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1. Inledning 

Havsnivåer ökar, haven blir varmare och försuras, den globala medeltemperaturen ökar, isar 

och glaciärer smälter och extrema väderförhållanden skapar naturkatastrofer. Utsläpp av 

växthusgaser på grund utav mänsklighetens agerande har ökat sedan industrialiseringen av 

vårt samhälle och har drivits på av ekonomisk tillväxt och befolkningstillväxt. Nuvarande 

koncentration av växthusgaser i atmosfären är den högsta på 800 000 år. Det är en 

flerdimensionell kris där ekonomi, hälsa och säkerhet, matproduktion och trygghet står på 

spel. Fortsatta utsläpp i den här takten kommer att resultera i svåra och oåterkalleliga 

konsekvenser för både människa och ekosystem. Omfattande klimatanpassning krävs för att 

minska utsläppen (Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC], 2014, s. 2-8). År 2000 

presenterades Millenniemålen där det redogjordes för att ett minskat utsläpp av växthusgaser 

är nödvändigt för att kunna vända den dåliga trenden och skapa en hållbar utveckling 

(Millenniemålen, 2014c). En hållbar utveckling som tillgodoser hållbarhet inom tre olika 

områden; ekonomiskt, socialt och miljömässigt (Savitz, W. Andrew, 2013, kap 2). 

 

Begreppet hållbar utveckling definierades i ”Our Common Future” år 1987, även känd som 

Brundtlandrapporten, och har sedan dess fungerat som utgångspunkt för globalt 

utvecklingsarbete (World Commission on Environment and Development [WCED], 1987). 

 
En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov (WCED, 1987). 

 

I rapporten presenteras vikten av ett globalt samarbete för att på ett politiskt plan ta itu med 

det gemensamma målet om en hållbar utveckling (WCED, 1987). Rapporten skrevs på 

uppmaning av Förenta Nationerna då ett behov fanns att formulera en gemensam agenda för 

en global utveckling med långsiktiga strategier för att uppnå hållbar utveckling till år 2000 och 

framåt. Rapporten behandlade rekommendationer och möjligheter för en ny utformning av 

ekonomisk tillväxt. En tillväxt som är baserad på policys som tillgodoser och sätter fokus på 

miljömässiga vinster hos företag istället för att endast tillgodose ekonomiska vinster (WCED, 

1987). 

 

1.2 Problemformulering 
Idag kan företag  producera och leverera varor över hela världen i en snabbare takt än någonsin 

tidigare. Utveckling av teknik och vetenskap har bidragit till att framställning och distribution 

av produkter och tjänster kan ske i snabbare takt och i större dimensioner (WCED, 1987). I och 

med en mer globaliserad värld där den ekonomiska marknaden och företagsintressen sträcker 
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sig över landsgränser höjs kraven på hur just företagen hanterar produktion och leverans utav 

varor (Boström, Magnus; Anna Maria Jönsson; Stewart Lockiet; Arthur P.J. Mol,. & Peter 

Oosterveer, 2015, s. 1ff). Att företag som aktör i en globaliserad värld och under rådande 

klimatförhållanden förväntas ta sitt ansvar och bidra till en positiv samhällsutveckling blir allt 

mer tydlig. Efterfrågan på hållbara produkter och hållbara företagslösningar ökar. Även ett 

ökat krav på transparens sätter krav på företagens ansvarstagande i alla led vad gäller 

ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar (Granqvist, Per, 2012, s. 170f). 

 

Utvecklingen av företagens hållbarhetsansvar går olika fort i olika branscher. Snabbast sker 

utvecklingen i de branscher som har snabbrörliga varor och varor som säljs direkt till 

konsumenter. Långsammare går utvecklingen i de branscher där säljcyklerna är längre eller 

där företag som endast säljer till andra företag befinner sig. Oavsett utvecklingstakt står dock 

klart att även om kraven ser olika ut i olika branscher och länder så är utvecklingen global 

(Granqvist, 2012, s. 28f). 

 

Den här studien ämnar presentera och granska företags hållbarhetsarbete och 

hållbarhetsrapportering idag. Hållbarhetsarbetet och företagens hållbarhetsrapportering är en 

föränderlig process, liksom samhällena de verkar i befinner sig i ständig förändring. Samtidigt 

sker utveckling av internationella standarder och riktlinjer för hållbarhetsarbete som medför 

nya versioner. Detta innebär att studier av företags hållbarhetsarbete och rapportering alltid 

kommer att vara relevanta. 

 

Globala klimatförändringar sätter agendan för hur företag förväntas ta sitt ansvar ekonomiskt, 

socialt och miljömässigt. Den här studien ska ses som en aktuell överblick av hur sex företag 

inom tre olika branscher arbetar med hållbarhet, hur de rapporterar detta samt för 

incitamenten bakom deras hållbarhetsarbete. 

 

2. Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka och utvärdera sex företags hållbarhetsarbete och 

hållbarhetsrapporter inom tre olika branscher. Studien ämnar jämföra de sex företagen samt 

de tre branscherna för att skapa förståelse för hur företag idag arbetar med hållbarhet och hur 

de rapporterar kring det.  

• Hur arbetar företag med hållbarhet enligt deras egna hållbarhetsrapporter? 

• Varför ägnar sig företag åt hållbarhetsarbete och hållbarhetsrapportering? 
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3. Bakgrund 

I det här avsnittet presenteras konceptet hållbar utveckling i förhållande till företags 

hållbarhetsarbete och hållbarhetsrapportering. Det kommer även att beskriva 

hållbarhetsrapportering enligt Triple Bottom Line, Global Reporting Initiative och FN:s 

Global Compact. 

 

3.1 Hållbar utveckling 
Redan 1972 samlades Förenta Nationerna (FN) i Stockholm för en första miljökonferens. 

Konferensen uppmärksammade ämnet global miljö och introducerade tanken att det finns ett 

samband mellan utveckling och miljö (United Nations Conference on Environment and 

Development [UNCED], 1992). Tjugo år senare, år 1992, möttes världens länder i Rio de 

Janeiro, Brasilien, för United Nations Conference on Environment and Development 

(UNCED). Där togs beslut om konkreta strategier för att förena ekonomisk verksamhet med 

skydd av planeten för att säkerhetsställa en hållbar framtid för alla människor. Konferensen i 

Rio fokuserade på relationen mellan ekonomi, vetenskap och miljö i en politisk kontext och 

påvisade vikten av att mänskligheten lever ansvarsfullt (UNCED, 1992). Där fastslogs även att 

företag som aktör på den globala marknaden spelar en viktig roll i förhållandet till hållbar 

utveckling (Savitz, 2013, kap 2). 

 

Efter Kalla Krigets slut kunde ekonomiska resurser som tidigare gått till kapprustning 

förflyttas till mänsklig utveckling istället (Millenniemålen 2014b). Millenniemålen infördes 

som en agenda för att förbättra livet för världens fattiga. Det handlade om åtta mätbara mål 

som bland annat skulle halvera jordens fattigdom och hunger där det sjunde målet handlar om 

att säkerställa en hållbar utveckling (Millenniemålen, 2014a). 

 

Millenniemål sju krävde ett minskat utsläpp av växthusgaser från samtliga länder i världen. År 

2011 visade dock mätningar att det skett en 46 procentig ökning av de globala 

koldioxidutsläppen sedan 1990. I och med denna ökning krävs det satsningar på att utveckla 

renare teknik och drivmedel. Det understryks också att även om utsläppen per capita 

fortfarande är större i de utvecklade länderna så har det skett en markant ökning i 

utvecklingsländerna. Det lyfts också fram att även om skydd av den biologiska mångfalden har 

förbättras så är det en fortsatt minskning av variationsrikedomen bland levande organismer 

(Millenniemålen, 2014c). 

 

År 2010 konstaterade FN vid sitt toppmöte att milleniemålen bidragit till betydelsefulla 

framsteg och att de skapat en ram för en kollektiv och global utvecklingsagenda. Mötet 
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beslutade att ett fortsatt arbete med nya mål skulle införas när milleniemålen gått ut år 2015. 

Processen som nu tagit vid kallas för post-2015 och ska utgöra en grund för den värld som 

önskas ses i framtiden (Millenniemålen, 2014d). 

 

Den nya agendan kallas för 2030-agendan och innefattar 17 nya mål, även kallade Sustainable 

Development Goals (SDG:s), som kommer agera som en vägledande policy de kommande 15 

åren. Konceptet föddes under FN:s konferens Rio +20 år 2012. Den nya agendan innefattar 

mål som balanserar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter av hållbar utveckling 

(United Nations Development Program [UNDP], 2016a). 

 

På UNDP går det att läsa hur den nya agendan är en bredare sådan som går längre än 

milleniemålen tidigare gjort. Det beskrivs hur SDG:s tydligare adresserar roten till problemen 

och tillgodoser behovet av en världsomfattande förståelse för hållbarhet på alla platser och som 

gäller alla människor (UNDP, 2016b). Helen Clark, administratör på UNDP, beskriver den nya 

agendan så här: 

 
Den här bestämmelsen markerar en viktig milstolpe när det kommer till att styra vår 

värld i en inkluderande och hållbar riktning. Om vi alla arbetar tillsammans har vi en 

möjlighet att möta medborgares strävan efter fred, välstånd och välmående och att 

bevara vår planet (UNDP, 2016b). 

 

3.2 Hållbarhetsarbete 
Hållbarhetsarbete innefattar det faktiska arbete som företag utför gällande hållbarhetsfrågor 

och hållbarhetsansvar. Det kan handla om vilka certifieringar företagen arbetar med, hur 

företag redovisar och kommunicerar sitt arbete till omvärlden samt utefter vilka riktlinjer 

företagen väljer att redovisa. Företag kan arbeta med hållbarhetscertifieringar, både gällande 

produkter och verksamhetsstyrning (Granqvist, 2012, s. 19). 

 

I november år 2007 beslutade Sveriges regering att alla företag med statligt ägande ska kunna 

presentera en hållbarhetsrapportering enlighet med Global Reporting Initiative (GRI). 

Ambitionen bakom det svenska regeringsbeslutet är att statligt äga bolag ska ligga i framkant 

vad gäller hållbar utveckling. Samtliga rapporter ska rapportera från och med räkenskapsåret 

2008 och då upprätta en hållbarhetsrapportering som ska presenteras på samma sätt som en 

årsredovisning, kvartalsrapport eller bolagsstyrningsrapport, som komplement till 

redovisningslagstiftning och god redovisningssed (Borglund Tommy; Magnus Frostenson; 

Karolina Windell, 2010, s. 1). 
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Inom företags arbete med hållbar utveckling är Corporate Social Responsibility (CSR) troligen 

det mest spridda och mest använda begreppet hur ett företag arbetar med företagsansvar 

kopplat till hållbar utveckling. Begreppet kan ibland leda till begreppsförvirring då CSR många 

gånger missuppfattas att bara beröra socialt ansvar (Granqvist, 2012, s. 17f). 

 

3.3 Hållbarhetsrapportering 
Hållbar utveckling i företagssammanhang beskrivs ofta genom begreppet Triple Bottom Line 

(TBL eller 3BL) för att påvisa att ett företag tillsammans med det finansiella resultatet även 

ska rapportera sitt sociala och miljömässiga resultat. Allt fler investerare ställer krav på att de 

företag de investerat i ska tillämpa TBL som princip i sin rapportering. Det är eftersträvansvärt 

att företagen även rapporterar enligt erkända redovisningsstandarder, vilket sedan underlättar 

för jämförande studier av företagen emellan. En sådan standard är GRI. Insikten av detta 

medför att det blir logiskt för företag att redovisa för sitt ekonomiska resultat tillsammans med 

sina resultat för det miljöarbete och sociala arbete som genomförs i en och samma 

årsredovisning (Granqvist, 2012, s. 19). 

 

TBL är i företagssammanhang en förklaring på hur hållbar utveckling behandlar tre 

dimensioner; ekonomisk, social och miljömässigt ansvar. Det mäter och rapporterar således 

företagets aktiviteter inom dessa tre områden för att slutligen presentera företagets totala 

inverkan på varje områdes utveckling (Savitz, 2013, kap 2). Företagets relation med sina 

intressenter är viktig och att skapa en god relation och visa att företaget är intresserad utav 

intressenternas åsikter bidrar till långsiktig hållbarhet (Granqvist, 2012, s. 23). 

 

GRI är det mest erkända och utbredda ramverket globalt räknat som visar på hur ett företag 

redovisar och rapporterar sin ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan i samhället 

(Granqvist, 2012, s. 231). GRI är en icke vinstdrivande organisation med syftet att göra 

hållbarhetsredovisning praxis genom att ge vägledning och stöd till organisationer (Global 

Reporting, 2011. s. 3ff). 

 

Den främsta anledningen till att GRI:s ramverk bildades var på grund av att det saknades  

anvisningar för vad en hållbarhetsrapportering bör innehålla. Deras uppdrag var att utveckla 

globala riktlinjer för rapportering av ekonomiska, sociala och miljömässiga åtaganden. Utan 

riktlinjer är det svårt för intressenter och företag att kunna jämföra rapporter (Hedberg, Carl-

Johan & Fredrik von Malmborg, 2003, s. 156). 

 

Organisationen GRI har publicerat riktlinjer i ett flertal versioner. GRI G4 publicerades i maj 

år 2013 under Global Conference on Sustainability and Reporting i Amsterdam och är det 
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senaste tillskottet i GRI:s hållbarhetsredovisning. Den består utav principer för att definiera 

redovisningens innehåll och för att säkerhetsställa kvaliteten på den redovisade informationen 

(United Nations Global Compact & Global Reporting Initiative, 2000, s. 4). 

 

FN:s Global Compact kan med fördel användas som ett komplement till företags redovisning 

av sitt hållbarhetsarbete enligt GRI (United Nations Global Compact & Global Reporting 

Initiative, 2000, s. 4). Ett företag som arbetar enligt FN:s Global Compact har således skrivit 

under på att genom sitt arbete tillgodose mänskliga rättigheter och ansvara för sina anställdas 

sociala förhållanden. Det gäller oavsett land och innebär att ett företag står som ansvarig även 

för att deras underleverantörer efterlever samma standard. Många företag uppför egna 

uppförandekoder för att understryka deras arbete för mänskliga rättigheter. Att ansluta sig till 

FN:s Global Compact har blivit ett populärt sätt att offentliggöra hur företaget ska agera i 

samhället. Att ansluta sig till standarden innebär att företaget kan skapa legitimitet och få ett 

ökat förtroende hos sina intressenter vilket i relation till hållbarhet är viktiga komponenter. 

(Granqvist, 2012, s. 158). 

 

4. Tidigare forskning 

I det här avsnittet presenteras vad tidigare studier har kommit fram till gällande företags 

hållbarhetsarbete och hållbarhetsrapportering. Samtliga artiklar som refereras till i detta 

avsnitt är refereegranskade. En tematisering har gjort utifrån drivkrafter bakom 

hållbarhetsarbete och hållbarhetsrapportering, dimensioner av hållbar utveckling, 

klimatanpassning samt riktlinjer för hållbarhetsrapportering. 

 

4.1 Drivkrafter bakom hållbarhetsarbete och hållbarhetsrapportering 
von Malmborg, Fredrik & Kristina Oskarsson (2005, s. 125ff) beskriver 

hållbarhetsrapportering som extern kommunikation och som en viktig kanal där företagen kan 

förmedla sina företagsvärderingar och framtidsplaner. Vidare beskriver de hur  den största 

drivkraften bakom ett hållbarhetsarbete främst handlar om att möta förväntningar och krav 

från de aktörer och intressenter som omger företaget. Ytterligare ett starkt incitament som 

beskrivs är att företaget ska ses som trovärdigt utåt (von Molmborg et al. 2005, s. 125ff). 

 

I linje med  von Malmborg et al. (2005) framgår det i en studie av Hedberg et al. (2003, s. 158f) 

hur viljan att rapportera kring CSR och miljöarbete i stor utsträckning handlar om att kunna 

visa upp detta för intressenter och aktörer som omger företagen. Det handlar om att söka 

bekräftelse om trovärdighet inom sitt fält och hos allmänheten Författarna identifierar även 
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att hållbarhetsrapporter är viktiga i företagets interna arbete för att kunna möjliggöra 

utvecklingen av företaget (Hedberg et al. 2003, s. 158f). 

 

Vidare presenterar von Malmborg et al. (2005, s. 125ff)  drivkrafter bakom hållbar utveckling 

som  många och det faktum att företagen tidigare haft erfarenhet av dålig publicitet är en sådan 

drivkraft. Även negativa reaktioner hos intressenter är en bidragande faktor. Två av de tre 

företag som deltagit i studien beskriver hur de tidigare erfarit att omvärlden upplevt deras 

företag som oetiska och att detta lett till en angelägenhet om att fungera som förebilder. Detta 

leder in på det faktum att samtliga företag lägger stor vikt vid ett starkt varumärke och bra 

image (von Malmborg et al. 2005, s. 125ff). 

 

Hedberg et al. (2003, s. 153f) beskriver vidare hur rapporter angående företags miljöarbete 

började publiceras i början av 1990-talet och författarna förklarar att det då i första hand 

handlade om att fastställa ett företags trovärdighet på marknaden. Rapporterna blev tidigt en 

viktig del av hur företaget skulle kunna visa på sitt miljöarbete. Företagen fick dock ofta kritik 

för att vara partiska och utelämna vissa negativa aspekter i rapporteringen (Hedberg et al. 

2003, s. 153f). 

 

4.2 Dimensioner av hållbar utveckling 
Chen, Lujie; Olhager, Jan & Tang, Ou (2014, s. 158ff) presenterar de tre dimensionerna av 

hållbar utveckling genom begreppet TBL och i förhållande till vinst, människor och planeten. 

De trycker på vikten av att se helheten och att välja produktionsplats med omsorg då detta 

kommer att bidra till att företagen skapar vinst inom alla tre dimensioner. De menar att företag 

som inte valt att se produktionsplatsen genom alla tre aspekter kan stöta på problem på vägen. 

Vattenbrist, jordbävningar och stormar är risker som kan uppstå och i ett senare skede leda till 

fördröjd produktion och vidare till en ekonomisk förlust för företaget (Chen et al. 2014, s. 

158ff). 

 

von Malmborg et al. (2005, s. 123ff) tar även upp vikten av ett helhetstänk och menar att det 

är nödvändigt att integrera alla delar av hållbar utveckling i ett och samma ledningssystem. De 

förklarar hur konceptet hållbar utveckling har kommit som ett svar på de utmaningar vår 

planet står inför. Vidare förklarar de hur det finns ett växande intresse hos svenska företag att 

integrera miljö och sociala aspekter i sitt företagstänk (von Malmborg et. al 2005, s. 121). I 

studien presenteras hur företag som använder miljöledningssystem uttrycker att det skett en 

förändring i interaktionen mellan de olika aktörerna. Det talas mer om krav på miljö- och 

hållbarhetsarbete än tidigare (von Malmborg et. al 2005, s. 121). 
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4.3 Klimatanpassning 
I en studie av Chen et al. (2014, s. 154) beskrivs det hur den geografiska placeringen av en 

produktionsanläggning har kommit att bli en mer komplex fråga i takt med att 

klimatförändringar och globalisering påverkar företag. Det har kommit att bli otroligt viktigt 

att integrera internationella nätverk för att kunna tackla problemen som klimatförändringarna 

för med sig (Chen et al. 2014, s. 154). 

 

Chen et. al (2014, s. 154) förklarar vidare att de ekologiska fotavtryck företag lämnar efter sig 

har gått ifrån att endast inkludera ekonomiska parametrar till att numera omfatta  

miljömässiga såväl som sociala aspekter. Hållbarhetstänket inkluderas nu redan i 

beslutsfattandet och i diskussionen om geografisk placering av produktionsplats. Tidigare 

handlade det om att produktionsplatsen ska ge optimal ekonomisk vinst, detta har nu 

omdefinierats och innehåller flera olika aspekter (Chen et al. 2014, s. 154). 

 

I en studie av Chiu, Agnes Yen-Lin (2012, s. 341f) fastställs det att den grundläggande idén hos 

alla företag är att producera en maximal vinst. I linje med vad Chen et al. (2014) uttrycker i sin 

studie beskrivs det vidare hur europeiska företag nu ställs inför en marknad där konsumenter 

har förväntningar på att deras produkter och tjänster innebär ett lågt koldioxidutsläpp. De 

presenterar konceptet ”ren produktion” som innebär att en produkt ska ha en ren 

produktionskedja med betoning på effektiv energianvändning. Även detta går i linje med vad 

både Chen et al. och von Malmborg et al. uttryckt i sina studier (Chiu 2012, s. 344f). Artikeln 

diskuterar vidare hur klimatförändringarna har påverkat företag inom EU och vikten av att 

effektiva klimatlösningar ska vara en del av företagsutveckling. Författaren undersöker lagar 

och metoder som skulle kunna hjälpa till att skapa hållbara företag. Diskussionen först utifrån 

EU:s nuvarande ramverk för arbetet med hållbarhet i relation till den globala utveckling och 

hur framtiden ser ut (Chiu, 2012, s. 344f). 

 

Boström et al. (2015, s. 6) slår i sin studie fast att en stor utmaning handlar om lokala aktörer 

inom produktionskedjan och hur deras intresse representeras. Det fastställs också att det krävs 

ett bredare samhällsvetenskapligt perspektiv när produktionskedjor granskas för att kunna 

förstå ohållbara mönster och vända dessa. De avslutar med att förklara att det handlar om ett 

komplext pussel som kräver engagemang och dialog från samtliga aktörer (Boström et al. 2015, 

s. 6). 

 

4.5 Riktlinjer för hållbarhetsrapportering 
Hedberg et al. (2003, s. 153f) analyserar i sin studie CSR generellt, och specifikt användandet 

av CSR inom ramen för GRI. Frågeställningen handlar om varför företag väljer att använda 



 
 

9 
 
 
 

 

GRI:s riktlinjer och hur detta har påverkat deras arbete kring CSR och miljöledning. Analysen 

använder sig av kvalitativa personliga intervjuer författarna genomfört hos svenska företag 

som öppet använder sig av GRI:s riktlinjer samt företagens GRI och CSR-rapporter (Hedberg 

et al. 2003, s. 153f). 

 

Författarna beskriver att det i studien framkommer att GRI och CSR är till hjälp i 

internkommunikation då det synliggör möjligheter till företagsutveckling. Vid tidpunkten för 

studien skilde sig nivån och standarden på företagens CSR-arbete trots att de alla arbetade 

enligt de GRI-riktlinjer som fanns. De förklarar hur ambitionsnivån skiftade företagen i mellan 

och hur vissa företag enbart såg riktlinjerna som en inspirationskälla medan andra kom att 

använda det som en klar mall. Den gemensamma nämnaren är dock att samtliga företag ser 

riktlinjerna som ett sätt att utveckla sin miljö- och hållbarhetsrapportering (Hedberg et al. 

2003, s. 153f). 

 

Trots detta har inget av företagen som deltagit i studien en fulländad och komplett CSR-

rapport helt i linje med GRI:s riktlinjer. De kallar ofta sina rapporter för hållbarhetsrapport 

eller miljörapport istället för CSR eller GRI-rapport (Hedberg et al. 2003, s. 156f). 

 

Att företagen väljer att följa GRI:s riktlinjer motiveras med att dessa är accepterade på den 

globala marknaden som ett trovärdigt verktyg inom hållbarhetsrapportering. Författarna 

sammanfattar sin studie med att alla företag har en positiv erfarenhet av att använda GRI och 

CSR och att det har bidragit till ökad trovärdighet för företagen. Det har också stärkt det 

interna arbetet och företagen förklarar att det kommer fortsätta sin rapporteringen av 

hållbarhetsarbetet (Hedberg et al. 2003, s. 159). 

 

5. Teoretiskt ramverk 

I det här avsnittet presenteras intressentteorin och legitimitetsteorin som två teorier som kan 

förklara varför, hur och när ett företag tillämpar hållbarhetsrapportering. Dessa två teorier 

kan tillsammans även refereras till som systemorienterade teorier. 

 

5.1 Intressentteorin 

Definitionen av en intressent kan beskrivas som alla de grupper eller individer som kan 

påverka eller som blir påverkade av ett företags prestationer. Intressenter kan även förklaras 

som en grundläggande faktor för ett företags fortsatta överlevnad (Friedman, Andrew & 

Samantha Miles, 2009, 1ff). 
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Intressentteorin handlar således om att ett företag eller en organisation ska agera i den mån 

där alla berörda parters intressen, behov och perspektiv tas till hänsyn. Teorin antar två 

principer som utvecklades av Evan och Freeman (1993) (refererad i Friedman et al. 2009, s.1). 

Den första handlar om företagslegitimitet och menar att ett företag ska bedrivas med 

ambitionen att tillgodose sina intressenter, vilka är följande; kunder, leverantörer, ägare, 

anställda och de lokala samhällena. Dessa grupper har rättigheter som måste mötas och deras 

deltagande i beslutsfattande kring beslut som kommer påverka deras välmående är viktigt 

(Friedman et al. 2009, s. 1). 

 

Den andra principen handlar i sin tur om intressentförtroende och menar på att 

företagsledningen har en förtroenderelation till sina intressenter och till resten av företaget 

där dessa ska ses som en enhet. Ledningen måste sedan agera på ett sätt som tillfredsställer 

alla parter (Friedman et al. 2009, s. 1). 

 

Intresset för intressentteorin har ökat betydligt de senaste åren inte bara inom företagsvärlden 

men även inom media, beslutsfattande organ och icke-statliga organisationer. Motsatsen till 

intressentteorin, som tidigare varit den dominerade, innebär en teori där aktieägarens vinst 

prioriteras högre än något annat. Detta innebär således att vinstmaximering och tillväxt är det 

enda sociala ansvar företag bär på sina axlar. Detta koncept har dock givit plats för 

intressentteorin allt eftersom företag har utökat sina ansvarområden (Friedman et al. 2009, s. 

3). Friedman et al. (2009, s. 19) menar att det tidigare talades om ”det själlösa företaget” och 

att det där inte fanns utrymme för företagsmoral och det är genom intressentteorin har ett 

sådant utrymme istället skapats. 

 

5.2 Legitimitetsteorin 
Legitimitetsteorin fungerar vanligtvis som en kompletterande teori till intressentteorin och 

understryker att det finns en koppling, ett så kallat socialt kontrakt, mellan ett företag och 

samhället som företaget verkar i. Det sociala kontraktet är inte lätt att definiera men är ett 

koncept som kan förklara hur mängden av underförstådda och klart uttalade förväntningar ett 

samhälle har på ett företag och hur företaget svarar på detta genom sitt hållbarhetsarbete 

(Deegan, Craig & Unerman, Jeffrey, 2011, s. 325). 

 

För att ett företag ska uppnå legitimitet är det viktigt att konstant sträva efter att de arbetar 

inom ramen och normen för sina respektive samhällen. Ett dynamiskt samhälles ramar och 

normer förändras över tid vilket sätter krav på att även företagen är mottagliga för att bemöta 

ett förändrat behov och den etiska miljö som omger företaget. Ett företag arbetar ständigt med 

att sträva efter att vinna, bibehålla eller återfå legitimitet (Deegan & Unerman, 2011, s. 361). 
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Att vinna legitimitet kan för nya företag innebära en kostsam och tidskrävande process. Att 

sedan bibehålla legitimitet ses som en pågående process som anses mindre krävande i 

jämförelse med att vinna eller återfå legitimitet. Att återfå förlorad legitimitet kräver ungefär 

samma arbete som det första stadiet, att vinna legitimitet, men med mer fokus på att svara på 

en oförutsedd kris genom att hindra den oförutsedda krisen med omedelbar verkan. Allt för 

att inte skada företagets image och dess tidigare hållbarhetsarbete eller relationen till 

intressenter och omgivning (Suchman, C. Mark, 1995, s. 593ff). 

 

Traditionellt sett så har vinstmaximering tidigare uppfattats som den optimala måttstocken av 

ett företags prestation. Med tiden har den uppfattningen omvandlats och idag är företagens 

prestation alltmer förknippad med sociala och miljömässiga frågor där även medarbetarnas 

hälsa och säkerhet ingår. Med en ökad social förväntan, är det idag förväntat att framgångsrika 

företag kommer att reagera och agera på mänskliga, miljömässiga och sociala konsekvenser 

utav deras aktiviteter. Företag som däremot har en outvecklad redovisning av social och 

miljömässig aktivitet kan således ha svårare att få nödvändiga resurser och stöd för ett fortsatt 

företagande, i ett samhälle som värderar till exempelvis en ren miljö (Deegan & Unerman, 

2011. s. 323-329). 

 

6. Metod och material 

I det här avsnittet presenteras studiens metod, avgränsningar och tillvägagångsätt. Det 

kommer också att redogöras för hur urvalet av företag och material skett samt för studiens 

validitet och reliabilitet. 

 

6.1 En kvalitativ studie av skriftliga källor 
Kvalitativ forskning handlar, till skillnad från kvantitativ forskning, mer om ord än om siffror. 

Genom kvalitativ forskning omvandlas de som observeras, rapporteras eller registreras till 

skrivna ord. Kvalitativ forskning förknippas också med beskrivning snarare än analys och med 

småskalig snarare än storskalig forskning. Det innebär också ett mer holistiskt perspektiv där 

en helhet måste studeras (Denscombe, Martyn, 2009, s. 320ff). 

 

Den studie som presenteras här är en kvalitativ sådan som ämnar bidra med en synliggörning 

av hur sex olika företag inom tre olika branscher arbetar med hållbarhet idag samt hur de 

rapporterar detta. Det är en beskrivande studie följt av en analys där studiens frågeställning, 

teoretiska ramverk och tidigare forskning utgör grund för analysen. Vid forskning kan antingen 

primärdata eller sekundärdata användas. Det vill säga antingen ny data eller redan tillgänglig 

sådan (Halvorsen, Knut, 1992, s. 63). De empiriska material som presenteras och analyseras i 
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den här studien är skriftliga källor i form av företagens egna hållbarhetsrapporter från år 2015. 

Det innebär att studien använder sig av sekundärdata. Dessa rapporter har således inte heller 

producerats i syfte att forskare ska kunna använda materialet och det är därför av vikt att 

granska dessa kritiskt (Halvorsen, 1992, s. 73). 

 

Inom samhällsvetenskapen används i huvudsak fyra olika metoder; frågeformulär, intervjuer, 

observationer och skriftliga källor. Dessa metoder är alla verktyg för att samla in empirisk data 

som sedan ska bidra till en tydligare bild av något, en noggrann mätning av något eller fakta 

och belägg för något. Att välja forskningsmetod måste baseras på användbarhet, vilken metod 

är lämpligast och att valet av metod är en fråga om rätt sak på rätt plats (Denscombe, 2009, s. 

183f). Att välja skriftliga källor som forskningsmetod innebär en lättillgänglighet som andra 

metoder inte har. Ett dokument går snabbt och enkelt att ladda ner från internet eller att låna 

på biblioteket. Det innebär inga kostnader, fördröjningar och kräver inga speciella tillstånd. 

Det är detta som är den största drivkraften att använda skriftliga källor (Denscombe, 2009, s. 

299) och en av anledningarna till att den här studien använder sig av det. 

 

6.2 Avgränsningar 
Vid fallstudier undersöks ett exempel av något, detta kan vara en person, samhälle eller 

företag. Vid en sådan studie är inte syftet att kunna göra generaliseringar utan handlar om att 

undersöka processer; hur något fortlöper eller utvecklar sig (Halvorsen, 1992, s. 67). Den här 

studien ämnar presentera hur sex företag inom tre olika branscher arbetar med hållbarhet och 

hur de rapporterar kring detta. Således skulle studien kunna ses som en typ av flerfallstudie i 

och med att syftet är att undersöka just de utvalda företagen och skapa en förståelse av just 

deras hållbarhetsarbete och hållbarhetsrapportering. Studien ska följaktligen inte ses som en 

generell representation av alla företag och branscher. Däremot är de utvalda företagen de två 

största inom sin respektive bransch i Sverige och studien är delvis är en så kallad komparativ 

studie. En komparativ studie ämnar att jämföra likheter och skillnader mellan olika fenomen 

(Halvorsen, 1992, s. 68). I och med att en jämförelse företagen emellan samt branscherna 

emellan görs går det ändå att dra vissa generella slutsatser som skulle kunna vara 

representativt för liknande företag och branscher. Johannessen, Asbjörn & Per Arne Tufte 

(2010, s. 57) beskriver en sådan jämförelse som en identifikation av unika i de olika fallen, i 

det här fallet företagen, samtidigt som den lyfter likheter. 

 

Begreppet intressenter kommer att behandlas i den här studien i enlighet med hur Friedman 

et al. (2009, s. 1) definierar intressenter, nämligen företagets kunder, leverantörer, ägare och 

de lokala samhällena. 
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6.3 Validitet och reliabilitet 
Vid kvalitativ forskning krävs det att forskaren visar att den utförda forskningen är trovärdig 

(Denscombe, 2009, s. 378f). Detta görs genom att visa på att den grundar sig i metoder och 

tillvägagångsätt som är lämpliga och erkända som goda utgångspunkter för bra forskning. Vid 

bedömning av forskningskvalitet används fyra grundprinciper: validitet, tillförlitlighet, 

generaliserbarhet och objektivitet (Denscombe, 2009, s. 378f). 

 

Validitet innebär att det finns en noggrannhet och precision i de data som presenterats. Det 

handlar även om att de data som används är rätt typ av data för just den undersökning som 

utförts (Denscombe, 2009, s. 378f). Vid en utvärdering av en källas validitet används fyra 

grundläggande kriterier: 

 

• Autenticitet – säkerställning om att dokumentet i fråga är äkta och inte en förfalskning 

eller omskrivning. 

• Trovärdighet – utvärdering av i vilket syfte och vem som skrivit dokumentet. 

• Representativitet – utvärdering av huruvida dokumentet följer en mall som är typisk 

för just den typen av dokument. 

• Innebörd – utvärdering av dokumentets tydlighet och innebörd (Denscombe, 2009, s. 

301f). 

 

De dokument som utgör studiens empiriska material är insamlad genom respektive företags 

egen hemsida. Det enda undantaget är Scanias rapport som hämtats direkt genom en 

sökmotor.  Dokumenten är alla publicerade och företaget själva står som ansvarig utgivare. 

Detta innebär att autenticiteten, äktheten hos materialet, bör vara säkerställd. Det är företagen 

själva som författat sin hållbarhetsrapport, vilket innebär att det är av vikt att vid en studie av 

dessa fundera över i vilket syfte dokumentet författats. I och med valet av teoretiskt ramverk 

har det lagts mycket vikt på att diskutera kring just företagets tillförlitlighet och frågan om 

trovärdighet hos dokumentet har således varit i fokus. 

 

Dokumentets representativitet och innebörd besvaras under studiens andra frågeställning 

som handlar om hur företaget väljer att redovisa sitt hållbarhetsarbete. Här presenteras 

således om företaget följer särskilda och/eller vedertagna riktlinjer för hållbarhetsredovisning. 

Samtliga företag som analyserats har rapporterat sitt hållbarhetsarbete i linje med GRI vilket 

stärker studiens möjlighet till jämförelse mellan de sex olika företagen och de tre olika  

branscherna som studien belyser. 
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Tillförlitlighet eller reliabilitet som det ofta benämns som inom forskning, handlar om 

forskningsinstrumentet och huruvida det är neutralt till sin verkan. Frågan ”skulle 

forskningsinstrumentet ge samma resultat vid andra tillfällen?” brukar användas (Denscombe, 

2009, s. 378f). Det handlar således om hur det empiriska materialet som används i studien 

samlats in och bearbetats. Ett sätt att testa reliabilitet på är att genomföra samma 

undersökning två gånger men vid olika tillfällen. Om resultatet visar samma sak både gångerna 

har studien en hög reliabilitet. Det kallas ibland ”test-retest-reabilitet” (Johannessen & Tufte 

2010, s. 28f). Generaliserbarhet i sin tur betyder att resultatet går att tillämpa på andra 

exempel. Det innebär att resultatet kan förklara eller förekomma i liknande företeelser på en 

mer allmän och universell nivå än en unik (Denscombe, 2009, s. 378f). Den här studien är en 

studie av företags hållbarhetsrapporter, detta innebär att all information om respektive 

företags hållbarhetsarbete kommer från samma typ av källa och samma typ av dokument - 

företagets egen hållbarhetsrapport. Att granska just hållbarhetsrapporter medför att studien 

går att göra på olika nivåer och i olika sammanhang. Det innebär att studien erhåller 

tillförlitlighet och generaliserbarhet då liknande studier går att genomföra. 

 

Objektivitet innebär en forskning där forskarens inverkan på resultatet är opartisk och neutral 

(Denscombe, 2009, s. 378f). Materialet som presenteras under resultatdelen är gjort så på ett 

opartisk och neutralt vis där inga andra åsikter än de från företaget själv kan återfinnas. Om 

författarnas egna åsikter återfinns görs detta under diskussionen eller slutsatsen och ingen 

annanstans. 

 

6.4 Material och urval 
I en rapport från KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting från 2015 har 4500 

företag ifrån 45 olika länder fått sina hållbarhetsrapporter studerade. I rapporten beskrivs det 

hur Sverige är bland de tio bästa i världen på att rapportera kring hållbarhet (KPMG, 2015). 

Med anledning av detta har urvalet av företag till studien skett med utgångspunkt från en lista 

som Veckans Affärer (VA) har gjort över just Sveriges 500 största företag (Veckans Affärer, 

2015). Genom att använda VA:s lista säkerställs det att de utvalda företagen går under samma 

definition och kriterier vad gäller storlek och därmed även företagens respektive placering på 

listan. De företag som valts ur representerar i grupper om två, tre olika branscher; 

dagligvaruhandel, kommersiell transport samt mode. Studien ämnar presentera varje företags 

hållbarhetsarbete samt jämföra de två företagen från samma bransch med varandra för att 

sedan jämföra branscherna emellan. De två representanterna ur varje bransch är de två största 

enligt VA:s lista. Med detta ämnar den här studien att bidra med en övergripande bild av hur 

två stora företag inom en och samma bransch, samt branscher emellan, arbetar med hållbarhet 

och hur de rapporterar detta. 
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Studiens empiriska material utgörs, som tidigare beskrivet, av företagens egna 

hållbarhetsrapporter. Valet av empiriskt material grundar sig i studiens syfte och 

frågeställning. Det är företagens egna beskrivningar som är intressanta för den här typen av 

studie då syftet är att lyfta vad just företagen själva säger om sitt hållbarhetsarbete och 

incitament bakom detta. Vid en granskning av företagsdokument i allmänhet och 

hållbarhetsrapporter i synnerhet bör frågan om tillförlitlighet vara i fokus. När ett företag 

författat ett dokument som ämnar presenterar hur de arbetar, i detta fall med hållbarhet, är 

det förmodligen i syfte att framstå som ett trovärdigt och seriöst företag. Det är svårt att 

föreställa sig att ett företag med syfte att göra en ekonomisk vinst skulle beskriva negativa 

aspekter av sitt företag. Det är därför av vikt att vara medveten om detta när en granskning av 

dokumentet i fråga sker. Företaget kommer förmodligen belysa positiva aspekter och vad 

företaget gör snarare än vad de inte gör. 

 

Samtliga rapporter som granskats i studien har redovisat för företagets verksamhetsår 2015. 

Rapporterna har presenterats som rena hållbarhetsrapporter (Axfood, H & M) eller i form utav  

sammanslagna års- och hållbarhetsredovisningar (KappAhl, Volvo, ICA Gruppen, Scania). 

 

Axfoods hållbarhetsredovisning är totalt 42 sidor lång varpå deras hållbarhetsarbete redovisas 

för på samtliga utav dessa sidor (Axfood AB, 2015). ICA Gruppen har haft en årsredovisning 

sammanslagen med sin hållbarhetsrapport. Av den totalt 137 sidor långa rapporten har 

hållbarhetsrapporteringen främst berörts på sida 122-135 (ICA Gruppen AB, 2015). 

 

Scania har en sammanslagen års- och hållbarhetsredovisning. Totalt är rapporten på 120 sidor 

varav företagets hållbarhetsrapporteringen främst sker på sida 8-34 (Scania AB, 2015c).  Volvo 

har likaså haft en sammanslagen års- och hållbarhetsredovisning. Rapporten är totalt 221 sidor 

lång och företagets hållbarhetsrapporteringen berörs främst på sidorna 2-70 (AB Volvo, 2015). 

 

H&M har en hållbarhetsrapport på totalt 130 sidor och redovisar för sitt hållbarhetsarbete 

löpande genom hela rapporten (H & M Hennes & Mauritz AB, 2016b). KappAhl har i sin 

årsredovisning även rapporterat för sitt hållbarhetsarbete på sida 1-47 i del 1 och redovisar sitt 

GRI-index i årsredovisningens del 2. Totalt är varje del utav rapporten 52 respektive 59 sidor 

(KappAhl AB, 2015). 

 

Endast en utav dessa rapporter redovisar tydligt att en tredje part har granskat rapporten, och 

det är KappAhl som skriver om detta nederst på sidan av rapportens innehållsförteckning. 

Utöver detta har det varit problematiskt att avgöra om resterande rapporter varit 
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tredjepartsreviderad eller inte. I flera utav fallen framgår det däremot tydligt för vilken 

utomstående part som reviderat företagets finansiella resultat. 

 

En annan typ av empiriskt material som hade kunnat användas skulle kunnat vara data 

insamlat genom intervjuer med företagsrepresentanter. Detta valdes emellertid bort då 

intervjuer medför en rad olika faktorer som kan undvikas genom att använda redan skrivet 

material. Sedan hade det varit troligt att intervjuer med företagsrepresentanter hade bidragit 

med liknande eller samma information som företagets hållbarhetsrapporter i och med att 

dessa besvarar studiens frågeställning samt att representanterna förmodligen skulle tagit 

ansats i det som står skrivet i hållbarhetsrapporterna. Det bör också påpekas att en del av 

studien ämnar undersöka hur rapporteringen kring hållbarhetsarbetet sker och det besvaras 

enklast genom att ta del av själva rapporten. 

 

6.5 Företagen  

Företagen som kommer att analyseras representerar  i den här studien de tre branscherna för 

dagligvaruhandel, kommersiella fordon och mode. 

 

Inom branschen för dagligvaruhandel kommer Axfood och Ica Gruppen att analyseras. 

Axfood är ett dagligvaruhandelsföretag med 264 egna butiker och närmare 280 samverkande 

butiker. Axfood beskriver sig själva som ett företag med en passion för mat och människor. 

Axfood beskriver hur de genom engagemang och ansvar för hållbar utveckling och miljö 

eftersträvar en lönsam tillväxt (Axfood AB, 2015, s. 5). Axfood förklarar i sin rapport att de 

årligen publicerar en hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI:s G4-riktlinjer och FN:s 

Global Compact. Redovisningen innehåller även en rapport om förbättringar, en så kallad 

Communication on Progress (Axfood AB, 2015, s. 2). 2015 års hållbarhetsredovisning är den 

åttonde i raden av rapporter som företaget publicerat. Rapporten är inte föremål för externt 

bestyrkande. Den väsentlighetsanalys som gjordes i syfte att diskutera vilka hållbarhetsfrågor 

som var mest relevanta låg till grund för 2015 års hållbarhetsredovisning. Som utgångspunkt 

för diskussionen användes FN:s utvecklingsmål (Axfood, AB, 2015, s. 38ff). 

 

 ICA Gruppen är ett ledande dagligvaruhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. Inom ICA 

Gruppen ingår ICA Sverige, Rimi Baltic, Apotek Hjärtat, ICA Fastigheter samt ICA Banken. 

Inom ICA Gruppen ingår även bolagen Hemtex och inkClub (ICA Gruppen AB, 2015, s. 2ff). 

Ica Gruppen redovisar sitt hållbarhetsarbete kvartalsvis i externt granskade rapporter samt 

årsvis som en del utav ICA Gruppens årsredovisning. Årsredovisningen sker i enlighet med 

GRI:s senaste riktlinjer G4. I den ingår väsentliga principer i FN:s Global Compact. Den 
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kvartalsvisa rapporteringen följer inte GRI och är inte heller granskad utav en tredje part (ICA 

Gruppen AB, 2015, s. 8). 

 

Hållbarhetsredovisningen är företagets kommunikation med omvärlden om hur arbetet med 

hållbarhet bedrivs och utvecklas. Genom att följa FN:s Global Compact tillsammans med det 

egna styrdokumentet ICA:s Goda Affärer slår Ica Gruppen AB fast hur hållbarhetsarbetet ska 

utföras från fabrik till butik (ICA Gruppen AB, 2015, s. 5). 

 

Inom branschen för kommersiella fordon kommer Scania och Volvo att analyseras. Scania 

grundades i Södertälje på tidigt 1900-tal och tillverkade till en början järnvägsvagnar men 

övergick sedan till tillverkningen av bilar och lastbilar (Scania AB, 2015a). Scania är idag ett 

ledande företag inom tillverkning av tunga lastbilar, bussar och industri- och marinmotorer 

och är verksamma i närmare 100 länder med över 44000 anställda (Scania AB, 2015b). Scania 

har slagit samman sin årsredovisning med sin hållbarhetsredovisning. De beskriver hur de 

stävar efter att regelbundet rapportera sitt hållbarhetsarbete för att kunna ge intressenter 

aktuell information. Det lägger vikt på transparens och de förklarar att rapporten år 2015 är i 

enlighet med GRI G4:s riktlinjer. Slutligen förklarar Scania i sin rapport att den omfattar alla 

Scanias affärsenheter, dotterbolag och produktionsenheter (Scania AB, 2015c, s. 115). 

 

Volvo är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner och 

marin- och industrimotorer. År 2015 hade Volvo 99 501 anställda (AB Volvo, 2015, s. 1). Med 

sina 66 fabriker finns verksamheten i 18 länder runt om i världen (AB Volvo, 2015, s. 24). 

Genom sin rapport års- och hållbarhetsredovisning redogör Volvo årligen för hela företagets  

årliga hållbarhetsarbete. Hållbarhetsrapporten är således sammanslagen med företagets 

årsredovisning. Volvo rapporterar sitt hållbarhetsarbete enligt riktlinjerna med GRI G4 (AB 

Volvo, 2015, s. 56). 

 

Inom branschen för mode kommer H&M och KappAhl att analyseras. H&M är ett modeföretag 

som öppnade sin första butik i Västerås 1947. Hela H & M Hennes & Mauritz AB inkluderar 

sex individuella märken: H&M, COS, Monki, Weekday, Cheap Monday och & Other Stories. 

H&M har mer än 3900 butiker runt om i världen och 148 000 anställda (H & M Hennes & 

Mauritz AB, 2016a). I sin Conscious Actions Sustainability Report 2015 svarar H&M för hur 

hållbarhetsarbetet ser ut idag. 2015 års rapport är H&M:s fjortonde och har upprättats i linje 

med GRI G4 liksom i linje med FN:s principer för rapportering. H&M beskriver hur de 

använder sig av transparens när de rapporterar kring sina sju hållbarhetsåtaganden. Den årliga 

hållbarhetsrapporten är en sådan. Den har sedan granskats av den högsta ledningen, vissa 
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delar har även granskats av en extern part. H&M har även skrivit under FN:s Global Compact 

(H & M Hennes & Mauritz AB, 2016b, s. 123ff). 

 

Med närmare 400 butiker i Sverige, Norge, Finland, Polen och online via webben är KappAhl 

idag en av Nordens ledande modekedjor. KappAhl köper produktion från 200 leverantörer, 

varav majoriteten utav dessa finns i Asien. Företaget har drygt 4000 anställda i åtta olika 

länder. KappAhl har produktionskontor i Kina, Bangladesh, Indien och Turkiet (KappAhl AB, 

KappAhl 2015 Årsredovisning del 1, se sida innan innehållsförteckning). KappAhl redovisar 

sitt hållbarhetsarbete i sin årsredovisning och via sin hemsida kappahl.se/ir. 

Hållbarhetsredovisningen i årsredovisningen går i linje med riktlinjerna i GRI G4. Urvalet har 

baserats på företagets hållbarhetsstrategi och väsentlighetsanalys. En översiktlig bedömning 

av rapporten har sedan gjorts av Trossa, ett konsultföretag inom hållbar utveckling (KappAhl 

AB, KappAhl 2015 Årsredovisning del 1, se faktaruta under innehållsförteckning). 

 

6.6 Tillvägagångsätt 
Vid kvalitativ forskning krävs det att forskaren redogör för de processer de använt när de gått 

från rådata till resultat. Ett första steg är att acceptera att det inom kvalitativ forskning inte går 

att presentera all insamlad data. Selektivitet är ett nyckelord hos en kvalitativ forskare 

(Denscombe, 2009, s. 386f). När hållbarhetsrapporterna som ingår i den här studien granskats 

har det gjorts med direkt koppling till studiens frågeställning. Resultatet av granskningen har 

sedan analyserats i relation till intressent- och legitimitetsteorin och studiens tidigare 

forskning. 

 

Det empiriska materialet presenteras under resultatdelen. Här har en tematisering gjorts 

utifrån studiens frågeställning samt utifrån de tre olika branscherna. Genom att redovisa 

materialet på detta sätt ökar förutsättningen att frågeställningen med stor säkerhet blir 

besvarad på ett tydligt vis. Företagen presenteras utifrån frågeställningen där de två som 

representerar samma bransch följer upp varandra. Efter varje bransch följer en kort 

sammanfattning. Resultatdelen följs upp av en mer omfattande diskussion  med utgångspunkt 

i studiens frågeställning, teoretiska ramverk och tidigare forskning. Studien avslutas med en 

sammanfattande slutsats som mer kortfattat besvarar studiens syfte och frågeställning. 
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7. Resultat 

I det här avsnittet presenteras de för studien utvalda företagens hållbarhetsarbete och 

hållbarhetsrapporter utifrån studiens frågeställningar. Företagen kommer att presenteras 

efter varandra utifrån bransch och efter varje bransch följer en sammanfattande delanalys. 

Delanalysen kommer behandla vad som skiljer företagen åt i sitt hållbarhetsarbete och vad 

som enar dem. Det kommer även att ske återkopplingar till studiens teoretiska ramverk och 

tidigare forskning. 

 

7.1 Dagligvaruhandel: Axfood AB 
 

Axfood ska genom lönsam tillväxt och nytänkande vara Sveriges bästa 

dagligvarubolag (Axfood AB, 2015, s. 5). 

 

7.1.1 Vad utgör företagets hållbarhetsarbete? 

Axfood beskriver att företagets hållbarhetsarbete är integrerat i företagets affärsmodell där 

grunden utgörs av Axfoods kärnvärden och uppförandekod samt bolagets hållbarhetsprogram. 

Hållbarhetsprogrammet har tydliga mål och nyckeltal som årligen följs upp och uppdateras i 

takt med att nya mål formuleras. Uppförandekoden är i sin tur är uppbyggd på erkända 

konventioner för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor samt miljö (Axfood AB, 2015, s. 36f). 

 

Axfoods VD Anders Strålman beskriver hur en av de viktigaste grundstenarna i Axfoods 

hållbarhetsarbete var att skriva under FN:s Global Compact och att sedan arbeta i enlighet med 

dess riktlinjer. Han betonar att hållbarhet på lång sikt är lönsamt även om det skapar extra 

kostnader på kort sikt. Tillsammans med Åsa Domeij, chef för miljö och socialt ansvar, 

förklarar han att det är viktigt med tydliga mål. Domeij förklarar att ett första steg Axfood tog 

var att göra en stor satsning på grön el och biodrivmedel. De förklarar vidare att de även satsar 

på solenergi (Axfood AB, 2015, s. 2) och att de år 2015 installerade sin första solcellsanläggning 

till en butik (Axfood AB, 2015, s. 7). 

 

Axfood beskriver hur moderna butiker med bra teknik är en grund för att kunna klara av de 

utmaningar som företaget står inför. Strålman förklarar vidare hur Axfood med hjälp av Sifo 

genomfört en undersökning där svenskar, oavsett om de var Axfoodkunder eller inte, fick 

poängsätta 25 olika hållbarhetsfrågor utifrån vad de ansåg vara viktigast. De frågor som 

bildade en topp tre var; ursprung och spårbarhet, kemikalier och bekämpningsmedel samt 

djurskydd. Axfood har efter undersökningen, tillsammans med Svensk Dagligvaruhandel, 

bestämt att under år 2016 införa en ny svenskmärkning på framförallt mjölk- och mejerivaror 
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men också på andra produkter (Axfood AB, 2015, s. 3). Axfood beskriver vidare att de största 

utmaningarna inför 2016 handlar om att ha koll på hela leverantörskedjan. De förklarar att det 

handlar om en komplex kedja med många mellanled och att det är svårt att kontroll över hela 

processen när det handlar om flera tusen artiklar (Axfood AB, 2015, s. 4). 

 

I slutet av år 2014 öppnade Axfood tillsammans med Stockholms Stadsmission en ny butik 

med målet att minska matsvinnet. Butiken fick namnet Matmissionen och är en butik där 

fullgoda matvaror som av olika skäl inte går att sälja i vanlig butik säljs till en tredjedel av 

ordinarie pris. Ett minskat matsvinn hör till en av de viktigaste hållbarhetsfrågorna för Axfood. 

De menar på att just matproduktionen påverkar världens klimat avsevärt och om den mat som 

producerats och transporterats endast hamnar i soporna har hela processens miljöpåverkan 

skett i onödan. Genom Matmissionen kan det låga priset även hjälpa ekonomiskt utsatta 

människor (Axfood AB, 2015, s. 14). 

 

Under år 2015 utökade Axfood sortimentet med egna märkesvaror genom att lansera 60 nya 

ekologiska varor med bemärkningen. De förpackningar som används till sortiment med 

bemärkningen egna märkesvarorna ska alla vara miljöanpassade och lätta att återvinna 

(Axfood AB, 2015, s. 6). Axfood var först på marknaden att införa pant på saftflaskor. I sin 

redovisning betonar de att det är av vikt att ha ett väl fungerande återvinningssystem (Axfood 

AB, 2015, s. 4). Vidare beskriver Axfood hur de i inköpsprocessen använder sig av en 

uppförandekod som har byggts upp utifrån nationella lagar och internationellt erkända 

konventioner. De eftersträvar att minska sin miljöpåverkan genom att förbättra 

energieffektiviseringen, minska energianvändningen, ersätta fossila bränslen med förnybara 

drivmedel samt att källsortera avfall. De beskriver även att Axfoods sortiment 

kvalitetkontrolleras genom både interna och externa kontroller (Axfood AB, 2015, s. 6). I sin 

redovisning beskriver företaget hur deras koldioxidutsläpp har minskat med 15 procent per 

transporterat gods sedan år 2009 (Axfood AB, 2015, s. 7). 

 

Fortsättningsvis beskriver Axfood att de genom en öppen dialog med sina intressenter kan 

uppfylla omvärldens förväntningar och behov och på så vis utveckla sin verksamhet. De 

beskriver att företagets viktigaste intressentgrupper är kunder, medarbetare, ägare, 

leverantörer och samhället i övrigt (Axfood AB, 2015, s. 11). De använder sig av bland annat 

fokusgrupper, konsumentundersökningar och sociala medier för att på så sätt skapa 

intressentdialoger (Axfood AB, 2015, s. 12). 

 

Axfood beskriver att de arbetar med hållbarhet inom sex olika områden; hållbara produkter, 

transporter, klimat och energi, ansvarfulla leverantörer, medarbetare samt samhällsansvar 
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och påverkan (Axfood AB, 2015, s. 16). Hållbara produkter handlar om tydligt 

ursprungsmärkta produkter, lokala råvaror och ett högt djurskydd. Inom transporter 

fokuserar och satsar Axfood på förnybart bränsle i ett försökt att minska sin klimatpåverkan. 

På området för klimat och energi ligger fokus på att driva företagets verksamhet genom grön 

el och via solceller. Ansvarsfulla leverantörer innebär att Axfood ställer höga krav på sina 

leverantörer och ser till att det sker kontroller av leverantörernas hållbarhetsarbete för att 

kunna säkerställa en hög kvalitet. Samtliga leverantörer måste bli godkända av Axfoods 

hållbarhets- och kvalitetsfunktion. På området som berör medarbetare handlar det om att 

prioritera hållbarhetsfrågor för att attrahera och utveckla medarbetare. Axfood beskriver 

mångfald och inkludering som något som är i ständigt fokus och de eftersträvar att erbjuda 

lika möjligheter för alla (Axfood AB, 2015, s. 24). I det sista området samhällsansvar beskrivs 

införandet av pant på saftflaskor och deras stöd till svenska mjölkbönder samt införandet av 

Matmissionen som särskilda aktioner för företagets samhällsansvar (Axfood AB, 2015, s. 31). 

7.1.3 Varför ägnar sig företaget åt hållbarhetsarbete? 

Inledande i sin hållbarhetsredovisning diskuterar Axfood hur de arbetar med 

hållbarhetsfrågor. VD:s Anders Strålman förklarar att Axfood vill göra ett så litet fotavtryck på 

miljön som möjligt. Han förklarar vidare att detta även är hans personliga ståndpunkt som 

grundar sig i att han inte önskar sina barn en sämre miljö än den han själv växt upp i (Axfood 

AB, 2015, s. 7). 

 

Axfoods övergripande miljömål handlar om att företaget till år 2020 ska vara klimatneutralt. 

Detta innebär att klimatpåverkan från den egna verksamheten ska ha minskats med 75 procent 

från år 2009. År 2014 hade Axfoods klimatpåverkan minskat med 52 procent (Axfood AB, 

2015, s. 8). Axfood beskriver hållbarhet och ansvar som en självklarhet som omfattar allt från 

att ta ansvar för underleverantörers agerande till att bidra till förbättrad djurvälfärd. Företaget 

betonar att  produktionskedjan ska ha transparens för att kunna bibehålla kundernas 

förtroende (Axfood AB, 2015, s. 10). 

 

7.2 Dagligvaruhandel: ICA Gruppen AB 
 

ICA Gruppens hållbarhetsarbete är en strategisk prioritering som är integrerad i hela 

verksamheten (ICA Gruppen AB, 2015, s. 15). 

 

7.2.1 Vad utgör företagets hållbarhetsarbete?	
I en värld med ny teknik och ständig uppkoppling beskriver ICA Gruppen att de som företag 

vill ta vara på att omvärlden är i ständig förändring och utveckling. Utveckling av det digitala 
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har lett till att ICA Gruppen nu mer arbetar med att lansera e-handelslösningar, digitalisera 

bankerbjudanden, öppna upp för mobila betalningar och skapa en kundanpassad 

marknadsföring (ICA Gruppen AB, 2015, s. 4ff). Inom hållbarhetsarbetet satsar ICA Gruppen 

på att hålla hållbarhetsperspektivet integrerat i verksamheten, miljö- och kvalitetscertifierade 

butiker, inköps- och logistikprocesser. Sociala revisioner för förbättrade arbetsvillkor i 

högriskländer, märkningar i butik som guidar kunderna till hållbara och etiska val, utökad 

ursprungsmärkning och följa upp arbetet med kvartalsrapporter och årsredovisningar (ICA 

Gruppen AB, 2015, s. 7). 
 

ICA Gruppens hållbarhetsarbete utgår från tre ståndpunkter; transparens, trovärdighet och 

spårbarhet. ICA Gruppen beskriver att hela koncernstrategin drivs genom att dela in arbetet i 

sex olika strategiska teman och 10 strategiska prioriteringar. Utifrån dem sätts långsiktiga 

finansiella mål och hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen är tre stycken och går ut på att till år 

2020 bli en helt klimatneutral koncern, alla ICA Gruppens leverantörer av egna varor i 

högriskländer ska vara socialt reviderade och 80 procent av ICA Gruppens leverantörer av egna 

varor ska vara kvalitetscertifierade. Utöver de långsiktiga målen sätts sedan ett antal 

kortsiktiga mål vilka bryts ner till aktiviteter som sedan följs upp kvartalsvis. Det är just dessa 

kortsiktiga prioriteringar som anses vara kritiska för ICA Gruppens utveckling men underlättar 

också samarbetet mellan koncernens olika verksamheter (ICA Gruppen AB, 2015, s. 8). 

 

ICA Gruppen förklarar att den sociala revisionen på leverantörer utförs enligt en standard som 

ICA Gruppen godkänner eller i enlighet med ICA Gruppens egen metod för social revision. För 

att godkännas som leverantör beskriver ICA Gruppen att resultatet vid revision måste uppfylla 

ICA Gruppens satta minimumnivå och leverantören ska åta sig att genomföra eventuella 

förbättringsåtgärder om minimumnivån inte uppnås. Enligt årsredovisningen för 2015 var 98 

procent av de leverantörer som ligger i högriskländer och som tillverkar ICA Gruppens egna 

varor socialt reviderade. Med högriskland innefattas länder som är definierade som 

högriskland enligt FN:s utvecklingsprogram Human Development Index och Economic 

Security Index (UNDP). Med egna varor förklarar företaget att det i huvudsak berör egna 

märkesvaror. Kvalitetscertifiering av dessa varor ska vara i enlighet med en standard som ICA 

Gruppen godkänner, Global Food Saftey Initiative är en sådan liksom IP Sigill. De egna varorna 

kvalitetscertifierades upp till 87 procent under år 2015 vilket tyder på att ICA Gruppen ligger 

en bit över det egna hållbarhetsmålet. Det positiva resultatet beror på att rutiner och 

uppföljningar av kvalitetscertifieringen är en del utav ICA Gruppens löpande verksamhet (ICA 

Gruppen AB, 2015, s. 15). 
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När det gäller företagets hållbarhetsmål om att bli en klimatneutral koncern innefattas 

samtliga butikers klimatpåverkan, alla apotek, lager och kontor. Mätningen kommer att 

genomföras genom vetenskapliga metoder enligt FN och Världsnaturfonden. ICA Gruppen 

beskriver att målet att bli klimatneutral även ska inkludera en minskad miljöpåverkan hos alla 

företagets leverantörer. Det nya målet om klimatneutralitet gäller från 1 januari år 2016 (ICA 

Gruppen AB, 2015, s. 15). 

7.2.3 Varför ägnar sig företaget åt hållbarhetsarbete? 

ICA Gruppen har som mål att bli ledande inom ansvarsfullt företagande och bli en 

klimatneutral koncern till år 2020. Genom att ta ansvar stärker ICA Gruppen sin roll som aktör 

på livsmedelsmarknaden och skapar ett mervärde för såväl samhället i stort som för sina 

kunder och medarbetare (ICA Gruppen AB, 2015, s. 13). 

 

ICA Gruppens övergripande mål är att på ett långsiktigt plan skapa ett ökat värde för sina 

aktieägare (ICA Gruppen AB, 2015, s. 20). När det gäller kunder är visionen att göra varje dag 

lite enklare genom att möta kundernas efterfrågan. En av de främsta prioriteringarna är att 

kunna skapa möjligheter för företagets kunder att göra hållbara och hälsosamma val (ICA 

Gruppen AB, 2015, s. 22). Företaget beskriver även att de i rollen som stor arbetsgivare med 

verksamhet i flera länder och regioner kan bidra till att skapa mervärde för de samhällen där 

de är verksamma i. Genom den stora verksamheten skapas arbetstillfällen vilket i sin tur 

genererar utbetalade löner och inbetalade skatter. ICA Gruppen förklarar vidare att till 

exempel att satsning på ekologiska varor bidrar till en positiv utveckling för de lokala 

producenterna (ICA Gruppen AB, 2015, s. 23). 

 

7.3 Delanalys dagligvaruhandel 
Vad som utgör de två företagens hållbarhetsarbete grundar sig i det som intressent- och 

legitimitetsteorin uttrycker. Det framgår nämligen tydligt att både Axfood och ICA Gruppen 

värdesätter sina intressentrelationer högt. Axfood förklarar hur de lägger stor vikt vid 

intressentdialoger genom fokusgrupper och undersökningar, mer specifikt den Sifo-

undersökning de lät genomföra under 2015. Även ICA Gruppen förklarar att de vill skapa 

mervärde för sina intressenter. Intressentteorin innebär att ett företag ska agera utifrån och av 

hänsyn till vad deras intressenter uttrycker, något som båda företagen inom dagligvaruhandel 

gör genom bland annat intressentdialoger. 

	

Vidare så beskriver ICA Gruppen sitt hållbarhetsarbete utifrån tre ståndpunkter; 

transpararens, trovärdighet och spårbarhet. Detta är en tydlig koppling till det som 

legitimitetsteorin beskriver. Axfood i sin tur använder inte samma begrepp men det framgår 
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ändå att det även för deras företag handlar om att skapa trovärdighet då det som 

intressentteorin beskriver hänger ihop med legitimitetsteorin. Det handlar om att arbeta inom 

ramen och normen för samhället, något som möjliggörs genom att lyssna till sina intressenter 

och således något som båda företagen gör. Detta går helt i linje med vad von Malmborg et al. 

(2005) och Hedberg et al. (2003) beskriver i sina studier. Genom hållbarhetsarbete kan företag 

förmedla sina företagsvärderingar och framtidsplaner och på så vis även skapa legitimitet. 

 

Något som  skiljer företagen åt är det faktum att ICA Gruppen betonar att det är av vikt att se 

kortsiktiga lösningar likaväl som långsiktiga. De följer således upp sina hållbarhetsaktiviteter 

kvartalsvis. Detta är inget som Axfood gör, de betonar snarare långsiktiga mål. 

 

En annan aspekt som skiljer Axfood från ICA Gruppen är hur Axfood framhäver just 

matproduktion som en stor påverkan på klimatet. Axfood har satsat mycket på sitt koncept 

Matmissionen som ett sätt att ta tillvara på all den producerade maten, någon motsvarighet till 

detta koncept finns inte presenterat i ICA Gruppens rapport. 

 

Båda företag beskriver leverantörskedjan som komplex och problematisk. Detta är något som 

även Chen et al. (2014) tar upp i sin studie. Där förklaras det att produktionen av varor blivit 

allt mer komplex i takt med klimatförändringar och globalisering. Detta har resulterat i en 

komplex leverantörskedja och något som samtliga företag i deras studie ser som problematiskt.  

Axfood beskriver just leverantörskedjan som 2016 års största hållbarhetsutmaning. ICA 

Gruppen förklarar att de tacklar den komplexa leverantörskedjan genom att genomföra sociala 

revisioner av flertal leverantörer. Det är tydligt att just leverantörskedjan är en stor utmaning 

hos de två dagligvaruhandelsföretagen som analyseras i den här studien.  

 

Att båda företagen inom branschen för dagligvaruhandel har som mål att bli klimatneutrala 

till år 2020 kan ses som ett viktigt incitament bakom respektive företags hållbarhetsarbete. 

Även det faktum att de lägger stor vikt vid sina intressenter kan ses som en bakomliggande 

faktor till hållbarhetsarbetet.  

 

Axfoods VD uttrycker även en faktor som går i linje med vad som beskrivs i 

Brundtlandrapporten. Företagets vilja att göra ett så litet avtryck på miljön som möjligt 

handlar om att kommande generationer ska ha samma förutsättningar som den nuvarande. 

 

Sammanfattningsvis har båda företag inom branschen för dagligvaruhandel liknande 

grundstenar i sitt hållbarhetsarbete. Det handlar om att tillgodose företagets intressenter och 

att framställa, eller kanske snarare säkerställa, att de är trovärdiga, legitima som företag. Även 
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om de har aningen olika fokus i sitt hållbarhetsarbete ämnar båda att uppnå klimatneutralitet 

till år 2020 och det borde således innebära att de rör sig i samma riktning på 

hållbarhetsområdet. Båda företag har tydliga kopplingar till intressent- och legitimitetsteorin. 

Företagen har således ett gemensamt fokus med sitt hållbarhetsarbete. Det går även att göra 

återkopplingar till vad tidigare forskning beskriver, något som tyder på att 

dagligvaruhandelföretagen Axfood och ICA Gruppen identifierar liknande utmaningar som 

andra företag och följer en liknande utveckling. 

 

De gemensamma teman som går att identifiera handlar om intressentrelationer, legitimitet, 

klimatneutralt företagande och viljan att kontrollera den komplexa leverantörskedjan. Det som 

är mer specifikt för Axfood är deras betoning på matproduktionens påverkan på klimatet. Det 

som är mer specifikt för ICA är det faktum att de väljer att rapportera även kvartalsvis, således 

finns även ett mer kortsiktigt hållbarhetsarbete. 

 

7.4 Kommersiella fordon: Scania AB 
 

En värld som är alltmer beroende av säkra, hållbara och effektiva transportsystem kräver 

en helhetssyn på logistikflödet. Våra lösningar pekar ut vägen framåt genom att öka 

effektiviteteten och minska slöseri (Scania AB, 2015c, s. 30). 

 

7.4.1 Vad utgör företagets hållbarhetsarbete? 

Scanias VD Henrik Henriksson förklarar i företagets hållbarhetsrapport att Scania under 2015 

lämnade in patentansökningar för 264 stycken nya uppfinningar. Med detta önskar han visa 

på att Scania är ledande inom innovativa produkter och tjänster. Tillsammans med 

akademiska institutioner och näringslivet genomför de flera forskningsprojekt. Han menar att 

Scania genom dessa samarbeten kan reagera, anpassa sig och hitta effektiva lösningar till nya 

trender. Vidare beskriver han att de arbetat aktivt med FN:s Global Compact och dess tio 

riktlinjer. Henriksson beskriver att det krävs en helhetssyn för att kunna tillgodose säkra, 

hållbara och effektiva transporter (Scania AB, 2015c, s. 4f). 

 

Scania beskriver i sin rapport att deras kärnvärden genomsyrar hela företagskulturen och att 

de syftar till att skapa värde för sina intressenter (Scania AB, 2015c, s. 6). Scanias arbetsfilosofi 

innebär i korthet att de önskar utesluta slöseri, öka resurseffektiviteten och optimera flödena 

inom produktionen (Scania AB, 2015c, s. 7). Scania har identifierat 26 frågor som de anser vara 

avgörande för att de ska kunna skapa bestående värden för intressentgrupper och företagets 

utveckling. Frågorna har identifierats genom intervjuer med interna såväl som externa 

intressenter, där framtida prioriteringar och beslut har analyserats. De lägger stor vikt på 
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intressenter och vill under år 2016 involvera externa intressenter ännu mer för att säkerställa 

att företaget rör sig i rätt riktning (Scania AB, 2015c, s. 10). Tillsammans med en 

omvärldsanalys har de 26 identifierade frågorna sedan delats in i sex undergrupper; produkter, 

marknad, riktning, verksamhet, medarbetare och samhälle (Scania AB, 2015c, s. 11). 

 

Scania beskriver i sin rapport hur transportbranschen kräver effektivare logistikflöden och hur 

de nu arbetar med att företagets egna lastbilar, bussar och motorinstallationer ska ingå i ett 

”ekosystem” (Scania AB, 2015c, s. 17). Vidare beskrivs det hur hållbara transporter handlar om 

att bidra till en ekonomisk och social utveckling utan att äventyra människors hälsa, säkerhet 

eller miljö. De förklarar hur de jobbar inom tre områden för att förändra dagens 

transportsystem till hållbara; energieffektivisering, alternativa bränslen och elektrifiering 

samt smarta transporter. Ett helhetstänk genomsyrar Scanias syn på hållbarhet (Scania AB, 

2015c, s. 22). 

 

Ecolution by Scania är ett exempel på hur Scania arbetar med hållbarhet. Konceptet Ecolution 

innebär att kunder kan ansluta sig för att göra bränslebesparingar baserat på specifika 

transportmönster. Det kan handla om allt från att anpassa lastbilar efter vikten på lasten till 

att genomföra förarutbildning. Fordon inom Ecolution by Scania har genomsnittliga 

bränslebesparingar på 10 procent (Scania AB, 2015c, s. 25). 

 

År 2020 har Scania att som mål att de ska ha halverat sin energianvändning för hela 

verksamheten per tillverkat fordon i jämförelse med år 2010. 2015 hade det skett en minskning 

på 16 procent (Scania AB, 2015c, s. 25). Det förklaras vidare att de ser på alternativa bränslen 

som en nödvändighet för att kunna nå klimatmålen. De betonar att det inte handlar om att 

utveckla motorer för alternativa bränslen utan om att prestandan i dessa ska matcha den som 

finns i traditionella motorer. Scania menar att de själva har tekniken för att åstadkomma detta 

och menar att icke-fossila alternativ finns här och nu (Scania AB, 2015c, s. 26). 

 

Det beskrivs att majoriteten av Scanias leverantörer är svenska, tyska och från andra EU-

länder men att inköp från Asien ökar i takt med att verksamheten blir allt mer global. I och 

med den globala spridningen av leverantörer arbetar Scania med att säkerställa att samtliga 

partners arbetar med samma standard. Alla nya leverantörer genomgår en granskning för att 

säkerhetsställa att kvalitet och etiska krav uppfylls. Scania förklarar också att de i regioner där 

det är svårt för leverantörer att uppfylla dessa krav har startat kvalificeringsprogram och gör 

investeringar för att hjälpa till att utveckla sina leverantörer. Vidare förklarar Scania att det är 

av stor vikt att hela värdekedjan har ett hållbarhetstänk och att alla Scanias leverantörer ska 

kräva det samma av sina egna leverantörer. Scania är även medlem i CSR Europé Automotive 



 
 

27 
 
 
 

 

Working Group där de tillsammans med andra fordonsföretag arbetar för att förbättra 

hållbarheten i hela värdekedjan. Scania förklarar också att de under 2015 har ökat arbetet med 

miljöhänsyn, mänskliga rättigheter och antikorruption i sina säljprocesser (Scania AB, 2015c, 

s. 34). 

 

Scania har upprättat fem långsiktiga riktlinjer för att minska sin miljöpåverkan; effektiv 

användning av energi och vatten i sina anläggningar och verksamheter; minska användning av 

råvaror och kemikalier; minska utsläpp till luft och vatten; öka återanvändning och minska 

slöseri; minska riskerna för olyckor och utsläpp och hantera incidenter effektivt (Scania AB, 

2015c, s. 36). 

7.4.3 Varför ägnar sig företaget åt hållbarhetsarbete? 

Scania beskriver att de har som mål att vara ledande inom hållbara transporter. Fokus ligger 

på effektiva lösningar där tunga lastbilar, bussar och motorer kan levereras med syfte att ha så 

låga koldioxidutsläpp som möjligt (Scania AB, 2015c, s. 2). Vidare beskrives det hur FN:s 

klimatmöte COP21 2015 var en milstolpe för klimatet, världssamfundet och näringslivet. 

Scania menar på att deras industri spelar en viktig roll i begränsningen av den globala 

temperaturökningen till två grader (Scania AB, 2015c, s. 4). 

 

I sin rapport beskriver Scania att klimatförändringarna spelar en allt större roll hos företag och 

är en viktig drivkraft i att utveckla arbetet. De beskriver också hur konkurrensen på marknaden 

ökar i takt med att intressenternas förväntningar på företagsansvar ökar. De menar på att det 

måste ske en förändring. Ekonomisk tillväxt kan inte längre innebära en negativ miljöpåverkan 

med ökade utsläpp (Scania AB, 2015c, s. 8). De beskrivs vidare att urbanisering, 

klimatpåverkan och ändliga resurser kräver gensvar från transportbranschen (Scania AB, 

2015c, s. 10). 

 

7.5 Kommersiella fordon: AB Volvo 
 
 Vi ser vår globala styrka och lokala närvaro som unika möjligheter att leverera transport- 

och infrastrukturlösningar som möter våra kunders behov samtidigt som de adresserar 

globala hållbarhetsutmaningar (AB Volvo, 2015, s. 54). 

 

7.5.1 Vad utgör företagets hållbarhetsarbete? 

I års-och hållbarhetsredovisningen beskriver Volvo sin vision om att bli världsledande inom 

hållbara transportlösningar genom att skapa mervärde för kunder inom utvalda segment, leda 

utveckling av produkter och tjänster för transport- och infrastrukturindustrin, driva kvalitet, 
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säkerhet och omsorg för miljön och arbeta med energi, passion och respekt för individen. 

Kärnvärdena är att verka för kvalitet, säkerhet och med omsorg för miljön (AB Volvo, 2015, s. 

20). 

 

Volvos uppförandekod fungerar som en grund för hur företaget agerar i sina åtagande för att 

uppnå ett hållbart företagande. Det är en tvingande och övergripande policy för korrekt 

beteende i affärslivet och den täcker även företagets principer och minimikrav för att affärer 

sköts korrekt, på ett ansvarstagande sätt och med transparens. Koden innehåller även 

företagets affärsetiska principer, mänskliga rättigheter, social rättvisa och miljömässiga 

principer som ska genomsyra alla företagets policys, beslut och åtgärder (AB Volvo, 2015, s. 

21). Med utgångspunkt i sin uppförandekod kan Volvo ställa höga krav på alla sina 

affärspartners och leverantörer (AB Volvo, 2015, s. 30). I januari år 2015 skapades Corporate 

Communication & Sustainability Affairs med målet att etablera strategier och riktning samt att 

följa upp resultat, stödja Volvos verksamheter inom områden som har anknytning till CSR och 

hållbarhet och public affairs (AB Volvo, 2015, s. 72). 

 

I års- och hållbarhetsredovisningen beskriver Volvo att de ska skapa ett ekonomiskt, socialt 

och miljömässigt värde inom hela koncernen. De förklarar även hur företaget ska bemöta 

rådande klimatförändringar med nya affärsmöjligheter och genom att svara upp på framtida 

transportbehov. Under avsnittet angående företagets affärsmodell belyser Volvo att de vill 

skapa värde i alla delar av sin värdekedja. I sex steg ska detta genomföras; produktveckling, 

inköp, produktion, distribution och service, produkter i användning och återanvändning. I 

produktutvecklingsstadiet vill Volvo fokusera på att utveckla hållbara transportlösningar. 

Största fokus ligger på att minska koldioxidutsläpp och öka bränsleeffektivisering, säkerhet, 

automatisering och förarmiljö samt att skapa kompletta transportlösningar. I inköpsledet 

ligger fokus på att skapa långsiktiga relationer med leverantörer och tillämpa principer utifrån 

sin uppförandekod för att också utvärdera dessa leverantörer (AB Volvo, 2015, s. 24). 

Volvo beskriver att omkring 95 procent av alla inköp av fordonskomponenter gjordes från 

leverantörer som är certifierade enligt den internationella standarden ISO 14001 eller 

motsvarande. År 2015 klarade 79 procent av leverantörerna en intern CSR-utvärdering. Det är 

en självutvärdering som går i linje med generell internationell praxis i fordonsbranschen på 

om leverantörerna följer Volvos etiska krav (AB Volvo, 2015, s. 30). När det gäller 

produktionsledet förklarar de att samtliga av Volvos helägda produktionsenheter har 

tredjepartscertifierade kvalitetsledningssystem och 98 procent har miljöledningssystem. I 

distributions och serviceledet benämns att samtliga av Volvos helägda återförsäljare omfattas 

av koncernens egna miljökrav och 90 procent av distributionscentren är certifierade enligt ISO 
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14001. När det gäller återanvändning har Volvos åtta center för fabriksrenovering av 

komponenter runt om i världen som samtliga hanterar begagnade komponenter från företagets 

alla varumärken. Resurseffektivitet och möjligheten till återvinning ska vara i fokus redan i 

produktutvecklingens första stadie. Fabriksrenovering kräver en större arbetsinsats än själva 

grundtillverkningen vilket i sin tur bidrar till fler arbetstillfällen och genererar en positiv effekt 

på samhället genom möjligheten till ökade arbetstillfällen (AB Volvo, 2015, s. 32ff). 

7.5.3 Varför ägnar sig företaget åt hållbarhetsarbete? 

Volvo vill arbeta för att bidra till hållbar utveckling. Det huvudsakliga bidraget för att uppnå 

detta är igenom att leverera säkra och miljöanpassade produkter och tjänster som stödjer 

ekonomisk tillväxt såväl som ökad tillgänglighet och därmed större välstånd. Hur produkter 

utvecklas, köps in, tillverkas och distribueras sker med stor hänsyn och alla produkter ska även 

kunna återvinnas (AB Volvo, 2015, s. 57f). 

 

År 2015 reviderades tidigare hållbarhetsambitioner och uppdaterades till att identifiera sex 

fokusområden med kortsiktiga och långsiktiga mål mellan fem och tio år. Företagets 

lönsamhet är helt beroende på deras kunders framgångar. Genom att fokusera på sina kunder 

kan AB Volvo säkerhetsställa sin finansiella styrka och sin förmåga att investera i innovativ 

utveckling. Det i sin tur ökar möjligheter till fler arbetstillfällen och en långsiktig tillväxt (AB 

Volvo, 2015, s. 54ff). 

 

7.6 Delanalys kommersiella fordon 
Scania betonar innovativa lösningar som en viktig del i sitt hållbarhetsarbete. Företaget satsar 

även mycket på att reagera och anpassa företagsarbetet efter rådande trender i samhället. 

Samtidigt beskriver Volvo hur de har som mål att bli världsledande inom hållbara transporter 

och skapa mervärde för sina intressenter. Båda företag har således ett fokus på att följa med i 

samhällsutvecklingen genom att lyssna till sina intressenter. En faktor som är direkt kopplad 

till intressent- och legitimitetsteorin. Scania beskriver även att de konsekvent genomför 

intervjuer med såväl interna och externa intressenter. Liksom hos dagligvaruhandelföretagen 

går det här att se att det von Malmborg et al. (2005) och Hedberg et al. (2003) uttrycker 

angående hållbarhetsrapportering och förmedling av företagsvärdering till intressenter 

stämmer väl in även på dessa två företag inom branschen för kommersiella fordon. 

	

Båda företag menar även att det är av stor vikt att ha en helhetssyn i sitt hållbarhetsarbete i 

linje med det som begreppet TBL uttrycker. Båda företag ser således på hållbarhetsarbetet 

utifrån ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt synsätt. Detta stämmer överens med det Chen 

et al. (2014) och von Malmborg et al. (2005) uttrycker i sina studier; att hållbarhetsarbete 
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kräver en helhetssyn där samtliga aspekter ges utrymme. Scania och Volvo uttrycker även ett 

gemensamt mål om hållbara och effektiva transporter där fokus ligger på energieffektivisering 

och alternativa bränslen. Ett konkret exempel på detta är Scanias Ecolution by Scania. Scania 

är väldigt tydliga med att förklara att alternativa bränslen är en nödvändighet om miljömålen 

ska kunna uppnås. Chiu (2012) presenterar konceptet ”ren produktion” vilket innebär att en 

produkt ska ha ett litet koldioxidutsläpp, något som betonas av företagen inom branschen för  

kommersiella fordon. 

 

Både Scania och Volvo uttrycker även de en oro över den komplexitet som råden i den numer 

globala leverantörskedjan. Scania arbetat med att förbättra kontrollen över hela 

leverantörsledet genom kvalitetsgranskningar och genom samarbeten med andra 

fordonsföretag i Europa. Likaså beskriver Volvo att de vill fokusera på långsiktiga relationer 

med sina leverantörer. Här är det möjligt att dra kopplingar branscherna emellan 

(dagligvaruhandel och kommersiella fordon) och till tidigare forskning där Chen et al. (2014) 

beskriver att leverantörskedjan har blivit mer komplex i och med klimatförändringar och 

globaliseringen. Att Scania och Volvo har identifierat leverantörskedjan som problematisk är 

således ingen överraskning. 

 

Både Scania och Volvo har sina intressenter som ett bakomliggande incitament till 

hållbarhetsarbete. Scania trycker även på klimatförändringarna som en avgörande drivkraft. 

Scania förklarar att ekonomisk tillväxt inte längre kan ske på bekostnad av miljön. Volvo svarar 

på detta genom att förklara att företagets vilja är att bidra till en hållbar utveckling, något som 

i sig skulle kunna ses som ett grundläggande incitament till att bedriva hållbarhetsarbete.  

 

Sammanfattningsvis har båda företag inom branschen för kommersiella fordon ett tydligt 

fokus på sina intressenter och sin klimatpåverkan. De uttrycker båda två även vikten av en 

helhetssyn i sitt hållbarhetsarbete. De pekar även på problematiken kring komplexiteten i 

leverantörskedjan. Scania har ett mer tydligt fokus på att uppnå miljömål, något som inte 

betonas på samma sätt hos Volvo. Ett gemensamt fokus finns på ett minskat koldioxidutsläpp 

och på alternativa bränslen. Det finns således mer som enar företagen i sitt hållbarhetsarbete 

än som skiljer dem åt. Det går enkelt att se hur intressent- och legitimitetsteorin spelar in hos 

företagen inom kommersiella fordon. Likaså att den tidigare forskning som gjorts på området 

återspeglas hos både Volvo och Scania. 

 

De gemensamma teman som går att identifiera är intressentrelationer, legitimitet, viljan att 

kontrollera den komplexa leverantörskedjan samt minskat koldioxidutsläpp. 
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7.7 Mode: H & M Hennes & Mauritz AB 
 

Vi vill göra mode hållbart och hållbarhet mode (H & M Hennes & Mauritz, 2016, s. 6). 

 

7.7.1 Vad utgör företagets hållbarhetsarbete? 

I sin hållbarhetsrapport förklarar H&M att allt arbete som sker kring hållbarhet går under 

namnet H&M Conscious. Konceptet bygger enligt företaget själva på passion, långsiktigt 

tänkande och teamwork. Företaget menar således att allt H&M gör måste vara ekonomiskt, 

socialt och miljömässigt hållbart. Vidare beskrivs det hur rent vatten, klimatförändringar, 

textilavfall, löner och övertid är några av de största utmaningarna inom textil industrin.  

H&M:s utgångspunkt för att anta dessa utmaningar är att mode ska vara tillgängligt, attraktivt 

och prisvärt (H & M Hennes & Mauritz AB, 2016b, s. 6). 

 

I sin rapport listar H&M några av sina nyckelprestationer, bland annat att runt 1,3 miljoner 

plagg tillverkades i så kallade closed loop material. I jämförelse med 2014 är det en ökning med 

300 procent. De beskriver också att samtliga jeansprodukter nu är märkta av Jeanologicas 

Environmental Impact Measurement tool (H & M Hennes & Mauritz AB, 2016, s. 7f). 

 

H&M beskriver hur de har butiker och leverantörer världen över och att deras företag utan 

tvekan påverkar miljön och samhället runt om dem. De förklarar att de satsar på positiva 

effekter i sin värdekedja och arbetar hårt med att minska de negativa delarna. Vidare beskrivs 

det hur det kan vara svårt att kontrollera vad som händer utanför den egna verksamheten och 

att det därför är av vikt att samarbeta med andra för att säkerställa de positiva effekterna (H & 

M Hennes & Mauritz AB, 2016b, s. 9). Vidare beskrivs det att totalt 200 personer arbetar med 

hållbarhet som sin huvudsakliga arbetsuppgift. 130 av dessa arbetar från 21 olika 

produktionsplatser för att stärka och stödja leverantörer i arbetet med H&M:s ”Sustainability 

Commitment”, tidigare känt som Code of Conduct (H & M Hennes & Mauritz AB, 2016b, s.11). 

 

Vidare beskrivs det att intressentdialoger utgör en viktig del av företagets hållbarhetsarbete. 

Det förklaras också att det krävs gemensamma ansträngningar från samtliga aktörer för att 

kunna uppnå en mer hållbar textil- och modeindustri (H & M Hennes & Mauritz AB, 2016b, s. 

12). 

 

H&M har antagit 7 hållbarhetsåtaganden där det första innebär att erbjuda mode till medvetna 

kunder. De vill även göra det lätt att återvinna kläder samt möjliggöra att de går att tvätta i låg 

temperatur. Deras mål är att använda sig av 100 procent organisk, återvunnen och bättre 

bomull till år 2020 (H & M Hennes & Mauritz AB, 2016b, s. 13f). Åtagandet fokuserar på 
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hållbara produkter, djurskydd och en vilja att inspirera både kunder och kollegor (H & M 

Hennes & Mauritz AB, 2016b, s. 13-26). 

 

Det andra hållbarhetsåtagandet handlar om att välja och belöna ansvarstagande partners. 

H&M menar att genom att arbeta tillsammans med flera intressenter och partners i långsiktiga 

partnerskap kan förändring uppnås (H & M Hennes & Mauritz AB, 2016b, s. 27).  De fokuserar 

på leverantörsstyrning, drägliga löner och arbetsmarknadsrelationer (H & M Hennes & 

Mauritz AB, 2016b, s. 27-56). Vidare beskrivs det tredje åtagandet som ”be ethical” och det 

beskrivs att H & M med detta respekterar lagar, betalar skatter och tar avstånd från korruption. 

De betyder även att de respekterar mänskliga rättigheter och värdesätter mångfald (H & M 

Hennes & Mauritz AB, 2016b, s. 57). De olika fokusområdena är antikorruption, att H&M ska 

vara en arbetsgivare människor väljer att arbeta för, mänskliga rättigheter, mångfald och 

jämställdhet, ansvarsfull marknadsföring (H & M Hennes & Mauritz AB, 2016b, s.60-75). 

 

Att vara klimatsmart är det fjärde åtagandet och här ligger fokus på utsläpp från H&M:s egna 

verksamheter och utsläpp igenom hela värdekedjan (H & M Hennes & Mauritz AB, 2016b, s. 

77-85). Det femte åtagandet handlar om ”reduce, reuse, recycle” och appliceras på allt från 

paketering till galgar. De beskriver även hur just själv kläderna ofta hamnar i hushållssopor 

och att det är av vikt att även få med dessa i arbetet med återvinning (H & M Hennes & Mauritz 

AB, 2016b, s. 86). H&M fokuserar på att stänga cirkeln med textilfibrer och avfall (H & M 

Hennes & Mauritz AB, 2016b, s. 89-95). 

 

Det sjätte och näst sista åtagandet handlar om att använda naturresurser på ett ansvarfullt sätt, 

här väljer H&M att fokusera på vattenförvaltning då textilindustrin använder mycket vatten i 

sitt arbete. (H & M Hennes & Mauritz AB, 2016b, s. 98-99) De fokuserar också på kemiska 

ämnen och har upprättat strikta regler för hur de hanterar dessa. (H & M Hennes & Mauritz 

AB, 2016b, s.108) Det sista åtagandet handlar i sin tur om att stärka samhällen. Det fastställs 

i rapporten att ett företag som verkar världen över också påverkar människor världen över. Ur 

detta växer därför en tro om att det är av vikt att påverka dessa samhällen och människor 

positivt. Samhällen där H&M har verksamhet ska gynnas av att H & M är närvarande (H & M 

Hennes & Mauritz AB, 2016b, s. 111). Under det här åtagandet presenteras bland annat The 

H&M Foundation som är en oberoende, icke-vinstdrivande, global stiftelse som är finansierad 

av grundarnas familj. De beskriver stiftelsen som ett komplement till H&M:s 

hållbarhetsarbete. Stiftelsen fokuserar på tre områden; utbildning, rent vatten och att stärka 

kvinnor (H & M Hennes & Mauritz AB, 2016b, s. 117). 
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7.7.3 Varför ägnar sig företaget åt hållbarhetsarbete? 

H&M inleder sin hållbarhetsrapport med en intervju av VD Karl-Johan Persson där han tidigt 

fastställer att hållbarhet är ett komplext problem och även om H&M arbetar aktivt med 

hållbarhet så finns det mycket kvar att göra, både för H&M och för hela branschen. Persson 

beskriver vidare att hållbarhet är djupt rotat i H&M:s företagskultur. Han menar på att alla 

företag som önskar framtida framgång måste satsa på långsiktigt hållbart arbete. Vidare 

förklarar han att det för H&M:s del handlar om att sluta cirkeln genom att återanvända textiler, 

se till att leverantörer betalar sina anställda drägliga löner samt att öka transparensen för att 

bidra till medvetna val (H & M Hennes & Mauritz AB, 2016b, s. 3ff). 

 

Persson fortsätter med att förklara hur H&M har tagit flera steg stävan att uppnå transparens, 

bland annat genom att investera och bygga långsiktiga relationer med leverantörer baserat på 

ömsesidigt förtroende. Han förklarar också att H&M var bland de första klädföretagen att 

publicera en lista över leverantörer och att de nu även lagt till en lista på underleverantörer till 

leverantörerna (H & M Hennes & Mauritz AB, 2016b, s.3ff). 

 

7.8 Mode: KappAhl AB 
 

Vi agerar på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt och skapar mode med 

omtanke om vår planet idag och i framtiden (KappAhl AB, 2015, s. 42). 

 

7.8.1 Vad utgör företagets hållbarhetsarbete? 

Som en del utav KappAhl:s värdekedja är logistiken ett viktigt led för att integrera 

hållbarhetsarbetet. Varje år flyttas 50 miljoner varor från leverantörer till distributionscentral 

och vidare ut till varje enskild butik. Fokus i detta led ligger på tids- och miljöeffektiva 

transportmetoder. I konsumtionsledet ligger fokus på att ett plagg som är använt ska kunna 

lämnas tillbaka till en utav butikerna för återvinning (KappAhl AB, 2015, s. 17). 

 

Under ett och samma koncept som KappAhl kallar Future Friendly Fashion kan modekedjan 

erbjuda ett mer hållbart mode. Future ska stå för en så liten miljöpåverkan som möjligt för att 

spara på jordens resurser. Friendly ska i sin tur stå för att modekedjan ständigt ska förbättra 

villkoren för alla som berörs av verksamheten i de länder där produktionen köps in ifrån. 

Fashion innebär att kunderna ska kunna lite på att våra plagg håller det KappAhl lovar. Till 

exempel ska inga plagg ska innehålla kemikalier (KappAhl AB, 2015, s. 11). 

 

Under verksamhetsåret (2014/2015) har KappAhl lanserat sin hållbarhetsstrategi ”Future 

Friendly Fashion 2020” vilket innehåller nio mål med tillhörande aktiviteter. Strategin ses som 
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ett viktigt styrinstrument i hållbarhetsarbetet. Under året har en klimatanalys genomförts som 

visar var i värdekedjan KappAhl kan göra mer för att minska sin klimatpåverkan. Genom en 

egen uppförandekod kan företaget också arbeta för att säkerhetsställa arbetsvillkoren hos sina 

leverantörer. 24 procent utav sortimentet är hållbarhetsmärkt och KappAhl går mot en cirkulär 

textilhantering där fokus ligger på en hållbar designprocess. Fokus i designledet ligger på 

återvinning, resursminimering, kvalitet och materialval. Samtliga produkter ska uppfylla 

hållbarhetskriterierna senast år 2020. Designers och inköpare har börjat utbildas i renare och 

mer resurseffektiv produktion redan i design- och inköpsstadiet (KappAhl AB, 2015, s. 11). 

 

KappAhl förklarar i sin rapport att uppförandekoden fungerar som ett styrdokument i 

företagets arbete liksom riktlinjerna för produktion och kvalitet. Uppförandekoden ämnar att 

upprättas och tillämpas även utav KappAhls leverantörer för att säkerhetsställa att till exempel 

inte barnarbete förekommer hos varken leverantörer eller hos underleverantörer. KappAhl 

förklarar att de har en tydlig åtgärdsplan ifall barnarbete påträffas och målet är att agera för 

bästa möjliga lösning till dess att barnet uppnått laglig ålder att arbeta (KappAhl AB, 2015. s. 

24). 

 

Nära 90 procent utav inköpen görs hos leverantörer i Asien. Under året har 230 leverantörer 

minskat till 200 för att kunna skapa mer djupgående relation mellan KappAhl och företagets 

leverantörer. KappAhl utgår från deras hållbarhetsstrategi i arbetet med 

hållbarhetsutmaningarna inom produktionen. Utmaningarna inkluderar arbetsvillkor och 

levnadslöner, hållbara material, att skapa renare produktioner och nå minskad användning av 

vatten, energi och kemikalier. Under verksamhetsåret som gått har 190 inspektioner och 228 

uppföljningsbesök genomförts i 354 fabriker. Utav dessa var 53 procent godkända (KappAhl 

AB, 2015, s. 24). 

 

KappAhl förklarar vidare att företaget även har infört textilinsamling i alla butiker i Sverige 

vilket år 2015 ledde till att det samlades in 38 ton textilier. Samma textilinsamling infördes 

efter detta i Norge, Finland och förväntas införas även i Polen (KappAhl AB, 2015, s. 12). 

KappAhl är med i den världsomfattande intresseorganisationen som arbetar för en hållbar 

bomullsodling. KappAhl är också initiativtagare till de svenska projekten STWI och Pact som 

arbetar för en renare textilproduktion i Indien, Turkiet och Bangladesh. Succesivt ökar 

KappAhl andelen hållbarhetsmärkta kläder i sina butiker (KappAhl AB, 2015, s.27). 

7.8.3 Varför ägnar sig företaget åt hållbarhetsarbete? 

KappAhl blev första modekedjan i världen att miljöcertifieras. Det ska vara lätt för kunder att 

kunna göra ett hållbart val (KappAhl AB, 2015, s. 18). KappAhl tror att det bästa resultaten för 
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att anta klimatutmaningen är genom samarbeten med branschkollegor och 

intresseorganisationer (KappAhl AB, 2015, s. 11f). 

 

KappAhls VD och koncernchef Anders Düring förklarar att det gjorts offensiva insatser inom 

hållbarhet med förklaringen att hållbarhet är viktigt för samhället, för vår bransch, våra kunder 

och för oss. Det finns ett ökat intresse för ämnet och att KappAhl nu väljer att ännu tydligare 

kommunicera sina aktiviteter, inte minst genom årets rapport (KappAhl AB, 2015, s. 11f). 
 

KappAhl ska vara ett företag som är en del av den cirkulära ekonomin där allt materian 

återanvänds eller återvinns. För att nå det målet krävs transparens och väl grundade 

beslut genom hela värdekedjan (KappAhl AB, 2015, s. 17). 

 

7.9 Delanalys mode 
Både H&M och KappAhl uttrycker vikten av ett helhetstänk i linje med TBL och det som Chen 

et al. (2014) uttrycker i sin studie. H&M förklarar att vatten och klimatförändringar 

tillsammans med textilavfall, löner och övertid är i fokus i deras hållbarhetsarbete. Samtidigt 

beskriver KappAhl att deras fokus ligger på att tackla utmaningar inom områden som berör 

arbetsvillkor, levnadslöner, hållbara material och renare produktion där fokus är att minska 

användningen av vatten, energi och kemikalier. Det går således att se flertalet gemensamma 

nämnare hos företagens grundläggande hålblarhetsfokus. 

	

H&M beskriver hur deras företag i allra högsta grad påverkar omkringliggande samhällen och 

att målet är att minimera de negativa aspekterna av detta. H&M förklarar att leverantörskedjan 

är svår att kontrollera och att det krävs samarbete för att klara av det. De betonar långsiktiga 

partnerskap som en viktig grundsten i hållbarhetsarbetet. KappAhl lyfter liksom föregående 

företag leverantörskedjan som en betydande utmaning i hållbarhetsarbetet. Återigen visar 

studien som Chen et al. (2014) på att problematiken kring leverantörskedjan är ett 

återkommande fenomen i flera branscher. 

 

Både H&M och KappAhl har ett fokus på sina intressenter och beskriver intressentdialoger 

som en viktig grundsten i sitt hållbarhetsarbete. Detta är en tydlig koppling till intressent- och 

legitimitetsteorin och det som studiens tidigare forskning har tagit upp som pekar på att 

företag idag förväntas ta mer hänsyn till sina intressenters tankar och krav. 

 

H&M beskriver sitt arbete med closed loop material som en viktig del av sitt hållbarhetsarbete. 

KappAhl förklarar hur de, som ett tänkbart gensvar på detta, har infört textilinsamling i 

samtliga butiker i Sverige. Detta innebär att just återvinning är i fokus inom båda företag. H&M 



 
 

36 
 
 
 

 

betonar flertalet gånger att ett fokus på att minskad vattenanvändning inom textilindustrin är 

eftersträvansvärt. KappAhl förklarar att deras mål är att minska sin totala klimatpåverkan och 

att 24 procent av sortimentet redan är hållbarhetsmärkt, något som senast år 2020 även ska 

innebära samtliga resterande produkter. Det går även inom denna bransch att dra paralleller 

till det som Chiu (2012) beskriver om ”ren produktion”. Idag kräver intressenter att produkter 

ska ha ett mindre koldioxidutsläpp och en mindre miljöpåverkan, något som de två 

modeföretagen verkar bejakar i sitt hållbarhetsarbete. 

 

H&M förklarar dock att det finns mycket kvar att göra, både som det egna företaget och för 

hela modebranschen. H&M betonar även att hållbarhet är djupt rotat i deras företagskultur 

och att om ett företag önskar framtida framgång krävs det att det satsningar på ett långsiktigt 

hållbarhetsarbete. KappAhl uttrycker i sin tur att hållbarhet är viktigt för samhället, för sin 

bransch , för sina kunder och för dem själva. Detta kan således ses som ett bakomliggande 

incitament till KappAhls hållbarhetsarbete och återigen med en betoning på  att tillgodose alla 

tre dimensioner inom TBL. 

 

Sammanfattningsvis har båda företag inom branschen för mode ett helhetstänk där fokus 

ligger på intressenter och minskad klimatpåverkan. De har även den gemensamma nämnaren 

i målet om återvinning genom antingen closed loop materials eller klädinsamlingar. Även 

minskad vattenanvändning är en central fråga för båda företag. Både H&M och KappAhl ser 

på hållbarhet som något som är av vikt för ett företags framgång och som något som även är 

viktigt för hela samhället. Det är tydligt att båda företag inom branschen för mode rör sig inom 

samma områden och delar samma hållbarhetsfokus. Det är även i denna bransch möjligt att se 

tydliga kopplingar till intressent- och legitimitetteorin samt till studiens tidigare forskning. 

 

De gemensamma teman som går att identifiera handlar om intressenter, legitimitet, TBL, 

minskad klimatpåverkan samt återvinning. 

 

8. Diskussion 

Under resultatavsnittet presenterades materialet utifrån studiens frågeställningar. Här 

kommer diskussion framförallt att föras utifrån de gemensamma och centrala teman som 

synliggjorts i resultatdelen kring företagens hållbarhetsarbete och hållbarhetrapportering. 

I resultatetdelens delanalyser jämfördes två företag inom samma bransch med varandra. I 

det här kapitlet kommer det att ske en mer övergripande jämförelse branscherna emellan. 

Diskussionsavsnittet kommer även att genomgående återkoppla till det teoretiska ramverket 

och studiens tidigare forskning. 
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Vid en granskning av hållbarhetsrapporter är det av stor vikt att först och främst fråga sig vem 

som författat informationen som rapporten innehåller och till vilka informationen är riktad. I 

den här studien är samtliga hållbarhetsrapporter författade av företagen själva. Hedberg et al. 

(2003) förklarar i sin studie att hållbarhetsrapporter inte sällan har varit föremål för kritik då 

de ibland varit partiska och har utelämnat negativa aspekter. Detta är något som är viktigt att 

ha med sig när granskningen sker. I den här studien har företagen i allra högsta grad lyft 

positiva aspekter av sitt hållbarhetsarbete, det framkommer dock att leverantörskedjan är en 

gemensam nämnare som samtliga företag ser som ett problem och en utmaning. Detta innebär 

således att det är viktigt att granska hållbarhetsrapporter då det på det hela taget kan se ganska 

bra ut, men att viktiga faktorer och aspekter kan framkomma vid en djupare analys. 

 

Samtliga rapporter i studien använder sig av GRI:s riktlinjer vid rapportering. Det har dock 

varit otydligt om majoriteten utav hållbarhetsrapporterna varit föremål för extern granskning 

eller ej. Hedberg et al. (2003) förklarar att användandet av GRI kan motiveras med att de är 

globalt accepterade och vedertagna och lyfter även att olika företag använder riktlinjerna i olika 

stor utsträckning. En del företag ser GRI som en inspirationskälla och ett hjälpmedel medan 

andra följer det likt en fullständig mall. Hedberg et al. (2003) nämner även att få företag i deras 

studie valde att benämna sina rapporter som just en GRI-rapport. Företagen använde istället 

namn som Hållbarhetrapport eller Miljörapport. Inte heller något utav företagen i den här 

studien har valt att kalla sin hållbarhetsrapport för en GRI-rapport. Detta skulle kunna 

indikera att de inte valt att följa GRI till punkt och pricka och att det därför inte heller skett en 

extern granskning linje med vad GRI föreslår. En extern granskning som skulle kunna bidra 

till en starkare tillförlitlighet för innehållet i rapporterna och generera en högre grav av 

legitimitet för själva företaget. 

 

Traditionellt sett strävar företag efter en ekonomisk vinstmaximering. Samtliga företag i den 

här studien är överens om att företagande idag handlar om att tillgodose just en ekonomisk, 

social och miljömässig utveckling. Företagen beskriver hur de utmaningar ett samhälle står 

inför formar och genomsyrar deras arbete. Företagen måste följa samhällstrender och lyssna 

till intressenternas förväntningar och krav för att kunna utvecklas. Idag är det centrala temat 

de klimatutmaningar som vårt samhälle står inför. Detta är genomgående något som 

bestämmer riktningen för företags hållbarhetsarbete. Det framgår sammanfattningsvis att 

framgångsrikt företagande idag handlar om hållbarhet som tar ansats i idén om TBL. 

 

De gemensamma teman som går att identifiera hos samtliga sex företag handlar om 

intressentrelationer och legitimitet, utmaningen i en globaliserad och komplex 

leverantörskedja, minskad klimatpåverkan och helhetssyn i linje med TBL. Att dessa teman 
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går att återfinna i alla branscher är inte helt överraskande då det går i linje med vad studiens 

teoretiska ramverk och tidigare forskning redan uttryckt. De bekräftar således att företag, 

oavsett bransch, rör sig inom samma områden i sitt hållbarhetsarbete och i liknande riktning. 

Fokus kan vara olika starkt inom de olika områden men de är fortfarande gemensamma 

nämnare i samtliga företags hållbarhetsarbete. En slutsats som skulle kunna gå att dra är att 

företagsframgång grundar sig i just dessa teman eftersom inget av företagen väljer att frångå 

dem. 

 

Det finns även teman som skiljer respektive bransch åt, vilket inte heller det förvånar då varje 

bransch ägnar sig åt olika sorters produktion och verksamhet. Teman som skiljer företagen i 

studien åt berör matproduktionens påverkan på klimatet inom branschen för 

dagligvaruhandel, ett tydligare fokus på just minskat koldioxidutsläpp inom branschen för 

kommersiella fordon samt fokus på minskad vattenanvändning inom branschen för mode. Det 

är således viktigt att tillägga till diskussionen att företagen även lyfter branschspecifika 

utmaningar. 

 

8.1 Intressentrelationer och legitimitet  
Företagen inom branschen för dagligvaruhandel förklarar hur de vill skapa mervärde för sina 

intressenter för att kunna bibehålla deras förtroende. Axfood beskriver att en öppen dialog 

med intressenter är ett viktigt element i att utveckla sitt företag och hållbarhetsarbete. 

Företagen inom branschen för kommersiella fordon bekräftar intressentteorins centrala roll 

när även de betonar vikten av att tillgodose sina intressenter genom sitt hållbarhetsarbete. 

Genom att bejaka sina intressenter och genom att följa trender i samhället visar företaget att 

de tänker. 

 

Det som båda företag inom branschen för mode uttrycker kring intressentrelationer går även 

det i linje med det som framkommit hos de två andra branscherna. H&M är tydliga med att 

intressenter utgör en av grundstenarna i företagets hållbarhetsarbete liksom KappAhl lyfter 

fram intressentteorin som en central del då de förklarar hur hållbarhet är något som värdesätts 

av deras kunder och då också är något som värdesätts av företaget själva. 

 

Samtliga företag i studien har en stark koppling till det som intressent- och legitimitetsteorin 

uttrycker. Det som alla företag i denna studie uttrycker går även i linje med vad von Malmborg 

et al. (2005) och Hedberg et al. (2003) beskriver i sina studier. Hållbarhetsarbete och 

hållbarhetsrapportering handlar i grund och botten om att möta förväntningar och krav från 

intressenter och att företaget ska visa sig trovärdigt. 
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8.2 Utmaningen i en globaliserad och komplex leverantörskedja 
Boström et al. (2015) liksom samtliga företag i studien förklarar leverantörskedjor som ett 

komplext pussel. Globala leverantörskedjor medför problematik och svårigheter i att bibehålla 

kontrollen genom hela ledet. Axfood säger att de använder sig av en hållbarhets- och 

kvalitetsfunktion för att godkänna leverantörer men vad som inte framgår är hur långt ner i 

leverantörskedjan denna funktion sträcker sig. Då Axfood själva säger sig ha svårt att 

kontrollera hela kedjan är det möjligt att anta att den inte är hållbar hela vägen. Det visar 

tydligt på problematiken med dagens globaliserade leverantörskedjor. 

 

Scania förklarar att de infört kvalificeringsprogram hos leverantörer som inte uppfyller kraven 

och Volvo följer upp med att de väljer att skapa långsiktiga relationer med sina leverantörer 

för att ta kontroll över hela kedjan. Både Scania och Volvos lösningar bottnar dock i egna 

principer och koder. Detta är något som bör belysas och diskuteras. Om ett företag nyttjar egna 

riktlinjer innebär detta att dessa kan formas så som företaget önskar. Företagen kan således 

använda riktlinjerna för att synliggöra det som de vill och inte det som de kanske borde. 

 

H&M och KappAhl lyfter långsiktigt partnerskap och leverantörsstyrning som svar på arbetet 

med att kontrollera hela leverantörskedjan. KappAhl satsar även på att minska antalet 

leverantörer för att göra plats för mer djupgående relationer. Komplexiteten och 

problematiken kring leverantörskedjor bekräftas än mer tydligt när KappAhl uttrycker hur 

enbart 53 procent av de inspektioner och uppföljningsbesök av fabriker som genomförts 

godkändes. 

 

8.3 Minskad klimatpåverkan 
Företagen inom branschen för kommersiella fordon är  utförliga i sitt sätt att beskriva 

klimatförändringar som den stora drivkraften bakom hållbarhetsarbetet. Det betonas mer 

tydligt än det görs inom branschen för dagligvaruhandel och mode. Fokus på just 

klimatförändringar och koldioxid skulle eventuellt kunna förklaras med att Scania och Volvo 

tillhör en bransch där transportsystem, fordon och drivmedel är centrala delar inom 

verksamheten. Samtliga företag har dock ett fokus på minskad klimatpåverkan som skulle 

kunna förklaras med att de ser på hållbarutveckling utifrån TBL. 

 

8.4 Helhetssyn i linje med TBL 
Samtliga företag betonar att hållbarhetsarbetet måste ske just i linje med TBL. Axfood och ICA 

Gruppen betonar att de som globala aktörer bär ett ansvar att skapa ett hållbart företagande 

med en direkt koppling till TBL. Även företagen inom branschen för kommersiella fordon är 

tydliga med att betona vikten av helhetssyn genom TBL De betonar hur det inte längre går att 
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enbart se till den ekonomiska vinstmaximeringen. Utan att det istället är viktigt med en 

helhetssyn i enlighet med von Malmborg et al. (2005) där alla dimensioner utav hållbar 

utveckling ingår, ekonomisk såväl som social och miljömässig. 

 

9. Slutsats 

Det framkommer tydligt i den här studien att företagsframgång idag har skiftat från att 

fokusera enbart på den ekonomiska vinsten till att omfatta även sociala och miljömässiga 

aspekter. Framgång kommer helt enkelt inte längre genom enbart ekonomisk 

vinstmaximering. Det handlar om helheten. Det framkommer även att relationen mellan 

företag och samhälle är en grundläggande faktor för ett företags fortsatta överlevnad. 

 

När företag redovisar hur de tar sitt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar genom sina 

hållbarhetsrapporter ser arbetet på det hela taget välorganiserat och metodiskt ut. Samtliga tre 

branscher som granskats i studien lägger stor vikt vid att förklara hur de ska tackla utmaningar 

som klimatförändringar och globalisering medför. Särskilt sociala och miljömässiga insatser 

görs på områden rörande produktion och leverantörskedjor. Viljan är stor att få kontroll på 

både produktion och leverantörskedjor för att säkerhetsställa hållbarhet genom alla led. Just 

leverantörskedjan anses särskilt problematisk då fullständig kontroll verkar näst intill 

omöjligt. Trots vissa problematiska delmoment återses hållbar utveckling som ett 

övergripande ledmotiv hos samtliga företag. Målet om att bli ett klimatneutralt företag inom 

en nära framtid finns inom flera olika branscher och företag och fungerar på ett sätt som 

incitament till fortsatt hållbarhetsarbete. 

 

Den här studien visar även tydligt att intressent- och legitimitetsteorin utgör en grundläggande 

faktor hos samtliga företag. Det spelar således ingen roll om ett företag har sin verksamhet 

inom branschen dagligvaruhandel, kommersiella fordon eller mode. Intressenterna kommer 

alltid att utgöra en grundsten inom hållbart företagande. Studien visar även på att ett 

helhetstänk i linje med TBL utgör en central del hos företag. I och med att studien presenterat 

tre olika branscher skulle en mer generell slutsats kunna dras om att intressenter och TBL inte 

är en branschspecifik faktor utan är övergripande teman inom hållbarhetsarbetet och 

hållbarhetsrapportering. Det framkommer att ett företag som inte har sina intressenters 

förtroende inte kommer att kunna växa och utvecklas. Ett företag som inte lyssnar till sin 

omvärld kommer inte heller att kunna vara konkurrenskraftigt. Det går inte att betona 

tillräckligt många gånger att företag är beroende av sina intressenter. Det är intressenterna 

som styr i vilken riktning företaget kommer att kunna röra sig. Intressenter innehar makt och 
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ansvar att sätta press på världens företag att agera på ett ansvarsfullt sätt. Intressenterna måste 

se till att företagen för en utveckling som inte äventyrar framtida generationers möjligheter. 

 

Förhoppningen är att den här studien bidragit med information som skapar förståelse för hur 

företag ser på sitt ansvar när det gäller hållbarhet och hur de rapporterar detta. Studien visar 

vart företagen lägger sitt fokus och att incitamenten bakom hållbarhetsarbetet och 

hållbarhetsrapporteringen i mångt och mycket sker på grund av dagens samhällsutmaningar, 

globala såväl som lokala. 

 

Som Savitz (2013) uttryckte det så spelar företags hållbarhetsarbete och 

hållbarhetsrapportering en viktig roll i den globala utvecklingen. Hur företag agerar på globala 

marknaden är i allra högsta grad avgörande i utmaningen om att uppnå en hållbar utveckling 

för dagens generationer såväl som för framtida generationer. Oavsett företag eller bransch är 

lika viktigt att visa för sina kunder, leverantörer, ägare och de lokala samhällena vad för ansvar 

företaget tar gällande hållbarhet idag och imorgon. 

 

Men, det ser väl på det hela taget ganska bra ut, eller? 
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