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Abstract 
 

Sustainability reporting is a relatively new concept. This way of reporting is used by 

companies to communicate actions they undertake regarding social and environmental issues 

as well as the financial ones. Performance concerning sustainability is a growing demand of 

the society, which has led to an increasing amount of companies embracing this way of 

sharing information. The current issue is due to remaining indications of organizations using 

sustainability reporting as an instrument to obtain or maintain legitimacy. Previous research 

points out that the lack of standards and frameworks creates an unregulated gap between 

actions and the communication of these. Furthermore, other research claims that the legal 

system isn’t able to adjust quickly enough to be able to follow the continuous changes in 

expectations of the society. Consequently, this leads to sustainability performance being 

mainly reported by the means of voluntary disclosure, which implicates that companies 

themselves may choose what to share and what to withhold. The purpose of this research is to 

question whether sustainability reporting is accounting for sustainability or rather being used 

as a tool of legitimacy.  

 

By performing interviews with relevant people concerning sustainable development within 

companies, and complement these with public documentation, I was able to fulfil the purpose 

of the research. These empirical results were analyzed together with previous research and 

theories of significance.  

 

During the course of the research, regulation of sustainability reporting was questioned of 

being the most appropriate way to make sure sustainability reporting is used in an adequate 

manner. The conclusion of this research states that there has to be a certain genuine interest 

coming from the companies, to be able to follow up actions in a successful way.  

 

This research is conducted in Swedish.  
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Sammanfattning 
 
Hållbarhetsredovisning är ett begrepp som är relativt nytt. Denna typ av rapportering används 

av företag för att presentera vilka åtgärder de utför när det kommer till såväl sociala och 

miljömässiga frågor som de ekonomiska. Arbete inom hållbar utveckling är något som 

efterfrågas alltmer av samhället och fler företag har börjat anamma detta sätt att dela 

information på. Problematiken som råder är dock att det finns indikationer till att 

organisationer ibland använder hållbarhetsrapportering som ett verktyg för att uppnå eller 

bevara legitimitet. Tidigare forskning menar att brist på standarder och ramverk leder till ett 

oreglerat gap mellan handlingar och kommunikation inom hållbarhetsrapportering. Vidare 

tyder annan forskning på att det legala systemet anpassar sig för långsamt för att kunna följa 

ständiga förändringar i samhällets förväntningar. Detta innebär att hållbarhetsarbete 

huvudsakligen presenteras med hjälp av frivillig redovisning, vilket innebär att företag kan 

välja vad de vill presentera och vad de vill undanhålla. Syftet med studien är att ifrågasätta 

huruvida hållbarhetsredovisning är redovisning för hållbarhet eller om det används som ett 

legitimeringsverktyg. 

 

Genom att utföra intervjuer med relevanta personer inom hållbarhetsarbete och komplettera 

dessa med offentlig dokumentation, kan jag uppfylla syftet med studien. Dessa empiriska 

resultat analyseras tillsammans med tidigare forskning samt relevanta teorier.   

 

Under studiens gång ifrågasätts många gånger om reglering av hållbarhetsredovisning i själva 

verket är det bästa tillvägagångssättet för att säkerställa att denna typ av redovisning används 

på ett korrekt sätt. Slutsatsen tyder på att det måste finnas ett genuint intresse från företagens 

sida för att åtgärder ska följas upp på ett framgångsrikt sätt.  
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Förkortningslista:  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

Utifrån de anställningar som jag har haft under några år har jag funderat kring problematiken 

när det kommer till företags styrdokument gällande hållbarhetsredovisning. Jag tycker mig 

ana att företagens styrdokument i många fall inte följs utan verkar snarare användas som ett 

verktyg för att skapa legitimitet. Mina reflektioner har jag haft sedan några år tillbaka i tiden 

men i samband med mina studier har dessa reflektioner förstärkts ytterligare, främst på grund 

av att jag förmodligen utvecklar min analytiska förmåga men även på grund av att frågor 

kring hållbar utveckling är någonting som blir alltmer vanligt i det samhälle vi lever i.  

 

Mina misstankar har stärkts ytterligare genom andra händelser som skett runt om i välden, 

inte minst flygplanskraschen i de franska Alperna. Olyckan inträffade när en pilot medvetet 

störtade ett passagerarplan på väg från Barcelona med 148 personer ombord (Dahlin 2015). 

Efter kraschen har det framgått att en av piloterna led av depression samt var 

självmordsbenägen, något som flygbolaget Lufthansa, enligt media, ska haft kännedom om. 

Vidare har det även pågått diskussioner kring om det rått bristande kontroller när det gäller 

flygplan och besättning i organisationen och om detta i så fall skulle varit till följd av 

personalbrist.  

 

Hållbarhetsredovisning kopplas många gånger samman med miljömässiga frågor, men det bör 

finnas i åtanke att denna redovisning även innefattar alla sociala och etiska frågor som 

organisationen kommer i kontakt med (Gray 2010). Ett antal viktiga nyckeltal som avslöjar en 

del om hur organisationer fungerar kan presenteras inom ramen för hållbarhetsredovisning, 

såsom exempelvis personalomsättningshastighet. Detta mått kan dessutom ge indikationer på 

personalens uppfattning av organisationen och hur de trivs. Kanske hade ett mått som just 

personalomsättningshastighet kunnat signalera att Lufthansa hade brister i sina 

personalfrågor. Finansiella mått i all ära men det finns även andra sociala och etiska frågor 

som på lång sikt kan leda till rent finansiella konsekvenser. Dessa mått börjar få än mer 

uppmärksamhet världen över, det som jag dock funderar över är om de används i rätt syfte. 

 

Under mitt fjärde år på civilekonomprogrammet tog jag del av kursen ledarskap och 

reflekterande etik, en kurs som kan göra en fyrkantig individ som mig själv en aning 

förvirrad. Kursen är numera obligatorisk i civilekonomprogrammet för att få studenter att 

reflektera och tänka ett steg längre för att underlätta när vi kommer ut på arbetsmarknaden 

som civilekonomer. Denna kurs var extremt frustrerande då det inte existerade ett rätt svar i 

de frågeställningar som uppstod under kursens gång, något som jag tidigare varit van vid och 

värdesatt. Trots denna frustration, eller möjligtvis på grund av den, bestämde jag mig slutligen 

för att på något sätt fördjupa mig i detta sätt att reflektera, eller kanske snarare ifrågasätta det. 

Genom att koppla ihop redovisning med mina tidigare erfarenheter, vilka har fört med sig en 

mängd etiska frågeställningar för mig, blev mitt mål slutligen att analysera 

hållbarhetsredovisning samt arbetet med dessa. På grund av att jag redan tidigare reflekterat 

över detta fenomen faller det sig naturligt för mig att kritiskt granska denna typ av 

redovisning och intentionerna bakom dess användande.  

 

Luhmann (1996) förklarar i sina teorier hur kommunikation är en stor drivkraft i samhället. 

Enligt honom drivs samhället av information, kommunikation och förståelse. Under min 

studietid har jag reflekterat över hur företag har möjlighet att påverka både information och 
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kommunikation. Genom att manipulera resultat kan de påverka information och genom olika 

sätt att sammanställa information kan de påverka kommunikationen. Företag kan alltså 

påverka sin hållbarhetsredovisning på två sätt, dels med hjälp av vad de gör och dels med 

hjälp av hur de väljer att presentera det. I denna studie kommer jag välja att lägga större vikt 

vid information och kommunikation när det kommer till Luhmanns (1996) systemteori.  

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Miljö och hållbar utveckling får ständigt växande uppmärksamhet i företagsvärlden, vilket 

innebär att hållbarhetsredovisning blivit en viktig aspekt för ett växande antal organisationer 

(Deegan & Unerman 2011). Frågan kring hur företag kan hållas ansvariga för sitt 

hållbarhetsarbete har blivit alltmer väsentlig. Vidare i studien kommer jag till viss del 

använda uttrycket accountable istället för ansvarstagande då detta ord inte alltid är tillämpligt 

i sammanhanget. Accountability innebär den skyldighet organisationer har till följd av sina 

aktiviteter, ansvaret för dem och slutligen att redogöra för resultaten på ett transparent sätt 

(Business Dictionary n.d.). Att sätta ett mål för arbete mot hållbar utveckling kan verka 

enkelt, men problemet som råder är att säkerställa att företag faktiskt arbetar mot dessa mål 

genom de aktiviteter de dagligen utför. 

 

Trots att arbete med hållbar utveckling är något som är vida omtalat råder det enligt 

Bebbington och Larrinaga (2014) fortfarande svårigheter kring hur hållbar utveckling inom 

organisationer kan definieras. Enligt Gray (2010) är hållbarhet ett tillstånd där en organisation 

uppfattas som hållbar, däremot existerar inte ett specifikt läge där en organisation har uppnått 

hållbarhet. I sin studie påpekar han också att det fortfarande råder stora diskussioner kring hur 

användandet av hållbarhetsredovisning ska ske på bästa möjliga sätt. Det sker fortfarande 

kontinuerligt arbete runt att försöka hitta ett gemensamt verktyg inom hållbar utveckling som 

alla involverade parter ska kunna använda på samma sätt. Burrit och Schaltegger (2010) 

menar däremot att det måste finnas förståelse för att det kommer att krävas olika typer av 

verktyg för olika situationer för att hållbarhetsredovisning ska bli ett validerat verktyg.  

 

Hållbarhetsredovisning har till viss del existerat ända sedan 60- och 70-talet men den allra 

första ensamstående hållbarhetsredovisningen skapades under slutet av 80-talet, till följd av 

en stor olycka i Indien i form av en gasläcka som skapade stor uppståndelse i världen (Songi 

& Emeseh 2014). I sin artikel beskriver författarna att ett bristande ledarskap mot en hållbar 

utveckling i vissa fall inte bara leder till en negativ miljöpåverkan utan även sociala kostnader 

och i vissa fall hälsokostnader. Till en början var det flertalet företag som valde att presentera 

en miljörapport men på senare år har det blivit mer vanligt att företag även väljer att 

presentera vilka sociala åtgärder de utför, i form av hållbarhetsrapporter (Cooper & Owen 

2007).  

 

Songi och Emeseh (2014) anser att det kommer finnas stora svårigheter att leda 

hållbarhetsredovisning mot något mer än frivillig rapportering. Enligt Villiers och Staden 

(2011) finns en mängd olika källor där företag kan presentera hur de arbetar med hållbar 

utveckling, dock är det fortfarande den frivilliga rapporteringen som är mest lättillgänglig. En 

nackdel med frivillig hållbarhetsredovisning är att det ofta används som ett sätt för företag att 

uppnå bättre rykte. De som förespråkar frivillig hållbarhetsredovisning har som utmaning att 

bevisa att det är till intressenternas fördel att låta den vara frivillig och att den inte används 

som ett verktyg företag kan använda sig av för att uppnå legitimitet (Maltby 1997).  
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Kontinuerligt arbete med hållbar utveckling är fortfarande ett relativt nytt koncept, vilket 

innebär att denna typ av redovisning ännu inte har blivit standardiserad (Nilsson & Olve 

2013). Det existerar endast få, och något begränsade standarder och ramverk över hur denna 

redovisning på bästa sätt bör gå till. Konsekvenserna blir därmed att det skapas möjlighet för 

företag att själva bestämma vad som ska inkluderas i redovisningen, vilket försvårar för 

intressenter att på ett korrekt sätt tolka företags genuina engagemang i frågan. Till följd av 

bristande struktur över hur hållbar utveckling på bästa sätt bör redovisas, uppstår problem 

som begreppsförvirringar och en avsaknad av systematisk rapportering. Vidare råder en brist 

av regelverk som kontrollerar företags aktiviteter och dess redovisning mot en hållbar 

utveckling. Problematiken möjliggör att det kan skapas ett oreglerat gap mellan företags 

aktiviteter och kommunikationen av dessa. För att ett företag ska kunna bli accountable krävs 

att det skapas ett sätt att kontrollera hållbarhetsrapportering för att minska bedrägerier. Enligt 

Gray (2010) uppstår alltmer kritik riktat mot hållbarhetsredovisning där det ifrågasätts om 

denna typ av redovisning används för att faktiskt presentera just hållbar utveckling. 

 

I en studie gjord av Cooper och Owen (2007) undersöker de huruvida det skett en 

institutionell reform i och med att arbete med Corporate Social Reporting (CSR) blivit mer 

omfattande. CSR är ett koncept där företag frivilligt väver in sociala och miljömässiga frågor i 

sin affärsverksamhet och sitt samspel med intressenter (Deegan & Unerman 2011). Att vara 

socialt ansvarig innebär inte att följa lagar och normer, utan snarare ta det steget vidare och 

investera i humankapital, miljön och relationer med intressenter. Cooper och Owen (2007) 

undersöker vidare om reformen eventuellt skulle kunna ge intressenter mer makt och därmed 

skapa bättre accountability. På senare år har det enligt författarna kunnat urskiljas ett större 

intresse för att tillkännage sina sociala ansvarsreferenser och även backa upp dessa med hjälp 

av verktyg som hållbarhetsrapporter. Cooper och Owen (2007) drar dock i sin studie 

slutsatsen att det endast skapas en mindre möjlighet att främja handlande för intressenters del, 

både när det kommer till frivillig och reglerad delgivning. De anser att varken det ena eller 

andra kan ses som ett ansvarstagande handlande.  

 

Anledningen till Coopers och Owens (2007) beskrivna slutsats är på grund av att de anser att 

dessa typer av administrativa reformer sällan blir institutionaliserade. För att det ska kunna 

ses som en fördelaktig, faktisk händelse för intressenter, krävs det att dessa reformer även blir 

institutionaliserade i praktiken. Diskussionen baseras på tidigare studier där argumenten 

grundar sig i att avslöjande av information endast har en begränsad effekt. Det som enligt 

Cooper och Owen (2007) gör att informationsspridning leder till faktisk handling är beroende 

av hur relevanta personer väljer att använda denna information i sammanhang där de har en 

legitimerad röst.  

 

I en artikel skriven av Verrecchia (1983) beskriver han hur mycket information ett företag kan 

undanhålla, kontra att presentera för intressenter, utan att det skulle riskera att leda till för 

stora konsekvenser. Det handlar om att företaget ska få en uppfattning för vilken effekt deras 

undanhållna information skulle kunna ge på intressenternas egen tolkning av det som inte 

presenteras. Författaren genererar en formel som ska ge en logisk överblick över hur mycket 

information företag kan delge utan att det kostar mer än vad det är värt. Kostnaden som 

författaren benämner i sin artikel som proprietary cost, är följderna av avslöjande av 

information. I detta fall uppstår en kostnad i form av de svårigheter intressenter får att tolka 

vad den dolda informationen innebär. Kostnaden kan alltså bland annat anses vara den 

ofördelaktiga slutsats intressenter drar kring företaget i fråga, till följd av bristande 

informationsunderlag. Att denna teoretiska kostnad existerar menar författaren är en 

anledning till att företag väljer att undanhålla viss information.  
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I en studie gjord av Cho, Guidry, Hageman och Patten (2012) har de undersökt sambandet 

mellan prestation av hållbarhetsarbete och till vilken nivå de väljer att redovisa dessa 

utföranden. De kommer fram till att företag som presterar sämre när det kommer till 

miljöarbete är desto mer måna om att kompensera med att presentera en omfattande 

hållbarhetsredovisning. Enligt författarna råder det även ett positivt samband mellan 

presentation av hållbarhetsarbete och ett företags goda rykte, vilket innebär att 

hållbarhetsredovisning möjligtvis används som ett verktyg för att dämpa den negativa 

miljöpåverkan som uppstår till följd av företags egna agerande. 

 

I en studie utförd av Cho, Roberts och Patten (2010) kommer de fram till att företag använder 

hållbarhetsredovisningen som ett verktyg för att med hjälp av språket vinkla det som sägs till 

sin fördel. De menar att det går att uppnå legitimitet med hjälp av detta verktyg och skapa ett 

bättre rykte. I sin studie ifrågasätter författarna även de avsikten med hållbarhetsredovisning 

och menar att på grund av att det inte finns några riktlinjer kan företag välja vad de vill 

redovisa och hur de vill redovisa. Organisationer som presterar sämre kan välja att framhäva 

det som istället kan ses som positivt och vinkla det som är negativt till att låta mindre illa. 

Enligt en mindre studie utförd av Ernst & Young (2009) påpekas att företag föredrar att 

redovisa fördelaktig information istället för att försöka balansera den negativa och positiva 

informationen.  

 

Enligt olika studier är hållbarhetsredovisning ett omdebatterat ämne, delvis på grund av att det 

råder stor osäkerhet kring företags avsikt med användningen av detta styrdokument. Denna 

typ av redovisning är ännu inte standardiserad, vilket ger företag en stor frihet över hur den 

kan användas. Årsredovisningar kan även de manipuleras med hjälp av språket, men bristande 

regelverk inom hållbarhetsredovisning möjliggör för organisationer att använda sig av 

kommunikation för att manipulera presentationen. Utifrån den problematik jag beskrivit ska 

jag utföra en studie där jag, genom att undersöka hur styrdokument följs i ett antal olika 

riskutsatta företag, kan dra en slutsats över om hållbarhetsredovisning möjligtvis används som 

ett legitimeringsverktyg. Min inriktning är att ta reda på vilken form av styrdokument som 

existerar i de företag jag undersöker, hur de då följs upp och hur företagen väljer sprida 

informationen.  

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med studien är att ifrågasätta huruvida hållbarhetsredovisning är redovisning för 

hållbarhet eller om det används som ett legitimeringsverktyg. 

 

1.4 Forskningsfrågor 

 

Utifrån detta sammanhang har jag formulerat tre frågor som jag ska undersöka för att kunna 

uppfylla syftet av denna rapport: 

 

1. Vad finns det för styrdokument gällande hållbarhetsarbete? 

2. Hur följs de upp? 

3. Hur kommuniceras informationen för intressenter? 
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1.5 Avgränsningar 

 

Jag har valt att begränsa mig till hållbarhetsredovisning när det kommer till 

redovisningsansvar (accountability) då det är ett ämne som skapat stora debatter inom 

företagsekonomisk litteratur. Vidare har jag valt att begränsa mig till att endast undersöka de 

senaste hållbarhetsredovisningarna då detta inte är en longitudinell studie där förändring över 

tid är relevant, studien behandlar istället det eventuella gapet mellan vad som presenteras och 

utförs. 
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2 Metod  
 

För att jag skulle kunna svara på de forskningsfrågor jag formulerade, använde jag mig av ett 

induktivt tillvägagångssätt där jag använde mig av redan etablerade teorier för att kunna 

genomföra en studie och dra en slutsats (Bryman & Bell 2013). Jag ansåg att det bästa 

tillvägagångssättet skulle vara att använda mig av en kvalitativ metod på grund av att det gav 

mig större möjlighet att ta del av individers åsikter om organisationen i fråga, vilket ibland 

kan vara den ärligaste. Enligt Kvale (1997) kan en kvalitativ intervjumetod uppfattas som mer 

mellanmänsklig vilket kan ge ett något djupare och detaljerat svar om intervjuaren kan lyckas 

få respondenten att bli mer öppen med sina svar.  

 

2.1 Datainsamlingsmetod 

 

I min studie använde jag mig av fyra telefonintervjuer med personer som på ett eller annat sätt 

är delaktiga i arbetet inom hållbar utveckling i olika organisationer. De företag jag använde 

mig av tillhör olika branscher, vilket innebar att jag fick en grov överblick över hur 

miljöarbetet såg ut i olika typer av organisationer. Intervjuerna kompletterades med ytterligare 

en telefonintervju där en av tidigare respondenter tipsade mig om en intervjuperson. 

Tillsammans med intervjuerna användes offentlig dokumentation i form av 

hållbarhetsrapporter, vilket gav mig en bättre bild över om organisationerna är accountable för 

sina handlingar. Denna typ av offentlig information inhämtades från företagens hemsidor, då 

det är här många företag väljer att presentera sina hållbarhetsrapporter. Anledningen till att 

jag valde denna typ av källa var på grund av att det är den som huvudsakligen ligger 

tillgänglig för intressenter när det kommer till företags delgivning av deras arbete inom 

hållbar utveckling. Med hjälp av hållbarhetsrapporterna kunde jag undersöka hur företagen 

själva väljer att offentligt presentera sitt hållbarhetsarbete.  

  

Den information jag letade efter i hållbarhetsrapporterna kunde eventuellt visa om 

organisationerna väljer att endast redovisa en positiv bild av sig själva eller om de även väljer 

att inkludera de sämre aspekterna. Om de faktiskt presenterar även negativa aspekter, till 

vilken utsträckning sker detta? Vidare frågeställningar som jag tog hänsyn till var om 

organisationerna möjligtvis använder sig av positiva åtgärder för att överskugga de negativa 

handlingar de utför, eller om de möjligtvis låter framhäva mindre felsteg för att ta fokus från 

riktigt stora misstag. För att ha möjlighet att hitta ett eventuellt gap mellan det som redovisas 

och det som görs, föll det sig naturligt att jag letade efter information som kunde relateras till 

intervjuerna.  

 

Telefonintervjuerna gav mig möjlighet att ta del av relevanta personers attityder gällande 

problematiken kring hållbarhetsredovisning och hur aktiviteter följs upp i verkligheten. 

Anledningen till att jag valde att använda mig av telefonintervjuer var på grund av jag blev 

något begränsad av geografiska skäl. Enligt Bryman och Bell (2013) är telefonintervjuer av 

detta slag inte vanligt förekommande. Förr ansågs telefonintervjuer vara ett sämre alternativ 

än direkta intervjuer, men nu för tiden anses de vara minst lika representativa. Jag inledde 

intervjuerna med att förklara att de frågor jag skulle ställa inkluderade arbete med hållbar 

utveckling överlag och att de därmed kunde svara för den del de kände att de hade vetskap 

om. Tanken var att jag med hjälp av frågorna skulle ha möjlighet att urskilja om det faktiskt 

finns indikationer till att företag använder hållbarhetsredovisning som ett verktyg för att 

uppnå legitimitet och en bättre image. Slutligen använde jag mig av relevanta teorier och 
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vetenskapliga artiklar för att koppla samman mina resultat och därmed förhoppningsvis dra en 

befogad slutsats. 

 

2.2 Urval 

 

De företag som valdes tillhör inte samma bransch vilket gjorde att jag fick en grov överblick 

hur hållbarhetsarbetet ser ut i olika typer av organisationer. Företagen jag valde att analysera 

är verksamma inom läkemedelsbranschen, byggbranschen, maskinbranschen samt 

räddningstjänsten. Anledningen till att jag valde just dessa företag var att jag hade möjlighet 

att få telefonintervjuer med personer som samtliga på något sätt är inblandade i 

hållbarhetsarbetet inom sin respektive organisation, vilket innebär att jag använt mig av ett 

målstyrt urval. Enligt Bryman och Bell (2013) innebär ett målstyrt urval att man som forskare 

baserar sitt urval på relevans av intervjupersonerna. Det negativa med urvalet är att det inte 

går att generalisera resultatet. Det som utvalda branscher i det här fallet har gemensamt är att 

det finns en riskfaktor som råder hos samtliga. Den gemensamma riskfaktorn innebär att 

arbete med, och uppföljning av, sociala och miljömässiga frågor är av största vikt då 

felhantering av det skulle kunna leda till konsekvenser som hälsofara.  

 

Val av företag skedde i samband med urvalet av respondenter till telefonintervjuerna. 

Anledningen till att dessa personer kom till min kännedom var genom en bekant som arbetar 

med personalfrågor. Han ansåg att dessa personer är relevanta när det handlar om detta ämne 

och är även spridda i olika branscher. De är alla väl insatta i hållbarhetsarbete inom sin 

organisation och bedöms vara relevanta i sina respektive branscher. Den femte 

telefonintervjun som tillkom under processen blev ett utfall av den första intervjun och den 

person som intervjuades ansåg jag vara så pass informationsrik, vilket gjorde att det inte gick 

att utesluta intervjupersonens betraktelser. Datainsamlingen blev visserligen aningen styrd då 

jag använde företag och personer som utgångspunkt vid val av metod. Det jag dock ansåg var 

att detta faktum inte borde påverka studien negativt eftersom personerna jag valde att 

intervjua var relevanta när det kom till det tema jag behandlade.  

 

2.3 Tillvägagångssätt 

 

Datainsamlingen påbörjades med hjälp av telefonintervjuerna. De frågor jag ställde kunde 

förhoppningsvis skapa en översiktlig bild över hur personer insatta i hållbarhetsarbete inom 

organisationerna ser på företagens aktiviteter i frågan. Den information jag ville få fram med 

hjälp av intervjuerna var om det gick att urskilja om hållbarhetsarbete möjligtvis används som 

legitimeringsverktyg inom organisationerna. För att kunna få reda på detta ville jag veta 

huruvida respondenterna ansåg att det finns ett genuint engagemang när det kommer till 

hållbarhetsfrågor. Med hjälp av intervjuerna kunde jag urskilja om det möjligtvis fanns en 

viss legitimeringslucka. Vidare frågade jag även vad hållbarhetsarbete innebär för 

respondenterna då jag misstänkte att det finns skilda åsikter om detta fenomen. (Se bilaga)  

 

Jag valde att använda mig av en semistrukturerad intervju, vilket innebär en intervjuteknik 

som bygger på ett utgångsläge med ett antal frågor som inte följs i specifik ordning. Denna 

metod skulle användas för att säkerställa att jag täckte de områden av hållbar utveckling som 

jag behövde för undersökningen, samtidigt som jag kunde ge respondenten möjlighet att svara 

på de sätt som de själva ansåg vara nödvändigt. Med hjälp av en semistrukturerad intervju 

ville jag försöka skapa ett slags samtal där jag, utan att falla ur ämnet, kunde lyssna på 
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respondenten och känna av i vilken riktning denne styrde samtalet. Jag ansåg att detta skulle 

göra samtalet mer flytande och därmed göra respondenten mer motiverad att dela med sig av 

sina åsikter. Med denna inriktning avsåg jag att se till respondentens perspektiv på 

problematiken samtidigt som de fick möjlighet att ge detaljerade svar till varför de tycker som 

de gör (Bryman & Bell 2013).  

 

Under intervjuernas gång märkte jag dock ganska snabbt att det inte blev som jag hade tänkt 

mig, jag gled ifrån den semistrukturerade intervjumetoden något eftersom intervjupersonerna 

hade mycket information att dela av sig av. Jag insåg att jag behövde hitta ett kompletterande 

sätt att sammanfatta resultatet från intervjun. Med hjälp av en del informationsletande bland 

litteratur kom jag fram till att det bästa tillvägagångssättet i detta fall skulle vara att använda 

mig av en hermeneutisk metod. Enligt Patel och Davidsson (1994) går det att med hjälp av 

denna metod att använda sig av en tolkande ansats, vilket innebar att jag istället kunde försöka 

tolka intervjuresultaten med hjälp av min egen förmåga. Nackdelen med det hermeneutiska 

tillvägagångssättet är att det inte går att hitta några absoluta sanningar. Det jag däremot ansåg 

när det kommer till hållbarhetsredovisning, är att det inte går att hitta några absoluta 

sanningar, då det är just där problematiken ligger. Det kan endast skapas en slags förståelse 

utifrån olika uppfattningar. Med hjälp av denna metod kunde jag försöka få en förståelse för 

hur relevanta personer i organisationer ser på hållbarhetsarbete och därefter försöka urskilja 

något slags samband.  

 

Intervjuerna blev mellan 20 och 30 minuter långa och de dokumenterades med mina egna 

anteckningar. Vid telefonintervjuer krävs enligt Bryman och Bell (2013) att man har rätt 

utrustning, vilket tyvärr var något jag inte hade möjlighet att få fram inför intervjuerna, vilket 

innebar att jag fick förlita mig på min känsla och de anteckningar jag valde att göra under 

samtalens gång. För att jag skulle kunna återge intervjuanteckningarna på bästa sätt, skrev jag 

ut dem direkt efter att de var klara, när jag fortfarande hade samtalet färskt i minnet. Efter 

intervjutillfällena väntade jag ett par dagar med att dels läsa igenom företagens 

hållbarhetsrapporter och dels analysera resultatet. Detta gjordes för att jag skulle få lite distans 

till ämnet och därmed försöka betrakta resultatet mer objektivt.  

 

2.4 Trovärdighet  

 

Fördelen med att använda sig av telefonintervjuer var att jag fick bättre möjlighet att välja de 

personer som passade bäst för intervjuerna, utan att begränsas av avstånd. Nackdelen var att 

det lämnade mindre plats för att tolka hur respondenterna valde att uttala sig, eftersom denna 

typ av intervju begränsar den personliga kontakten. Jag riskerade att gå miste om vissa delar 

av svaren då de möjligtvis hade kunnat läsas av i form av just kroppsspråk och ansiktsuttryck. 

Det bör däremot finnas i åtanke att personlig kontakt, till viss del, även kan påverka utfallet 

negativt vid en direktintervju. Det som Bryman och Bell (2013) kallar intervjuareffekten, där 

risken för att personliga faktorer hos mig som intervjuare skulle påverka svaren från 

respondenterna, blev med hjälp av denna intervjumetod något mindre. En telefonintervju kan 

alltså i detta fall ha varit en fördel då det faktiskt minskar den personliga kontakten utan att 

helt exkludera den. 

 

Jag valde att använda mig av intervjuer, istället för exempelvis en enkät, och lyckades enligt 

min bedömning skapa relativt trygga och avslappnade samtal. Samtalen blev kanske till och 

med mer avslappnat än vid personligt möte, då det skapades en viss trygghet bakom 

telefonluren. Då frågorna kan uppfattas som aningen känsliga, ansåg jag att telefonintervjuer 
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kunde underlätta processen och tillförlitligheten i svaren då respondenterna möjligtvis kände 

sig mindre utsatta än vad de kanske hade gjort vid ett personligt möte (Bryman & Bell 2013).  

 

Eftersom jag valde intervjupersoner utifrån mitt kontaktnät fanns chansen att detta skulle 

påverka validiteten, med andra ord giltigheten, dock var detta inte en kvantitativ studie vilket 

innebar att urvalsmetoden inte påverkar resultatet på samma sätt. Valet jag gjorde var baserat 

på relevanta kriterier där det trots allt fanns en gemensam nämnare. På grund av att jag var 

ensam intervjuare eliminerade jag möjligen risken för att personlighet skulle påverka utfallet 

av intervjun (Bryman & Bell 2013). Jag skapade några frågor att utgå från för att 

intervjuprocessen skulle ha liknande förutsättningar, jag ville inte styra intervjun för mycket 

eftersom jag ville få information utifrån respondentens perspektiv.  

 

En nackdel med metoden var dokumentationen av svaren, däremot kände jag mig mer 

bekväm med att kunna säga till respondenten att samtalet inte skulle spelas in, vilket vidare 

kan ha lett till att de kände sig mer bekväma att ge ärligare svar, vilket kan ha påverkat 

validiteten positivt. Jag insåg att det fanns en risk att vissa viktiga detaljer kunde förbises då 

jag inte hade möjlighet att gå tillbaka till intervjumaterialet i efterhand, men med hjälp av 

stödord och lite känsla ansåg jag att jag fick med mig det mest väsentliga av intervjuerna. Jag 

fick förlita mig på mitt eget omdöme och försökte känna av samtalet och även hur personen i 

fråga kände inför de områden vi diskuterade. Med hjälp av den hermeneutiska metoden kunde 

jag därefter analysera resultaten utifrån min egen uppfattning. Eftersom intervjun snarare kom 

att handla om samspelet mellan respondenten och mig, ansåg jag att det faktum att jag inte 

spelade in intervjuerna inte spelade någon större roll. Det som däremot kan ha påverkats i 

detta fall var replikerbarheten, då intervjumaterialet i studien inte transkriberades (Bryman & 

Bell 2013).  

 

För att få fram så mycket information som möjligt ville jag få respondenterna att öppna sig, 

vilket jag ansåg att jag kunde göra genom att vara delaktig i samtalet, dock fanns risken att 

mitt deltagande kunde påverka svaren en aning. Jag var tvungen att göra en avvägning över 

hur deltagande respektive passiv jag skulle vara. Kanske hade intervjun blivit annorlunda om 

jag inte hade haft en viss tidigare inställning till ämnet i fråga. Det jag var tvungen att ta i 

beaktande i och med detta var risken att samtalet kunde bli ledande, då vi hade en diskussion 

mellan oss. Vid en strukturerad intervju ställs samma frågor på samma sätt, vilket minskar 

risken för att respondenten blir styrd av intervjuaren (Bryman & Bell 2013). På grund av att 

jag valt en semistrukturerad intervju, med hermeneutiskt inslag, ändrades formuleringen av 

frågorna från gång till gång. Jag ansåg dock att det var viktigt att anpassa mig efter situationen 

för att kunna skapa en bekväm miljö. Trots att varje intervju blev en unik diskussion hade jag 

däremot samma utgångsläge när det kom till frågeställningen, vilket gav mig möjlighet att till 

viss del jämföra resultaten mellan företagen.   

 

När jag använde mig av ett hermeneutiskt tillvägagångssätt använde jag mig av en tolkande 

ansats. Det jag var tvungen att ha i åtanke var risken att jag som intervjuare tolkade svaren 

baserat på mina egna åsikter, vilket kunde leda till att reliabiliteten kunde påverkas. Jag 

försökte undvika att automatiskt tyda svaren på det sätt jag själv ansåg att det kunde vara, 

vilket krävde viss självinsikt och omdöme. Detta var väsentligt för att undvika att min egen 

åsikt skulle återspeglas i respondenternas svar.   

 

Det jag hade i åtanke när jag analyserade intervjuerna var att de svar jag fick tillbaka kanske 

inte var helt och hållet tillförlitliga eftersom frågorna kan anses vara av aningen känslig natur. 

Genom att jag gav respondenterna löfte om anonymitet, bidrog detta förhoppningsvis till att 
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öka tillförlitligheten. Möjligheten att svara anonymt kan möjligtvis ha bidragit till att viss 

trygghet uppstod under samtalet, vilket med största sannolikhet gjorde att respondenterna gav 

mer ärliga och uppriktiga svar.   

 

Frågorna jag ställde under intervjun kan anses vara väldigt subjektiva på grund av att hållbar 

utveckling och genuint arbete för att uppnå hållbarhet kan tolkas subjektivt. Det finns ingen 

universal definition över vad koncepten innebär, vilket möjligen kan återspeglas i de svar jag 

fick i intervjuerna. Vidare kan uttrycket regelbundet vara aningen subjektivt, innebär 

regelbundet en gång i månaden, veckan eller en gång om dagen? Jag ansåg dock att det inte 

behövde vara exakt samma regelbundenhet hos varje respondent, men regelbundenhet 

behövde däremot kanske innebära mer än en gång per år i detta fall.  

 

Dokumentation kan i detta sammanhang uppfattas som mer formellt, då det är svårt att 

förneka vad som sägs i dokument. Vid intervjuer riskerar den sociala dimensionen spela in, 

vilket kan innebära att de uppfattades som mer informella, men för den sakens skull ändå 

informationsrik och utvecklande. En intervjus tillförlitlighet påverkas av faktorer som 

kroppsspråk och betoning, samtidigt som dokumentation lämnar mindre utrymme för 

vinkling. Följdeffekterna blir olika beroende på om informationen kommer från en text eller 

en person. De dokument jag använde mig av var offentliga, vilket kanske kan innebära att 

företagen i fråga inte kan presentera det som dokumenteras på vilket sätt som helst, då det 

möjligen kan uppstå negativa konsekvenser i efterhand.  

 

Dokumentering var enligt mig ett bra komplement i detta sammanhang. Genom att använda 

sig av officiell dokumentation som hållbarhetsrapporter, som är skapade av företagen själva, 

kan det vara möjligt att upptäcka en lucka mellan vad de påstår sig göra och vad de faktiskt 

gör, speciellt eftersom jag även utförde intervjuer. Fördelen med dessa rapporter är att de 

visar intressenter vad organisationen själv anser vara viktigt för att arbeta mot en hållbar 

utveckling, men det finns även en nackdel då det finns möjlighet att undanhålla de negativa 

aspekterna. Denna typ av dokumentation kan presentera en viss image som företaget själva 

vill återspegla. Problemet med hållbarhetsrapportering är att det inte finns någon annan 

specifik informationskälla att använda sig av för att kontrollera om dessa påståenden stämmer.  

 

I och med att urvalet var begränsat innebar det att jag inte kunde generalisera resultatet, vilket 

vidare medförde att validiteten påverkades en aning (Bryman & Bell 2013). Med hjälp av 

denna metod kunde jag inte heller urskilja om ett visst sätt av redovisning var 

branschspecifikt, vilket hade kunnat uppnås om jag hållit mig till samma verksamhetsområde. 

Det som denna metod bidrog med var en grov överblick över hur miljöarbete fungerar i olika 

organisationer, vilket gjorde att jag inte behövde begränsa mina slutsatser till en enda specifik 

bransch. Det jag i slutändan kunde se var om det möjligtvis fanns indikationer till att 

hållbarhetsarbete skulle kunna skilja sig mellan exempelvis en organisation i byggbranschen 

och läkemedelsbranschen. Om jag hade valt fler företag i samma bransch, skulle det 

naturligtvis ha underlättat för att dra en slutsats över hur det skiljer sig mellan organisationer 

inom samma bransch.  

 

2.5 Etisk reflektion 

 

När det kom till respondenternas säkerhet valde jag att hålla dem anonyma för att skydda 

deras identitet. Jag valde att endast presentera bransch och inte namnen på företagen, då jag 

ansåg att namnen i detta fall inte var avgörande för studiens resultat. Vidare valde jag att 
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begränsa informationen kring intervjupersonerna till det faktum att de av något slag är insatta 

i hållbarhetsarbete. Med hjälp av dessa åtgärder ska det förhoppningsvis inte gå att spåra vilka 

personer som står bakom de svar jag presenterat. Enligt Bryman och Bell (2013) kan 

anonymitet vara ett sätt att dels säkerställa att respondenterna framöver inte ska få några 

negativa konsekvenser på grund av sitt deltagande och dels för att få dem att känna sig trygga 

i att svara så ärligt som möjligt.  

 

För att det skulle vara möjligt att hålla respondenterna helt och hållet anonyma krävdes det att 

jag även höll företagen helt anonyma, vilket innebar att jag inte hade möjlighet att källhänvisa 

till årsredovisningarna och andra styrdokument jag använt mig av. Chansen att det ska gå att 

spåra källan utan denna typ av källhänvisning ansåg jag vara mycket begränsad.  
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3   Teoretisk referensram 

3.1 Legitimitetsteorin 

 

Under senare år har allmänhetens förväntningar gällande hållbarhetsarbete ändrats (Deegan & 

Unerman 2011). Företag förmodas numera att tänka på såväl sociala, miljömässiga och 

mänskliga aspekter som ekonomiska. Legitimitetsteorin bygger på det faktum att 

organisationer strävar efter att verka inom samhälleliga värderingar och normer. Teorin 

grundar sig i en föreställning om ett slags socialt kontrakt där företag vill att de aktiviteter de 

utför ska uppfattas som legitima. Vidare menar Deegan och Unerman (2011) att normer inte 

är statiska, vilket innebär att det är upp till företagen själva att ideligen vara lyhörda och 

anpassningsbara. Det är viktigt för organisationer att sträva efter legitimitet då deras 

överlevnad är beroende av den (Dowling & Pfeffer 1975; O’Donovan 2002). Legitimitet kan 

beskrivas som ett tillstånd där företags värdesystem är i linje med samhällets, skulle det finnas 

en skillnad mellan samhällets och företagets uppfattning om värdesystem skulle det äventyra 

deras legitimitet (Dowling & Pfeffer 1975).  

 

Problemet som enligt Woodward, Edwards och Birkin (1996) råder med legitimitet är att det 

är en resurs som kan påverkas och manipuleras med hjälp av olika delgivningsstrategier. 

Legitimeringstekniker kan vara symboliska eller materiella och syftar till att skaffa, bevara 

och reparera legitimitet (O’Donovan 2002). Olika tillvägagångssätt att legitimera sin 

organisation är att anpassa arbetsmetoder, mål och produkter för att stämma in på legitimitet. 

Enligt Woodward et al. (1996) kan exempelvis arbete med CSR ifrågasättas huruvida det görs 

för att det är en fråga som driver organisationen eller om det görs för att det kommer påverkan 

utifrån, vilket gör det till ett sätt för organisationer att uppnå legitimitet. Med hjälp av 

kommunikation kan organisationer även ändra definitionen av social legitimitet så den 

stämmer överens med företagets egen praxis, produkter och värderingar. Företag kan med 

hjälp av det utbilda och informera samhället om genomförda förändringar. Kommunikation 

kan leda till att företag blir identifierade med symboler eller värden som indikerar legitimitet. 

Enligt Deegan och Unerman (2011)  måste det däremot finnas i åtanke att det endast går 

förändra uppfattningar, inte beteende.  

 

Genom att avleda uppmärksamheten från huvudfrågan till andra relaterade frågor går det att 

manipulera uppfattningar (Dowling & Pfeffer 1975). Företag kan också försöka förändra yttre 

förväntningar, vilket kan göras med hjälp av externa rapporter där legitimeringsstrategier 

implementeras. Detta innebär att det finns möjlighet att använda sig av 

hållbarhetsredovisning, som huvudsakligen beskriver praktiken, för att belysa de positiva 

åtgärder företag utför. Företag kan välja att förminska de negativa effekter de orsakat, genom 

att belysa de mer positiva eller på andra sätt välja att vinkla det som sagts om dem för att 

behålla eller återfå legitimitet. Enligt O’Donovan (2002) är redovisningsrapporterna en del i 

den strategiska portföljen för att erhålla eller bibehålla legitimitet.  

 

3.1.1 Det sociala kontraktet 

 

När det diskuteras kring det sociala kontraktet syftas det oftast till det som representerar de 

förväntningar samhället har över hur en organisation bör drivas. Problemet som här råder är 

enligt Gray, Owen och Adams (1996) att det existerar en ofullkomlig korrelation mellan lagen 

och det sociala kontraktet. Enligt Dowling och Pfeffer (1975) anpassar sig det legala systemet 
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långsamt till förändringar i samhällets värderingar och normer. Legala system strävar efter 

konsistens, vilket leder till att sociala normer och förväntningar anses vara motstridiga. 

 

Ibland uppstår ett så kallat legitimeringsgap där det råder ett glapp mellan hur samhället anser 

att en organisation borde agera och organisationen uppfattas agera (Deegan & Unerman 

2011). Legitimeringsgapet kan uppstå när förväntningar förändras eller när tidigare okänd 

information blir känd. Om det sociala kontraktet inte uppfylls blir det svårt för företag att 

erhålla stöd och resurser som krävs för att få verksamheten att gå runt. Det kan vara påföljder 

såsom legala restriktioner på verksamheten, begränsad tillgång till resurser eller en minskad 

efterfrågan på produkter.  

 

3.2 Intressentteorin 

 

När det handlar om teori inom politik och ekonomi, överlappas legitimitetsteorin av 

intressentteorin (Deegan & Unerman 2011). Det som skiljer de båda åt är att intressentteorin 

förklarar hur en organisation interagerar med just intressenter medan legitimitetsteorin snarare 

förklarar hur en organisation interagerar med samhället som helhet.  

 

Med intressent syftas det till varje identifierbar grupp eller individ som påverkar eller 

påverkas av hur organisationen uppnår mål (Freeman & Reed 1983). Clarkson (1995) menar 

att det existerar två typer av intressent: primär och sekundär. Med primär intressent syftas det 

till dem vars kontinuerliga deltagande är avgörande för företagets överlevnad. En sekundär 

intressent påverkar, eller påverkas av, företaget utan att vara involverade i själva transaktioner 

med företaget. En sekundär intressent är inte heller nödvändig för att företaget ska överleva.  

 

Inom intressentteorin förekommer två grenar: etisk/normativ och positiv. Enligt Hasnas 

(1998) syftar den etiska grenen av intressentteorin till att alla intressenter ska behandlas 

rättvist. De med större makt, exempelvis aktieägare, ska alltså inte behandlas mer fördelaktigt 

än andra aktörer. Organisationer ska styras till förmån för alla intressenter och det ska råda 

lojalitetsplikt gentemot samtliga, varje intressentgrupp har rätten att tas med i övervägande. 

De berörda intressenternas enskilda intressen ska på bästa sätt samordnas och skulle det 

uppstå en intressekonflikt bör denna lösas genom att organisationen finner en optimal balans. 

Även om viss information kan anses vara irrelevant för en viss intressentgrupp, har de ändå 

rätt att ta del av den. Den etiska grenen skiljer alltså inte på primära och sekundära 

intressenter. 

 

Den andra grenen av intressentteorin är en managementbaserad gren och har blivit benämnd 

som den positiva grenen. Enligt Bailey, Harte och Sugden (2000) förklarar denna gren varför 

företagsledningen faktiskt väljer att lägga mer vikt vid särskilda, ofta maktfulla, intressenters 

förväntningar. Den positiva grenen organisationscentrerad och här identifieras intressenterna 

av organisationen själv. Det är utifrån deras egen identifiering som de själva bedömer hur 

relationen behöver styras (Gray et al. 1996). Den positiva grenen förklarar vidare att företag 

inte svarar i samma grad gentemot samtliga intressenter utan skiljer sig mellan intressenternas 

inflytande. Intressenternas makt och inflytande avgörs av vilken grad av kontroll de har över 

de resurser som organisationer har behov av. Resurser som dessa kan vara exempelvis 

arbetskraft, finansiering, inflytande över medier eller inflytande över lagstiftningar (Deegan & 

Unerman 2011).  
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När det kommer till redovisningsansvar gentemot intressenter innebär det att det finns viss 

information de anses ha rätt till. Med accountability avses enligt Gray et al. (1996) det 

redovisningsansvar företag har gentemot sina intressenter, det finns en viss skyldighet att 

redovisa de handlingar de ansvarar för. Det handlar dels om att utföra handlingar och dels att 

redogöra för dem. Rapportering är något som snarare antas drivas än efterfrågas och anses 

även drivas av ansvar snarare än skyldighet. Enligt Deegan och Unerman (2011) måste 

ledningen bedöma vikten av att möta intressenters krav för att uppnå strategiska mål. 

Intressenters förväntningar och inflytande ändras över tid, vilket innebär att strategier ständigt 

måste anpassas. Ledningen drivs av både etiska och prestationsbaserade övervägande. Inom 

redovisning krävs förståelse för dels normativ och dels beskrivande forskning och dess 

kompletterande roller.  

 

3.3 Institutionellteorin 

 

Från början är institutionellteorin en managementinriktad teori men när det kommer till 

redovisning kompletterar den både intressent- och legitimitetsteorins perspektiv på frivillig 

rapportering. Det som teorin fokuserar på i det här fallet är att beskriva hur tillvägagångssätt 

för att uppnå legitimitet blir institutionaliserade. Enligt Deegan och Unerman (2011) kommer 

olika organisationer bli mer och mer lika för att passa bättre in på den definition samhället har 

på vad som är normalt. Inom institutionellteorin existerar två dimensioner, den ena kallas 

isomorfi och den andra frikoppling.  

 

3.3.1 Isomorfi 

 

Isomorfi är enligt DiMaggio och Powell (1983) en begränsande process som tvingar en enhet 

att likna en annan som står inför samma slags omvärldsförhållanden. Dillard, Rigsby och 

Goodman (2004) förklarar det vidare som en anpassning till en institutionell praktik. Isomorfa 

processer gör organisationer inom speciella områden alltmer homogena och uppfyller 

förväntningar inom en institutionell miljö. De organisationer som anammar styrmedel som 

skiljer sig från andra organisationer kan komma att bli kritiserade (Deegan & Unerman 2011).  

Det existerar olika typer av isomorfiprocesser: tvingande, mimetisk och normativ. De är alla 

tre sätt för företag att institutionalisera legitimitet. 

 

Tvingande isomorfi innebär att organisationerna måste vara lyhörda gentemot intressenternas 

tryck. Enligt DiMaggio och Powell (1983) resulterar tvingande isomorfi från både formella 

och informella påtryckningar från både andra organisationer och även kulturella förväntningar 

från samhället. Påtryckningarna ska på detta sätt driva organisationer mot ett samförstånd. 

Carpenter och Feroz (2001) anser att tvingande isomorfi har varit en bidragande faktor i 

skapandet av exempelvis redovisningsstandarder.  

 

Mimetisk isomorfi är en process där organisationer kopierar andra organisationer. Enligt 

DiMaggio och Powell (1983) brukar mimetisk isomorfi ske när det råder osäkerhet i 

organisationen över hur de bör hantera vissa situationer. Om ett företag har svårigheter att 

sätta tydliga mål tenderar de att kopiera andra företag som har visat sig vara framgångsrika. 

Unerman och Bennet (2004) menar dock att tvingande isomorfi trots allt ligger till grund för 

att det ska uppstå mimetisk isomorfi. Hade det inte funnits en viss påverkan från samhället för 

företag att anpassa sig till andra så hade det inte funnits någon anledning att imitera andra 

organisationer.  



 

 - 15 - 

 

Den sista typen av isomorfi är den som kallas normativ isomorfi, vilket innebär att företag 

måste vara lyhörda gentemot de normer och värderingar som råder. I detta fall kan man 

jämföra det med att redovisningsstandarder är en typ av normativ isomorfi, då de används för 

att förklara hur något bör gå till. DiMaggio och Powel (1983) menar att om en organisation 

lägger vikt vid referensramar och att uppfattas som professionella, kommer den anpassa sig 

efter organisationer av samma slag. Normativ isomorfi innebär att företag som vill uppfattas 

på ett visst sätt kommer följa de riktlinjer som kan ge dem dessa egenskaper.  

 

3.3.2 Frikoppling 

 

Det andra elementet inom institutionellteorin är frikoppling, vilket beskriver den skillnad som 

uppstår mellan vad organisationer faktiskt utför och vad som rapporteras (Deegan & Unerman 

2011). Detta innebär att även om organisationer gärna vill uppfattas som att de 

institutionaliserar sig, och kanske till och med inrättar dessa ordningar inom organisationen, 

innebär det inte att resultatet blir som det var tänkt. Handlingar kan alltså skilja sig från vad 

organisationer säger sig göra, vilket kopplas samman med legitimitetsteorin när det kommer 

till frivillig redovisning, där företag väljer att använda sig av hållbarhetsredovisningar för att 

återge en viss image av sig själva som eventuellt inte alls stämmer med verkligheten. På detta 

sätt kan organisationer manipulera verkligheten för att uppnå, bibehålla eller reparera 

legitimitet.  

 

3.4 Positive Accounting Theory (PAT) 

 

Positiva teorier används för att förklara ett visst fenomen. Exempel på positiva teorier är 

legitimitetsteorin, institutionellteorin och intressentteorin. Genom att använda sig av dessa 

typer av teorier, kan man förklara varför ledningar i organisationer ibland väljer att göra saker 

på de sätt de gör. Normativa teorier beskriver istället hur en viss praktik bör vara, som 

exempelvis redovisningens ramverk, vissa värderingsmetoder och även vissa grenar av 

intressentteorin. Enligt Watts och Zimmerman (1986) används teorin som benämns Positive 

Accounting Theory (PAT) för att förklara och förutse vilka företag som kommer att bete sig 

på ett visst sätt, eller vice versa. Det som denna teori inte gör är att förklara hur de borde göra.  

 

PAT är en teori som grundar sig i nationalekonomin. Den lägger störst fokus på agent- och 

principalförhållandet och vilken roll redovisningen spelar i detta sammanhang (Deegan & 

Unerman 2011). Det som PAT gör är att förklara och förutsäga företags val av 

redovisningsmetoder. Utgångspunkter som teorin har är att marknaderna är effektiva och att 

individer i samhället drivs av egennytta. Att alla individer drivs av egennytta är något som 

PAT kritiserats för. Teorin menar på att allas handlingar i grund och botten styrs av ett behov 

av att maximera sitt eget välstånd. De som kritiserar detta sätt att tänka anser att det är ett 

mycket negativt och förenklat perspektiv när det kommer till människor och deras handlande. 

Enligt Gray et al. (1996) förmedlar PAT ett moraliskt bankrutt synsätt på världen.  

 

3.5 Public interest theory 

 

Enligt Posner (1974) innebär Public interest theory att reglering av redovisning är något som 

används till följd av att samhället efterfrågar åtgärder för att förhindra orättvist och 
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inkompetent handlande från företagens sida. Enligt teorin är reglering en neutral åtgärd som 

ska gynna samhället som helhet snarare än varje företags intressen. Public interest theory 

tillämpas huvudsakligen i finansiell redovisning och syftar till att förbättra informationsflödet 

när det handlar om kapitalmarknadens effektivitet. Det finns många som är kritiska till teorins 

förenklade sätt att förklara varför regler och lagstiftning är något som bör förespråkas 

(Deegan & Unerman 2011).  

 

Eftersom det är regeringen som står för lagstiftningar utgår alltså Public interest theory från 

att regeringen är helt neutral i frågan och endast arbetar mot att skydda samhället. De som 

stödjer antagandet om att alla individer drivs av egennytta antas motsätta sig att regeringen 

faktiskt gör det här för att de genuint bryr sig om samhällsmedborgarnas bästa. Enligt Posner 

(1974) är teorier inom ekonomisk reglering kopplat till generella teorier inom ekonomi, vilka 

ofta utgår från att individer i olika delar av samhället faktiskt drivs av just egennytta.  

 

3.6 Balanserat styrkort 

 

Ett balanserat styrkort är ett styrmedel som fått stor genomslagskraft rent generellt. Enligt 

Nilsson och Olve (2013) är detta ett populärt verktyg bland Sveriges kommuner och 

landsting. Det balanserade styrkortet används av organisationer för att se till att de genomför 

de aktiviteter de förväntas göra. Huvudsakligen ska det bidra till att öka kommunikation och 

dialog hos medarbetare och ledning. Anledningen till att det heter balanserat styrkort är på 

grund av att man ska använda sig av olika nyckeltal och perspektiv av organisationen och just 

balansera dem. I styrkortet samlas de nyckeltal som anses vara väsentliga och därefter ska 

organisationen tillsammans jobba för att uppnå mål relaterade till dem.  

 

Grundmodellen för det balanserade styrkortet inkluderar nyckeltal som behandlar fyra olika 

delar som kan spela en viktig roll för företagets strategi (Nilsson & Olve 2013). Där 

analyseras följande perspektiv: finans, process, utveckling och kund. Då det är en 20 år 

gammal grundmodell händer det ofta att företag själva modifierar den något för att passa 

deras organisation på bästa sätt. En populär variant som används i Sverige är när man 

inkluderar delar som lönsamhet, kunder, medarbetare, arbetssätt och effektivitet. Delarna ska 

kunna skapa en god strategidialog mellan alla medarbetare och förhoppningsvis leda till en 

positiv förbättring för organisationen.  

 

Nyckeltal är en väsentlig del i styrkortet, men den huvudsakliga ingrediensen för att det ska 

fungera är att det sker en kontinuerlig dialog. Den roll nyckeltalen spelar är att de ska ligga till 

grund för att visa ett slags logiskt samband och vara bränsle för att sätta igång 

strategiplanering och diskussioner kring dess utförande. De finns även tillgängliga för att 

säkerställa att alla olika delar som anses viktiga för framgång blir inkluderade och balanseras i 

dialogen på ett bra sätt.  

 

Enligt Nilsson och Olve (2013) fungerar modellen endast i organisationer där engagemang 

och delaktighet främjas hos de anställda. Det balanserade styrkortet är meningslöst om det 

används i en organisation där chefen ger order, det ska finnas utrymme och möjlighet för de 

anställda att kunna ifrågasätta hur framgång inom företaget kan nås. Resultatet från styrkortet 

är beroende på hur stor vilja det finns hos dels de anställda och dels ledningen. Det finns en 

koppling mellan aktiviteter och lönsamhet, men det är enligt Nilsson och Olve (2013) viktigt 

att företag även inser att detta innebär ett långsiktigt arbete.  
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3.7 Samband mellan prestation och presentation 

 

Inom redovisningslitteraturen finns information att ta del av kopplat till gapet mellan 

prestation och presentation av organisationers handlingar. Vidare menar tidigare forskning att 

företag använder sig av olika tillvägagångssätt att redovisa för att dölja detta gap, dock råder 

skilda åsikter kring hur sambandet ser ut. 

 

I en artikel skriven av Villiers och Staden (2011) diskuteras det varför företag väljer att 

rapportera sitt hållbarhetsarbete i olika informationskanaler. Oftast redovisas denna typ av 

information i antingen årsredovisningar eller på företagets hemsida. Författarna menar att val 

av informationskanal är beroende av vilka omständigheter som råder i företaget. I sin analys 

kommer de fram till att företag som befinner sig i en krissituation när det kommer till 

hållbarhetsarbete väljer att exponera det på hemsidan. De företag som har ett sämre rykte och 

behöver uppnå bättre legitimitet väljer att på ett mer formellt sätt redovisa sitt arbete inom 

hållbar utveckling  med hjälp av sin årsredovisning. Att presentera det i sin årsredovisning 

anses vara ett sätt för företag att minska problemet med assymetrisk information, vilket i sin 

tur ska minska kapitalkostnader.  

 

I en artikel skriven av Patten (2002) identifierar han att det aldrig riktigt har gått att identifiera 

en signifikant förbindelse mellan prestation och redovisning. Han menar att de studier som 

behandlat denna relation har misslyckats till följd av olika anledningar, såsom uteslutande av 

vissa väsentliga faktorer som även de skulle kunna ligga till grund för val av presentation. 

Patten (2002) använder sig i sin undersökning av företag som förknippas med höga halter av 

giftutsläpp för att se om det kan gå att urskilja ett tydligare samband i frågan. Han menar att 

på grund av att dessa företag påverkar miljön på ett mycket negativt sätt kommer de att vilja 

minska risken för dåligt rykte genom att presentera desto mer. Han drar slutsatsen att en hög 

nivå av giftutsläpp påverkar till vilken grad företag väljer att redovisa sitt arbete inom hållbar 

utveckling. 

 

Genom analysen använder sig författaren av legitimitetsteorin och intressentteorin för att 

identifiera en negativ relation mellan frivillig hållbarhetsredovisning och insats. Enligt Patten 

(2002) kommer de som presterar sämre att stå inför ett större tryck, dels politiskt och dels 

socialt, viket även skulle kunna leda till att företagets legitimitet blir hotad. Till följd av detta 

kan företag komma att försöka utöka den godtyckliga redovisningen inom hållbar utveckling, 

för att kompensera sina sämre resultat och därmed ändra intressenternas uppfattning om dem. 

Studien är enligt Patten (2002) själv en kontrast till vad tidigare studier kommit fram till. 

Enligt författaren är denna inriktning av redovisning ett sätt för organisationer att bemöta både 

politisk och social kritik. Det som däremot bör tilläggas att resultatet inte är helt konsekvent 

genom alla inkluderade organisationer, utan skiljer sig något mellan branscher. Därför anser 

författaren att vidare forskning är nödvändig för att kunna urskilja ett konkret mönster.  

 

Till skillnad från Patten (2002) menar Dye (1985) att företag använder sig av redovisning som 

ett sätt att särskilja sig från företag som presterar sämre. Enligt honom avser de företag som 

presterar bättre när det kommer till hållbar utveckling att hänvisa till objektiva ramverk, som 

exempelvis Global Reporting Initiative’s (GRI). Dessa sätt att redovisa hållbarhetsarbete på 

blir då svåra att efterhärma av de företag som ligger i underläge när det kommer till hållbart 

arbete. De som skulle förlora på att redovisa enligt objektiva riktlinjer väljer istället avslöja 

mindre information, eller hålla sig helt tysta. Dessa företag blir då enligt författaren klassade 

som medelmåttiga företag i intressenternas ögon.  
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Clarkson, Li, Richardson och Vasvari (2008) instämmer med att det råder delade meningar 

när det kommer till relationen mellan nivå av hållbarhetsredovisning och vad som faktiskt 

utförs. De jämför därför i sin studie två olika samband mellan frivillig redovisning och 

företagets verkställande av hållbara åtgärder. Det finns två olika typer av teorier som förklarar 

sambandet i fråga på olika sätt. Den ena är legitimitetsteorin (inkluderat intressentteorin) som 

återkopplar till Pattens (2002) studie där det råder ett negativt samband och den andra är 

voluntary disclosure theory (Dye 1985) där det istället antas att det råder ett positivt samband 

mellan prestation och presentation. De två teorierna förklarar på olika sätt hur val av 

kommunikation kan användas för olika typer av företag. Det Clarkson, Li, Richardson och 

Vasvari (2008) försöker göra är att undersöka båda teorierna och försöka komma fram till en 

slutsats som skulle eliminera den ena förklaringen för att skapa någon som helst konsistens 

inom litteraturen.  

 

Det som Clarkson et al. (2008) i slutändan kommer fram till är att det verkar finnas mer av ett 

positivt samband mellan prestation och redovisning av aktiviteter, vilket var relationen som 

hörde samman med voluntary dislosure theory. När det kommer till legitimitetsteorin anser de 

emellertid att den är väsentlig när det kommer till vidare analys där det finns behov att förutse 

vad som redovisas.  

 

Clarkson et al. (2008) fokuserar vidare i sin studie på företagets redovisning relaterat till 

engagemanget när det handlar om att faktiskt arbeta mot hållbar utveckling. Deras resultat i 

form av ett slags index, är baserat på GRIs riktlinjer som enligt författarna kan bidra till att ge 

intressenter information om företags genuina engagemang och exponeringen relaterat till det.  

 

3.8 Problematiken kring information och proprietary cost 

 

I första kapitlet av studien existerar en problematik när det kommer till proprietary cost. 

Kostnaden kommer i form av de konsekvenser som uppstår till följd av företags val av 

delgivning av information. Som tidigare nämnt anser Verrecchia (1983) att anledningen till att 

det fortfarande råder ofullständig redovisning är till följd av att proprietary cost existerar. I en 

artikel skriven av Wagenhofer (1990) diskuterar han hur företag väljer att använda sig av 

frivillig redovisning på ett strategiskt sätt för att på bästa sätt undvika kostnaden. Han menar 

att positiv redovisning visserligen kan leda till ett högre marknadspris, samtidigt som det kan 

leda till en proprietary cost i form av att konkurrenter får mer information om dem. När 

konkurrerande verksamheter får mer upplysning om företaget uppstår möjligheter att utföra 

åtgärder som riskerar göra företaget lidande. Författaren anser alltså att det kan finnas ett 

jämviktsläge över hur mycket information företaget nödvändigtvis tjänar på att redogöra.  

 

Valet över hur mycket frivillig information som bör redovisas är enligt Wagenhofer (1990) 

något som företag strategiskt överväger, då informationen inte bara blir synlig för aktieägare, 

utan även för konkurrenter. Proprietary cost kan på sikt innebära förlorad vinst om 

konkurrenter kan dra fördel av denna information om företaget. Wagenhofer (1990) menar att 

lösningen inte ligger i att undanhålla all frivillig information, eftersom även det leder till 

proprietary cost, utan att istället hitta ett jämviktsläge med partiell redovisning.  
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3.9 Regleringens påverkan  

 

I en artikel skriven av Mats Alvesson (2014) beskrivs problematiken där organisationer, 

speciellt de i den offentliga sektorn, lägger mer fokus på att undvika att göra fel än att göra 

skillnad.  Det är viktigt att det utåt sett ser ut som att regler och policyer följs upp. Författaren 

anser att många följer policyer för att det är viktigt att vara som alla andra och minska risken 

att avvika för mycket och därmed bli ifrågasatt, där spelar bland annat media en stor roll 

enligt författaren. Han menar att speciellt organisationer i offentlig sektor är mer benägna än 

privata företag att utföra de åtgärder som förväntas av dem. Vidare menar han att 

organisationerna är väldigt bra på att leva upp till de krav som ställs på att allt ska utföras på 

ett formellt riktigt sätt, att det är så kallade skylfönsteraktiviteter. Drivkraften att undvika att 

göra fel leder till att motivationen att skapa resultat blir lidande. Författaren påpekar det 

faktum att samhället ständigt bevakar att alla organisationer lever upp till de krav som 

omvärlden ställer på dem, vilket gör att de blir desto mer måna att bevisa att de faktiskt gör 

rätt.   

 

Enligt Fallan och Fallan (2009) är frivillig redovisning den som till störst del ger företag 

möjlighet att anpassa sig till intressenters informationsbehov. I sin artikel har de valt att inte 

fokusera på huruvida frivillig redovisning används på ett strategiskt sätt, utan istället på hur 

innehållet påverkas när det skapas regler för hur det ska presenteras kontra när det presenteras 

frivilligt. Vidare diskuteras huruvida det finns någon skillnad på volym och innehåll i 

hållbarhetsredovisningen beroende på om den är reglerad eller frivillig. Slutsatsen de drar är 

att regler enbart bidrar till att få företag att endast redovisa det som krävs av dem. Det faktum 

att intressenters informationsbehov ständigt ändras är något som företag måste hålla koll på 

och frivilligt anpassa sig efter. Ett problem med reglerad hållbarhetsredovisning är att det 

måste följas upp och kontrolleras. När detta inte utförs kontinuerligt uppstår bristande 

motivation att följa något som i slutändan ändå inte kommer kontrolleras, speciellt då företag 

enligt författarna anser att hållbarhetsredovisning till följd av lagar är kostsamma.  

 

När det gäller frivillig rapportering är det enligt Mobus (2005) fortfarande positiv 

informationsdelgivning som dominerar. Frivillig rapportering är enligt författaren fortfarande 

viktig men hon menar vidare att den ensam inte alltid uppfattas som trovärdig redovisning av 

relevant information. Kritiker till frivillig delgivning menar att det inte finns något sätt att 

verifiera det som presenteras och det råder fortfarande en mycket selektiv redovisning när det 

kommer till hållbarhetsarbete. Det som Mobus (2005) i sin studie undersöker är om det 

möjligtvis finns något samband mellan prestation och obligatorisk redovisning istället. Enligt 

henne kan det ge en bredare syn på de legitimeringsstrategier företag använder sig av. 

 

Det som Mobus (2005) menar att reglerad redovisning möjligtvis kan leda till är att skapa 

möjlighet att de-legitimera (avlegitimera) de företag som fortsätter att använda sig av frivillig 

redovisning på ett strategiskt vis. Hon menar att det däremot inte eliminerar taktisk 

användning av hållbarhetsredovisning. Genom att visa sitt samtycke och engagemang vid 

regleringsarbete kan företag styra bort fokus från de negativa effekter som uppstår till följd av 

obligatorisk redovisning. Därför menar författaren att lagstiftning inte kan hindra strategisk 

användning av hållbarhetsredovisning, men däremot möjligtvis minska den. 

 

I en studie utförd av Nyquist (2003) väljer hon att fokusera på att jämföra hur företags 

hållbarhetsredovisning skiljer sig mellan olika länder, till följd av hur lagstiftningen skiljer sig 

där emellan. Det som Sverige och Danmark har gemensamt är att det enligt författaren finns 

lagkrav att de företag som verkar inom miljökänsliga branscher ska redogöra för den påverkan 
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de har på omvärlden. I Norge krävs däremot viss redovisning av alla företag som verkar inom 

landets redovisningsnormer. Författaren menar att anledningen bakom Sveriges lagstiftning är 

att skapa en större medvetenhet kring hållbarhetsarbete, medan de i Danmark och Norge även 

försöker förbättra miljöarbetet.  

 

Nyquist (2003) menar att lagarna skapades för att ge samhället en bättre inblick i företagens 

miljöpåverkan. Det som skiljer Sverige och Norge från Danmark är att de siktar in sig på en 

annan målgrupp när det kommer till att presentera sin miljöpåverkan. Danmark siktar in sig på 

samhället som helhet medan Norge och Sverige kräver att företagen presenterar viss 

miljömässig information i årsredovisningarna. I Danmark behöver företag göra en separat 

rapport som är skriven för offentligheten i ett mindre tekniskt språk. Det som har visat sig här 

är dock att vissa intressenter, i form av investerare, anser att denna rapport är något irrelevant. 

Svenska företag presenterar istället de finansiella konsekvenserna som uppstår till följd av 

deras miljöpåverkan, vilket även gäller för Norge som dock redovisar en något mer 

omfattande rapport. Nyquist (2003) anser att det är viktigt att informationen finns 

lättillgänglig för intressenter som investerar resurser i företaget då information av denna 

karaktär numera kan uppfattas som beslutsgrundande.  

 

De lagstiftningar olika regeringar kan använda sig av för att säkerställa att företag arbetar mot 

ett mer hållbart samhälle är med medel som skatter, utsläppsgränser, viten och liknande 

kostnader (Nyquist 2003). När det kommer till hållbarhetsredovisning förespråkar majoriteten 

av företag att den tillåts vara ett frivilligt fenomen, på grund av att miljömässiga regleringar 

tenderar att kosta. Om man däremot enligt Donaldson och Preston (1995) utgår från 

intressentteorin, existerar redan anledning för företag att vilja redogöra för sitt 

hållbarhetsarbete utan att det krävs lagkrav. Det finns även anledning att tro, baserat på 

legitimitetsteorin, att företag utan lagkrav känner sig manade att presentera sitt 

hållbarhetsarbete då de vill försäkra omvärlden om att deras åtgärder är legitima (Nyquist 

2003).  

 

Enligt Nyquist (2003) menar aktörer som förespråkar att hållbarhetsredovisningen hålls 

reglerad att det med hjälp av lagstiftning skulle leda till större chans att säkerställa att 

åtminstone en viss minimumgräns av informationsdelning uppfylls. Författaren hänvisar i sin 

artikel till tidigare studier där frivillig redovisning endast anses leda till ofullständig 

redovisning, som i vissa fall inte är relaterad till den faktiska påverkan företag har på 

omvärlden. Vidare menar Nyquist (2003) att tidigare studier påvisat att den positiva 

redogörelsen varit den som dominerat. Invävt i sin slutsats påpekar författaren att det verkar 

finnas ett samband, där företag som tvingas rapportera information gällande hållbarhetsarbete 

i sina årsredovisningar verkar vara de företag som blir mer motiverade att även presentera en 

mer omfattande hållbarhetsredovisning utöver det som krävs. Författaren menar att det finns 

indikationer att reglerad hållbarhetsredovisning förmodligen leder till en ännu mer frivillig 

redovisning.  
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4 Empiri 

4.1 Intervjuer 

 

Jag utförde fem telefonintervjuer med personer som samtliga är relevanta när det kommer till 

hållbarhetsarbete inom fyra olika typer av organisationer. Intervjuerna kommer att redovisas 

med hjälp av ett hermeneutiskt tillvägagångssätt och kommer presenteras var för sig, då jag 

anser att en gemensam sammanfattning skulle leda till onödig upprepning eftersom resultaten 

även ska analyseras längre fram. På grund av fullständig anonymitet har jag gett 

respondentena följande namn: 

 

 Peter - Räddningstjänsten 

 

 Tommy - Räddningstjänsten (tilläggsinformation) 

 

 Nina - Byggbranschen 

 

 Emma - Maskinbranschen 

 

 Mona - Läkemedelsbranschen 

 

4.1.1 Räddningstjänsten  

 

När Peter och jag börjar prata om organisationen i fråga, inleder han med att säga att mycket 

ansvar hamnar hos uppdragsgivaren när det handlar om hållbar utveckling. Han menar att det 

många gånger läggs mycket fokus på stöddokument, personalfrågor med mera. Under 

intervjun berättar Peter att han tidigare skickat ett mejl till ledningen i organisationen med 

åsikter om de policyer de använder sig av. Han anser dock att ingen var intresserad av att ta 

till sig av Peters betraktelser, ingen ville diskutera denna syn på problemet. Han fick endast 

ett, enligt honom själv, arrogant svar där ledningen viftade bort åsikten och nytänkandet. 

Inom organisationen hänvisas handlande fortfarande endast till policyer, antagligen på grund 

av att det handlar om räddningstjänsten vilken är en riskutsatt organisation. Det existerar 

mängder av policyer och regler som ska förebygga arbetsskador. Enligt Peter kan ett agerande 

som att skicka synpunkter till organisationens ledning anses ifrågasätta deras sätt att styra. 

Respondenten menar att man inte får störa i policyn. Det han dock menar är att detta sätt att 

tänka leder till en begränsad handlingsfrihet och han anser att man måste tänka på att det 

begränsar mötet mellan människor.  

 

Vidare menar Peter att de som jobbar ute i verkligheten anser att det handlar om så mycket 

mer än policyer. Man måste känna av miljön och ta hänsyn till mötet med människor. 

Paragrafer och regler gör att folk skyddar sig själva. Det ser bra ut att organisationen följer de 

olika regler som arbetsmiljöverket kräver, samtidigt begränsar det organisationen för att 

utvecklas och tänka nytt.  När Peter får frågan vad hållbar utveckling innebär för honom 

menar han att det innebär så många olika saker. Detta handlar om miljö, livsmedel, klimat, 

människor, personalfrågor, sjukvård, organisationer och frågor som handlar om människor 

kan bo kvar i sina hem.  
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För att förklara hur processer med arbetsmiljöverket går till tar Peter upp ett exempel han fått 

information om. Han återberättar en händelse i Sverige där det skedde en arbetsplatsolycka, 

vilket innebar att en brandmans nackkotor blev skadade till följd av att en stor korg 

tillhörande en maskin landade över honom. Det var en arbetskamrat till den skadade mannen 

som styrde den tunga korgen, vilket numera görs med hjälp av en joystick. Enligt Peter ger 

tillvägagångssättet med joysticken en helt annan uppfattning än om man hade suttit i 

maskinen personligen. Förhoppningen med dessa sätt att arbeta med maskiner är att de ska 

bidra till en säkrare arbetsmiljö. När det kommer till teknik försöker omvärlden ständigt 

försöka hitta nya, moderniserade sätt att lösa problem, men det händer fortfarande olyckor 

eftersom dessa nya tillvägagångssätt är oprövad kunskap. 

 

Peter fortsätter och berättar att efter en olycka som denna kommer arbetsmiljöverket ut till 

organisationen och följer upp samt undersöker om det finns någonstans det har brustit i 

protokollet. Speciellt vid allvarliga skador görs omfattande riskbedömningar och utredningar. 

Här krävs att det arbetas med riskanalyser, handlingsplaner och arbetsmiljöfrågor. Varje år 

utförs protokoll inom organisationen, både om den psykiska och fysiska hälsan. Om allt 

stämmer är organisationen skyddad. Peter anser att så länge man kan hänvisa till paragrafer 

håller organisationen ryggen fri. Han menar dock att vid olyckor som dessa kan man använda 

sig av protokoll och förhålla sig till de regler som existerar, men allt går inte att förutse. Detta 

är det arbetsmiljöverket är till för, att undersöka om arbetsskadorna skett till följd av något 

som hade kunnat förutses. Enligt Peter kan inte alla organisationsproblem lösas med hjälp av 

regler och paragrafer, man måste tyvärr lära sig av sina misstag.  

 

I organisationer som tillhör den offentliga sektorn blir, enligt Peter, samhället i detta fall 

intressenten i fråga. Då samhällsmedborgare och dess välmående är av största vikt, blir här 

arbetsmiljörapporter och handlingsplaner desto mer viktiga. Här finns inte mycket till 

vinkling av redovisning på det traditionella viset, eftersom det inte är vinstbaserat på samma 

sätt. Enligt Peter vinklar organisationen i detta fall inte sina rapporter på det vis att de gör bra 

vinst, utan en möjlig vinkling i detta fall är snarare att de kan visa och skydda sig bakom, att 

de gör vad som förväntas av dem.  

 

Samtidigt som många anser att det är viktigt med standardisering och ramverk för att få 

organisationer att fungera bättre anser istället Peter att ramverk och regler begränsar 

handlingsförmågan. Han menar att organisationer gömmer sig bakom olika rapporter, och att 

rapporter begränsar förmågan att utvecklas och tänka steget vidare. När jag frågar om han 

anser att deras organisation utför åtgärder som enligt honom är relevanta inom hållbar 

utveckling, menar han att de endast gör vad de måste, för att hålla ryggen fri. Han menar att 

relevanta åtgärder inte handlar om att följa protokoll. Hållbarhetsarbete handlar Enligt Peter 

om så många olika aspekter och om man ska prata om hållbarhet i samhället måste man även 

inkludera diskussioner över hur sjukvård, skola och äldreomsorg belastas, och om detta 

genomförs på ett hållbart sätt. Han lämnar diskussionen väldigt öppen för vidare tolkning 

genom att säga: ”Frågan som kvarstår är om vi pratar om ett hållbart samhälle för vissa eller 

alla?” 

 

4.1.1.1 Kompletterande intervju inom räddningstjänsten 

 

Peter ger mig under intervjun ett telefonnummer till en informationsrik person som är anställd 

inom räddningstjänsten i en annan kommun i Sverige, utifall jag skulle vara intresserad av 

kompletterande information. Jag tar kontakt med personen som jag kallar Tommy. Han säger 
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att jag får lov att ställa lite frågor för att höra om han har något att tillägga i ämnet. För att få 

honom insatt i studien, förklarar jag lite mer ingående vad den handlar om. Han förklarar att 

han har personliga åsikter som han gärna vill att jag ska ta del av. Han berättar först och 

främst för mig att den organisation han arbetar i, på senare tid påbörjat ett projekt där 

rökdykarutrustningarna saneras efter att de använts. Detta är något organisationen börjat ta tag 

i på grund av att kontamineringen på utrustningen vid brand är mycket giftig och som i värsta 

fall på sikt kan leda till cancer. Enligt företaget är detta en prioriterad och förebyggande 

åtgärd de börjat med, men enligt Tommy är det något som borde ha gjorts för länge sedan.  

 

Enligt Tommy var problematiken med kontaminerad utrustning något som började diskuteras 

redan för tio år sedan. När det inledningsvis togs upp fanns endast svalt intresse, trots att det 

fanns kännedom om att det kunde finnas cancerogena ämnen i larmkläderna. Problemet här är 

att det tagit tio år för något som borde ha tagits tag i direkt menar respondenten. Det är en 

logistikfråga och det är en mycket stor kostnadsfråga. Tommy menar att det även finns en viss 

kulturfråga i det hela. Enligt honom råder en viss kultur inom organisationen som gör att de 

flesta förändringar tar tid och åtgärder sker trögflytande. Det handlar alltså inte bara om 

arbetsgivarens ointresse utan det handlar även om de anställda som kanske i detta fall blir en 

aning bekväma.  

 

Enligt Tommy har processen krävt en lång startsträcka efter att problematiken blev känd. 

Diskussionen fanns redan för tio år sedan, först på senare år har organisationen börjat skicka 

kläderna på speciell tvätt. Idag finns det än så länge endast en station som har tvättmaskiner 

som klarar av att rengöra kontaminerade larmkläder i den region där Tommy arbetar. 

Eftersom det har blivit ett så uppmärksammat ämne blir organisationen, enligt Tommy, 

tvungna att verkligen bevisa att de gör något för att motverka problemet, annars skulle det bli 

för uppenbart att de inte tagit i problematiken på allvar från början. Tommy nämner att 

flertalet kollegor runt om i Sverige har avlidit i cancer, vilket möjligtvis skulle kunna vara 

kopplat till kontaminerad utrustning. Han menar att det funnits en viss form av medvetenhet 

om att det finns ett problem i just utrustning och i synnerhet då i larmkläderna. 

 

På en av brandstationerna har de sedan länge arbetat med gamla fordon som generar 

miljöfarliga utsläpp. Dessa fordon skadar inte bara miljö utan även de anställda. Enligt 

Tommy har man sedan länge vetat om att det är urålderliga bilar, vilka borde varit utdömda 

sedan lång tid tillbaka. Kostnaden för att skifta dessa fordon kanske ligger enligt Tommy runt 

25-30 miljoner, vilket innebär att man fortfarande kör runt i dessa bilar. Det står inte i 

dokumentation att problemet existerar. När frågan landade hos den som har miljöansvaret i 

organisationen blev personen i fråga upprörd, antagligen på grund av att det redan fanns 

vetskap om problemet, men åtgärder förhindras då det är en stor kostnadsfråga. Frågan har 

även varit upp hos facket, men de fackliga representanterna verkade på något sätt blunda för 

problemet.  

 

Inom organisationen menar ledningen att det är viktigt att de anställda rapporterar om 

problem med hjälp av att fylla i och skicka in avvikelse- och tillbudsrapporter. Detta ska då 

vara en arbetsmiljöfråga, där de anställda kan meddela om påfrestande händelser. Tommy 

återberättar en händelse där de gemensamt som skiftlag skickade in en tillbudsrapport för 

drygt fem år sedan, vilken fortfarande inte har lett till någon återkoppling. Två år efter att den 

skickats tog Tommy upp frågan, viket ledde till att han blev utskälld av sin högste chef som 

ansåg att Tommy uppfattades som besvärlig. Tommy ifrågasätter hur ledningen för 

organisationen agerar, istället för att ta emot den här formen av feedback, påpekar man för 

den anställde att han betraktas som besvärlig. Tommy anser att det hade varit mer värdefullt 
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för organisationen att istället fundera över att de får möjlighet att ta till sig synpunkter från de 

anställda. Enligt honom skriver organisationen ner hur processer ska gå till i dokumentform, 

men problemet är när de slutligen ska redovisas. Tommy menar att organisationen motarbetar 

sina egna policyer, för när problematik uppenbaras blir tydligen styrdokumentet till en 

belastning för organisationen som utformat dokumentet.  

 

Utöver bristande återkoppling när det kommer till tillbudsrapporter, reflekterar även Tommy 

över varför anställda inte blir kontaktade av sin chef när de går långtidssjukskrivna. Han anser 

att sjukdomsfrågor inte följs upp. Kontentan av det är enligt Tommy att problematiken 

möjligen grundas i en kostnadsfråga. Tommy menar att om organisationen skulle börja ta tag i 

denna frågeställning, skulle det gå att urskilja brister i ledarskapet. Skulle de vidare välja att ta 

itu med svagt ledarskap, skulle det kunna urskiljas bristande kunskap i chefsleden. Enligt 

Tommy skulle detta kunna leda till omplaceringar, vilket är en enorm kostnadsfråga. Enligt 

honom ligger förmodligen grundproblemet i intern rekrytering där organisationen oftast gör 

brandmän till chefer. Han menar att i många fall är ledarkunskaperna begränsade, inte bara 

när det kommer till praktiska frågor, utan även i form av bristande reflektion. Organisationen 

är till för att hjälpa människor, men det blir till ett stort problem när de inte ens kan ta hand 

om varandra. Tommy frågar sig själv: ”Hur ska stukade människor kunna ta hand om andra 

människor som är utsatta och som i sin tur behöver hjälp?” 

 

På grund av att de anställdas engagemang hämmas, medför det enligt Tommy att personalen 

tappar kraften och blir uppgivna. Denna uppgivenhet kan i sin tur leda till ett slags stiltje som 

övergår i form av apati. Felet som arbetsgivarrepresentanter gör är att de verkar nöja sig med 

att de som är underställda helt enkelt går med på det mesta, representanterna reflekterar inte 

över att dynamiken försvinner inom organisationen. Det som Tommy funderar över är om det 

ligger en viss strategi i att motarbeta rapporteringar och med det skapa en form av likgiltighet. 

Om det är en medveten strategi, då är det illa. Om det är en omedveten strategi, då är det ännu 

mer illa, det innebär med största sannolikhet att arbetsgivarrepresentanterna inte har förstått 

risken med att ha personal som uppträder viljelöst. Brist på engagemang är en farsot, då kan 

ledningen göra precis som de vill utan att bli ifrågasatta, vilket kan vara ett sätt att spara 

pengar på. På grund av personalens slapphet skapas det möjligheter för organisationen att 

göra ekonomiska besparingar. När arbetsgivaren lyckas med att få personalen ointresserad, 

eller kanske snarare uppträda undergivet, då kan företaget presentera precis vad som helst till 

omvärlden. Detta sker eftersom ingen orkar motbevisa dem. Tommy avslutar och säger: ”Det 

är ungefär som att skriva ett prov utan att någon rättar det. Det blir MVG, trots massor av fel.” 

 

4.1.2 Byggbranschen 

 

Nina inleder samtalet med att berätta att detta är ett något annorlunda företag när det kommer 

till hur de arbetar med hållbar utveckling. Det baseras helt och hållet på vad kunderna begär. 

Det som företaget presterar är projektbaserat, de arbetar enbart med större arbeten. Samtliga 

projekt är kundanpassade, vilket innebär att om de vill ha miljövänliga lösningar måste 

organisationen se till att leverera det. Det finns ibland efterfrågan på att vissa byggnader ska 

uppfylla vissa certifieringar för att kunna klassas som miljöbyggnad och då är det viktigt att 

organisationen ser till att dessa uppfylls. Det ställs alltså krav från kunder att organisationen 

arbetar på ett miljömässigt vis.  

 

Organisationen är ISO-certifierade när det kommer till arbetsmiljö och miljö, men de arbetar 

mycket med att även uppnå kvalitetscertifiering. Företaget sitter med i en branschorganisation 
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som gemensamt arbetar med hållbarhetsfrågor som ska vara branschövergripande. I denna 

organisation finns ett hållbarhetsutskott. Något som de prioriterar och arbetar aktivt mot är 

minskad användning av trämaterial. De försöker huvudsakligen främja användning av betong 

och anser att det är något som endast borde försöka användas, eftersom det enligt dem är en 

mer hållbar lösning.  

 

När jag frågar Nina om organisationen utför några, enligt henne relevanta åtgärder när det 

handlar om hållbar utveckling menar hon att det först och främst handlar om ekonomiska och 

miljömässiga åtgärder. Det hon menar är att verksamheten inte kan gå runt utan att de 

ekonomiska delarna fungerar. För att ha möjlighet att ta hänsyn till miljö- och kvalitetsfrågor 

krävs att det även tas hänsyn till de ekonomiska. Det som företaget alltså lägger störst fokus 

på när det kommer till hållbar utveckling är ekonomi, följt av miljö. Enligt Nina handlar 

hållbar utveckling även om att man tar hänsyn till samhällsfrågor, vilket är något som 

organisationen inte arbetar med i nuläget, då det inte finns utrymme för det.  

 

När vi diskuterar om det råder ett genuint intresse för hållbar utveckling inom organisationen 

menar Nina att det är något som måste finnas, eftersom det är vad som efterfrågas av 

kunderna. Kraven kring engagemang blir alltmer hårda och företag förväntas vara delaktiga, 

och tvingas därmed visa på ett genuint engagemang. Nina menar däremot att det självklart 

finns de som brinner lite mer för det på ett genuint sätt medan andra gör det för att de måste. 

Där det inom hela organisationen faktiskt finns ett genuint intresse, är att få möjligheten att 

vara delaktig i samhället och de trender som råder. Om det genuina intresset sedan ligger i just 

hållbarhetstrenden är enligt Nina en fråga för sig, som hon tyvärr inte kan ge ett ärligt svar på.  

 

När jag frågar Nina om det existerar oetiska handlingar inom organisationen, menar hon att 

det är svårt att svara på. I vilket fall är det inte något som hon är medveten om. Det enda hon 

hänvisar till som eventuellt kunde anses om något orättvist, men inte oetiskt, är i så fall de 

obekväma arbetstider vissa i organisationen har. Hon menar att många som har dessa 

arbetstider får arbeta en hel del under helger, dock granskas det av både arbetsmiljöverket och 

facket och hon menar att det är något som enligt reglerna går rätt till. Vidare anser hon att 

man personligen kan tycka vad man vill om det.  

 

Inom själva organisationen anser Nina att det inte prioriteras på samma sätt när det kommer 

till hållbart arbete, hon menar att det som diskuteras mestadels handlar om vilka krav kunden 

har och hur de ska arbeta för att uppnå dem. De har inga styrdokument som de försöker följa, 

utan det handlar helt enkelt om kundfokus när det kommer till hållbar utveckling. Den 

branschorganisation Nina nämner, är de som står för den större planeringen av 

hållbarhetsarbetet. De företag som är inkluderade i denna branschorganisation träffas för 

fysiska möten två gånger per år, utöver det har de möten via Skype där de följer upp 

aktiviteterna.  

 

När jag frågar Nina vad hållbar utveckling är, menar hon att det handlar om att försöka hålla 

ner sin egen miljöpåverkan. Hon anser att det som hennes företag kan göra är att hålla ner 

energiförbrukning och minska transporter, och menar vidare att miljö och ekonomi går hand i 

hand. Kan man bidra till en bättre miljö, brukar oftast egna kostnader också minska. Hon 

menar att det handlar om att skapa ständiga förbättringar inom alla olika delar som innefattar 

hållbar utveckling. Trots att samhälls- och personalfrågor än så länge inte är prioriterade inom 

organisationen, är de enligt Nina viktiga för att kunna uppnå hållbarhet ur ett bredare 

perspektiv.  
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4.1.3 Maskinbranschen 

 

När jag påbörjar den här intervjun med Emma upptäcker jag väldigt snabbt i vilken riktning 

den bär hän. Det är mycket känslor inblandade i diskussionen och mycket ärliga svar, det här 

är en respondent som helt och hållet litar på att jag ska hålla henne anonym. Det här är en 

respondent som inte är nöjd med ledningen, dess sätt att styra och följa upp vad de påstår sig 

göra.  

 

Enligt Emma är detta ett företag som är mycket beroende av att de är certifierade på många 

sätt, både när det kommer till miljö, kvalitet, säkerhet och personalfrågor. De har bland annat 

ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 som enligt henne är certifieringar företaget är 

mycket stolta över att kunna presentera. Företaget är en underleverantör till ett mycket stort 

bolag som kräver att flertalet regler och riktlinjer följs upp och dokumenteras. Det är mycket 

svårt att kringgå att dessa policyer följs upp då Emmas företag är noga kontrollerat och skulle 

förlora sitt kontrakt om det skulle uppstå problem.  

 

Det är alltså enligt Emma mycket viktigt att de externt förmedlar en image av företaget som 

professionellt och som uppfyller alla riktlinjer, för de är mycket beroende av att det utåt sett 

ser ut som att allt går rätt till. Enligt respondenten går det inte på ett enkelt sätt att kontrollera 

personalhanteringen genom dokumentation. Företaget återspeglar enligt Emma en mycket fin 

fasad och följer upp de åtgärder de presenterar, förutom när det kommer till personalarbetet.  

 

När jag börjar fråga vidare vart företaget fallerar när det kommer till att följa upp dessa 

styrdokument företaget använder sig av vid personalfrågor, är det som att trycka på en knapp. 

Emma berättar att den fasad företaget presenterar lägger vikt vid att det ser bra ut utåt sett, 

vilket innebär att även hon är bra på att hålla masken och bidra till en bra image. Som Emma 

säger: ”En fruktansvärt bra image, en fruktansvärt dålig ledare”. Hon uttrycker det som att: 

”ledningen använder sig av management by fear”. Hon menar att det ska handla om att 

ledningen ska motivera och inspirera personalen, men att chefen i detta fall istället använder 

sig av en slags skrämseltaktik. Hon tar upp ett antal olika exempel som hon menar näst intill 

skulle kunna benämnas som trakasserier.  

 

Ett exempel Emma tar upp handlar om en medarbetare som arbetar i verkstadsavdelningen 

och när hon blev gravid, vilket enligt Emma inte uppskattades av ledningen. När 

medarbetaren bad om en maskin som hjälpmedel för att underlätta tunga lyft blev hon nekad. 

Enligt Emma menade ledningen att det inte är deras problem att hon blev gravid och att tunga 

lyft ingår i arbetsuppgifterna. Detta anser respondenten är en fråga som verkligen handlar om 

arbetsmiljö och riskhantering.   

 

Emma menar att det till och med har gått så långt att några anställda diskuterat om att ta 

problemet vidare och anmäla ledningen. Det har näst intill uppstått myteri på arbetsplatsen på 

grund av stort missnöje, vilket enligt respondenten är bristande hållbarhet om något. Hon 

påpekar att företaget tjänar mycket pengar, det är ingen fråga om det, men hon anser att en 

lycklig personal hade kunnat prestera så mycket bättre och kunnat tjäna ännu mer åt företaget. 

En olycklig personal, till följd av en dålig ledning leder enligt respondenten direkt till sämre 

lönsamhet. 

 

När jag frågar Emma vad hållbar utveckling betyder för henne svarar hon utan att tveka: 

”Personalvård! Har man ingen personal så har man ingen hållbarhet”. Hon menar att det inte 
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spelar någon roll om man har den bästa affärsidén i världen om man inte har personal som 

finns där och arbetar med den.  

 

4.1.4 Läkemedelsbranschen 

 

Enligt Mona är hållbarhetsarbete något som de arbetar mycket med på hennes arbetsplats, 

dock har engagemanget svalnat till viss del då hon menar att det tidigare skedde ständiga 

förbättringar. Ett tag hade de anställda möten varannan vecka i smågrupper om 8-9 personer. 

Numera är det istället några specifika personer som planerar och har tagit över dessa uppgifter 

helt och hållet. Anledningen till att smågrupperna avvecklades var dels på grund av en 

omorganisation och dels på grund av att det är över 50 stycken anställda på Monas avdelning, 

vilket gjorde att det blev väldigt många åsikter. På grund av alla synpunkter blev resultatet att 

de inte kunde genomföra samt följa upp alla idéer, det blev helt enkelt ogenomförbart. På 

många möten togs samma ämne upp som ett slags konstaterande att inget än så länge hade 

utförts, de menade på att mycket blev liggande.  

 

Efter omorganisationen har arbetet återupptagits för få tillbaka den interna kommunikationen. 

Företaget förespråkar fortfarande att alla anställda ska komma med idéer som främjar hållbart 

arbete, men för att de ska kunna ta till sig allas åsikter får de anställda istället lämna förslag 

till den nya gruppen som har tillsatts. Varje person i organisationen har som mål att komma 

med ständiga förbättringsförslag, vilka gärna ska framföras vid lönesamtal. Enligt Mona 

efterlyser organisationen engagemang när det handlar om förbättrat arbete med hållbar 

utveckling.  

 

Mona berättar att cytostatika är en mycket dyr och miljöfarlig cancermedicin. Företaget har 

lagt mycket vikt vid att samarbeta med sjukhusen för att se till att det inte kasseras cytostatika 

i onödan, vilket görs ur både miljömässig och ekonomisk synpunkt. När det kommer till 

miljöarbete har organisationen precis fått klart med installationen av fjärrvärme som ska leda 

till minskat utsläpp. Organisationen arbetar mycket med att uppnå mål, men målen är enligt 

Mona ofantligt många. Återvinning och avfallshantering är något organisationen lägger 

mycket stor vikt vid, enligt Mona är det dock en självklarhet eftersom de är ett 

läkemedelsföretag. Det utförs kontinuerliga externa kontroller av läkemedelsverket och av 

FDA (US Food and Drug Administration) som gör inspektioner och kontrollerar att 

instruktioner följs. De kontrollerar inte bara slutprodukt och råvarorna som används, utan 

även hela tillverkningsprocessen. Följs inte dessa instruktioner förlorar företaget sin 

tillverkningsrätt.  

 

Personalfrågor var något som blev ett stort samtalsämne i samband med omorganisationen, på 

grund av att ett stort antal ur personalen sades upp och några blev utbrända. Mona menar att 

mycket arbete läggs på personalfrågor inom företaget och när jag frågar om hon anser att det 

är ett genuint engagemang menar hon att det är svårt för henne att urskilja vad som är äkta 

och mindre äkta beträffande engagemanget. Mona har arbetat inom företaget i knappt tre år 

och hon blev anställd alldeles innan omorganisationen. Hon menar att arbetet med 

personalfrågor har varit nödvändigt på grund av de problem kring omorganisationen som 

uppstått de senaste åren. Hon anser att det är svårt för henne att urskilja om denna omsorg för 

de anställda är något som alltid rått inom organisationen eller om det helt enkelt blivit en 

tvungen åtgärd.   
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Mona anser att det finns ett behov av att öka kommunikationen inom organisationen när det 

kommer till hållbar utveckling. Den externa kommunikationen är bra, men det är viktigt att 

den fungerar internt. Hon hänvisar mycket till personalfrågor och menar att flera medarbetare 

är långtidssjukskrivna på grund av stress. Ofta tilldelas de anställda extra uppgifter, utan extra 

tid att utföra dem på, vilket har tillkommit i större utsträckning efter omorganisationen. När 

det kommer till personalfrågor finns det enligt Mona mycket att önska. Ett tag var det 

diskussion bland de anställda att anmäla företaget till arbetsmiljöverket. När det gäller 

personalfrågor finns det enligt Mona stora brister.   

 

Mona menar däremot, trots vissa brister i personalfrågor, utför företaget faktiskt åtgärder för 

att jobba mot en bättre arbetsmiljö. Organisationen tog in företagshälsovård för att de 

anställda skulle ha samtal med psykolog. Samtalen utfördes i grupper om 3-5 personer. När 

jag frågar om svaren kunde uppfattas som ärliga när de utfördes i grupp svarar Mona att det 

blev de verkligen. Psykologen hade påpekat att detta hade varit ovanligt informationsgivande 

samtal, deltagarna hade haft mycket tankar att dela med sig av och han hade känt att han 

verkligen behövdes på plats. Utöver psykolog har företaget också anlitat en ergonom för att 

förbättra arbetsmiljön för de anställda. När jag frågar om åtgärderna följdes upp menar Mona 

att det gjordes, det utfördes ett uppföljningsmöte. Hon menar att företaget utförde relevanta 

åtgärder och de följde även upp dem, men frågan är om det ledde till resultat, det är enligt 

henne svårt att svara på. Där finns tyvärr fortfarande många långtidssjukrivna.  

 

En sak hon nämner när hon diskuterar ämnet med ergonomiska åtgärder är att det köptes in 

höj- och sänkbara bord. Till kontoret utfördes detta i stort sett omgående, de som arbetar i 

produktionen fick däremot strida desto mer, men det är numera under planering. Det har även 

anställts en logistiker för att få ett jämnare flöde inom organisationen och produktionen. Mona 

menar att bättre logistik kan leda till mindre stress, men enligt henne är det även en 

ekonomisk fråga, då logistik sparar pengar. Vidare har de även anställt två 

verksamhetsutvecklare. Mona menar att åtgärderna möjligtvis är ett steg i rätt riktning när det 

kommer till faktiska åtgärder inom arbetsmiljöproblem. När jag frågar henne vilka åtgärder 

som enligt henne är relevanta svarar hon att det först och främst är de sociala, de som handlar 

om personal. Hon menar även att de ergonomiska åtgärderna är en del av det. Enligt henne är 

personalen av största betydelse, eftersom en välmående personal sparar pengar i längden. En 

fråga hon öppet ställer är: ”Hur många väckarklockor ska det behöva ringa innan man faktiskt 

tar tag i det?” 

  

Sammanfattningsvis menar Mona att organisationen ligger i framkant när det kommer till 

hållbarhetsarbete. De har hakat på denna trend, men ibland kan det vara lite svårt att 

genomföra allt då det är en mycket stor organisation. Hon menar dock att på grund av att det 

finns så mycket kontroller när det kommer till vissa delar, som för de ISO-certifieringar de 

har och även de kontroller läkemedelsverket utför, måste många åtgärder följas upp. Hon 

anser att det är svårt att svara på om det finns ett genuint intresse och om organisationen gör 

allt de kan, eftersom det är så många saker som redan nu måste åtgärdas.  

 

När det kommer till omorganisationen var det ett stort antal åtgärder de av nöden var tvungna 

att utföra för att ens kunna klara av att leverera ut till kund. Det handlar inte bara om praktiska 

åtgärder utan även om personalfrågorna som Mona beskriver. Eftersom hon inte vet hur de 

arbetade innan omorganisationen är det svårt för henne att urskilja om attityderna är genuina 

eller helt enkelt nödvändiga.  
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När det kommer till oetiska handlingar menar hon att det knappast är möjligt eftersom det 

utförs noggranna kontroller på alla möjliga sätt då det är ett läkemedelsföretag, i synnerhet när 

det kommer till hållbarhetsarbetet. Enligt Mona är arbete med hållbar utveckling något som 

ligger i tiden och hon anser att detta är något som är viktigt för intressenter. Det är 

betydelsefullt för företag att visa att de arbetar mot en hållbar utveckling och det är viktigt att 

visa vad de faktiskt gör för att kunna konkurrera och vara intressant för marknaden. Hon 

menar dock att det visserligen kan användas som ren och skär reklam, då det visar hur 

engagerade organisationen är i fråga. I vissa företag är det kanske många gånger endast ett 

spel för galleriet då åtgärderna många gånger rinner ut i sanden.  

 

Mona vill trots allt tro att hållbarhetsarbete är något som ska leda till förbättring. Hon vill tro 

att organisationer vill att det ska flyta på när det kommer till personalfrågor, men hon hoppas 

även att det ska göra skillnad när det kommer till miljön. Hållbarhetsutveckling är något man 

måste tänka på för miljöns skull. När jag frågar henne vad hållbar utveckling innebär för 

henne, menar hon att det första hon tänker på är miljö och våra kommande generationer. Men 

för att det ska gå att göra något åt detta krävs det att man vill utvecklas och hela tiden komma 

på nya sätt för att underlätta för miljön. Vidare handlar det naturligtvis om att människor ska 

må bra och att vi inte stressar så mycket så att vi blir sjuka. Det viktigaste är att vi ska må bra. 

Mona avslutar med att säga att hållbar utveckling inte ska vara för de ekonomiska vinsternas 

skull. 

 

4.2 Offentlig dokumentation 

 

Den offentliga dokumentationen har inhämtats från organisationernas hemsidor, vilket ska ge 

en överblick över hur de väljer att presentera information till intressenter. Det som 

undersöktes baserades även på de intervjuer jag utfört, vilket gjordes eftersom jag ansåg att 

det kan ge vissa indikationer till att det möjligtvis existerar ett gap mellan vad organisationer 

presenterar och vad som faktiskt görs 

4.2.1 Räddningstjänsten  

 

De offentliga styrdokumenten gällande hållbarhetsarbete som finns tillgängliga inom 

räddningstjänsten hittar jag på kommunens hemsida. Där finns dels en årsredovisning som 

inkluderar hållbarhetsredovisning och dels ett handlingsprogram på 20 sidor som detaljerat 

presenterar de åtgärder som utförs inom den organisationen. Hållbarhetsredovisningen ser 

något annorlunda ut då den tillhör den offentliga sektorn och inte drivs av vinst på samma sätt 

som ett annat bolag. Där menar organisationen att trygghet och säkerhet inom samhället 

snarare är det man strävar efter. De presenterar de åtgärder som ska återspegla kommunen 

som organisationen verkar i som attraktiv, vilket görs genom att utföra åtgärder som samhället 

efterfrågar.  

 

Organisationen använder sig av ett balanserat styrkort, en modifierad variant för att passa 

deras organisation på bästa sätt. De fyra perspektiv som inkluderas i deras styrkort är 

medborgare, medarbetare, utveckling och ekonomi. Modellen ska enligt årsredovisningen 

skapa ett helhetstänkande där organisationen står över verksamhetsmässiga egenintressen. De 

menar att styrning ska ske genom ett samspel och samförstånd inom organisationen. Oavsett 

var man i organisationen hör hemma ska samtliga parter sträva efter samma mål och visioner 

och arbeta mot dem med hjälp av samma strategier.  
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I årsredovisningen står det mycket om hur räddningstjänsten arbetar med förebyggande 

åtgärder. Ett exempel är att de lämnar upplysningar om att de arbetar med ett projekt med 

kontaminerad utrustning hos brandmännen. Det står ingenstans varför de har påbörjat detta 

projekt utan belyser endast att de är positiva förebyggande åtgärder de arbetar med och satsar 

på. I årsredovisningen framhävs huvudsakligen positiva händelser och det står mycket om 

förbättringar som utförs för en högre säkerhet för kommunens invånare. Räddningstjänsten 

har vid ett tillfälle mottagit pris från kommunen för god arbetsmiljö. 

 

De negativa delar som presenteras i årsredovisningen är sådana problem som exempelvis 

global uppvärmning, vilket är något som organisationen själv inte kan hållas helt ansvariga 

för, då det är ett problem som råder landet över. Detta är de större sämre aspekterna av 

organisationen som de själva väljer att presentera. Organisationen har inte en helt separat 

hållbarhetsredovisning utan väver samman det med årsredovisningen. De följer inga specifika 

normer eller riktlinjer utan använder sig helt av frivillig redovisning.  

 

Handlingsplanen är framställd av räddningstjänsten i kommunen och därefter fastställd av 

kommunfullmäktige. Handlingsplanen är mycket utförlig och innefattar bland annat mål, 

strategier, ansvarsfördelning, budget och uppföljning. Som komplement till 

handlingsprogrammet arbetar de även mycket med det balanserade styrkortet som årligen 

revideras.  

 

Sammanfattningsvis presenteras till stor del en väldigt positiv bild av organisationen. Det står 

mycket om de förebyggande åtgärder de utgör och mindre om brister som skett. Det är 

begränsat med information om negativa aspekter, det negativa som går att ta del av är frågor 

som behandlar global uppvärmning.  

 

4.2.1.1 Kompletterande dokumentation inom räddningstjänsten 

 

I organisationens hållbarhetsredovisning står det mycket om att de arbetar med 

kompetensutveckling och att inom organisationen främja kommunikation och diskussion 

mellan medarbetarna. De anser att det är mycket viktigt att uppmuntra till att de anställda har 

mod nog att komma med förslag till nya lösningar. De har påbörjat ett nytt ledningssystem för 

arbetsmiljö där de ska öka användningen av kontroller och uppföljning. De menar att de ska 

förnya och förbättra samt tydliggöra för ledarna gällande deras arbetsmiljöpolicy. Inom denna 

räddningstjänst använder de sig av ett balanserat styrkort. De kallar det balanserad styrning 

där de menar att deras verksamhet styrs med hänsyn till perspektiven medborgare, 

verksamhet, ekonomi och medarbetare.  

 

Antalet tillbuds- och avvikelserapporter har under det senaste året ökat, som enligt 

organisationen huvudsakligen kan innebära att det finns många olika brister inom 

räddningstjänsten. Enligt årsredovisningen poängteras att anställd och ledning har ett aktivt 

och nära samarbete för att den anställda ska tas hand om för att i tidigt skede uppfånga 

signaler som skulle indikera på ohälsa.  

 

Räddningstjänsten ser väldigt allvarligt på problematiken kring kontaminerad utrustning som 

brandmännen kommer i kontakt med. De menar att mänsklig livskvalitet och biologisk miljö 

måste främjas och tillvaratas. Den skadliga inverkan som uppstår till följd av uttryckningar 

och övningar måste minimeras. Detta innebär att de från och med nu kommer utföra 

kontinuerlig tvätt av larmklädsel, vilket kommer kosta mer och innebära mer slitage. I vissa 
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delar av Sverige har de köpt in tvättmaskiner speciellt gjorda för detta, och i övriga landet 

skickar de iväg kontaminerade larmställ till tvätterier. Vidare anser räddningstjänsten att det 

är mycket viktigt att fordon och maskiner med sämre avgasrensning ska bytas ut mot nya 

maskiner.  

 

Sammanfattningsvis går det att se att det pågår mycket åtgärder inom organisationen, det står 

inte tydligt varför åtgärder utförs men det går att ta del i vad som görs. Organisationen 

poängterar att de är under ständig utveckling för att arbeta mot ett mer hållbart samhälle, det 

är en mindre del negativa aspekter som återspeglas.  

 

4.2.2 Byggbranschen 

 

Den rapport företaget använder sig av för att presentera sitt hållbarhetsarbete är 44 sidor lång 

och innefattar mycket bilder av projekt organisationen utfört. Som ett genomgående tema i 

rapporten använder sig företaget av miljöfrågor. De berättar hur de kontinuerligt arbetar med 

miljöfrågor och att de har ISO- certifieringar. Där de presenterar sitt miljöarbete inleder de 

med att poängtera att det finns ett konstant krav från marknaden, där de förväntar sig att 

företaget arbetar mot en hållbar utveckling. De menar att det är av största vikt att de utförligt 

kan presentera vad de arbetar med och att de vidare kan presentera pålitlig dokumentation 

över hur de arbetar mot de krav som samhället ställer på dem.  

 

I sin presentation påpekar de att de har använt sig av modernisering i produktionen för att 

bidra till en bättre miljö och en högre lönsamhet. De redogör också att de arbetar med att 

energibesparing, avfallshantering, resursanvändning, källsortering, återanvändning och att 

minska miljöutsläpp. De menar att de med hjälp av sina ISO-certifieringar kan styrka att deras 

miljöstyrningssystem håller en internationell standard för bra miljöarbete och ligger i enlighet 

med den.  

 

När det handlar om arbetsmiljöcertifiering, menar de att på grund av att de är ett såpass 

riskutsatt företag är det viktigt att ständigt sträva efter att minska allvarliga arbetsmiljörisker 

genom att utveckla medarbetare och arbetsprocesser. Detta för att kontinuerligt försöka uppnå 

förbättringar. De riktlinjer de arbetar efter ska leda till att de uppfyller arbetsmiljökrav och 

miljölagar.  

 

4.2.3 Maskinbranschen 

 

På hemsidan ligger information om företagets ISO certifieringar där det står att de är 

certifierade inom kvalitet-, miljö- och arbetsledningssystem. När det kommer till 

hållbarhetsredovisningen finns där mycket information kring hur de följer dessa normer för att 

uppnå bästa kvalitet på arbetet. Det står även att de kontinuerligt arbetar med 

kompetensutveckling och miljöarbete. Ett mål de har är att uppnå myndigheters krav inom 

miljöutsläpp med god marginal genom att minska resursanvändning, energiförbrukning och 

avfallsmängd. De förklarar även att de arbetar med att uppmuntra dels kunder och dels 

anställda om att göra mer miljövänliga val.  

 

Företaget använder sig inte av några normer när det handlar om hur de presenterar sin 

hållbarhetsredovisning, utan presenterar i de åtgärder de utför när det kommer till hållbar 

utveckling inom bolaget och kortfattat hur de arbetar mot denna inriktning.  
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4.2.4 Läkemedelsbranschen 

 

Läkemedelsbranschen presenterar sitt hållbarhetsarbete inom GRI:s ramar. På hemsidan, 

innan man öppnar deras hållbarhetsredovisning, informerar de tydligt redan på hemsidan vad 

de arbetar med inom hållbar utveckling. De arbetar med hållbarhetsfrågor inom kvalitet, miljö 

och socialt ansvar. De presenterar även alla typer av certifieringar de har.  

 

Utöver informationen på hemsidan går det även att ta del av deras hållbarhetsredovisning, där 

det beskrivs mycket omfattande vad som förväntas av företaget och även att 

hållbarhetsutveckling är en marknadstrend som företaget måste ta hänsyn till. Här påpekar de 

i utvecklande termer att stort fokus läggs på att visa att de kontinuerligt arbetar mot hållbar 

utveckling inom alla delar. De presenterar det arbete de utför när det kommer till miljö, 

sociala frågor och kvalitetsfrågor. I sin hållbarhetsredovisning demonstrerar de utförligt hur 

den är utförd i enlighet med GRI:s riktlinjer och vidare kontrollerad av en auktoriserad 

revisor.   

 

När det handlar om den sociala aspekten menar de att kommunikation är mycket viktig, både 

intern och extern. De pratar om kontinuerlig utveckling när det kommer till sociala frågor och 

de visar att de är villiga att utvecklas till det bättre. De skriver om personalfrågor, 

kompetensutveckling, samhällsengagemang, jämställdhet med mera. De menar att denna typ 

av frågor är viktiga för att hålla god kvalitet och även för att uppnå lönsamhet inom företaget. 

Det är av största betydelse att personalen mår bra och bidrar med åsikter inom organisationen. 

Enligt företaget är det viktigt att se hållbarhetsarbete ur ett bredare perspektiv där alla faktorer 

som kan påverka detta inkluderas. När det kommer till hållbar utveckling är det ett omfattat 

projekt där de vill att det ska fungera på lång sikt genom att säkerställa att alla delar i 

organisationen fungerar på ett hållbart sätt. För dem handlar det om medarbetaransvar, etiska 

frågor, miljöhänsyn, mänskliga rättigheter och att faktiskt utföra något med hjälp av policyer 

och handlingsplaner. Nyckeln till framgångsrikt företagande är genom förståelse och 

kontinuerlig utveckling av hela värdekedjan.  

 

När det gäller den miljömässiga aspekten är det enligt redovisningen något de måste arbeta 

med för att inte förlora de rättigheter de har. De redogör för att de inte har mottagit några 

miljöpris under året eller några som helst utmärkelser när det kommer till hållbarhetsfrågor, å 

andra sidan har det inte heller fått någon kritik som kan anses vara negativ. Enligt företaget 

arbetar de kontinuerligt med miljöfrågor, de inte bara upprätthåller det arbete de har utan 

försöker enligt dem själva ständigt utvecklas genom att verkställa nya åtgärder, delvis genom 

att främja beteendeförändringar. De beskriver de mål de har och hur de lyckats uppnå dem. 

Vidare redogör de för hur miljöförändringar kan påverka ekonomin på ett positivt sätt för att 

visa kopplingen däremellan.  

 

Kvalitet inom den här branschen är givetvis av största vikt då det handlar om läkemedel. 

Denna kvalitet säkerställs av kontinuerliga kontroller av både läkemedelsverket och FDA. De 

har som ovan nämnt även certifieringar som säkerställer att de lever upp till de krav som ställs 

på dem. Att uppnå dessa krav handlar enligt företaget inte bara om att få behålla sitt 

produktionstillstånd, utan även om att faktiskt kunna säkerställa kvalitet, minska 

verksamhetsrisker och slutligen stärka sitt varumärke, vilket innebär en stark konkurrerande 

position på marknaden. 
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De har utfört en undersökning mot sina kunder för att få en uppfattning hur viktigt de anser att 

hållbarhetsarbete är och vilka förväntningar de har på företaget. Av de tillfrågade kunderna 

svarade 90 procent att arbete med hållbar utveckling är en viktig faktor när det kommer till 

val av leverantör, samtidigt hade två av tre svarat att de ansåg att företaget hade en stark 

position när det handlar om hållbarhetsarbete. Enligt företaget räcker inte det, det finns alltid 

möjlighet till förbättring när det kommer till hållbar utveckling. 
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5 Analys och diskussion 
 

Baserat på de intervjuer som utförts går det att urskilja att en viktig detalj som kommer fram 

under studiens gång är att hållbar utveckling har olika innebörd för olika personer och företag. 

Svaren som delges på samma intervjufrågor är aningen skilda, vilket kan antyda att det 

möjligtvis råder skilda meningar kring varför hållbarhetsredovisning används och på vilket 

sätt det bör användas. Genom att analysera företags egna hållbarhetsredovisningar samtidigt 

som jag intervjuat personer inblandade i hållbarhetsarbete, skapar jag förhoppningsvis 

möjlighet att urskilja om det råder en viss skillnad mellan vad företag säger sig göra och vad 

de faktiskt gör.  

 

5.1 Var, hur och varför redovisas hållbarhetsarbete? 

 

Resultaten påvisar att företag varierar i sina sätt att redovisa och styrka sitt hållbarhetsarbete. 

Precis som Villiers och Staden (2011) poängterar med hjälp av sin studie, presenteras även de 

undersökta företagens styrdokument på olika sätt. De offentliga dokument som går att ta del 

av genom att gå till företagens hemsidor ser mycket olika ut. Det finns dels separata 

hållbarhetsredovisningar och dels hållbarhetsredovisningar invävda i årsredovisningar. Utöver 

redovisningarna finns även handlingsplaner företagen ska följa och arbeta mot. Branscherna 

har som gemensam nämnare att de är riskutsatta och att det därmed finns ett behov av att följa 

policyer och riktlinjer. Enligt O’Donovan (2002) är rapporter som de här en del i den 

strategiska portföljen för att erhålla eller bibehålla legitimitet. Något som företagen är måna 

om att presentera är de olika certifieringar de har, möjligtvis för att återspegla en professionell 

organisation och därmed skapa legitimitet (DiMaggio & Powel 1983).  

 

De företag som väljer att presentera sitt hållbarhetsarbete via sin egen hemsida är enligt 

Villiers och Staden (2011) företag som står inför en kris när det kommer till dessa frågor. 

Väljer de istället att använda sig av årsredovisningarna för att presentera sitt hållbarhetsarbete 

görs det möjligtvis för att uppnå bättre legitimitet. De organisationer som undersökts utför 

sina presentationer på varierande sätt. Genom att utgå från Villiers och Stadens (2011) studie 

skulle det eventuellt gå att urskilja att företagen inom läkemedelsbranschen och 

räddningstjänsten är företag som möjligtvis använder sig av hållbarhetsarbete för att uppnå 

eller bevara legitimitet. Organisationerna inom bygg- och maskinbranschen lägger istället 

mycket tyngd på att direkt på sin hemsida framhäva hur de arbetar. Jämförs detta med 

intervjuerna med företagen verkar dock teorin om orsaken till varför de väljer att redovisa 

genom olika informationskanaler i dessa fall inte vara en avgörande indikator.  

 

Enligt Patten (2002) väljer de som presterar sämre när det kommer till hållbarhetsarbete att 

mer omfattande presentera vilka åtgärder de utför. Enligt Dye (1985) verkar det snarare vara 

företag som presterar bättre som väljer att presentera mer utförligt för att differentiera sig från 

de som presterar sämre. Enligt honom använder sig företag gärna av ramverk som GRI på 

grund av att de anses vara objektiva, vilket innebär att de är svåra att anammas av företag som 

presterar dåligt. Baserat på den intervju jag utförde med Mona från läkemedelsbranschen 

verkar sambandet snarare stämma mer ihop med det fenomen Dye (1985) hänvisar till. De 

använder sig av GRI:s ramverk och de presenterar mycket utförligt vad de gör, och genom att 

ta del av intervjun verkar hållbar utveckling vara något som organisationen genomgående 

arbetar mot. Baserat på den inriktning som Patten (2002) har kan det istället argumenteras för 

att läkemedelsbranschen utsätter miljön för mycket negativ påfrestning, vilket kan innebära 
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att de väger upp sina handlingar genom att presentera en omfattande redovisning. Cytostatika 

bidrar med en mycket negativ påverkan på miljön, men kan uppfattas vara en nödvändig 

produkt som inte kan uteslutas i produktionen. På grund av karaktären av 

läkemedelsbranschen kommer möjligtvis företaget många gånger behöva utföra handlingar 

som inte alltid är för miljöns bästa, men möjligtvis istället för samhällets bästa. 

  

Det som kan diskuteras är huruvida de åtgärder som läkemedelsbranschen utför är de som 

räknas som negativa eller om negativa handlingar snarare är sådana som organisationer väljer 

att göra, trots att de inte måste. Att medvetet ignorera problematiken kring kontaminerad 

utrustning och bilar med skadliga avgasutsläpp under en längre tid är något som skulle kunna 

betraktas som negativa handlingar när det kommer till hållbar utveckling. Enligt Tommy är 

dessa processer något som organisationen hade kunnat ta på allvar mycket tidigare, men 

undvikit på grund av för stora kostnader. Läkemedelsbranschen påverkar visserligen miljön 

negativt och kan i enlighet med Pattens (2002) studie vara en anledning till deras omfattande 

hållbarhetsredovisning. Det som eventuellt kan diskuteras är vad som faktiskt räknas som 

negativa handlingar, om det är de som oundvikligt påverkar miljön eller är det de som 

medvetet utförs på grund av att åtgärder kostar för mycket. Clarkson et al. (2008) stödjer Dyes 

(1985) teori om att det snarare råder ett positivt samband mellan prestation och hur utförligt 

företag väljer att presentera de aktiviteter som utför.  

 

5.2 Att redovisa strategiskt 

 

På flertalet punkter i den här studien går det att hänvisa till legitimitetsteorin, eftersom den 

behandlar problematiken kring hur företag ständigt försöker bli en del av det sociala kontrakt 

som råder (Deegan & Unerman 2011). Enligt Dowling och Pfeffer (1975) är organisationers 

överlevnad beroende av legitimitet, då den behövs för att kunna konkurrera på marknaden. 

För att företag ska kunna konkurrera på marknaden, behöver de numera anpassa sig efter de 

sociala normer som ständigt modifieras och samhällets aktuella förväntningar (Deegan & 

Unerman 2011). Företaget inom byggbranschen beskriver inledande i sin 

hållbarhetsredovisning vikten av att följa marknadens förväntningar och hur viktigt det är att 

anpassa sig till de samhällstrender som råder. Även företaget inom läkemedelsbranschen 

hänvisar till samhällets förväntningar i sin hållbarhetsredovisning.  

 

Genom att hänvisa till det sociala kontraktet går det att undersöka huruvida de företag som 

undersökts faktiskt uppfyller det eller om där möjligtvis finns en legitimeringslucka (Deegan 

& Unerman 2011). På flera ställen i den här studien går det i de undersökta fallen att urskilja 

att det till viss del existerar en viss lucka där de påstår sig göra någonting men i själva verket 

gör något annat. Genom att strategiskt undanhålla viss information går det att även undvika 

problematiken med proprietary cost (Wagenhofer 1990). 

 

5.2.1 Att undvika proprietary cost 

 

När det handlar om miljöarbetet som räddningstjänsterna arbetar med, går det att även här 

urskilja ett visst legitimeringsgap. I sin hållbarhetsredovisning menar de att problematiken när 

det gäller kontaminerad utrustning och gamla fordon som förstör miljön är frågor som 

prioriteras. Enligt intervjuerna verkar det snarare varit något man länge ignorerat och till slut 

tagit tag i då det blivit oundvikligt. Tommy menar att det är någonting som borde åtgärdats för 

längesedan, eftersom skyddsutrustningen är mycket giftig, men är något man inte tagit på 
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allvar då det är något som verkar kosta för mycket. Nu kan organisationen ha blivit tvungen 

att utföra åtgärder innan risken att det uppmärksammas blir för stor. När risken uppstod för att 

denna negativa information skulle kunna spridas vidare ut till allmänheten, blev 

problematiken plötsligt av stor betydelse. När det handlar om att undvika proprietary cost 

gäller det att redovisa strategiskt för att undvika vissa konsekvenser (Wagenhofer 1990).  

 

Baserat på artikeln skriven av Verrecchia (1983) sker problemet med ofullständig presentation 

till följd av fenomenet med proprietary cost. Det som måste övervägas när det kommer till att 

undvika proprietary cost är enligt Wagenhofer (1990) att det måste identifieras ett slags 

jämviktsläge. Om negativa aspekter undanhålls går det att undvika förlorad legitimitet. 

Försämrad legitimitet kan leda till flertalet konsekvenser för organisationer. Kommer det 

däremot fram att det finns indikationer till att företag undanhåller information kan även det 

leda till stora konsekvenser. Om företaget väljer att försöka framhäva de positiva aspekterna 

bör de ha i åtanke att konkurrenter kan komma att reagera på det genom att försöka förbättra 

sin egen organisation. Positiv information kan leda till ett högre marknadspris men det kan 

även leda till ökad konkurrens, som i längden kan leda till påverkan på lönsamheten. Om 

räddningstjänsten hade fortsatt undvika att informera samhället om den kontaminerade 

utrustningen hade det i slutändan eventuellt kunnat leda till större konsekvenser, speciellt om 

det skulle komma fram att det fanns en medvetenhet om problematiken.   

 

Företaget inom läkemedelsbranschen har en väldigt omfattande hållbarhetsredovisning. De 

ger redan på hemsidan en bred överblick av vad de jobbar med, därefter presenteras det mer 

utförligt på hemsidan. De redogör för sitt hållbarhetsarbete inom GRI:s riktlinjer, vilket enligt 

Clarksson et al. (2008) kan ge intressenter information om företags genuina engagemang. På 

grund av att det är ett läkemedelsföretag som granskas dels av läkemedelsverket och dels av 

FDA, finns det krav att de följer upp vissa delar av sitt arbete inom miljömässiga, personal- 

och kvalitetsfrågor. De nämner i sin redovisning att de inte har mottagit några utmärkelser 

eller priser för bra hållbarhetsarbete det senaste året, vilket eventuellt inte är något som de 

måste presentera men som de väljer att dela med sig av. Utöver de delar som de måste följa 

upp presenterar de även väldigt utförligt hur de arbetar med hela värdekedjan för att jobba 

mot en hållbar utveckling. Baserat på denna redovisning verkar det inte finnas mycket till 

dold information, den kan snarare uppfattas som mycket transparent och informationsgivande. 

 

Jämförs organisationens hållbarhetsredovisning med informationen Mona delar med sig av 

under intervjun verkar företaget till stor del kunna anses vara accountable för sitt 

hållbarhetsarbete (Gray et al. 1996). Där det däremot kan uppstå vissa tveksamheter är när det 

kommer till personalfrågor, dock verkar det vara något de faktiskt försöker åtgärda med hjälp 

av flertalet processer. De presenterar inte problematiken kring dessa frågor i 

hållbarhetsredovisningen, men de ignorerar den inte heller. De väljer att undvika att 

presentera delar som skulle kunna leda till viss proprietary cost. Det går att urskilja att 

redovisningen till viss del används på ett strategiskt vis (Wagenhofer 1990).  

 

5.2.2 Konsten att förflytta fokus med hjälp kommunikation 

 

Med hjälp av studiens resultat går det att uppfatta att undersökta organisationer i första hand 

prioriterar att lösa uppenbara brister som lätt kan upptäckas av omvärlden. Enligt Woodward 

et al. (1996) är legitimitet en resurs som kan påverkas med olika delgivningsstrategier. Inom 

dessa företag verkar det gå att finna vissa kryphål, trots att arbetsprocesser kontrolleras med 

hjälp av regler och rapporter. Företag kan med hjälp av kommunikation avleda 
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uppmärksamheten från misstag de utför och välja att presentera det som gynnar dem själva 

(Dowling & Pfeffer 1975). Genom att använda sig av GRI:s riktlinjer kan exempelvis 

företaget inom läkemedelsbranschen skapa en trovärdig bild över att det som sägs är relevant. 

 

En legitimeringslucka som går att urskilja i företaget från maskinbranschen är att de är 

certifierade för att ha god arbetsmiljö som innefattar arbete med personalfrågor. 

Uppenbarligen är det enligt Emma något som inte följs. Enligt henne har företaget ett stort 

behov av att förmedla en viss image. Det är viktigt att de tydligt visar hur de arbetar med 

miljö- och kvalitetsfrågor. Eftersom företagets certifieringar intygar att de kontinuerligt 

arbetar med personalfrågor och andra sociala frågor kan de externt kommunicera en mycket 

bra bild av det, internt verkar det däremot finnas stora brister. På grund av detta tydliga 

legitimeringsgap går det att ifrågasätta användandet av presentationerna av företags 

hållbarhetsarbete, huruvida det endast används som ett sätt att uppnå legitimitet och en bra 

image. Inom organisationen verkar det inte finnas något större genuint engagemang när det 

kommer till personalfrågor och säker arbetsmiljö. Det som tidigare studier poängterar är att 

företag strävar efter att uppnå legitimitet, men att legitimitet är en resurs som kan påverkas 

och manipuleras, med hjälp av exempelvis kommunikation (Woodward et al. 1996). Det 

företag kan göra är att avleda intressenter med positiv information, eller helt enkelt 

undanhålla viss information som kan leda till sämre legitimitet.  

 

Vid hållbarhetsredovisning tycks räddningstjänsten prioritera att presentera de aktiviteter som 

redan följs upp. De negativa aspekter som väljs att presenteras är de som behandlar global 

uppvärmning, vilket är en aspekt som kan kopplas till landsomfattande brister. Eftersom den 

globala uppvärmningen inte är något som räddningstjänsten själv kan åtgärda, utan endast 

arbeta med att förbättra, innebär det att de kan presentera informationen utan att faktiskt hållas 

helt ansvariga för den. De perspektiv organisationen väljer att framhäva kan eventuellt skapa 

möjlighet att överskugga sitt eget tillkortakommanden som råder inom organisationen 

(Dowling & Pfeffer 1975). De väljer att i sin redovisning exkludera de delar som inte följs 

upp eller som eventuellt skulle behöva utarbetas mer. Det enda som går att urskilja genom att 

läsa mycket noga är att de indikerar att det finns möjliga brister i styrningen och de redogör 

för att de behöver arbeta mer med att utveckla personalfrågor, vilket av intervjuerna att döma 

är något det verkar finnas behov av.  

 

Ett exempel där det går att se hur kommunikation används som ett sätt att legitimera sig på är 

att räddningstjänsten i sin årsredovisning framhäver att de vid ett tillfälle mottagit ett pris från 

kommunen för god arbetsmiljö, vilket kan anses vara ett sätt att förbättra legitimitet. Här 

används ord som pris och god arbetsmiljö, vilket kan låta mycket bra, dock är sanningen att 

det är ett internt pris som kommunen som organisationen verkar i själva har skapat. Priset ger 

egentligen inte någon som helst jämförbarhet mellan andra organisationer i samma bransch, 

utan kan baserat på Dowlings och Pfeffers (1975) studie betraktas som ett sätt av 

organisationen att manipulera språket för att skapa legitimitet  

 

5.3 Isomorfi eller frikoppling? 

 

I den offentliga dokumentation som undersökts går det att identifiera flertalet handlingsplaner 

och certifieringar företagen har. Det som kan diskuteras är om dessa handlingsplaner och 

certifieringar faktiskt är något som institutionaliseras eller om det råder en viss frikoppling 

inom organisationerna (Deegan & Unerman 2011). Det som synliggörs i studien är att 

organisationerna gärna vill presentera för omvärlden att de faktiskt följer dessa riktlinjer, det 
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är ett tillvägagångssätt att med hjälp av normativ isomorfi legitimera sin verksamhet på 

(DiMaggio & Powell 1983).  

 

I sin redovisning presenterar organisationerna inom räddningstjänsten att de använder sig av 

balanserade styrkort, vilket enligt Nilsson och Olve (2013) ska främja kommunikation och 

deltagande från de anställda inom organisationen. Räddningstjänsten menar i sin redovisning 

att balanserad styrning visar på att de står över verksamhetsmässiga intressen. De vill att de 

anställda ska ha mod nog att kunna ge förslag till förbättringar inom organisationen. När det 

kommer till intern kommunikation anser både Tommy och Peter att detta är precis motsatsen 

till verkligheten. Baserat på Peters intervju finns ett ointresse när anställda bidrar med 

synpunkter och enligt Tommy råder ett näst intill destruktivt beteende där det går att 

ifrågasätta om ledningen faktiskt försöker skapa bristande engagemang och likgiltighet hos de 

anställda för att slippa obekväma åsikter. 

 

Vid flertalet tillfällen i den offentliga dokumentationen beskriver respektive räddningstjänst 

att de kontinuerligt arbetar för att främja diskussioner och samarbete mellan alla anställda. 

Det som Tommy och Peter dock menar på är att medarbetares synpunkter gällande 

organisationen inte är något som ledningen vill ha något att göra med. Tommy menar även att 

de som är anställda inte har något större engagemang, men han anser att det är till följd av 

förminskning av deras åsikter. För att det balanserade styrkortet ska göra någon som helst 

nytta, krävs att det finns ett engagemang hos de anställda, vilket även ska efterfrågas och 

främjas av ledningen (Nilsson & Olve 2013). Används styrmedlet på rätt sätt, med förståelse 

kring att det handlar om långsiktigt arbete, kan det möjligtvis kunna leda till förbättring inom 

organisationer.  

 

Det balanserade styrkortet är enligt Nilsson och Olve (2103) något som används mycket i 

organisationer inom offentlig sektor, vilket även verkar stämma i organisationerna inom 

räddningstjänsten som undersökt. Det som däremot går att reflektera över är om det finns ett 

visst tryck från omvärlden där företag inom offentlig sektor förväntas använda sig av detta 

styrmedel. Det går att med hjälp av institutionellteorin att i dessa organisationer uppfatta en 

slags isomorfi där de anpassar sig till en institutionell praktik när det kommer till anammandet 

av denna styrningsmetod (Dillard et al. 2004). Baserat på de resultat som tagits del av, 

ifrågasätts om det balanserade styrkortet används av räddningstjänsten på grund av att de 

förväntas göra det. Redogörelse av denna arbetsmetod kan skapa legitimitet för 

organisationer, då det framställs som att de prioriterar personalfrågor och andra sociala frågor. 

Det går dock att urskilja att det råder viss frikoppling när det kommer till denna 

institutionalisering av praktik, då deras redogörelse kring aktiviteter inte verkar stämma 

överens med det som utförs i verkligheten (Deegan & Unerman 2011).  

 

Företaget som verkar inom maskinbranschen presenterar mindre utförligt vad de gör för att 

uppnå en hållbar utveckling, utan prioriterar att redovisa de certifieringar de lyckats få. De 

måste följa vissa riktlinjer för att inte förlora kunder och ha möjlighet att konkurrera på 

marknaden. Det är viktigt för organisationer att följa samhällets förväntningar då deras 

överlevnad är beroende av legitimitet (Dowling & Pfeffer 1975; O’Donovan 2002). 

Organisationen inom maskinbranschen är helt och hållet beroende av att de utför de åtgärder 

som förväntas av dem, och att de styrdokument företaget använder sig av följs upp till den del 

som krävs. De framställer sig själva på ett positivt sätt för att externt ge intrycket av att det är 

ett professionellt företag. Till viss del går det urskilja en normativ isomorfi (DiMaggio & 

Powell 1983). Den normativa isomorfin verkar vara relativt genomgående inom samtliga 

organisationer som undersökts. Inom dessa organisationer finns höga krav på att de ska utföra 



 

 - 39 - 

åtgärder på vissa specifika sätt. Det verkar dock många gånger vara så att när det går att ana 

en viss institutionalisering, kan man också ställa sig frågan om det råder frikoppling.  

 

Enligt Nina är företaget som verkar inom byggbranschen väldigt medvetna om den trend som 

råder i samhället och de visar att de är måna om att följa samhällets förväntningar. Enligt 

henne är det betydelsefullt för att företaget ska kunna konkurrera på marknaden. Om företaget 

inte skulle kunna anpassa sig skulle de ha svårt att följa samhällets förväntningar (Deegan & 

Unerman 2011). Baserat på intervjun går det urskilja att det finns ett genuint intresse att vara 

delaktig i det som sker i omvärlden, vilket kan leda till ifrågasättande om det faktiskt finns ett 

genuint intresse att arbeta med hållbar utveckling eller om det görs för företagets lönsamhet. 

Eftersom de visar hur viktigt det är att följa marknadens förväntningar kan det möjligtvis 

mestadels handla om viljan att anpassa sig. 

  

5.4 Samhällsnytta eller egennytta? 

5.4.1 Vinstfråga vid val av intressant intressent? 

 

Intressentteorin handlar om organisationers interaktion med intressenter (Deegan & Unerman 

2011). Enligt Clarkson (1995) finns två typer av intressenter: primära och sekundära. Vidare 

finns två grenar av intressentteorin, den etiska och positiva. Den positiva är enligt Bailey et al. 

(2000) mer managementinriktad och förklarar varför företag väljer att lägga mer vikt vid vad 

vissa intressenter efterfrågar. Baserat på den etiska grenen ska primära och sekundära 

intressenter inte särskiljas, alla ska behandlas likvärdigt (Hasnas 1998). Företag har enligt 

denna gren ett redovisningsansvar gentemot samtliga intressenter. I artikeln skriven av 

Nyquist (2003) jämför hon hur tre nordiska länder väljer att lagstadga redovisning av 

hållbarhetsarbete. I Sverige och Norge ska den presenteras på ett mer formellt sätt än i 

Danmark, där den ska presenteras i mer vardagsspråk för att hela samhället enkelt ska kunna 

ta del av den. I Sverige och Norge ska hållbarhetsredovisningen finnas mer lättillgänglig för 

aktieägare och investerare, vilket är något som verkar gynna företaget då det är de som bidrar 

med kapital. I hennes studie går det möjligen att urskilja att det är viktigt att ta hänsyn till 

samhället och dess värderingar, men i slutändan verkar trots allt vissa intressenter vara 

viktigare för företag att ta hänsyn till.  

 

Under intervjun nämner Nina att företaget i byggbranschen har ett väldigt stort kundfokus. 

Det hållbarhetsarbete de huvudsakligen utför är det som kunden direkt efterfrågar. Enligt 

henne är ekonomiska åtgärder relevanta för att få organisationen att gå runt, och för att skapa 

omsättning måste de anpassa sig till sina kunder. Både i hållbarhetsredovisningen och under 

intervjun poängteras att det är av största vikt att företaget visar marknaden att de är 

engagerade i hållbarhetsarbete. Eftersom kunderna, baserat på intervjun, kan anses vara 

företagets huvudsakliga intressent anpassar de valet av hållbarhetsarbete och valet av 

redovisning för att behaga dem. Den rapport företaget använder sig av för att redovisa sitt 

hållbarhetsarbete kan anses vara något av ett reklamblad. De intressenter som väljer att ta del 

av informationen blir väldigt utsatta för marknadsföring. Här går möjligtvis att urskilja hur 

företaget valt att använda sig av sin hållbarhetsredovisning i ett visst vinstsyfte.  

 

Den positiva grenen av intressentteorin förklaras varför företag väljer att mer ta hänsyn till 

primära intressenter (Bailey et al. 2000). Enligt den etiska och normativa grenen är det inte 

hur det bör gå till. Det verkar däremot som att hållbarhetsredovisningar, som är riktade till 

primära intressenter och skrivna med hänsyn till finansiella frågor, är de redovisningar som 
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företag kan dra mest nytta av (Nyquist 2003). Kanske kan de tillvägagångssätt som företag på 

något sätt kan dra mest nytta av, anses vara de som de faktiskt väljer att använda sig av. Vid 

val av intressant intressent går det möjligtvis att urskilja fenomenet med att individer i 

slutändan drivs av att maximera sitt eget välstånd och drivs av egennytta (Deegan & Unerman 

2011).  

  

5.4.2 Kan reglering skydda samhället? 

 

Att individer i samhället drivs av egennytta och att ständigt sträva efter att maximera sitt 

välstånd är en utgångspunkt i PAT (Deegan & Unerman 2011). Detta fenomen kan enligt 

Watts och Zimmerman (1986) bidra till att förutsäga företags val av redovisningsmetoder. Om 

hänsyn tas till PAT i sammanhanget skulle det kunna leda till ytterligare anledning att 

ifrågasätta användandet av hållbarhetsredovisning. Kopplas teorin samman med 

hållbarhetsredovisning skulle det möjligtvis ifrågasätta huruvida denna redovisningstyp 

endast används som ett verktyg för att uppnå något för egen vinning, vilket skulle kunna vara 

att skapa legitimitet eller en förbättrad image. Det finns möjligtvis något för företag att få ut 

genom att presentera denna typ av rapport, eventuellt är det inte för samhällets bästa. Många 

har kritiserat synsättet PAT framställer, då det i princip innebär att alla handlingar har en 

baktanke (Gray et al. 1996).   

 

Det som istället Public interest theory gör är att förklara hur orättvist och egennyttigt 

handlande går att förhindra (Posner 1974). Teorin beskriver hur reglering kan bidra till att 

skydda samhället. Skulle det däremot, som PAT utgår från, stämma att individer drivs av att 

maximera egennytta fallerar teorin något. Public interest theory menar att reglering av 

redovisning förhindrar att det uppstår asymmetrisk information. Mobus (2005) anser att 

reglering möjligtvis kan leda till att de-legitimera de företag som använder frivillig 

redovisning på ett strategiskt vis. Det som däremot Fallan och Fallan (2009) menar är att det 

enda reglering kan bidra till är att säkerställa att företagen redovisar det som krävs av dem. 

Författarna anser även att intressenters behov ändras och att företagen själva frivilligt måste 

anpassa sig. Även om det skulle vara så att reglerad redovisning faktiskt bidrar till förbättring 

kommer det krävas att rapporteringen följs upp, annars försvinner motivationen att redovisa 

för hållbarhetsarbete.  

 

När det kommer till organisationerna som undersökts, finns där ett stort intresse att visa att de 

är certifierade på olika vis. Genom att uppvisa certifieringar finns möjlighet att visa 

omgivningen att det som presenteras faktiskt stämmer (O’Donovan 2002). Det finns behov för 

företagen att skydda sig bakom dokument för att visa omgivningen att de följer det som de 

förväntas göra. Åtgärderna blir då av största vikt, då företagen verkligen är beroende av dem. 

Alvesson (2014) menar dock att det finns risk att motivationen att undvika att göra fel blir 

större än motivationen att skapa förbättringar.  

 

I räddningstjänsternas hållbarhetsredovisningar presenteras flertalet åtgärder. Åtgärderna följs 

vidare upp till den grad som krävs, för att inte leda till omfattande konsekvenser för 

organisationen. Det som respondenterna menar är att arrangemangen endast är ett sätt för 

organisationen att förbli skyddad och hålla ryggen fri. Peter anser precis som Alvesson (2014) 

att regler begränsar handlingsförmågan och möjligheten att utvecklas. Detta sammanhang kan 

kopplas samman med Public interest theory för att undersöka huruvida reglering skapar ett 

skydd på det sätt som teorin syftar till, eller om det snarare begränsar företag att bli så bra de 

skulle kunna vara. Enligt Public interest theory påpekas att de regler och ramverk kring hur 
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redovisning bör presenteras ska vara gynnande för samhället (Posner 1974). Detta kan 

möjligtvis vara beroende på vilken typ av dokumentation det handlar om.  Enligt Deegan och 

Unerman (2011) hänvisar teorin oftast till finansiella rapporter som styrs med många regler 

och normer för att skapa ett bättre informationsflöde. Än så länge kopplas inte teorin på 

samma sätt till hållbarhetsredovisningen, möjligtvis är den inte tillämplig på samma sätt där. 

Det råder enligt Mobus (2005) skilda meningar över om regler och normer inom 

hållbarhetsredovisning kan skydda samhället från företagens vinkling.  

 

Tvingande isomorfi innebär att påtryckningar från både samhället och även andra 

organisationer ska kunna driva organisationer mot ett samförstånd (DiMaggio & Powel 1983). 

Carpenter och Feroz (2001) anser att tvingande isomorfi har varit en bidragande faktor i 

skapandet av exempelvis redovisningsstandarder. På grund av att hållbarhetsredovisning är 

nära kopplat till vad samhället förväntar sig finns däremot ett behov för företag att ha 

möjlighet att snabbt kunna anpassa sig (Fallan & Fallan 2009). Om företag kan vara flexibla 

så finns möjlighet för dem att vara delaktiga i de omvärldsförändringar som sker. Dowling 

och Pfeffer (1975) menar att det legala systemet anpassar sig långsamt till förändringar i 

samhällets värderingar och normer. Eftersom sociala normer inte har samma konsistens finns 

därmed en viss bristande korrelation mellan det sociala kontraktet och det legala systemet.  

 

Hållbarhetsutveckling brukar enligt Gray (2010) många gånger kopplas samman med miljö 

och samhälle, men samtliga intervjuer ledde till viss del till personalfrågor. Enligt de 

respondenter som intervjuades verkar det finnas ett stort behov av att man tar hänsyn till 

personalfrågor när det handlar om hållbarhetsarbete. Detta skulle kunna indikera till att det 

sker en förändring i samhällets förväntningar för att företag ska uppfylla det sociala 

kontraktet. Vid en förändring av det sociala kontraktet skapas en risk att det uppstår en 

legitimeringslucka (Deegan & Unerman 2011). För att företag ska ha möjlighet att anpassa sig 

efter denna förändring bör de ha möjlighet att vara anpassningsbara, vilket innebär att de inte 

kan vara för bundna vid regler och ramverk för att faktiskt kunna åtgärda de brister som råder 

inom hållbarhetsfrågorna (Fallan & Fallan 2009). 

Företaget inom maskinbranschen kan uppfattas att informellt använda sig av reglerad 

redovisning. Det finns ett krav att de måste kunna styrka att de följer det som förväntas av 

dem och det kontrolleras att de levererar när det kommer till miljö-, personal- och 

kvalitetsfrågor. Det som kan diskuteras är huruvida dessa kontroller bidrar för att de ska 

arbeta på ett hållbart vis. Baserat på intervjun med Emma verkar det finnas stora brister inom 

organisationen. Enligt Mobus (2005) kvarstår möjligtvis problematiken kring strategisk 

redovisning även om där finns ramverk och regler för att styra den. Det tycks som att 

maskinföretaget är mycket medvetna om vad som går att kontrollera, samtidigt som de är 

mycket medvetna om vad som inte går att kontrollera. Trots att det existerar viss reglering 

inom denna organisation verkar det, baserat på intervjun, ändå finnas sätt att manipulera det 

som presenteras. 

 

Det som reglering kan bidra till är enligt Nyquist (2003) att en minimumgräns av redovisning 

uppfylls. Frivillig redovisning bidrar inte alltid till att redovisa det mest väsentliga, utan 

återspeglar huvudsakligen en positiv bild av företaget. Det som författaren vidare menar i sin 

studie är däremot att det finns indikationer till att företag utan lagkrav trots allt kan känna sig 

manade att utförligt redovisa för sitt hållbarhetsarbete då de vill försäkra omvärlden om att de 

är legitima. Enligt Gray et al. (1996) är rapportering något som ska förväntas drivas, inte 

efterfrågas. Det ska drivas av ansvar, inte skyldighet. 
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6 Slutsatser  

6.1 Slutdiskussion 

 

Anledningen till valet av att studera hållbarhetsredovisning på detta sätt är på grund av att jag 

många gånger ifrågasatt om arbete med hållbarhetsutveckling verkligen är något som genuint 

utförs i organisationer, eller om det endast är ett spel för galleriet för att uppnå legitimitet. 

Syftet med studien är att ifrågasätta huruvida hållbarhetsredovisning är redovisning för 

hållbarhet eller om det används som ett legitimeringsverktyg. Jag har genom hela studien 

reflekterat över om det möjligen finns ett glapp mellan vad företag säger sig göra och vad de 

faktiskt gör. Används hållbarhetsredovisning som ett slags verktyg för att uppnå legitimitet 

eller finns där faktiskt ett genuint engagemang när det kommer till hållbar utveckling?  

 

Rapportering handlar dels om att ta ansvar för de problem som råder och dels om att åtgärda 

dem. Det som krävs av organisationer är förståelse för att det råder en skillnad mellan att 

identifiera ett problem som väsentligt och att göra något åt det. Inom undersökta 

organisationer verkar det råda en viss normativ isomorfi där de många gånger väljer att 

använda sig av hjälpmedel som kan framställa sina organisationer på ett visst sätt. Företag kan 

genom att poängtera att de har olika certifieringar eller att de följer ramverk, visa att de 

anammar accepterade styrmedel. Frågan som däremot uppkommer är om det faktiskt är något 

som institutionaliseras eller om det existerar frikoppling mellan det som redovisas och vad 

som utförs.  

 

Visserligen ser företag till stor del till att följa de riktlinjer som regler och normer sätter på 

dem, men en iakttagelse jag gör är att när hållbarhetsredovisning blir reglerad verkar till viss 

del innovationsförmågan försvinna. När det finns dokument som tvingar företag till ett visst 

beteende kan de i princip luta sig tillbaka och bara se till att göra det som krävs. Den 

uppfattning jag fått under studiens gång är att om vi människor inte blir tillsagda vad vi måste 

göra, så blir vi så småningom tvungna att själva börja reflektera för att kunna lösa de problem 

vi står inför. De resultat jag fått fram påvisar att reglering kan leda till att handlingsförmågan 

faller bort. Om redovisning ska ha möjlighet att drivas av ansvar och inte skyldighet, kan vi 

inte skapa skyldighet genom reglering. 

 

Trots att det till viss del existerar reglering inom undersökta organisationer verkar det ändå 

finnas sätt att manipulera det som presenteras, vilket kan leda till vidare diskussion huruvida 

det är den frivilliga redovisningen som är problemet. Jag tycker mig se att företag många 

gånger verkar använda frivillig redovisning för egen vinning men som tidigare forskning 

poängterat, verkar det vara svårt att få redovisning av hållbarhetsarbete till att förbättras på 

något annat sätt. Det tyder på svårigheter över att sammanställa ett tillämpligt gemensamt 

verktyg när det kommer till denna typ av redovisning. Trots bristande ramverk verkar det 

ändå finnas något annat som driver företag till att vilja dela med sig till omgivningen vad de 

gör och hur de gör. Även om företag använder frivillig redovisning som ett 

legitimeringsverktyg, bör det finnas i åtanke att den frivilliga rapporteringen trots allt är något 

som företag använder sig av, trots att de inte måste.  

 

För att en finansiell rapport ska uppfattas som systematisk, krävs det att innehållet är tekniskt. 

Eftersom det endast finns få normer som kan bidra till att styra hållbarhetsredovisningen kan 

den många gånger innehålla mycket text, vilket innebär att den fortfarande kan uppfattas som 

något osystematisk. Det är svårt att finna en lösning på detta problem då jag anser att 

jämförbarhet mellan företag som använder sig av hållbarhetsredovisning är väsentligt och jag 
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bedömer att relevant jämförbarhet endast kan uppnås genom objektivitet. Å andra sidan är det 

svårt med genomgående jämförbarhet, eftersom varje organisation har olika prioriteringar när 

det kommer till samhällsfrågor. Denna skillnad i prioritering kan möjligtvis leda till 

nytänkande och en benägenhet att utvecklas och förbättras. Om hållbarhetsredovisningen ska 

kunna utföras till förmån för samhället, bör det tas i beaktande att regler möjligtvis påverkar 

innehållet. Det bör även övervägas om det eventuellt finns en risk att regler begränsar 

anpassningsmöjligheter företaget numera har, som hade kunnat gynna samhället. 

 

Innan jag påbörjade undersökningen, ansåg jag att det fanns ett behov av tydligare och mer 

omfattande regler inom hållbarhetsredovisningen, för att kunna göra den mer systematisk. 

Under arbetets gång har jag dock insett att systematisk redovisningen kanske inte alltid är det 

rätta svaret, det finns en möjlig risk att engagemanget begränsas och att moralen inom arbetet 

försvinner. Eftersom det verkar finnas en viss brist vid kontroller över huruvida 

redovisningarna följs upp ligger kanske inte lösningen i just reglering och kontroller. Genom 

analysen har jag kunnat urskilja att reglering endast verkar leda till att en viss minimumnivå 

av information redovisas. Det som reglering kan bidra till är att få organisationer att till viss 

del dra sitt strå i stacken, dock verkar gränsen för utvecklande hållbarhetsarbete gå vid just 

denna typ av kontroll.  

 

För att det ska finnas accountability bakom hållbarhetsredovisning anser jag att det måste 

finnas ett genuint intresse för det som ska utföras. Genuint engagemang är inte något som kan 

tvingas fram, då skulle det ju inte vara genuint. Förväntningar från samhället kan inte heller 

tvinga fram ett intresse, men däremot en eventuell medvetenhet. Det som kan reflekteras över 

är hur ett genuint engagemang kan främjas. Möjligtvis krävs mer kunskap och utbildning när 

det kommer till dessa frågor. Om vi glömmer bort att diskutera varför vi utför de åtgärder vi 

gör, finns risken att vi går miste om förståelsen kring varför dessa handlingar bör göras. Ett 

intresse kan inte tvingas fram med hjälp av reglering utan är något som i slutändan måste 

komma från företagen själva.  

 

Innan förändring hos organisationer försöker skapas, kan det möjligen ligga ett behov i att 

först skapa medvetenhet. Om företag tvingas till att förändra sitt beteende kan det eventuellt 

skapas en slags motvillighet, vilket innebär att det uppstår bristande handlingsförmåga som 

förhindrar utveckling. Det jag reflekterar över är hur genuin förbättring kan skapas när det 

kommer till att följa upp hållbarhetsredovisning. Baserat på den här studien överväger jag om 

lösningen ligger i att ställa krav på organisationer, men därmed riskera att handlingsförmågan 

försvinner. Möjligtvis får vi nöja oss med att fortsätta riskera att redovisningen används som 

ett legitimeringsverktyg, som förhoppningsvis kan komma att institutionaliseras i längden. 

 

6.2 Slutsats 

 

Det jag ifrågasätter i studien är huruvida hållbarhetsredovisning är redovisning för hållbarhet 

eller om det används som ett legitimeringsverktyg. Den slutsats jag kommer fram till är att 

företag huvudsakligen känner ett behov av att använda sig av hållbarhetsredovisning på grund 

av att det är något som förväntas av marknaden, gör de inte detta kan de komma att förlora 

legitimitet. Det verkar alltså inte ligga ett genuint engagemang i just hållbarhetsarbete, det 

genuina engagemanget verkar snarare ligga i att få vara delaktig i att följa de marknadstrender 

som råder.  
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När det kommer till huruvida företag faktiskt följer upp det som presenteras, verkar det inte 

finnas ett konkret svar på det. Vidare verkar det inte heller finnas ett enkelt svar över hur vi 

kan säkerställa att det på ett korrekt sätt följs upp. Eftersom lagar och normer verkar leda till 

bristande engagemang bör det tas i beaktande innan vi bestämmer oss för att använda oss av 

denna, något förenklade lösning. För att få företag att vara accountable för de handlingar de 

utför, måste det skapas ett genuint intresse. Jag anser dock att genuint intresse är något som är 

svårt att frambringa. Kanske måste vi helt enkelt acceptera att individer i samhället drivs av 

att maximera sitt eget välstånd. Kanske är världen så moraliskt bankrutt som PAT framställer 

den. Kanske måste vi acceptera att företag drivs av egennytta, men att vissa trots allt väljer att 

göra det på ett sätt som samtidigt kan främja hållbarhetsutveckling. 

 

6.3 Förslag till framtida studier 

 

På grund av att hållbarhetsarbete blir alltmer omfattande runt om i världen, anser jag att den 

stora frågan ligger i om det är dags att lagstadga den på samma sätt som man har gjort med 

finansiell redovisning. Det råder fortfarande frågetecken kring om reglering är den optimala 

lösningen när det kommer till just hållbarhetsredovisning. Därför anser jag att vidare 

forskning över huruvida systematisk redovisning som lösning på problemet är relevant, eller 

om det är bättre att helt enkelt fortsättningsvis låta hållbarhetsredovisningen vara frivillig och 

anpassningsbar.  
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Bilaga med intervju 

 

 Hur presenteras organisationens arbete inom hållbar utveckling till intressenter?  

 Anser du att ditt företag utför åtgärder som, enligt dig, är relevanta när det kommer till 

hållbar utveckling?  

 Vad är relevanta åtgärder enligt dig?  

 Tycker du att det finns ett genuint engagemang när det kommer till hållbar utveckling?  

 Anser du att det finns en genuin koppling mellan vad företaget säger att de gör och 

vad som faktiskt görs?  

 Bedömer du att företaget ibland döljer oetiska handlingar genom att försöka framhäva 

positiva handlingar eller med eventuellt mindre felsteg?  

 Anser du att arbete mot en hållbar utveckling är något som prioriteras i organisationen 

och vidare är något som regelbundet diskuteras?  

 Utifrån din egen uppfattning, tror du att denna information är viktigt för intressenter?  

 Vad betyder hållbar utveckling för dig?  

 

 



 

 - 49 - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

Besöksadress: Allégatan 1 · Postadress: 501 90 Borås · Tfn: 033-435 40 00 · E-post: registrator@hb.se · Webb: www.hb.se 


