMG, 2005, s. 4). Att öppet visa Umeå Energis intressenter om 

företagets sundhet, stämmer överrens med Hines (1991, s. 41) åsikt om att företag som 

har stor påverkan på samhället väljer att hållbarhetsredovisa för att besvara den ökade 

medvetenheten och oron för att få acceptans i samhället, så kallad legitimitet. Även 

andra forskare såsom Deegan och Rankin (1996, s.62) finner bevis för att företag 

offentliggör social och miljömässig information i syfte att legitimera sin plats i 

samhället. Hållbarhetsredovisning användas således i syfte att påverka samhällets 

uppfattning om företags anpassande till specifika samhälls- och miljöfrågor 

I empirin diskuterades även om hållbarhetsredovisningen kan bidra med 

strukturförbättringar samt förbättringar i den interna förståelsen för hållbarhetsfrågor på 

Umeå Energi, hur deras hållbarhetsarbete ser ut idag samt vart det finns 

förbättringsområden. Anna menar att en hållbarhetsredovisning även är ett första steg 

för att förstå vad Umeå Energi har gjort inom hållbarhetsområdet under året, och vad de 

bör satsa på kommande år, målstyrning och uppföljning. 

Adams och McNicholas (2007, s. 398) har visat att hållbarhetsrapportering måste ha 

starkt stöd från ledningen för att få organisatoriska effekter. Vidare menar de att den 

högsta ledningens kunskap och kompetens om hållbarhetsredovisning och syfte är 

viktigt, för att förståelsen om dess värde ska kunna etableras i hela organisationen 

(Adams & McNicholas, 2007, s. 396-397).  Detta är i likhet med Borglund et als. (2010, 

s. 17) resultat där flera av de intervjuade hållbarhetscheferna framhävde att ledningens 

engagemang, förståelse och intresse för hållbarhetsredovisning är centralt för 

utvecklingen av hållbarhetsarbetet. "Det måste vara beslutat och förankrat i högsta 

ledningen, de måste vara intresserade och ställa krav och återkoppling" 

För att nå en integrering av ansvarstagandet i Umeå Energis kärnverksamhet, något som 

samtliga respondenter eftersträvar, har vi fått uppfattningen om att syftet med 

hållbarhetsredovisningen måste diskuteras närmare och förtydligas. 

6.4 Sammanfattande analysmodell 
I detta analyskapitel har vi dragit paralleller från vår teoretiska referensram till 

informationen som vi tillhandahållit genom de kvalitativa intervjuerna med 

respondenterna. Vi har gått igenom Umeå Energis syn på CSR, som visat sig vara något 

diffus och odefinierad internt i företaget. Sedan har vi gått vidare med att identifiera 

väsentliga frågor och hållbarhetsområden att rapportera samt finna prioriterade 

intressenter, genom att använda GRI:s riktlinjer avseende innehåll; väsentlighet, 

intressenthänsyn, hållbarhetssammanhang samt fullständighet för att analysera hur 

arbetet inom varje område ser ut idag. Detta anser vi nödvändigt för att visa på 

förbättringsmöjligheter och möjligheter till förändringar för att utveckla det strategiska 

arbetet med hållbarhet. Vi presenterar här en modell som syftar till att sammanfatta 
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analysen inom respektive område. Legitimitetsteorin ligger i bakgrunden för att visa 

dess inslag i samtliga områden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Umeå Energis förutsättning för att upprätta en hållbarhetsredovisning 

Figur 8. Sammanfattande analysmodell 
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7. Slutsatser 
I kapitlet presenteras de slutsatser studien kommit fram till utifrån vår 

problemställning. Vi presenterar sedan en rekommendationsmodell, studiens bidrag och 

förslag till framtida forskning. 

Vi har funnit ett antal faktorer som hindrar eller stödjer Umeå Energis möjligheter till 

att upprätta en hållbarhetsredovisning. För att ge läsaren en tydlig förståelse för vad 

slutsatsen ämnar besvara, återkopplar vi först till studiens problemformulering; 

Hur ser Umeå Energis förutsättningar ut för införandet av en Hållbarhetsredovisning 

enligt GRI? 

Hur kan införandet av en Hållbarhetsredovisning enligt GRI förbättra det strategiska 

arbetet för en Hållbar Utveckling? 

7.1 Studiens slutsats 
I studien kan urskiljas att företags samhällsansvar är svårdefinierat och därför behöver 

tydliggöras för att praktiskt kunna förstås. Att CSR har olika betydelse för 

respondenterna är något som genomsyrat empirin. Om innebörden och definitionen av 

CSR är oklar finns risk att det leder till ett ostrukturerat arbete, något som indikeras 

inom Umeå Energis sociala aspekt. Av denna anledning fyller begreppet CSR idag inte 

den önskvärda funktionen i Umeå Energis organisation. Umeå Energis företagskultur 

har stort fokus på miljöfrågor och använder begreppet hållbarhet i stor utsträckning, och 

att rubricera det ansvarstagande de tar som CSR kan vara en konstlad etikett, både 

internt och externt. I Umeå Energis vision återfinns begreppet Hållbar Framtid, vilket 

istället kan vara en naturlig utgångspunkt för verksamhetens ansvarstagande. Umeå 

Energis förutsättningar gällande arbetet med samhällsansvar kan således bli mer 

strukturerat med en enhetlig definition, så att hela organisationen strävar i samma 

riktning. Detta är även grunden för införandet av en Hållbarhetsredovisning; att klargöra 

vilket ansvar som bör tas och därmed vad redovisningen ska innefatta. 

Inom det filantropiska ansvaret i Carrolls CSR-pyramid går att urskilja två typer av 

aktiviteter utifrån Umeå Energis ansvarstagande; de som kan hänföras till 

kärnverksamheten samt de som endast bidrar med nytta till samhället. Exempel på 

sådana aktiviteter är läxhjälp och sponsring, och således inte i direkt mening är en win-

win situation. De filantropiska aktiviteterna som har koppling till verksamheten blir 

trovärdiga ur ett hållbart perspektiv, medan de som inte kan relateras till verksamheten 

istället ses som PR och således inte blir trovärdiga. Dessa aktiviteter ska därmed inte 

associeras med hållbarhetsredovisningen.  

Studien indikerar att den etiska aspekten utifrån Carrolls CSR-pyramid är mest 

väsentlig, då det är inom dessa aktiviteter Umeå Energi har störst förutsättningar att 

bidra till en hållbar utveckling och samtidigt skapa konkurrenskraft. Ett tydligt exempel 

är Umeå Energis mål Klimatneutral 2018, som utgör en nytta för verksamheten genom 

att praktiskt arbeta mot visionen för en hållbar framtid, samt svara på intressenternas oro 

rörande den globala uppvärmningen. Umeå Energis förutsättningar för identifiering av 

hållbara aktiviteter kan förbättras om exempelvis följande frågor ställs; Skapar denna 

aktivitet värde för omgivningen samt nytta för företaget samtidigt? Är aktiviteten 

meningsfull för samhälle, intressenter och företag? I likhet med vad Porter och Kramer 

(2006) menar handlar det om att hitta win-win situationer genom att prioritera CSR-
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aktiviteter som rör företagets påverkan på intressenterna samtidigt som företaget 

levererar sina kärnaktiviteter, såsom el.  

Val av aktiviteter ur ett organisationsperspektiv är viktigt, men för att kunna uppföra en 

trovärdig och betydelsefull hållbarhetsredovisning tyder studien på att Umeå Energi bör 

ta större hänsyn till sina intressenter. Vi har funnit en samsyn angående de mest 

relevanta intressenterna, men för att identifiera betydelsefulla frågor att rapportera 

behövs en förbättrad dialog. Vad vi kan konstatera är att denna dialog idag främst sker 

genom envägskommunikation, där intressenterna inte i direkt mening har möjlighet att 

ge sin uppfattning om vilka frågor som företaget bör fokusera på och därmed också 

mäta, styra och rapportera. Med undantag från kunder och ägare, kan studien urskilja att 

Umeå Energis dialog kan förbättras med relevanta intressenter för att säkerställa att 

företagets handlingar stämmer överens med de förväntningar samhället ställer, samt 

bidra till en mer heltäckande redovisning. Genom att exempelvis skapa en relation med 

intresseorganisationer finns möjligheter för Umeå Energi att undvika att hamna i 

situationer i likhet med Greenpeace aktion år 2000. Relationsbyggande är ett sätt att 

proaktivt och strategiskt arbeta med att vinna legitimitet på marknaden. 

För att integrera ett hållbart perspektiv till det operativa, och arbeta efter Umeå Energis 

vision om en hållbar framtid, bör utgångspunkt tas i strategin. Värdekedjans alla 

aktiviteter utgör en allt viktigare del att prioritera för att intressenterna ska kunna bilda 

sig en uppfattning av företagets betydande påverkan på omgivningen. Umeå Energi har 

en stark miljöprofil, varför det är centralt att arbetet med teknikutveckling för 

miljövänlig produktion fortsätter, då det är här de största utsläppen sker. Dock är det 

viktigt att prioritering inte endast sker på de områden där verksamheten gör störst skada, 

då hållbarhetstänket även bör beröra det sociala perspektivet av värdekedjan. Arbetet 

med värdekedjan är en ständigt pågående process, där mål såsom Klimatneutral 2018 är 

ett steg i rätt riktning för en hållbar utveckling. Då det handlar om en ständig 

förbättringsprocess förenklar tydliga mål arbetet med värdekedjans olika delar. Här 

finns förbättringsmöjligheter avseende den sociala aspekten där mål inte har kunnat 

inringas. 

Att klargöra syftet med hållbarhetsredovisningens införande i organisationen är en 

utgångspunkt för att lyckas med det praktiska arbetet för en hållbar utveckling. Vi har 

utifrån respondenternas svar kunnat urskilja att ledningen kopplar isär 

hållbarhetsredovisning och arbetet med hållbarhetsfrågor. GRI:s syfte är att fungera som 

styrinstrument, och om det finns ett gap mellan dessa två ansatser anser vi att Umeå 

Energi inte kan utnyttja GRI:s riktlinjer till dess fulla potential. En samsyn på arbete för 

en hållbar utveckling och en hållbarhetsredovisning är därför en förutsättning för en 

rapport som besvarar GRI:s syfte och därmed arbetet för en hållbar utveckling. 

Umeå Energi har i grunden goda möjligheter att införa en hållbarhetsredovisning, då de 

verkar inom en bransch som har stor påverkan på omgivningen; positiv i form av 

tillhandahållande av livsnödvändiga tjänster och negativ i form av miljöförstöring. Detta 

kräver utveckling av arbetet internt för att minska denna påverkan och likaså en 

öppenhet till intressenter hur denna kan hanteras. Studien indikerar på tre viktiga 

områden som utgör förutsättningar för att upprätta en hållbarhetsredovisning, vilka 

presenteras i Rekommendationsmodellen i nästa kapitel. 
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7.2 Rekommendationsmodell 
Vi har utifrån slutsatserna lyckats urskilja de viktigaste komponenterna för att öka 

förutsättningarna för införandet av en hållbarhetsredovisning. Dessa bygger på att det 

finns en tydlig koppling mellan företagets strategi och dess långsiktiga värdeskapande 

för att arbetet mot en hållbar utveckling ska bli trovärdigt. De tre komponenterna som 

Umeå Energi, och även andra företag kan ta hänsyn till, bildar en utgångspunkt för vad 

företagets verksamhet står för samt identifieringen av betydelsefulla frågor att fokusera 

på. Syftet med att hållbarhetsrapportera återkopplas till värdegrunden, där vi menar att 

om ett företag har som avsikt att integrera ansvarstagandet i hela verksamheten, ska 

detta även synas i syftet redovisningen avser att fylla. 

Nedan visas att det är företagets värdegrund, intressentdialog och syftet med 

hållbarhetsredovisningen som ligger till grund för ökade förutsättningar för införandet 

av en hållbarhetsredovisning. Utvecklingen av en strategi för att arbeta mot en hållbar 

utveckling, ska ske med utgångspunkt i dessa grundstenar och på så sätt kan 

hållbarhetsredovisningen även fungera som ett styrinstrument. 

 

Figur 9. Egenkonstruerad rekommendationsmodell för trovärdig hållbarhetsredovisning 

Värdegrund 
Då ett företag är beroende av att alla medarbetare kommunicerar samma buskap och 

värderingar, främst mot kund men även internt mot varandra, blir det centralt att det 

finns en tydlig gemensam värdegrund. Det är därför viktigt att företagets ledning 

klargör vilket samhällsansvar och vilka aktiviteter som inryms inom definitionen för en 

hållbar utveckling. Tydlighet kring företagets värdegrund skapar grunden för ett 

trovärdigt företagande mot hållbar utveckling och således hållbarhetsredovisning. 

Intressentdialog 

Företagets intressenter spelar en avgörande roll, då det är omöjligt för ett företag att ta 

samhällsansvar utan att ha insikt om vad omvärlden anser har betydelse. Genom att 

företag skapar sig en uppfattning om intressenternas viktigaste frågor rörande 

samhällsansvar kommer de kunna skapa en enighet med dess omgivning. Det är även då 
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samhället. 
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Hållbarhetsredovisningens syfte 

Det är viktigt att syftet med en hållbarhetsredovisning är tydligt, eftersom den då kan 

hjälpa organisationen i rätt riktning mot en hållbar utveckling. Ledningen behöver vara 

införstådda med hållbarhetsredovisningens användningsområde som främjande av 

hållbarhetsarbete, och inte endast en extern redovisning. Detta måste återkopplas till 

värdegrunden för att skapa trovärdighet. 

7.3 Studiens bidrag 
Med denna studie har vi bidragit till en större förståelse för processen som företag måste 

gå igenom för att upprätta en trovärdig hållbarhetsredovisning.  Detta har bidragit till en 

insikt om hur GRI:s ramverk kan användas till ett förbättrat hållbarhetsarbete och 

således utvecklat ansvarstagande, vilket vi visar i rekommendationsmodellen. Här tas 

ett företags viktigaste komponenter upp, för att öka förutsättningarna för införandet av 

en hållbarhetsredovisning. Vi fyller således en del av den teoretiska kunskapslucka 

avseende interna processer som företag följer vid upprättandet av 

hållbarhetsredovisningar, något som Adam (2002) identifierade. 

Vad gäller det praktiska problemet, har vi bidragit med kunskap och konkreta 

rekommendationer om vilka förbättringsmöjligheter som kan urskiljas i Umeå Energis 

arbete med samhällsansvar, för att öka deras möjligheter för införandet av en trovärdig 

hållbarhetsredovisning. Vi anser att kartläggningen av Umeå Energi hållbarhetsarbete 

och dess förutsättningar medför att de nu själva kan ta vid och påbörja 

implementeringsprocessen. 

7.4 Förslag till framtida forskning 
Det finns fortfarande ett flertal intressanta områden att studera inom 

hållbarhetsredovisning och främjandet för ett förbättrat hållbarhetsarbete, ett av GRI:s 

syften. Under arbetes gång har vi funnit nya infallsvinklar som vi anser kan vara 

intressant att bedriva vidare forskning inom.  

Vi anser främst att det är intressant att undersöka hur stor betydelse ledningens kunskap, 

kompetens och engagemang för en hållbarhetsredovisning, påverkar de organisatoriska 

effekterna och en hållbar integrering i strategiska processer. Vi har sett indikationer på 

att ledningen är av delad mening om vad en hållbarhetsredovisning syftar till att uppnå i 

företaget, vilket vi tror försämrar hållbarhetsredovisningens funktion som ett 

styrinstrument. Vi anser även att fler fallstudier likt denna, kan bidra till större insikt om 

vart i hållbarhetsarbetet företag famlar. Vårt resultat tyder bland annat på att det finns 

ett missförstånd i definitionen av CSR, vilket i förlängningen kan bidra till ett 

ostrukturerat arbete för en hållbar utveckling. 

Likt Borglund et als. (2010) syfte att undersöka effekterna av hållbarhetsredovisning 

mellan 2008-2010, där de inte kunde finna tydliga resultat på att det hade blivit ett 

större främjande av hållbara frågor i företagen, anser vi det finnas ett kunskapsgap på 

hur långt bort i tiden från införandet ett förbättrat hållbarhetsarbete ligger. Vi menar att 

det skulle vara intressant att undersöka företag som har haft en hållbarhetsredovisning 

en längre tid (mer än två år), och om det föreligger någon indikation på om och när den 

får organisatoriska effekter. 
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8.  Sanningskriterier 
Kapitlet syftar till att diskutera studiens kvalitet och sanningshalt. Vi anser att det är 

viktigt att vi som forskare har ett reflektivt synsätt, vilket innebär att vi begrundar våra 

tillvägagångssätt, metodval, perspektiv och de teoretiska utgångspunkter som ligger till 

grund för datainsamlingen. Vi måste även reflektera över vår förförståelse och de 

värderingar vi omedvetet kan lägga in i studien och hur vi influerar och influeras av 

aktörerna som vi undersöker. De kriterier som bedömer vår kvalitativa studies 

sanningshalt är enligt Bryman (2011, s. 352-357); tillförlitlighet och äkthet, vilka 

innehåller delkriterier som diskuteras nedan. 

8.1 Tillförlitlighet 

8.1.1 Trovärdighet 

För att nå trovärdighet i vår studie har vi genom olika tillvägagångssätt försökt 

säkerställa att våra kvalitativa intervjuer uppvisar en riktig bild av verkligen till 

omgivningen, vilket enligt Bryman (2011, s 354) är trovärdighetskriteriets syfte 

För att öka trovärdigheten av insamlad data, har vi transkriberat den inspelade intervjun 

till text direkt efter dess genomförande, för att ha kvar känslan som fanns när intervjun 

hölls. Detta anser vi underlättar vår förståelse av respondentens svar och därför bidrar 

till en högre grad av trovärdighet. För att säkerställa att vår uppfattning om 

respondenternas svar är korrekta, har vi efter transkriberingen skickat intervjun till 

intervjupersonen i en sammanfattande textform, likt den som återfinns i empirin. 

Intervjupersonen fick här möjlighet att läsa igenom och kommentera om materialet 

stämmer överens med verkligheten. Detta gjordes för att få en bekräftelse på att det 

fanns en överrensstämmelse mellan våra och respondentens uppfattningar. Vi var här 

öppna för rättelser avseende möjliga feltolkningar, men alla sammanfattningar har 

godkänts vilket vi menar visar på att tillförlitligheten i detta avseende är god. Vidare har 

vi i empirin använt oss av triangulering genom Umeå Energis hemsida, koncernplan, 

ägardirektiv och årsredovisning, för att säkerställa informationens trovärdighet. Vad 

som däremot kan kritiseras är följdfrågor som ställt under de semistrukturerade 

intervjuerna, då vi anser att det alltid finns en risk att dessa frågor kan har lett 

respondenten i en önskad eller oönskad riktning.  

Analysen är en av de viktigaste delarna i studien, och av den anledningen anser vi det 

centralt att diskutera de svårigheter som finns med en kvalitativ analys kopplade till vår 

studie. Vi har tittat närmare på några av de fallgropar som uppmärksammas av Cohen et 

al. (2011, s. 180-182) och som kan påverka trovärdigheten och därmed tillförlitligheten.  

Vi är medveta om att vi inte med säkerhet kan säga att våra intervjuer uppvisar en 

heltäckande bild av respondentens uppfattning om de ämnesområden intervjun berör. Vi 

förstår att det kan vara vanskligt att på basis av en eller två intervjuer uttala sig om vad 

personen tycker, vilket har bidragit till en försiktighet i vår tolkning av respondentens 

uttalanden. Vidare har vi även varit aktsamma med att dra slutsatser där vi direkt finner 

teoretiskt stöd i empirin, med anledning av att våra tolkningar kan vara förhastade och 

att vi därför finner samband som egentligen inte existerar. För att undvika detta har vi 

istället försökt återge en nyanserad bild av empirin genom att visa på jämförelser, 

skillnader och likheter i respondenternas åsikter exempelvis gällande CSR och 

hållbarhetsredovisningens syfte. De fallgropar som Cohen et al. (2007, s. 180) nämner 

har skapat en självmedvetenhet hos oss, vilket har gjort att vi anser att dessa typiska fel 



SANNINGSKRITERIER 

 

70 

 

har kunnat minimeras, dock finns alltid risk med kvalitativ forskning då tolkningen 

utgör en utgångspunkt för resultatet. 

8.1.2 Överförbarhet 

Vårt val av fallstudien som forskningsstrategi och den kvalitativa metoden för insamling 

av data, gör att studiens resultat har begränsad applicering på andra organisationer. Vad 

gäller studiens applicerbarhet på andra organisationer beskriver Bryman (2011, s. 355) 

med kriteriet överförbarhet. Vi fokuserar på att skapa en förståelse för Umeå Energis 

hållbarhetsarbete, vilket utgör svårigheter för generalisering av resultatet till en annan 

miljö. Ofta talas det om att kvalitativa undersökningar inte kan generaliseras, men då 

avses ofta den statistiska generaliseringen (Fejes & Thornberg, 2009, s. 229; Yin, 2006, 

s. 58). Vi argumenterar i likhet med Kvale (1997, s. 210) och Yin (2013, s. 102-103) att 

generalisering utöver den aktuella fallstudien är möjlig, men en analytisk sådan. 

Resultatet från vår undersökning kan ge vägledning för hur andra företag kan arbeta 

med processen för uppförandet av ett betydelsefullt innehåll i hållbarhetsredovisning, 

enligt GRI:s riktlinjer. Vi anser att företag som ännu inte upprättat någon 

hållbarhetsredovisning kan dra nytta av vår studie, bland annat genom vår 

rekommendationsmodell som utgör en tydlig utgångspunkt för införandet av en 

hållbarhetsredovisning. Modellen kan visa på förutsättningar och förbättringsområden 

avseende värdegrund, intressentdialog och syfte med hållbarhetsredovisningen i företag 

oavsett bransch eller storlek.  

Flyvbjerg (2002, s. 221) berör fem missförstånd för fallstudien som metodologi, där 

kärnan ligger i den vetenskapliga metoden. Ett av missförstånden berör generalisering, 

där han menar att om kunskap från en fallstudie inte formellt kan generaliseras, betyder 

det inte att den inte kan tas till vara. Vidare menar Flyvbjerg att kunskap som fås av 

fallstudier, som är praktiskt och kontextberoende, är lika värdefull som generell 

teoretisk och kontextoberoende kunskap. Vi anser att värdet som utgörs av fallstudier är 

lärande och förståelse genom analysering av en kontext, vilket i vår studie berör Umeå 

Energi och dess förutsättningar för en hållbarhetsredovisning och förbättrat 

hållbarhetsarbete med hjälp av GRI:s riktlinjer. För att öka generaliseringen hade fler 

fallföretag kunnat väljas ut, men resultatet hade då inte blivit lika djupgående, något 

som är vårt syfte med fallstudien. 

8.1.3 Pålitlighet 

Att studien kan anses vara pålitlig måste bedömas utifrån hur väl redogörelsen är för 

studiens tillvägagångssätt och de faser som ingår i forskningsprocessen (Bryman, 2011, 

s. 355). Målet är att säkerställa att en annan forskare som följer samma 

tillvägagångssätt, och genomföra samma fallstudie, ska komma fram till samma 

slutsatser (Yin, 2006, s. 59). Under kapitlet som behandlar Vetenskapliga 

utgångspunkter, redogör vi för granskning av material såsom vetenskapliga artiklar och 

litteratur, där vi avslutar med ett avsnitt om källkritik som påvisar hur vi resonerat vid 

val av källor och diskuterar dess pålitlighet. Kapitlet Studiens tillvägagångssätt 

beskriver grundläggande och konkret hur våra praktiska metodval har sett ut, från val av 

forskningsdesign, metod för datainsamling där våra intervjuguider bifogas och bland det 

viktigaste; datainsamlingens uppbyggnad, genomförande samt efterarbete. Då analysen, 

tolkningar av det empiriska materialet, är grunden för våra slutsatser beskriver vi i detta 

avsnitt utförligt de faser vi använt oss av för att säkerställa en strukturerad analys. Vi 

anser att en utförlig beskrivning möjliggör för en oberoende granskare att bedöma 

studiens kvalitet, vilket styrker studiens pålitlighet och därmed tillförlitlighet. 
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8.1.4 Möjlighet till att styrka och bekräfta 

Här diskuterar vi hur våra egna värderingar och förförståelse kan ha påverkat vår 

tolkning av text, för att visa på i vilken utsträckning resultatet av studien kan styrkas. 

Bryman (2011, s. 355-356) menar att kriteriet möjlighet att stryka och bekräfta hänförs 

till resultatets styrkande och att forskaren inte avsiktligt låtit egna värderingar påverka 

studien. 

Vi beskrev i kapitlet Teoretiska Utgångspunkter att vi har en hermeneutisk 

kunskapssyn, vilket innebär att vi behöver tolka material för att skapa förståelse. Vi 

förstår därför att vår studie inte kan vara värderingsfri eller objektiv. Genom att tydligt 

poängtera detta och beskriva vår förförståelse, anser vi att det underlättar för läsaren att 

bilda sig en uppfattning om resultatet har påverkats. Kunskapsnivån inom 

hållbarhetsredovisningar och dess effekter var vid studiens ingående obefintlig, dock 

fanns baskunskaper om företags samhällsansvar, CSR. Det som kan ha påverkat 

studiens utformning är vår positiva inställning till att företag tar samhällsansvar 

kopplade till kärnverksamheten, för att undvika att bli kritiserade för Greenwashing 

eller likande. Dessa värderingar är dock inget som har påverkat våra slutsatser, utan 

främst val av teorier och avgränsning. Vi anser dock att vi har haft ett objektivt 

förhållningssätt till energibranschen och Umeå Energi som företag i sig, då vi inte 

tidigare hade haft någon kontakt eller uppfattning om organisationen 

I analysen har det varit oundvikligt att egna reflektioner och värderingar lagts till, men 

vi anser att det är viktigt att poängtera att dessa har en grund i den teoretiska 

referensramen eller empirin.  

8.2 Äkthet 

8.2.1 Rättvis bild 

Det andra sanningskriteriet, äkthet, innehåller delkriteriet som bedömer hur rättvis 

bilden av respondenternas åsikter och uppfattningarna är (Bryman, 2011, s. 357). Här 

reflekterar vi över hur vi har tolkat intervjupersonernas svar. Att skapa en rättvis bild av 

svaren anser vi har underlättats genom att vi båda författare har närvarat vid samliga 

intervjuer, läst igenom transkriberingarna och de sammanfattningarna som utgör 

empirin. Det vi anser har varit svårast att kontrollera är om en rättvis bild har skapats, 

huruvida respondentens svar påverkats då det tagits ur sitt sammanhang genom 

uppdelningen i teman. Vi kan även kritisera vårt val av att bara använda oss av delar av 

ledningen som underlag för vår empiri, då de det inte visar på hur andra intressenter 

uppfattar frågeställningarna inom företaget. Vi menar dock att ledningen är de som 

sköter beslutsfattandet om införandet av en hållbarhetsredovisning, varför de blev vårt 

val av respondenter. 

8.2.2 Ontologiskt äkthet 

Den ontologiska äktheten berör hur väl deltagarna i undersökningen upplever att de har 

fått en större förståelse om sin verklighet och miljö (Bryman, 2011, s. 357). Vårt syfte 

innefattar en analys om Umeå Energis arbete med hållbarhet utifrån GRI:s riktlinjer, 

vilket vi anser har bidragit till en större förståelse för Umeå Energi och dess nuvarande 

och framtida situation. Vidare har de kunnat ta del av våra rekommendationer om 

åtgärder och förbättringar. Då hållbarhetsredovisningen fortfarande är ett relativt nytt 

verktyg, har processen för införandet bidragit till insikt om vilka delar i 

hållbarhetsarbetet som kan förbättras. 
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8.2.3 Pedagogisk äkthet 

Den pedagogiska äktheten uppnås då respondenterna genom undersökningen får en 

större förståelse kring andra personer i sin arbetsmiljö (Bryman, 2011, s. 357). Genom 

vår undersökning kommer ledningen kunna få en bättre förståelse för sina kollegors 

uppfattningar om CSR, hållbar utveckling och syfte med hållbarhetsredovisning. Detta 

menar vi gynnar dem vid ett införande av en hållbarhetsredovisning. Vi anser att det 

krävs en samsyn på dessa frågor för att hållbarhetsredovisningen ska fylla den 

önskvärda funktionen i företaget. 

8.2.4 Katalytisk och taktisk äkthet 

Hur möjligheten ser ut för respondenterna och Umeå Energi att förändra sin nuvarande 

situation, till följd av vår studie, berör katalytisk äkthet (Bryman, 2011, s. 357). Umeå 

Energi hade redan innan vår studie tankar på att uppföra en hållbarhetsredovisning 

enligt GRI, att förändra sin situation för en ökad transparens, men vi anser att vi har 

bidragit till en ökad förståelse för hur GRI kan bidra till ett förbättrat hållbarhetsarbete. 

Vår undersökning har utgått ifrån GRI:s riktlinjer avseende innehåll, väsentlighet, 

intressenthänsyn, hållbarhetssammanhang samt fullständighet, vilka tillsammans med 

analysen avseende CSR och syftet med hållbarhetsredovisning, utvärderar Umeå 

Energis förutsättningar för upprättandet. Vi anser att detta har hjälpt Umeå Energi till att 

framöver förändra sin situation utefter de rekommendationer vi har gett. Taktisk äkthet 

menar vi går ihop med det föregående delkriteriet, men fokuserar mer till att utvärdera 

om respondenterna och Umeå Energi har fått bättre möjlighet att genomföra eventuella 

åtgärder. Det behövs mycket stora resurser för att upprätta en hållbarhetsredovisning, då 

det är många processer som måste gås igenom och ett flertal personer inom olika 

organisatoriska områden som måste involveras. Vi anser dock att vi har kunnat bidra 

med en start och kartläggning av Umeå Energis situation, för att de sedan ska kunna ta 

dessa till praktiskt handlande, vilket också är något som ligger utanför vårt syfte med 

studien. 
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Appendix 1. Intervjumanual, Anna Sundqvist, HR-chef, 2013-03-26 

Vilken position har du på Umeå Energi, samt vilka är dina ansvarsområden? 

Hur länge har du arbetat på Umeå Energi? 

Vad har du för utbildning och tidigare erfarenheter? 

 

CSR 

 Vad är din syn och uppfattning av CSR? 

o Kan du definiera vad CSR innebär för Umeå Energi? 

 

 CSR delas ofta in i tre huvudområden, företags sociala, ekonomiska och 

miljömässiga ansvar. Hur arbetar ni med dessa områden i företaget? 

o Kan du exemplifiera hur detta ter sig i praktiken? 

o Är alla områden lika viktiga för Umeå Energi? 

 

 Hur ser ansvarsfördelningen ut vad gäller Umeå Energis CSR-aktiviteter?  

o Vad är din roll i Umeå Energis CSR-arbete? 

 

 Hur arbetat ni med att integrera CSR i Umeå Energi? 

o Beskriv de CSR-aktiviteter som Umeå Energi arbetar med idag.  

 

 Hur ser du på utvecklingen av CSR inför framtiden? 

 

 Hur arbetar Umeå Energis för att utveckla ert samhällsansvar? 

 

Intressenter 

 Vilka är Umeå Energis intressenter? (de som påverkar eller kan bli påverkade av 

företaget)  

 

 Finns det idag någon uppfattning om vilka frågor era intressenter uppfattar som 

speciellt viktiga? Ge konkreta exempel på dessa prioriterade frågor! 

 

 Hur ser kommunikationen ut internt i företaget, gällande miljömässiga, sociala 

och ekonomiska frågor? 
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Hållbarhetsredovisningen och dess syfte 

 Vad anser du är syftet med upprättandet av en hållbarhetsredovisning enligt GRI 

för Umeå Energi? 

o Vad tror du anledningen är till att ni idag inte har upprättat en 

hållbarhetsredovisning?  

 

 Hur tror du inställningen till en hållbarhetsredovisning ser ut internt i företaget? 

(Ledning, medarbetare) 

 

 Vad tror du att en hållbarhetsredovisning kan åstadkomma för Umeå Energi?  

o Exemplifiera internt och externt 
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Appendix 2. Intervjumanual, Peter Höglund, Miljöchef, 2013-04-09 

Vilken position har du på Umeå Energi, samt vilka är dina ansvarsområden? 

Hur länge har du arbetat på Umeå Energi? 

Vad har du för utbildning och tidigare erfarenheter? 

CSR 

 Vad är din syn och uppfattning av CSR? 

o Kan du definiera vad CSR innebär för Umeå Energi? 

 

 CSR delas ofta in i tre huvudområden, företags sociala, ekonomiska och 

miljömässiga ansvar. Hur arbetar ni med dessa områden i företaget? 

o Kan du exemplifiera hur detta ter sig i praktiken? 

o Är alla områden lika viktiga för Umeå Energi?  

 

 Hur ser ansvarsfördelningen ut vad gäller Umeå Energis CSR-aktiviteter?  

Intressenter 

 Vilka är Umeå Energis intressenter? (De som påverkar eller kan bli påverkade 

av företaget) 

o Vilka intressenter anser du är mest relevanta att ta hänsyn till? 

 

 Finns det idag någon uppfattning om vilka frågor era intressenter uppfattar som 

speciellt viktiga? Ge konkreta exempel på dessa prioriterade frågor! 

 

Arbetet för en Hållbar Utveckling 

 Hur bidrar Umeå Energi till en hållbar utveckling i samhället: lokalt, nationellt 

som globalt? (”En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”) 

 

 Vilka är era konkreta hållbarhetsmål?  

o Hur följer ni upp och övervakar respektive hållbarhetsmål? 

 

 Hur skapar ni medvetenhet internt och externt avseende era hållbarhetsmål?  

 

Hållbarhetsredovisning och dess syfte 

Ni beskriver i er miljöpolicy ”Vi visar öppenhet i vår dialog med omvärlden rörande 

vår miljöpåverkan och vårt miljöarbete. Kundernas och samhällets förväntningar utgör 

utgångspunkt för vårt agerande.”  
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 Hur kommunicerar ni er påverkan och ansvarsarbete avseende hållbarhet till era 

intressenter? 

o Kan du beskriva i vilken utsträckning och form detta kommuniceras för 

respektive intressent? 

 

 

 Vad anser du är syftet med upprättandet av en hållbarhetsredovisning enligt GRI 

för Umeå Energi?  

o Vad tror du anledningen är till att ni idag inte har upprättat en 

hållbarhetsredovisning? 

 

 Hur tror du inställningen till en hållbarhetsredovisning ser ut internt i företaget? 

(Ledning, medarbetare) 

 

 Vad tror du att en hållbarhetsredovisning kan åstadkomma för Umeå Energi? 

o Exemplifiera internt och externt 
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Appendix 3. Intervjumanual, Thomas Grahn, VD och Koncernchef, 

2013-04-09 

Vilken position har du på Umeå Energi, samt vilka är dina ansvarsområden? 

Hur länge har du arbetat på Umeå Energi? 

Vad har du för utbildning och tidigare erfarenheter? 

CSR 

 Vad är din syn och uppfattning av CSR? 

o Kan du definiera vad CSR innebär för Umeå Energi? 

 

 CSR delas ofta in i tre huvudområden, företags sociala, ekonomiska och 

miljömässiga ansvar. Hur arbetar ni med dessa områden i företaget? 

o Kan du exemplifiera hur detta ter sig i praktiken? 

o Är alla områden lika viktiga för Umeå Energi?  

 

 Hur ser ansvarsfördelningen ut vad gäller Umeå Energis CSR-aktiviteter?  

 

Arbetet för en Hållbar Utveckling, Strategi och vision 

Ni skriver i årsredovisningen 2011;”Enkelhet, närhet, ansvar ska genomsyra allt vi 

gör” 

 Hur bidrar Umeå Energi till en hållbar utveckling i samhället: lokalt, nationalt 

som globalt? (”En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”) 

 

 Vilka är företagets mest betydande ekonomiska, miljömässiga och sociala 

påverkan/möjligheter/risker? 

 

 Hur ser företagets vision och strategi ut med avseende på hållbar utveckling på 

kort och lång sikt? 

o Vilka är era strategiska prioriteringar och planerade åtgärder inför 

framtiden? 

 

 Har ni någon uttalad strategi när det kommer till ert sociala och miljömässiga 

ansvarstagande? 

o Ge exempel konkreta aktiviteter där företaget arbetar inom miljömässigt 

och socialt ansvar 

 

 Vilka är era konkreta hållbarhetsmål?  

o Hur följer ni upp och övervakar respektive hållbarhetsmål? 
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Intressenter 

 Vilka är Umeå Energis intressenter? (De som påverkar eller kan bli påverkade 

av företaget) 

o Vilka intressenter anser du är mest relevanta att ta hänsyn till? 

 

 Finns det idag någon uppfattning om vilka frågor era intressenter uppfattar som 

speciellt viktiga? Ge konkreta exempel på dessa prioriterade frågor! 

 

Hållbarhetsredovisning och dess syfte 

 Vad anser du är syftet med upprättandet av en hållbarhetsredovisning enligt GRI 

för Umeå Energi?  

o Vad tror du anledningen är till att ni idag inte har upprättat en 

hållbarhetsredovisning? 

 

 Vad tror du att en hållbarhetsredovisning kan åstadkomma för Umeå Energi? 

o Exemplifiera internt och externt 
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Appendix 4: Intervjumanual, Kerstin Gustafsson, Marknadschef, 

2013-04-12 

Vilken position har du på Umeå Energi, samt vilka är dina ansvarsområden? 

Hur länge har du arbetat på Umeå Energi? 

Vad har du för utbildning och tidigare erfarenheter? 

 

CSR 

 Vad är din syn och uppfattning av CSR? 

o Kan du definiera vad CSR innebär för Umeå Energi? 

 

 CSR delas ofta in i tre huvudområden, företags sociala, ekonomiska och 

miljömässiga ansvar. Hur arbetar ni med dessa områden i företaget? 

o Kan du exemplifiera hur detta ter sig i praktiken? 

o Är alla områden lika viktiga för Umeå Energi? 

 

 Hur ser ansvarsfördelningen ut vad gäller Umeå Energis CSR-aktiviteter?  

 

Intressenter 

 Vilka är Umeå Energis intressenter? (de som påverkar eller kan bli påverkade av 

företaget)  

o Vilka intressenter anser du är mest relevanta att ta hänsyn till? 

  

 Hur ser Umeå Energis relation ut gentemot intressenterna? Allmänt 

o Hur sker kontakt med era intressenter idag? 

o Hur ser dialogen ut med intressenterna idag? 

 

 Finns det idag någon uppfattning om vilka frågor era intressenter uppfattar som 

speciellt viktiga? Ge konkreta exempel på dessa prioriterade frågor! 

 

Hållbarhetsredovisning och dess syfte 

 Hur kommunicerar ni er påverkan och ansvarsarbete avseende hållbarhet till era 

intressenter? 

o Kan du beskriva i vilken utsträckning och form detta kommuniceras för 

respektive intressent? 

 

 Vad anser du är syftet med upprättandet av en hållbarhetsredovisning enligt GRI 

för Umeå Energi? 
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o Vad tror du anledningen är till att ni idag inte har upprättat en 

hållbarhetsredovisning?  

 

 Hur tror du inställningen till en hållbarhetsredovisning ser ut internt i företaget? 

(Ledning, medarbetare) 

 

 Vad tror du att en hållbarhetsredovisning kan åstadkomma för Umeå Energi?  

o Exemplifiera internt och externt 
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Appendix 5: Intervjumanual; Johanna Axelsson, Projektledare, 

2013-04-09  

Vilken position har du på Umeå Energi, samt vilka är dina ansvarsområden? 

Hur länge har du arbetat på Umeå Energi? 

Vad har du för utbildning och tidigare erfarenheter? 

Arbetet för en Hållbar Utveckling 

Umeå Energis miljöpolicy utgår ifrån fyra punkter: helhetssyn, öppenhet, ständig 

förbättring, kompetens.  

 Vilken funktion har miljöpolicyn?  

o Är den en del av strategin för en hållbar utveckling 

o Ingen av cheferna nämner miljöpolicyn, varför? 

 

 Hur integreras miljöpolicyn i arbetet?  

 

 Vilka är era delmål i Klimatneutral 2018?  

 

På hemsidan återfinns ett avsnitt gällande ursprungsmärkning av el, och det 

finns delar där ni inte vet vart elen kommer ifrån. Detta kan kopplas till 

värdekedjan, ”uppströms”. 

 Kan du beskriva era största utmaningar i er värdekedja? 

o Beskriv er värdekedja utifrån ett hållbart perspektiv? 

o Är några delar av värdekedjan extra prioriterade att arbeta med? 

 

 Ser du någon koppling med uppförandekoden, som benämner hur ni ska agera – 

till värdekedjan, hur ni faktiskt agerar? 

 

 

Hållbarhetsredovisning och dess syfte 

 Vad anser du är syftet med upprättandet av en hållbarhetsredovisning enligt 

GRI för Umeå Energi?  

 

 Vad tror du att en hållbarhetsredovisning kan åstadkomma för Umeå Energi? 

o Exemplifiera internt och externt 

 

 

 


