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Abstract 
 

Title:  The Key to Sustainability- A Case Study in the practical use and benefits to 

Sustainability Key Performance Indicators  

  

 

Level: Bachelor thesis in Business Administration 

 

Authors:  Andersson, Sanna and Tigerstrand, Christine 

 

Supervisor:  Källquist, Tomas and Sörling, Stig 

 

Date:  2014 - June 

 

Aim:  The purpose of this thesis and study was to offer an increased understanding 

in the use of sustainability key performance indicators used by companies 

and organizations. The aim was based on our interest in Sustainability and 

the previous research within this field. The study is directed towards the 

Triple Bottom Line model. 

 

Method: The study is based on a qualitative method. Personal interviews have been 

conducted in five companies. The interviews were recorded and the result 

was compared and analyzed in reference to the theoretical framework of the 

thesis.  

Result & 

Conclusion  The study has shown what practical use and benefits sustainability key 

performance indicators can have within companies and organizations. It has 

also shown that companies are actively talking about sustainability and that 

sustainability today is an important issue within all companies and how it is 

integrated in the daily work. 

Suggestions for  

future research: We believe that it would be interesting to see how the companies within this 

study continue to develop their sustainability key performance indicators 

and if this work in the end results in a separated sustainability report. It 

would also be interesting to see future research in the use of sustainability 

key performance indicators in smaller companies and organizations, and 

how companies can make and use a plan how to make good, simple 

sustainability key performance indicators. 

 

Contribution  

of the thesis: The thesis has contributed with an increased understanding and knowledge 

about the use of Sustainability key performance indicators. The thesis has 

also shown what benefits the use of Sustainability key performance 

indicators can have to a company and organization.  
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Abstrakt 

 
Titel:  Nyckeln till Hållbarhet – En Fallstudie i den praktiska användningen samt 

nyttan med hållbarhetsnyckeltal 

 

Nivå:  kandidatuppsats i ämnet företagsekonomi 

 

Författare:  Andersson, Sanna och Tigerstrand, Christine 

 

Handledare:  Källquist, Tomas och Sörling, Stig   

 

Datum:  2014 - juni 

 

Syfte:  Syftet i denna studie uppkom ur vårt intresse för nyckeltalsanvändning inom 

ett relativt nytt område som hållbarhet. Vi läste på om hållbarhetsnyckeltal 

och ur denna tidigare forskning inom ämnet så blev vårt syfte att skapa en 

ökad förståelse kring den praktiska användningen samt nyttan med 

hållbarhetsnyckeltal, med avseende på TBL-modellen. 

 

Metod: Studien bygger på en kvalitativ forsningsmetod inom vilken personliga 

intervjuer har utförts på fem fallföretag. Intervjuerna spelades in och sedan 

jämfördes samt analyserades resultatet av dessa med det teoretiska 

ramverket inom studien.  

Resultat  

& slutsats: Studien har visat på vilken praktisk användning samt nytta 

hållbarhetsnyckeltal har eller skulle kunna ha för företag eller 

organisationer. Studien har därutöver också visat på att företag och 

organisationer aktivt talar om hållbarhet samt att hållbarhetsfrågor är 

integrerade i den dagliga verksamheten. 

Förslag till 

fortsatt    

forskning: En uppföljningsstudie av fallföretagen inom studien skulle vara intressant 

för att studera hur och fallföretagen fortsatta arbete med hållbarhet samt 

framtagning och implementering av hållbarhetsnyckeltal, samt om detta 

arbete lett fram till en separat hållbarhetsredovisning. Vi anser också att det 

skulle vara intressant att se en studie inom hållbarhetsnyckeltal och dess 

användning inom mindre företag. Vidare forskning kan förslagsvis också 

ske inom hur företag kan ta fram en plan för framtagning av enkla och bra 

hållbarhetsnyckeltal. 
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Uppsatsens 

bidrag: Uppsatsen har bidragit med ökad kunskap samt förståelse kring den 

praktiska användningen samt nyttan av hållbarhetsnyckeltal inom företag 

och organisationers hållbarhetsarbete. Uppsatsen har också visat på och ökat 

förståelsen av vilka nyttor denna praktiska användning kan ha. 

 

Nyckelord:  Hållbarhet, hållbarhetsnyckeltal, Triple Bottom Line, Legitimitetsteorin, 

Intressentteorin 
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1. Bakgrund 
I detta inledande kapitel behandlar vi tidigare forskning ur vilket studiens problemdiskussion 

sedan formats. Ur denna problemdiskussion har sedan studiens syfte och frågeställning 

uppkommit. 

 

En högst aktuell diskussion är enligt Dahl (2011) samt Naturvårdsverket (2011) diskussionen  

om hållbarhet och klimatförändringar. Dahl (2011) skriver att det är viktigt att framtagandet 

och implementeringen av nyckeltal bidrar till korrekta mätningar för att hjälpa till vid 

målstyrning mot hållbarhet.  

 

Under 70- talet tog själva diskussionen kring hållbarhet fart, men begreppet hållbar utveckling 

fick en viktig plats i miljödiskussionen efter FN:s konferens om miljö och utveckling 1992 

(FN 1992, Agenda 21). Begreppet hållbar utveckling definieras enligt Brundtlandrapporten 

som utkom 1987 som att en utveckling är hållbar ”när den möter behovet av nutiden utan att 

kompromissa möjligheten för kommande generationer att göra detsamma” (FN, 1987). En av 

utkomsterna från FN-mötet 1992 samt Brundtlandrapporten var bildandet av UNCSD, United 

Nations Commission on Sustainable Development, vars syfte och mål är att hjälpa länder med 

att utveckla samt använda hållbarhetsindikatorer enligt Hak et al. (2011) Ett växande antal 

företag drar idag paralleller mellan företagets aktiviteter och en hållbar utveckling.  Detta 

leder då också till att de måste anpassa hur de mäter företagets resultat skriver Keeble et al, 

(2003). Företagsledare kan idag inte blunda för intressenternas krav på att företagen måste 

verka för en hållbar framtid, och att dessa krav idag ska få samma uppmärksamhet som de 

finansiella krav som ställs på organisationen. 

 

Utifrån de krav som ställs på företagets hållbarhetsredovisning växer behovet av att kunna 

mäta och redovisa hur företag arbetar med hållbarhet inom detta område. Keeble et al. (2003) 

skriver att som ett resultat av detta behov uppkommer nya nyckeltal vars syfte är att kunna 

mäta företags aktiviteter gentemot en hållbar utveckling, så kallade hållbarhetsindikatorer 

(Sustainability indicators) alternativt ISP´s (Indicators of Sustainable production) när fokus 

ligger på en hållbar produktion (I detta arbete har vi valt att använda oss av ordet nyckeltal), 

Rodrigue et al (2013) skriver att i urvalet av hållbarhetsnyckeltal måste ledningen vara duktig 

på att kommunicera med företagets intressenter och samhället om vilka krav de ställer på 

företaget gällande hållbarhet och därutifrån välja vilka nyckeltal de skall arbeta med. Singh et 

al. (2008) skriver att hållbarhetsnyckeltal får ett allt ökat igenkännande som ett användbart 

verktyg för policyframställning samt allmän kommunikation, genom att lägga fram 

information gällande organisationens arbete inom fälten miljö, ekonomi och samhälle. Genom 

att visualisera fenomen och understryka trender, så förenklar, kvantifierar, analyserar samt 

kommunicerar hållbarhetsnyckeltal information som annars kan ses som komplex och 

svårtolkad. Enligt Singh et al. (2008) pågår flera initiativ gällande nyckeltal och ramverk 

gällande hållbarhetsnyckeltal. Singh et al. (2008) skriver via Kates (2001) att syftet gällande 

hållbarhetsbedömning är att kunna förse beslutsfattare med en utvärdering av global- till 

lokalnivå i både kort som långt perspektiv för att kunna avgöra vilka beslut som de bör, 

respektive ej bör ta gällande att uppnå hållbarhet. 

 

Adams & Frost (2001) samt Singh et al (2008) summerar nedan via Lundin (2003) samt 

Berke och Manta (1999)  att hållbarhetsnyckeltal kan användas till att; 

 

 Förutse och utvärdera tillstånd och trender 

 Förse tidiga varningssignaler för att förhindra ekonomiska, sociala och miljömässiga 

skador. 
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 Hjälpa till att formulera strategier och kommunikationsideér. 

 Stödja beslutsfattande. 

 

Ett stort antal ledare idag inser vikten av att formulera en strategi av företagets CSR 

(Corporate Social Responsibility), men finner det enligt Epstein och Roy (2001) svårt att få 

strategin att fungera i praktiken. Genom att hitta och utveckla rätt verktyg för ledningar för att 

kunna mäta och använda sig av nyckeltal i deras beslutsfattande kan företag enligt Epstein 

och Roy (2001) göra en stor skillnad för samhället och företagets ekonomi. Enligt Epstein och 

Roys (2001) studie, frågar sig ett växande antal ledare hur företag kan förbättra sitt 

hållbarhetsarbete, och hur dessa kan identifiera, behandla och mäta med de nyckeltal som de 

sedan kan använda för att uppnå företagets hållbarhetsmål och förbättra företagets CSR. Ett 

av syftena med nyckeltal är enligt Catasús et al. (2013) att se ”hur saker hänger ihop, att 

finna, se och acceptera samband mellan olika nyckeltal” och genom att lära att tyda dessa 

samband kunna bli bättre på att styra mot framgång. Adams och Frost (2008) skriver i sin 

studie att företag som använder sig av data gällande information om företags etiska, sociala, 

miljömässiga och ekonomiska arbete i ledningens beslutsprocess är av stor vikt för 

organisationers framskridande. Utan en sådan användning av information, så är det svårt för 

ledningen att se och behandla hur organisationer kan förbättra hållbarhetsarbetet menar 

Adams och Frost (2008). För att kunna stödja beslutsfattande samt förbättra företags 

hållbarhetsarbete krävs det enligt Adams och Frost (2008) nyckeltal som mäter finansiella, 

fysiska samt attitydsaspekter av utfallet. 

 

För att kunna utveckla nyckeltal som anses nödvändiga för företag samt deras intressenter och 

ledning krävs det ett ramverk eller en modell som ringar in vad hållbarhet är och vad det är 

företag skall mäta för att uppnå detta. I detta arbete kommer det ske genom Triple Bottom 

Line-modellen, förkortat TBL. Denna modell kan jämföras med teorin bakom CSR. 

 

En senare definition än den frekvent använda vilken publicerades i Brundtlandrapporten är att 

hållbarhet kan ses som ”den känsliga balansen mellan ekonomi, miljö och samhälle” enligt 

Fricker (1998) Dessa tre ”områden” eller ”dimensioner” återfinns i modellen och begreppet 

”Triple Bottom Line” (TBL), vilket myntades 1994 av John Elkington, inom vilka 

ovanstående dimensioner tas upp där företag, organisationer, eller länder kan arbeta utifrån 

för att uppnå hållbarhet. Syftet med modellen är att bistå med hjälp gällande företagets 

hållbarhetsmål. Dessa tre dimensioner bildar tillsammas vad som skall utgöra grunden för 

hållbarhet eller hållbarhetsutveckling enligt Group 100´s rapport som utkom 2003. De tre 

dimensionerna är Ekonomisk välfärd, Miljökvalitet samt Social rättvisa. TBL uppkom ur 

behovet av att flertalet företag och organisationer under det senaste decenniet allt oftare 

nämnt hållbarhet som ett av företagets mål, men att mäta hur företaget ansågs vara hållbart 

eller om det bedriver en hållbar tillväxt ansågs vara svårt. Lösningen på detta blev TBL, vilket 

är det ramverk Elkington skapade för att kunna mäta denna typ av utförande bland den 

amerikanska företagsvärlden skriver Hall och Slaper (2011). Själva teorin bakom TBL är att 

det ligger i företagets intresse att agera som en förvaltare av miljön, samhället och ekonomin. 

TBL kan också likställas med Corporate Social Responsibility (CSR), inom vilket syftet är att 

beskriva företags integrering av sociala och miljömässiga frågor i beslut, mål och verksamhet. 

Företag som arbetar med att rapportera aktiviteter utifrån TBL-modellen fokuserar också på 

att förbättra förhållandet mellan företaget och nyckelintressenter så som anställda, kunder, 

investerare och aktieägare (Group of 100, 2003).  

 

Hall och Slaper (2011) skriver att innan TBL dök upp som ett alternativ till att skapa struktur 

åt hållbarhetsredovisning kämpade miljöforskare med att hitta ramverk och mått för att mäta 
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hållbarhet. Människor som arbetar inom och utanför den akademiska världen med hållbarhet 

har enligt Hall och Slaper (2011) idag generellt accepterat att definitionen av TBL som 

Andrew Savitz (2006) definierar den, vilken är att ”TBL fångar essensen av hållbarhet genom 

att mäta effekten av en organisation verksamhet på jorden… inklusive både lönsamhet och 

aktieägarvärde, samt det sociala, mänskliga och miljömässiga kapitalet”.  

 

Modell 1. 

 

 

1.2 Problemdiskussion  
 

Veleva & Ellenbecker (2001) samt Fricker (2011) skriver i deras artiklar att begreppet hållbar 

utveckling kan vara svårt att definiera, och Fricker (2011) menar att vi har samma svårigheter 

i att försöka tackla konceptet hållbarhet som vi hade med att förstå konceptet evolutionen för 

150 år sedan. Veleva & Ellenbecker (2001) anser dock att det är dags att lämna svårigheten i 

att definiera begreppet och istället flytta fokus mot att utveckla de verktyg organisationer 

behöver för att uppnå de krav som ställs på dem gällande hållbarhet. Singh et al (2008) 

skriver dock att innan ett utvecklande av nyckeltal och metoder kan ske måste en klar 

definition gällande policymål inom hållbarhet fastställas. Detta kan vara en svårighet då 

utvecklingen av hållbarhetsnyckeltal redan har startat innan det har bestämts hur hållbarhet 

skall definieras menar Singh et al (2008). Adams & Frost (2008) anser att det idag finns 

väldigt lite forskning kring hur företagen tar fram sina hållbarhetsnyckeltal och varför just 

dessa nyckeltal tas fram för att hjälpa ledningar i deras beslut. Nyckeltal kan enligt Janneson 

och Skoog (2013) vara svåra att ta fram samt mäta och det finns en risk att man inom 

verksamheten väljer att endast ta fram de tal som är enkla att utforma medan de nyckeltal som 

är svårare har en risk att falla bort även om de skulle ha varit av viktig karaktär.  
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Ytterligare en fråga med denna typ av mätning med nyckeltal är varför företagen väljer att 

göra detta? Delvis har detta uppkommit då kraven ökat på att redovisa hållbarhet från företags 

intressenter vilket då är en faktor som bidrar till framtagandet av dessa nya nyckeltal, men 

samtidigt kan man enligt Brunson (2010) ändå ifrågasätta varför företagen väljer att redovisa 

deras hållbarhetsarbete? Brunson (2010) ställer sig också tveksam till att allt verkligen låter 

sig mätas, och menar att det idag blir allt svårare att navigera i dagens allt större 

informationsflöde. Företag har enligt Hiss (2013) ofta kritiserats för att de kan få redovisa 

vilka positiva attribut som helst gällande deras arbete, och på så sätt flytta fokus från mer 

negativa aspekter av rörelsen. Som ett resultat av detta är att krav på framtagandet av 

jämförbara standardiserade indikatorer skall tas fram, och som ytterligare ett led i detta har 

hållbarhetsnyckeltal börjat användas. Catasús et al (2006) undersöker också frågan om frasen 

”what gets measured gets managed” stämmer, det vill säga om att det är så att indikatorerna 

som används till att mäta olika aktiviteter inom företag verkligen leder till utförande. Vidare 

skriver Catasús att framtagande av nyckeltal kan ha andra motiv än att leda till ett utförande, 

så som att till exempel få företaget att framstå som legitimt.  

 

Det var med avseende på tidigare forskning enligt oss intressant att studera hur 

hållbarhetsnyckeltal används utifrån att nya områden skapar nya målsättningar. I denna studie 

har denna nya användning avgränsats till den praktiska nyckeltalsanvändning gällande 

företags hållbarhetsarbete, samt hur företag eller organisationer planerar att använda eller idag 

använder dessa nyckeltal som ett verktyg i att uppnå ett hållbart företag eller organisation. 

Därför vill vi utifrån tidigare studier och forskning med avseende på hur företag arbetar med 

hållbarhetsnyckeltal studera vidare kring varför företag arbetar med denna typ av nyckeltal, 

hur de idag använder sig av dessa, eller planerar att använda dessa, samt vilken nytta dessa 

nyckeltal har/kan ha för företag. Studien har också undersökt de bakomliggande motiven för 

denna användning. Studiens har riktats mot TBL-modellen. TBL-modellen fungerar både som 

en enligt oss bra definition av hållbarhet samt på ett bra sätt illustrerar och tydliggör inom 

vilka målområden hållbarhet skall och kan uppnås, därför ansåg vi att den var en bra 

utgångspunkt för studier med avseende på hur företagens nya nyckeltal skapas och används. 

Men som Hall & Slaper (2011) skriver; ”tricket är inte att definiera TBL- det är att mäta det”.  

1.3 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att skapa en ökad förståelse kring den praktiska användningen och 

nyttan av hållbarhetsnyckeltal bland företag och organisationer med avseende på Triple 

bottom Line-modellen. 

 

1.4 Frågeställning 

 

Utifrån vårt syfte ansåg vi det vara intressant att studera hur olika anställda och främst chefer 

med hjälp av TBL arbetar med användningen av nyckeltal som en följd av de krav som ställs 

på organisationers hållbarhetsarbete. Utifrån detta har vi arbetat med följande huvudfrågor: 

 

 Hur och varför arbetar företag och organisationer med hållbarhetsfrågor? 

 Med utgångspunkt i TBL, hur ser den praktiska användningen och nyttan av 

hållbarhetsnyckeltal ut? 
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2. Metod 

Under metoddelen redogör vi den vetenskapssyn vi förknippar oss med, samt studiens 

tillvägagångssätt gällande empirin och de metodval som vi har gjort gällande detta, samt hur 

vi bemöter den kritik som riktats mot studiens metodval och hur vi gick tillväga för att möta 

de kvalitetskrav som ställs på vald metod. Metodvalet baseras på den vetenskapstradition vi 

identifierar oss med, vilken är hermeneutik.  

  

2.1 Vetenskapligt synsätt 
 

Enligt Arbnor & Bjerke (1994) handlar vetenskap främst om tolkning, att skapa sig förståelse 

samt samla kunskap om den verklighet som man lever i. Därför måste vissa antaganden göras 

för att vi ska kunna undersöka, förklara och förstå denna verklighet. Det finns enligt Thurén 

(2007) två olika synsätt beroende på vilket antagande man gör: positivismen och 

hermeneutiken. Vi har valt det hermeneutiska synsättet i vår studie eftersom den empiriska 

delen av studien är förståelseinriktad och därför anser vi att hermeneutiken är ett lämpligt 

synsätt för denna studie. 

 

2.1.1 Hermeneutik 

 

Utifrån studiens syfte att skapa en ökad förståelse kring hur företag och organisationer 

använder sig av hållbarhetsnyckeltal inom verksamheten så har vår studie utgått ifrån en 

hermeneutisk forskningsansats vilken utgår från tolkande och förståelse enligt Thurén (2007), 

vilken är motsatsen till den positivistiska synen inom vilken man anser att man kan finna en 

absolut sanning. I denna studie söker vi inte absoluta sanningar utan anser att sanningen kan 

vara olika för alla och betydelser av olika faktorer påverkar alla människor på olika sätt. Inom 

studien har vi inriktat oss på att försöka att svara på frågor som ”hur” och ”varför” och istället 

för att förklara kan forskaren enligt Bryman och Bell (2013) med hjälp av en hermeneutisk 

forskningsansats istället försöka förstå det mänskliga beteendet inom organisationen.  

 

Den hermeneutiska cirkeln är ett centralt begrepp inom hermeneutiken och visar hur man 

förstår en helhet genom att titta på en del och för att förstå delen så måste man se till helheten 

enligt Smith (2007). Klein och Myers (1999) skriver att den mest fundamentala principen av 

hermeneutiken är den hermeneutiska cirkeln. Denna princip är enligt Klein och Myers (1999) 

fundamental när det gäller allt tolkande arbete av hermeneutisk karaktär.  Genom att relatera 

dessa till varandra kan forskaren skapa en förståelse för olika företeelser. Detta genom 

skapandet av en cirkulär rörelse mellan en individs förförståelse och möten med ny 

information och idéer. Detta innebär enligt Gummesson (2003) att man i cirkeln går från en 

förståelse till en annan förståelse och att den förståelse som man uppnår är nästa dels 

förförståelse. En forskare kan behöva gå tillbaka i studien och ändra tidigare skrivna delar på 

grund av att man fått ökad förståelse. Gummesson (2003) förklarar även att forskare tolkar 

resultaten flera gånger och detta leder till slut att man som forskare fått djupare förståelse. Vår 
tolkning av spiralprocessens: 

 

Förförståelse Dialog  Tolkning Nyförståelse 

 

Abnor och Bjerke (1994) skriver att en förståelseutveckling sker genom en förförståelse, 

förståelse och efterförståelse. Förförståelse är de erfarenheter som en person tar med sig till en 

ny situation. När en studie utvecklas och fortgår så ökar och utvecklas förståelsen och det 
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sista steget efterförståelse är när denna person sätter den förståelse som den utvecklat i 

relation till befintlig teori. Då studiens utgår från det hermeneutiska synsättet så har den 

hermeneutiska spiralen varit en utgångspunkt i vår studie. Den kunskap som vi hade av 

tidigare erfarenheter var vår förförståelse och denna kom att fördjupas vid litteraturläsning 

och tog oss uppåt i spiralen. Vidare har denna förförståelse byggts på när empirin i studien 

inleddes och skapat en djupare förståelse av ämnet. Genom att gå mellan förförståelse och nya 

förståelser så har på så vis vår kunskap om hållbarhetsnyckeltal och dess stöd för 

företagsledningar ökat samt fördjupats. 

 

2.2 Abduktion 

 

Alvesson och Sköldberg (2009) förklarar att abduktion har karaktärsdrag från både induktion 

och deduktion och är den metod som de anser vara den mest använda under fallstudier. Vilket 

denna studie också är baserad på. Alvesson och Sköldberg (2009) skriver vidare att abduktion 

startar från empiriska undersökningar, men avvisar inte teoretiska uppfattningar. Mönster i 

studien kan upptäckas om analysen av empiriskt material får kombineras och ta stöd av 

tidigare teori vilket på så viss gör studien mer trovärdig. Dew (2007) talar om att det finns 

olika karaktärsdrag inom abduktion. Dessa är rimlighet, falsifierbar och antaganden. Dessa 

antaganden förklarar Dew som att resultat som framkommer i studien endast är tillfälliga. 

Detta för att de infallsvinklar på att se en sak troligen inte har undersökts och med det så kan 

en abduktiv förklaring förkastas om det skull visa sig att man identifierar en förklaring som är 

lämpligare. Vi ansåg att genom att använda abduktion så förhåller sig vår teori och empiri 

systematiskt till varandra. Metoden valdes även eftersom en användning av antingen 

induktion eller deduktion kan leda till att studien blir mer styrd inpå ett förutbestämt mönster. 

Vidare ansåg vi att vi genom användningen av abduktion inte kommer vara så fast i vår 

ursprungliga teori, utan att vi även kan forma och anpassa teorin utifrån vilka resultat som 

framkommer från empirin. 

 

2.3 Tillvägagångssätt 

 

Studiens forskningsmodell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Insamling och 
sammanställning av 
teoretisk referensram 

Identifiering av syfte 
och forskningsfrågor 

Metodutformning för 
forskningsansats och 
tillvägagångssätt 

Utformning av 
intervjufrågor 

Insamling av empiriskt 
material 

Bearbetning och 
sammanställande av empiri 
utifrån valda teman 

Analys av empirin gentemot 
teorin 

Bidrag till ökad förståelse för 
hållbarhet och dess 
praktiska användning av 
nyckeltal. 
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2.3.1 Kvalitativ metod 
 

Då vi har arbetat utifrån ett hermeneutiskt synsätt så har studien bedrivits på ett kvalitativt 

sätt, vilket har skett genom en flerfallstudie. Bryman (1997) förklarar att den kvalitativa 

metoden utgår från att man som forskare utför deltagande observationer vilka syftar till att ge 

ett mer djupgående resultat vilket kan förklaras som att man får en tydlig bild utav det man 

studerar. Vi har arbetat med denna metod för att kunna ha öppna intervjuer där vi har ställt 

frågor som används som stöd för en vidare diskussion kring ämnet. Vi anser precis som 

Bryman(1997) att den kvalitativa metoden är mer djupgående än vad den kvantitativa 

metoden är. Och det är också det vi syftar på att skapa med studien, det vill säga skapa djup 

före bredd.  

 

Bryman (1997) beskriver en viss intervjuteknik som ostrukturerad vilken innebär att forskaren 

tillåter att intervjupersonen har fria tyglar och att man genom detta kan få mer information 

även om det avviker lite från själva ämnet, men menar samtidigt att man inte ska se detta som 

något negativt utan istället se det som en kunskapskälla. I vår studie har vi använt oss utav 

öppna intervjuer som är halvstrukturerade där vi ställer frågor efter ett frågeschema vilket 

används som stöd och samtidigt ger utrymme för en vidare diskussion kring ämnet.  

 

Frågeschemat gav oss en struktur att följa och kunna återgå till om det skulle behövas, men 

samtidigt tilläts respondenterna att få tala fritt och ge sina perspektiv vilka vi sedan har 

studerat samt analyserat. En stor svårighet enligt Bryman och Bell (2011) i att använda en 

kvalitativ metod är att den kan generera en stor mängd material som skiljer sig åt och detta 

måste analyseras noga för att få fram rikhaltiga material. För att överkomma detta kommer vi 

att gå igenom och bearbeta materialet noggrant och göra anteckningar allt eftersom vi 

lyssnar/läser igenom intervjuerna. Vidare har allt samlats på datorn för att underlätta 

hanteringen av data vilket har inneburit att vi har haft snabb tillgång till materialet. Utifrån att 

alla respondenter inte kunde svara på alla frågor beroende på dess relevans gentemot deras 

roll inom företaget eller organisationen så har vi anpassat frågorna efter vad som passat in på 

respondentens yrkesroll och dennes kunnande inom det diskuterade ämnet. Däremot har vi 

haft ett frågeschema som vi har försökt följa av anledningen att respondenten inte ska sväva 

ut för mycket från ämnet. 

 

Intervjuerna har utförts på respondenternas arbetsplatser eller i de fall där det inte varit 

möjligt att på grund av avståndet träffa respondenten personligen, så har intervjun skett över 

telefonen. Två av intervjuerna har skett över telefonen. Tiden som respektive intervju har 

pågått var mellan 15 min samt 45 min. Skillnader i tid har berott på hur insatta de personer vi 

intervjuat varit i ämnet. Medelintervjun har pågått i 30 minuter. 

 

2.3.2 Insamling av primärdata och sekundärdata 
 

Primärdata har inhämtats från intervjuerna med valda respondenter. Vi har utifrån att det 

godkänts av respondenterna spelat in samtalen då vi ansett att vi då istället kunde fokusera på 

att föra en bättre dialog där vi inte behövde fokusera på att själva dokumentera samtalet eller 

intervjun för hand, med undantag för vissa stödanteckningar. Ljudinspelningen har också varit 

till stor hjälp när vi känt att vi vill använda oss av citat och genom att ha spelat in 

respondenterna har vi undvikit vi felciteringar. Genom att hålla intervjuer på grund av vårt val 

av en kvalitativ metod, gavs vi också möjligheten att ställa följdfrågor vilka gav oss en 

djupare förståelse för respondenternas svar samt mer information att bearbeta och tolka för att 

skapa en rättvisande bild. Intervjufrågorna är baserade på studiens huvudteman samt den 
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teoretiska referensramen i studien, vilka är Hållbarhet och Triple Bottom Line, 

Hållbarhetsnyckeltal, samt Motiv till hållbarhetsarbete. 

 

Sekundärdata har insamlats från företagens miljörapporter, hållbarhetsredovisningar (där det 

finns tillgängligt), samt företagets strategier och visioner gällande hållbarhet. Vidare har vi 

vänt oss till tidigare forskning inom hållbarhet, nyckeltal samt målstyrning. En 

sammanfattning av det material som vi hittade gällande företagens miljörapporter, 

årsredovisningar samt i ett fall en hållbarhetsredovisning, återfinns i uppsatsens bilaga nr 2. 

 

Litteraturinsamling 

 

En ökad förståelse för vårt valda ämne har vi fått genom skapandet av den teoretiska 

referensramen i studien, vilken vi har bearbetat utifrån tidigare forskning i form av litteratur 

samt främst vetenskapliga artiklar. Läsare av studien skall delges en grundlig beskrivning 

över tidigare forskning för att se vad som tidigare forskare fått fram. För att finna 

vetenskapliga artiklar och litteratur så skriver Bryman (2002) att forskaren kan granska en 

källas referens- och litteraturlista för att på så vis kunna hitta ytterligare källor att använda i 

den egna studien. Men då måste hänsyn tas till om källan som denna forskning utgår ifrån är 

pålitlig. För att vi som forskare ska kunna diskutera det som framtagits i det empiriska arbetet 

så måste vår referensram vara djup och bred för att kunna se om det finns kopplingar mellan 

teorin och verkligheten eller om dessa två skiljer sig åt. 

 

Litteratur 

 

Den främsta användningen av litteratur och läroböcker har varit i metodkapitlet för att lägga 

en grund med definitioner och beskrivningar av olika forskningsmetoder. Vi har även använt 

viss litteratur i vår teoretiska referensram och detta också för att lägga en grund som vi sen 

har kunnat utveckla djupare med vetenskapliga artiklar. För att hitta relevant litteratur har 

olika sökord används i sökning i litteraturdatabasen på Högskolan i Gävles bibliotek.  

 

Vetenskapliga artiklar 

 

För att göra studien mer relevant samt kunna referera till tidigare forskning har vi använt oss 

av vetenskapliga artiklar. Dessa har bidragit till att vi erhållit ett annat djup än om den 

teoretiska referensramen endast bestått av litteratur och läroböcker. Genom att få med många 

olika källor så anser vi att detta har ökat studiens trovärdighet samt gjort informationen mer 

pålitlig. Vi har använt oss olika databaser när vi sökt efter vetenskapliga artiklar, som Scopus, 

Emerald, Discovery och Google Scholar, för att söka artiklar. Sökorden vi använt oss utav  

har varit: Key performance indicators, sustainability, CSR och Triple bottom Line samt i 

kombination med legitmacy theory och stakeholder theory. Referenslistorna i artiklarna har 

även de använts för att hitta mer relevant forskning för vår studie. 

 

2.3.3 Källkritik 

 

Att hitta trovärdiga källor är av stor vikt för studien, delvis för att kunna föra undersökningen 

och studien framåt samt kunna ge ett relevant bidrag. Vi har strävat efter att våra teoretiska 

källor ska vara aktuella och innehålla forskning och teorier som är sanningsenliga och 

relevanta. Vi har i första hand försökt använda oss av förstahandskällor då vi anser att dessa 

är mer trovärdiga samt i andra hand har vi där det inte varit möjligt använt oss av 

andrahandskällor. För att öka trovärdigheten har oberoende källor som innehåller samma teori 
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använts för att styrka varandra. Vi har också i vårat litteratursök försökt hålla oss inom den 

forskning som mestadels utförts de senast 10 åren, med undantag där vi anser att forskningen 

fortfarande är aktuell och inga större förändringar har skett. Vi har också i vårt urval av 

litteratur fokuserat på de artiklar som citerats mest frekvent. Detta anser vi ökar artiklarnas 

trovärdighet. 

 

2.3.4 Metodkritik och kvalitetskrav 
 

Enligt Flyvberg (2006) kritiseras fallstudieforskning utifrån att det inte går att generalisera, att 

teoretisk kunskap är mer värd än praktisk kunskap, att fallstudier passar bättre för att 

framställa hypoteser medan andra metoder bättre passar för att testa hypoteser samt bygga 

teori utifrån. Vidare skriver Flyvberg att det också sägs att vissa fallstudier ska vara svåra att 

verifiera och summera. I sitt arbete undersöker Flyvberg dessa enligt honom kallade 

”missförstånd” gällande fallstudieforskning, och försöker visa på att det faktiskt bara handlar 

om just missförstånd. För att göra detta visar Flyvberg på de fyra kvalitetskvaliteter som 

också Bryman och Bell skriver om (2013) via Guba och Lincoln (1985, 1994), vilka är olika 

kvalitetskriterier som forskaren kan använda sig av för att uppnå de kvalitetskrav som ställs 

på fallstudien. Dessa utgår från en mer hermeneutisk syn enligt Guba och Lincoln då de i 

motsats till positivismen inte anser att det finns en enda absolut sanning. 

 

Överförbarhet  

 

Bryman & Bell (2013) poängterar att då det inom fallstudieforskning snarare handlar om att 

skapa djup och inte bredd och att studien oftast behandlar en liten grupp eller individer, så 

menar Guba och Lincoln (1985) att forskaren ska sträva efter en fyllig redogörelse eller en tät 

beskrivning av studiens tillvägagångssätt och på så vis förse andra personer med data som de i 

sin tur själva får avgöra hur pass överförbara dessa data är till en annan miljö. Yin (2003) 

skriver att när det kommer till intern och extern validitet, inom explorativ studie 

(undersökande studie), vilket vår studie är, handlar vikten av intern validitet om att forskaren 

utifrån det insamlade materialet från intervjuerna och källmaterialet ”sluter sig till” att en viss 

händelse följde av en annan händelse. Yin skriver också att det är svårt inom fallstudier att 

utforma den taktik för att uppnå detta resultat. När det gäller extern validitet som 

kvalitetskriterium kan denna enligt Yin (2013) beskrivas röra frågan gällande om 

undersökningsresultaten är generaliserbara utanför den aktuella fallstudien. Yin (2013) menar 

att när det handlar om fallstudier och den kritik som riktas mot svårigheten i att generalisera 

måste generalisering uppnås genom att teorin prövas genom replikering av resultaten inom 

nya områden utifrån de resultat som teorin sagt ska föreligga. Uppnås då samma resultat kan 

man säga att studien går att generalisera. 

 

För att uppnå överförbarhet, kan vi genom att visa att vi dragit rätt slutsats, vilket skett med 

kopplingar mellan empirin och tidigare forskning försöka utesluta andra möjliga slutsatser. 

Vidare har vi låtit flera olika källor granska arbetet under olika forskningsmoment och 

tidpunkter. Detta skedde löpande under handledarträffar samt att vi lät andra studenter läsa, 

granska och kommentera vårt arbete. 

 

Pålitlighet 

 

Under detta kriterium, vilket att motsvarigheten till reliabilitet, skriver Bryman och Bell 

(2013) via Guba och Lincoln (1985, 1994) att forskaren skall anta ett granskande synsätt 
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under alla faser av forskningsprocessen. Kolleger kan sedan både under pågående forskning 

eller senast när undersökningen börjar bli klar fungera som granskare av arbetet. Syftet med 

reliabilitet är enligt Yin (2013) att minimera alla fel och skevheter i en undersökning. Detta 

genom att om samma studie genomfördes igen under samma villkor så ska resultatet bli 

detsamma. En förutsättning för att det ska gå att replikera en fallstudie är ett väldokumenterat 

tillvägagångssätt. Pålitlighet har vi uppnått genom att noggrant förklara vårt tillvägagångssätt 

med studien, detta har skett genom en noggrann metodbeskrivning samt beskrivning av vårt 

tillvägagångssätt av undersökningen. 

 

Konfirmering eller bekräftelse 

 

Här måste forskaren kunna konfirmera att hen har agerat i god tro, vilket har uppkommit ur 

insikten att det inte går att uppnå objektivitet i samhällelig forskning och det ska enligt 

Bryman & Bell (2013) inte råda något tvivel om att forskaren inte har låtit sina personliga 

värderingar påverkat utförandet eller slutsatsen av forskningen. Det är enligt Guba och 

Lincoln (1985) via Bryman och Bell (2013) granskarnas av arbetets uppgift att tyda i vilken 

utsträckning resultaten går att styrka. 

 

Konfirmering uppnåddes genom att konfirmera att vi har agerat i ”god tro” samt att vi har 

försökt bevisa att vi inte låtit våra personliga värderingar påverka utförandet eller slutsatsen 

av forskningen. För att detta skulle vara möjligt så anser vi att genom vårt val av abduktion i 

metoddelen, vilket innebär att vi utformade teorin löpande utifrån vad empirin gav oss för 

svar samt vad vi redan innan vi gjorde vår empiriska undersökning tog reda på vad som 

tidigare forskats inom studiens område. På så vis har vi inte låtit vår teoretiska inriktning 

påverkat utförandet eller slutsatsen av vår undersökning. 

 

  

Tillförlitlighet 

 

Tillförlitlighet uppnås i studien genom att säkerhetsställa att forskningen har utförts i enighet 

med de regler som finns och att de personer som är en viktig del av den studerade 

verkligheten får en chans att verifiera att forskaren uppfattat denna verklighet rätt. För att 

uppnå tillförlitlighet skriver Bryman och Bell (2013) om respondentvalidering eller 

deltagarvalidering. Detta innebär en process där forskaren förmedlar sina resultat till de 

människor som ingår i studien. Enligt Bryman och Bell (2013) så är syftet med detta att 

återkoppla med respondenterna samt få en bekräftelse på att beskrivningen av som forskaren 

förmedlat är riktig. Utifrån att syftet med respondentvalidering är att få en bekräftelse på att 

forskarens resultat och intryck stämmer överens med respondenternas uppfattningar, så finns 

det också vissa svårigheter. Bland annat skriver Bryman och Bell (2013) att denna typ av 

validering kan leda till vissa defensiva reaktioner från deltagarna och de kan till och med vilja 

censurera rapporten. Vidare skriver Bryman och Bell (2013) att man på goda grunder kan 

ifrågasätta och deltagarna verkligen kan validera en forskares analys, utifrån att studien oftast 

inte skrivs för respondenterna utan för kolleger inom forskningssamhället.  

 

Tillförlitlighet har vi uppnått genom att vi har låtit ett antal nyckelrespondenter granska ett 

utkast av fallstudierapporten, och på så vis bekräfta att vi uppfattat fallföretagen och deras 

hållbarhetsarbete rätt, utan att gå in på detaljer. För att under tillförlitlighet uppnå 

respondentvalidering ansåg vi inte att det i vår studie var av någon större vikt att alla 

respondenter skulle gå igenom intervjuerna, utifrån det Bryman och Bell (2013) skriver 

gällande den kritik som riktats mot respondentvalidering, samt de inte heller under 
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intervjuerna har funnits ett intresse bland respondenterna att göra detta. Delvis för att vi valde 

att spela in intervjuerna och på så vis ordagrant kunde citera de intervjuade personerna korrekt 

samt att vi valde att låta alla intervjuade personer vara anonyma, då vi inte ansåg att det var 

viktigt för vår studie och dess resultat att skriva ut respondenterna samt fallföretagen med 

deras namn. På så vis blev det inte heller lika ”ömtåligt” för oss att tolka empirin utifrån vår 

teori och vår tolkning av resultaten. Vidare lät vi inte heller respondenterna påverka vår 

tolkning av resultatet genom att låta dem ändra sina svar eller omtolka studiens resultat. 

 

2.3.5 Val av fallföretag 

 

Vi valde att arbeta med 5 olika företag/organisationer som alla har den gemensamma 

nämnaren att de har ett uttalat hållbarhetsmål eller önskan om att sträva mot att arbeta mot en 

hållbar framtid. Vi har också valt att studera olika typer av branscher för att ge studien en 

större variation. Företagen är medelstora till stora. Då vi ville göra en explorativ studie, vilket 

kan förklaras som en undersökande studie, ansåg vi det mer intressant om vi kunde se 

huruvida olika branscher/företag använder sig av nyckeltal i deras hållbarhetsarbete och 

styrning samt i analysen jämföra resultaten mellan företagen och tidigare forskning. Detta 

gjorde också studien komparativ enligt Bryman och Bell (2013). Ett av de företag som vi 

valde att ha med i  studien har kommit väldigt långt i sitt hållbarhetsarbete. Detta företag har 

tagit fram hållbarhetsnyckeltal och arbetar aktivt med dessa samt att de 2013 publicerade 

företagets första hållbarhetsredovisning.  Övriga fyra företag/organisationer som ingår i 

studien har ett uttalat ”hållbarhetstänkt”, men har i skrivande stund inga uttalade och 

bestämda hållbarhetsnyckeltal utan arbetar för tillfället med att ta fram dessa eller är på 

planeringsstadiet för att utforma företagets hållbarhetsmål, och hur dessa sedan skall kunna 

mätas och uppföljas med hjälp av hållbarhetsnyckeltal. 

 

2.3.6 Val av respondenter 

 

De respondenter som valts ut har skett utifrån ett opportunistiskt bekvämlighetsurval (Bryman 

& Bell, 2013). Då vi på valda företag haft kontakter sedan tidigare har detta underlättat vårt 

tillträde in på företagen. Vi har utifrån den första kontakten sedan blivit tilldelade eller 

rekommenderade flera kontakter när vi förklarat syftet med vår studie och därifrån har vi 

primärt tilldelats kontakter som på något eller olika vis är delaktiga i antingen företagets 

hållbarhetsarbete eller arbetar med nyckeltal eller mätningar av företagets resultat. Dessa 

informanter har i sin tur också rekommenderat någon i sin tur som de ansett vara lämpliga 

som respondenter till vår studie. Totalt utgjorde vårt urval 13 respondenter. Majoriteten av 

respondenterna har varit insatta i främst företagets miljöarbete eller hållbarhetsarbete eller 

bestått av personer som sitter på olika ledningspositioner, men vi har även valt att ta med ett 

par respondenter som är mer på den operativa nivån inom företaget för att se hur 

användningen av hållbarhetsnyckeltalen eller företagets hållbarhetsarbete påverkar deras 

arbetsroller eller uppgifter. 

2.4 Forskningsteman 
 

Seuring och Gold (2012) förklarar att en litteraturinsamling och bearbetning av den är ett 

verktyg som kan stödja andra delar av studieprocessen. Genom att använda sig av tidigare 

forskning så kan forskaren enklare formulera olika forskningsteman, vilka vi också i denna 

studie har valt att ha. Bryman och Bell (2013) skriver också att en litterturgenomgång kan 

hjälpa forskaren/studenten med att identifiera teman för studien. Vi har valt att arbeta med tre 
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forskningsteman för att skapa struktur och överskådlighet i uppsatsen och studien, i enlighet 

med Seuring och Gold (2012). Dessa huvudteman är hållbarhet och TBL, hållbarhetsnyckeltal 

och dess användning samt motiv till hållbarhetsarbete. Dessa teman har arbetats fram med 

utgångspunkt i den litteraturstudie som vi gjort samt vilken studiens teoretiska referensram 

består av. Den teoretiska referensramen är till största del baserad på tidigare forskning och det 

var ur denna forskning vi fann våra forskningsteman då de var inom flertalet studier 

kopplades till varandra när vi läste om hållbarhet samt hållbarhetsnyckeltal. Under teorin 

delas dessa upp under underrubriker för att skapa en djupare förståelse kring olika begrepp 

som sedan återkommer under empirin samt analysen. Under empiri samt analysavsnitten har 

vi valt att redovisa samt analysera materielet under dessa tre huvudteman, men delvis utan 

underrubriker av anledningen att det inte är samma mängd text som behandlas jämfört med 

den teoretiska referensramen.  
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3. Teoretisk referensram 

Under detta kapitel har vi mer ingående behandlat de begrepp som vi tog upp i bakgrunden 

och problemdiskussionen. Vidare har vi också behandlat de bakomliggande teorier samt 

ramverk och praxis som vi ansett vara relevanta för att förstå det sammanhang inom vilka 

företags hållbarhetsarbeten verkar inom. Initialt i kapitlet redogör vi också för de olika 

dimensionerna inom TBL för att sedan i empirikapitlet visa hur företagen i studien arbetar 

med hållbarhet utifrån att definitionen av hållbarhet är de tre dimensionerna i TBL. 

 

3.1 Hållbarhet och TBL 
 

Brundtlandrapportens definition av hållbarhet, vilket också är den mest använda, säger att 

hållbar utveckling kan definieras som att företag och organisationers utveckling är hållbar 

”när den möter behovet av nutiden utan att kompromissa möjligheten för kommande 

generationer att göra detsamma” (FN, 1987). Denna tolkning har på grund av dess bredd gett 

upphov till många fler tolkningar av hållbarhet enligt Christodoulou och Mori (2012). Några 

av dessa skillnader i tolkning av hållbarhet innefattar bland annat själva definitionen av vad 

som ska tolkas som hållbart, vad det är som ska utvecklas, hur dessa miljön och utvecklingen 

ska länkas samman, och för hur lång tid detta ska ske. Vidare skriver Christidoulou och Mori 

(2012) att den hållbara utvecklingen är den utveckling som troligtvis kommer uppnå en evig 

tillfredsställelse gentemot människors behov samt den kvalitetsförbättring som olika 

ekosystem och arter behöver för att kunna fortsätta föröka sig och överleva. Vidare skriver 

Christidoulou & Mori (2012) via Baumgärtner och Quaas (2010) att hållbarhet är en 

uppfattning om hur människor skall agera gentemot naturen och hur de är ansvariga gentemot 

varandra och framtida generationer. Utifrån det som skrivits om hållbarhet och dess olika 

definitioner har Christidoulou & Mori (2012) kommit fram till att hållbarhet har två 

framträdande dimensioner, vilka är Triple Bottom Line som en abstrakt föreställning om 

miljömässiga, sociala och ekonomiska processer samt över-tid-konservering eller rättvisa 

mellan generationerna. Som ett resultat av detta kommer de fram till att; Dimensionerna i 

TBL ska beaktas och inom dessa dimensioner skall hälsosamma villkor uppnås på lång sikt. 

Vidare skall nutida generationer se till att bevara jämvikt med framtida generationer, mellan 

nu levande människor, samt mellan människor och naturen. 

 

3.1.1 Triple Bottom Line 

 

Triple bottom Line är en idé om att en verksamhets framgång ska mätas i ytterligare 

dimensioner än av den traditionella ekonomiska aspekten. Användare av TBL-modellen ska 

enligt Norman och MacDonald (2004) även mäta de sociala och miljömässiga dimensionerna 

i sin redovisning av verksamheten eftersom företag idag har en större skyldighet till 

intressenter att agera ansvarsfullt gentemot samhället och världen. Triple Bottom Line 

används som modell för att kunna beskriva hur företag delger sitt hållbarhetsarbete gentemot 

hela samhället. Detta genom att komplettera de traditionella ekonomiska rapporterna med 

rapportering av miljömässigt och socialt ansvarstagande. Genom detta får intressenter en mer 

rättvisande helhetsbild av företaget när de ska utvärdera företags resultat skriver Elkington 

(1998). Vidare skriver Elkington (1998) att intressenter är viktiga aktörer i ett företags 

omgivning och som företag bör man kunna kommunicera sitt arbete med dessa intressenter. 

För att kommunicera hållbarhetsarbete blir det vanligare att använda sig utav 

hållbarhetsredovisningar som görs utifrån TBL- modellens definition av hållbarhet.  
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Idén om TBL togs fram av John Elkington under mitten av 1990-talet och skapades för att 

vara ett verktyg för företag och organisationer att stödja hållbarhetsmål och används för att 

utvärdera hur verksamhetens presterar inom dimensionerna, även benämnda de tre P:na. 

Elkington (1998, 2004) menar även att om företag ignorerar utmaningen att respektera 

samtliga tre P:n riskerar de på sikt att gå under. Nedan redovisas de tre P.na enligt Elkington 

(1998, 2004) 

 

 People: Företag ska behandla sina anställda rättvist och ge betalt med en rättvis lön. 

Samt att man ger tillbaka till samhället genom till exempel donationer. 

 Planet: Man vill som företag minimera negativ påverkan på miljön genom att se över 

leveranser och produktion.  

 Profit: Företag vill göra en hederlig vinst istället för att öka den till vilken kostnad 

som helst, vilket går i hand med att man tar hänsyn till de två föregående 

dimensionerna. 

  

(modell 2, hämtad från www.wikipedia.org) 

 

Dessa tre dimensioner är likvärdiga pelare som enligt Slaper och Hall (2011) samt Elkington 

(2004) skall skapa hållbarhet som är rättvis, uthärdlig och livskraftig.  

 

Kopplingen mellan de tre dimensionerna inom TBL skriver Valentin och Spangenberg (2000) 

om, där kopplingen mellan den sociala dimensionen och den miljömässiga dimensionen ses 

som de miljömässiga begränsningar för mänskliga aktiviteter vilka hänvisar till den totala 

mängd resurser som utvinns från omgivningen, d.v.s. genomströmningen av våra ekonomier. 

Valentin och Spangenberg (2000) skriver att det är lika viktigt för en hållbar utveckling att 

hänsyn tas till graden av rättvisa i fördelningen av tillgångar till dess begränsade resurser. Det 

http://www.wikipedia.org/
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egna kapitalet i distribution av tillgång är alltså en absolut nödvändig sammanlänkning av den 

sociala och den miljömässiga dimensionen. Detta etablerar en slags mänsklig rättighet till 

resurstillgång. Vidare skriver Valentin och Spangenberg (2000) att skapandet av materiell 

välfärd ofta kommer med ett socialt pris som skall bekostas. Om både skulden samt bördan 

och nyttan skall fördelas lika, är rättvis bördesfördelning ett oundvikligt behov, samt grunden 

för välfärdsstaten. Det är detta som utgör kopplingen mellan den sociala och den ekonomiska 

dimensionen. Slutligen kopplar Valentin och Spangenberg (2012) ihop miljödimensionen med 

den ekonomiska dimensionen i TBL genom TQM (Total Material Requirement), vilket 

författarna beskriver som en fysisk åtgärd som karaktäriserar resursanvändning för samtliga 

ekonomiska verksamheter i referensområdet. När man refererar till den totala mängd rikedom 

som skapas, så är det ett mått (TQM) på den fysiska effektiviteten i en ekonomi, vilket då 

utgör den miljö- ekonomiska kopplingen. 

 

Målet med TBL var enligt Elkington (2004) att ta fram en formulering som kunde förena de 

sociala och ekonomiska dimensionerna av miljöagendan som växte på 80-talet och stödja 

framsteg inom området miljö. Metoden TBL har sedan introduktionen tagits i användning 

utav både den statliga sektorn samt vinstdrivande verksamheter. Även ideella verksamheter 

har tagit metoden i drift. Företag som vill öka vinsten har sett att hållbarhet är förenligt med 

ökad lönsamhet på lång sikt och att vissa företag har förändrat hur man mäter hållbarhet 

genom konceptet TBL. En utmaning med TBL för att utföra det i praktiken är att hitta lämplig 

data för att kunna mäta de nya dimensionerna. Ekonomisk data kan oftast mätas med valuta, 

men ekologisk hälsa kan inte mätas med pengar enligt Slaper och Hall (2011). Kvantifierbara 

faktorer som exempelvis kundnöjdhet och anställdas trivsel är relativt lätt att identifiera enligt 

Hubbard (2006) samt att tolka mellan företag och branscher, men den sociala och 

miljömässiga prestandan är oftast unik för olika företag inom olika branscher och är därför 

svårt att kvantifiera. Att kommunicera inte endast ekonomiskt resultat utan även 

miljöaspekter, exempelvis genom TBL, blir idag allt viktigare för företagen utifrån att 

intressenter ställer krav på att verksamheten ska bli mer transparent. Det har enligt Grafström 

et al. (2010) visat sig att intressenter idag vill i allt högre utsträckning ha insyn i hur företag 

och organisationer bedriver deras verksamhet. För att uppnå dessa krav så bör all relevant 

information kommuniceras och genom att göra en hållbarhetsredovisning utifrån TBL kan ett 

företag visa att de tar socialt och miljömässigt ansvar enligt Grafsström et al (2010). Vidare 

skriver Grafström et al. (2010) att ett gott rykte bland intressenter leder till förtroende för 

företaget och att man uppfattas som en legitim aktör på marknaden.  

  

3.2 Hållbarhetsnyckeltal och deras användning 
 

Nyckeltal kan enligt Catasús et al. (2013) definieras som;  

 

”ett numeriskt värde som syftar till att beskriva några förhållanden, verkliga eller 

overkliga… Det vi benämner nyckeltal är tal som vi intresserar oss för.”   

 

Vidare skriver Catasús et al (2008) att för att något ska vara ett nyckeltal ska det vara ett 

numeriskt värde och kunna beskriva förhållanden mellan två eller flera variabler. Catasús et 

al. skriver också att nyckeltal ska ses som förenklingar av verkligheten då nyckeltalen inte 

kan ta med alla relationer och delar av verkligheten som en organisation består utav. Företag 

behöver ha verktyg för att kunna mäta sina framsteg mot de uppsatta målen inom 

verksamheten eller organisationen. Nyckeltalen kan enligt Veleva och Ellenbecker (2001) ses 

som ett verktyg för att kontrollera måluppfyllelse och möjliggöra jämförelser med andra 

företag på marknaden.  
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Nyckeltal fokuserar idag inte bara på de traditionella finansiella aspekterna av en verksamhet, 

utan det finns nyckeltal som kallas för ”gröna” eller hållbarhetsnyckeltal. Dessa fokuserar mer 

på ansvaret en verksamhet eller organisation har gentemot samhället och miljön (SOU 

1999:127) Dessa nyckeltal kan vara svåra att ta fram och mäta eftersom man inte kan mäta 

dessa effekter med pengar som man kan göra med resultat eller vinst.  

 

Epstein och Roy (2001) skriver att hållbarhetsnyckeltal har blivit viktigare för intressenter och 

företag ska titta på hur man ska skapa strategier för att balansera mellan de sociala, 

ekonomiska och miljöaspekterna som företag ska ta hänsyn till. Catasús (2008) talar om att 

nyckeltal kan vara svåra för en verksamhet att ta fram eftersom ibland kanske det inte finns 

data på ett område som man vill mäta och därför måste företag utveckla en plan för att ta fram 

dessa data. Miljövårdsberedningen (SOU 1998:15) talar om deras utvecklingsarbete på att 

identifiera och etablera hållbarhetsnyckeltal bl.a. inom Nordiska ministerrådet och FN. En 

utgångspunkt för detta arbete har varit Agenda 21. 

 

Catasús et al. (2008) skriver att nyckeltal ska inte bara ge en massa olika mått, utan att hänsyn 

måste tas till vilka av alla dessa tal som intresserar företaget att ta fram samt analysera om 

dessa är viktiga för verksamhetens utveckling och framgång. Det är upp till varje företag att 

utveckla relevanta nyckeltal för deras egna mål och strategier. När man tar fram olika mål i en 

verksamhet så säger Shahin och Mahbod (2007) att ska dessa vara på en realistisk nivå, de ska 

gå att uppnå och företag ska sätta upp en tidsram för att skapa en struktur så att de kan 

övervaka de framsteg de gör. Catasús (2008) visar på en enkel formel som verksamheter kan 

använda sig utav för att ta fram nyckeltal i företaget.  

 

Nyckeltal= intresse/jämförelsebas 

 

Enligt Catasús (2008) så är verksamhetens val av jämförelsebas det viktigaste utifrån att det 

bör spegla organisationens ideologi och strategi samt bygga på ett antagande om vad som 

rimligtvis kan ha ett samband. Företag måste vara på det klara med vilka mål och strategier de 

har för att identifiera rätt nyckeltal. När strategier är fastställda kan de koppla nyckeltal till 

uppsatta mål. Veleva och Ellenbecker (2001) talar om att för att mäta den ekonomiska 

utvecklingen så finns det standardiserade nyckeltal, något de anser saknas för att mäta en 

hållbarhetsutveckling och det finns en stor variation på vilka nyckeltal som företag tar fram 

inom hållbarhetsområdet. Ett sätt att ta fram och utforma hållbarhetsnyckeltal är att utgå från 

principerna om ett uthålligt företagande enligt Veleva och Ellenbecker (2001). Dessa 

principer förklarar författarna som när man skapar produkter och tjänster så ska man använda 

system som inte medför föroreningar, hushåller med energi och naturresurser, är ekonomiskt 

genomförbara och vara säkra och hälsosamma för anställda, samhälle och konsumenter. Med 

detta finns sex olika aspekter som företag ska titta på i sin verksamhet för att gå mot 

hållbarhet i företaget. Vilka är energi och materialanvändningen, miljö, social rättvisa och 

samhällsutveckling, ekonomisk prestanda, medarbetare och produkter enligt Veleva och 

Ellenbecker (2001) 

 

Keeble et al. (2003) skriver att för att hitta det perfekta paketet med hållbarhetsnyckeltal så 

har deras forskning visat på att organisationer och företag lägger ner stora resurser på att finna 

ett idealt set med nyckeltal. Författarna anser också att egentligen borde själva processen 

kring och utvecklingen av nyckeltalen ses som en dynamisk process inom vilken informerar 

beslutsfattandet snarare än att nyckeltalen ska ses som slutprodukten och målet. Vidare 
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skriver Keeble et al. (2003) att om utvecklingsprocessen tillåts dra ut för länge på tiden så kan 

den tappa själva drivkraften eftersom det i slutändan inte finns något perfekt paket eller set av 

nyckeltal för någon organisation eller företag. När ett bra, balanserat och litet set av enkla 

nyckeltal är etablerade, så ligger det stora arbetet i att bygga upp granskningsprocessen och se 

till att nyckeltalen formar basen för en frekvent, fokuserad, och konstruktiv dialog mellan 

olika nivåer inom organisationen och genom olika funktioner, för att hela tiden förbättras 

anser Keeble et al. (2003). 

 

3.2.1 Användning av nyckeltal 

 

Innan företag kan välja vilka nyckeltal som ska användas måste de först identifiera och 

klargöra vilka mål som de vill ska uppnås och vilka strategier som skall tillämpas skriver 

Ralston (2010). Företag kan utifrån detta se om de antingen ska genomföra små förändringar 

eller om det krävs en stor förändring som ska ge ett slutgiltigt resultat. Nyckeltalen ska kunna 

ge företag en översikt över verksamheten i relation till de mål som de sätter upp enligt Ralston 

(2010). Företag kan ha satt upp ett av sina mål till att de till exempel ska öka vinsten, och 

utifrån detta mål har de fram nyckeltal som mäter aspekter som relaterar till detta skriver Reh 

(2014).  

 

Nyckeltal inom hållbarhet ska vara till hjälp för företag att skapa en utveckling mot ett 

hållbart samhälle och att verksamheten ska ta sitt ansvar för dess påverkan på planeten, samt 

på ett enkelt sätt visa miljöstatistik (SOU 1999:127). Hřebiček, et al. (2011) skriver att 

nyckeltal som är fokuserade på miljöaspekten är något som kan användas för att mäta 

organisationers arbete mot en hållbar miljö. Författarna skriver vidare att nyckeltal av denna 

aspekt ska vara ett verktyg för företag och organisationer för att kunna mäta miljöprestanda 

och sedan använda resultatet av denna mätning för att styra mot djupare mål och utföranden. 

Företag kan använda dessa nyckeltal och de strategier som utformas utav dem, för att skapa 

tydliga mål och riktmärken att arbeta mot och uppfölja.  

 

Catasús (2008) talar om att nyckeltal har sex olika syften inom verksamheten och att 

framtagandet av nyckeltal kan ha andra motiv än att mäta aktiviteter som leder till ett 

utförande; 

 

Lärande syfte  Nyckeltal ska lära oss mer om hur saker hänger ihop och se 

samband. 

 

Belöningssyfte Nyckeltal ska få en verksamhet att arbeta hårdare. Där anställda får 

belöningar när ett mål uppnåtts. 

 

Kontrollsyfte Nyckeltal ska varna om ett fenomen under- eller överstiger en 

gräns i ett intervall som är uppsatt.  

 

Mobiliseringssyfte Nyckeltal ska skapa en uppmärksamhet så resurser omdirigeras 

och att visa på en riktning så en handling genomförs 

 

Legitimeringssyfte Nyckeltal kan visas för att skapa legitimitet mot intressenter. Det 

kan finnas förväntningar på att vissa nyckeltal tas fram, men kan 

tas fram för att enbart undvika kritik istället för att styra mot 

framgång. 
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Externt  

rapporteringssyfte Syftet är att kommunicera med andra system än bara företaget. 

Man visar och informerar om företaget till dess intressenter. 

 

Med detta menar Catasús (2008) att nyckeltal inte endast är resultat- och styrmått utan att de 

har olika funktioner i verksamheten i skilda situationer.  

 

Vidare skriver Catasús (2008) att användning av nyckeltal inte bara är styrning mot ett uppsatt 

mål utan företag kan använda nyckeltal som hjälp vid implementering av strategier för att till 

exempel bli mer konkurrenskraftiga mot andra företag. Ledningen kan med hjälp av nyckeltal 

skapa en slags morot för de anställda. Detta för att ge alla en klar inblick i vad som är viktigt 

och vad det förväntas av dem. På så sätt skapas motivation och fokus som hjälper till att 

uppnå eller överträffa målen. 

 

Enligt Paramenter (2010) måste företag överblicka sina nyckeltal varje dag eller som minst 

varje vecka. Detta för att hinna se om det är något som är på väg att gå åt fel håll så att 

ledningen hinner analysera läget och sätta in åtgärder om det skulle krävas innan det har fallit 

dem ur händerna. Även Traxler (2013) talar om att för att minska risken att förlora pengar 

eller kunder så måste en verksamhet ha daglig kontroll över vissa tal för att se förändringar 

som kan indikera på att något är fel. Paramenter (2010) talar även om att det finns grundstenar 

i att implementera nyckeltal i en verksamhet. Dessa är att man måste se till att alla intressenter 

(t.ex. kunder, personal och ägare) känner till och accepterar att det kommer ske ändringar och 

att man ser till att de får veta vilka nyckeltal som tas fram. Samt att dessa nyckeltal ska ha en 

länk mellan dem och strategierna som man har tagit fram. Vidare måste företag se till att ta 

fram nyckeltal som mäter det som är väsentligt för verksamheten och inte mäter något som 

inte har en funktion. Ralston (2010) säger att företag lätt kan välja för många nyckeltal inom 

en verksamhet och då kan fokus skifta från de verkliga problemen i företaget till oväsentliga 

siffror som i själva verket inte behöver fokus. 

 

Hak, T., Kovanda, J., och Weinzettel, J. (2012), skriver att alla nyckeltalsutvecklare försöker 

hitta framgångsfaktorer i användningen av nyckeltal, och med framgång menar Hal et al. 

(2012) massiv spridning, frekvent användning samt hög popularitet. Vidare skriver Hak et 

al.(2012) via Kurtz et al. (2001) att vissa användare av nyckeltal kan vara villiga att acceptera 

vissa svagheter bland nyckeltalen om den främsta egenskapen bland nyckeltalen indikerar 

riktigt viktig information. Utifrån detta kriterium, vilket Hak et al. (2012) beskriver som att 

nyckeltalen är relevanta så föreslår de en metod för att ta fram hållbarhetsnyckeltal. Med 

relevans så menar författarna att kriteriet för ett relevant hållbarhetsnyckeltal är;  

 

”Ett relevant nyckeltal ger information och svarar på människors oro, samt 

svarar på relevanta frågor och är till nytta för politiken.”  

 

Hak et al. (2012) skriver vidare att det finns två olika teman när de talar om relevans. Det 

första temat av relevans innefattar vikten av vilket hållbarhetstema som nyckeltalet 

representerar, till exempel klimatförändring, transport, energiförbrukning med flera. Detta 

tema är till för att kontrollera att temat är meningsfullt för en bredare publik. Vidare skriver 

Hak et al. (2012) att eftersom politik och politiska beslut har sociala effekter, antar de att 

medborgarna vill uttrycka sina åsikter och att de särskilda hållbarhetsteman offentligt 

debatteras. Denna relevans kallar författarna offentlig relevans. Det andra temat kallar 
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författarna för vetenskaplig relevans, och det förklaras som den relevans som ska uppnås för 

att experter, både forskare samt utövare av nyckeltalen, inom vilken nyckeltalen ska vara 

intressanta och forskningsbara för dem. 
 

3.2.2 Regelverk och Praxis 
 

För att skapa en förståelse för vilka rekommendationer och förordningar företagen och 

organisationerna ofta använder sig av i deras hållbarhetsarbete samt vid framtagning av 

hållbarhetsnyckeltal, så är efterföljande teoriavsnitt en sammanfattning av några av de större 

ramverken och praxis inom hållbarhetsområdet.  
 

 

Global Reporting Initiativ 

 

I dag finns det ett växande intresse i att värdera och presentera hållbarhet i företag och 

organisationer. Den organisation som framträtt mest inom detta område är nätverket Global 

Reporting Initiative, förkortat GRI. Inom detta initiativ förklarar Parris och Kates (2003) att 

man på en global nivå försöker fastställa riktlinjer för rapportering inom hållbarhet och 

uppräknar olika nyckeltal för de tre områdena inom TBL, inom vilka företag och 

organisationer skall ha som rutin att rapportera in om man använder sig av GRI:s standard. 

GRI är en organisation vilken har utvecklat ett ramverk för hållbarhetsrapportering. GRI 

skapades enligt Hess et al (2002) genom en gemensam insats av stora redovisningsfirmor och 

organisationer med syftet att alla företag ska ha en gemensam redovisningsram att följa och 

kunna implementera för deras arbete gällande hållbarhetsansvar. Detta ramverk använder sig 

av vad de kallar för riktlinjer för att hjälpa företag att sammanställa en rapport för vilka 

effekter de har på de ekonomiska, miljö och sociala aspekterna inom samhället. Företag kan 

välja på vilken nivå man vill använda dessa riktlinjer och anpassa sig efter dem 

(Globalreporting, 2014). Organisationen talar om att GRI:s uppdrag är; 

 

”att göra hållbarhetsredovisning till en praxis, en som bidrar till att främja och 

hantera förändring mot en hållbar global ekonomi”  

 

GRI vill genom deras framtagna riktlinjer säkerställa en permanent och effektiv 

rapporteringspraxis. Mervyn (2009) förklarar att man i Sydafrika och Storbritannien har satt 

standards för noterade företag att de måste utföra integrerade rapporter hur deras verksamhet 

påverkar samhället och miljön. Man har insett runt om i världens ledningar att styrelseformer 

och hållbarhet blivit oskiljaktiga. Regeringen här i Sverige har även de i november 2008 

beslutat att (www.regeringen.se); 

 

 ”samtliga statligt ägda företag måste rapportera i enlighet med GRI:s 

indikatorer”  

 

3.3 Motiv till hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning 
 

Nedanstående teorier är utvalda utifrån att de ofta nämns i hållbarhetssammanhang som 

bakomliggande faktorer till varför företag väljer att arbeta med hållbarhetsnyckeltal samt 

hållbarhetsredovisning. Två stycken teorier som båda härstammar från den ekonomipolitiska 

teorin vilken enligt Deegan (2002) via Gray et al (1996) kan definieras som: 
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 ”det sociala, politiska och ekonomiska ramverk inom vilket allt mänskligt liv 

verkar inom” 

 

Dessa två är legimitetsteorin och intressentteorin. Enligt Deegan (2002) så behandlar den 

ekonomipolitiska teorin de maktkonflikter som existerar inom samhället och de olika 

maktkamper som uppstår mellan olika grupper inom samhället. Perspektivet utgår ifrån att 

samhälle, politik och ekonomi är oskiljaktiga och att ekonomiska frågor på ett meningsfullt 

sätt inte kan skiljas från det samhälle, politik eller institutionella sammanhang inom vilka 

dessa ekonomiska frågor behandlas inom.    

 

3.3.1 Corporate Social Responsibility samt Corporate Sustainability 

 

En av de grundläggande teorierna bakom hållbarhetsredovisning är den om Corporate Social 

Responsibility. CSR-rapportering kallas ofta för social och miljömässig rapportering, vilket 

utifrån TBL är 2 av dimensionerna. En definition enligt Comission of European Communities 

(2001) är att CSR är; 

 

”ett koncept inom vilket företag integrerar deras sociala samt miljömässiga 

arbete i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenter på frivillig grund. 

Att vara socialt ansvarsfull innebär inte enbart att tillmötesgå rättsliga 

förväntningar, men även att gå utöver vad som krävs och satsa mer på 

humankapitalet, miljön och relationerna till intressenterna.” 

 

Eftersom hållbarhet är relativt nytt område att rapportera inom så är det samtidigt ett  

intressant område för revisorer att arbeta inom enligt Deegan och Unerman (2013) som också 

skriver att vi nu börjar se nya sorters revisorer som arbetar med sociala samt miljömässiga 

frågor och rapporter sida vid sida med traditionella finansiella revisorer. 

 

Det finns idag enlig Roy och Epstein (2001) en stor mängd litteratur som förklarar varför 

företag agerar på ett socialt ansvarstagande sätt och vilka de finansiella avkastningarna av 

dessa kommer vara. Samtidigt som ett ökande antal ledare ställer sig frågande hur företag kan 

förbättra deras hållbarhetsarbete, och specifikt hur de kan identifiera, behandla och mäta de 

drivrutiner av förbättrat hållbarhetsarbete och de system och strukturer som krävs för att 

skapa och förbättra företagens sociala prestanda. Vidare skriver Roy och Epstein (2001) att 

ledare måste också veta hur effekten av det sociala resultat gällande företagens långsiktiga 

lönsamhet och hur de som ledare kommunicerar betydelsen av dessa effekter till chefer och 

ekonomichefer inom hela organisationen via ett språk som är lättförståeligt. Det är endast på 

detta sätt chefer har den information som krävs för att kunna fatta korrekta beslut för den 

dagliga verksamheten.  

 

Enligt Dow Jones Sustainability index så ska företag visa på hög kompetens gällande globala 

samt industriella utmaningar inom flera av nedanstående områden för att klassas som ledande 

inom hållbarhetarbete (www.sustainability-indices.com); 

 

Strategi Integrera långsiktiga ekonomiska, miljömässiga och sociala 

aspekter i sina affärsstrategier samtidigt som de behåller deras 

globala konkurrenskraft och positiva varumärkesrykte. 
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Finansiella Möta intressenternas krav på sund ekonomisk avkastning, 

långsiktig ekonomisk tillväxt, öppen kommunikation samt öppna 

finansiella rapporter. 

 

Kunder och 

produkter  Genom att främja kundlojalitet samt hanteringen av kundrelationer 

samt produkt- och tjänsteinnovation som fokuserar på teknik och 

system som använder ekonomiska, natur- och samhällsresurser på 

ett effektivt och ekonomiskt sätt på lång sikt.  

 

Styrning  

och Intressenter Ställa de högsta normerna för företagsstyrning och intressenter, 

inklusive företagens uppförandekoder samt offentlig rapportering. 

  

Människa Hantering av mänskliga resurser för att upprätthålla arbetskraftens 

kapacitet och medarbetar genom ”best-in-class” organisatoriskt 

lärande och kunskapshanteringsmetoder och ersättningar och 

förmånsprogram 

 

Vidare kan det på Dow Jones hemsida gå att läsa att ”Corporate Sustainability” kan definieras 

som en strategi där aktieägare av företag uppnår ett långsiktigt aktieägarvärde genom att vara 

öppen för möjligheter samt vara medveten om de risker som uppstår ur ekonomisk, 

miljömässig samt social utveckling. Ledare inom Corporate Sustainability uppnår långsiktigt 

aktieägarvärde om de utformar en strategi där ledningen kan utnyttja marknadens potential för 

hållbarhetsprodukter och tjänster och samtidigt lyckas minska och undvika 

hållbarhetskostnader och risker. Den kvalitet som företag kan uppvisa att de hanterar gällande 

ledningens arbete gällande hur denne hanterar möjligheter och risker som kommer från 

ekonomisk, miljömässig och social utveckling kan kvantifieras och användas för att 

identifiera och välja ut ledande företag för investeringar (www.sustainability-indices.com). 

 

3.3.2 Legitimacy Theory 
 

Deegan och Unerman (2013) skriver att Legitimacy theory kommer ur uppfattningen om att 

organisationer strävar efter att bekräfta att de uppfattas arbeta inom de normer och krav som 

finns inom det sociala sammanhang de arbetar inom. Företag och organisationer strävar ofta 

efter att försäkra sig om att deras ”aktiviteter” uppfattas av utomstående grupper som att vara 

”legitima”. Denna teori ingår i denna studie på grund av att Deegan och Unerman (2013) via 

Gray et al. (1996)  skriver att tidigare studier har visat på att företag som arbetar med att 

redovisa deras sociala ansvar och bland annat deras ansvar gentemot miljön, vilken är en av 

dimensionerna i TBL, visar på att sedan debatten och kraven på företagens hållbarhetsarbete 

tog fart på 1980-talet har ett ökat antal företag och organisationer utvecklat deras rapportering 

gällande deras hållbarhetsarbete för att uppfattas av utomstående som legitima. Många gånger 

beror detta arbete i flertalet fall bara till att bidra till att vissa företag och organisationer i 

själva verket väljer att verka legitima för att bli mer attraktiva bland investerare och på så sätt 

binda till sig mer kapital för att i slutändan fortgå att göra det som de gör bäst, vilket är att 

tjäna mer pengar enligt Deegan och Underman (2013) via Gray et al. (1996). 

 

Deegan och Unerman (2013) skriver att legitimitetsteorin uppkommer ur tanken att det finns 

ett ”socialt kontrakt”, mellan aktuell organisation och dess sociala sammanhang inom vilket 

företag eller organisationer verkar inom. Det sociala kontraktet skulle kunna förklaras som de 
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förväntningar som ställs av samhället gentemot hur organisationen ska utföra sina aktiviteter. 

Tidigare kan man enligt Deegen och Unerman (2013) via flertalet forskare (Abbot and 

Monsen 1979; Heard and Bolce, 1981; Patten, 1991, 1992; Ramanthan, 1976) säga att det 

optimala sättet att mäta ett företags framgång var att mäta dess vinst. Men, de senast åren har 

allmänhetens förväntningar gällande organisationers måluppfyllelse ändrats avsevärt. 

Konsekvenser som kan uppstå där företag inte lyssnar eller tar hänsyn till det ”sociala 

kontraktet” kommer enligt Deegen och Unerman (2013) finna det allt svårare att behålla de 

tillgångar som behövs för att företag ska kunna fortleva inom det sociala sammanhang de 

verkar. Deegen och Unerman (2013) ger ett exempel på hur viktigt det är att lyssna på 

företags intressenter, genom ett utdrag ur Nokias 2009 års hållbarhetsrapport; 

 

”Responsen från intressenters engagemang och aktiviteter och vår framgång 

inom olika externa arenors erkännande visar att våra intressenter anser att vi har 

gjort framsteg på många områden inom hållbar utveckling. I framtiden kommer 

våra intressenter se till att ge mer data och statistik för att stödja vårt 

hållbarhetsarbete, till exempel i utsläppsrapportering, och öka antalet återvunna 

enheter.” 

 

Ovanstående citat avser att visa på vikten av att företag delvis verkar för legitimitet samt 

verkligen tar till sig vad människor och grupper som ingår i organisationer samt företags 

sociala kontrakt har att säga. 

 

3.3.3 Stakeholder Theory 

 

Ytterligare en teori som enligt Deegan (2002) också kan ge insikter vilka kan liknas vid dem i 

legitimacy theory är stakeholder theory, (intressentteorin) vilken också är en teori som 

härstammar från den ekonomipolitiska teorin. Deegan (2002) skriver via Gray et al. (1995) att 

det inte går att behandla legimitetsteorin och intressentteorin som två skilda teorier, utan 

istället ske de två teorierna ses som två överlappande perspektiv som båda härstammar från 

den ekonomipolitiska teorin. Wheeler och Elkington (2001) skriver att idag är det självklart 

att kommunikation med intressenter gällande företags framsteg inom miljö och social rättvisa 

också i framtiden kommer vara en avgörande faktor när det kommer till företagens ansvar och 

för företags överlevnad. 

 

Företagets intressenter är ofta de som sätter press på företaget enligt Deegan och Unerman 

(2013), och utan att ta hänsyn till intressenternas önskemål och krav skulle inget företag 

överleva då alla företag är beroende av de människor som direkt och indirekt påverkar 

organisationerna. När det talas om intressenter kan dessa exempelvis vara aktieägare, 

anställda, leverantörer, kunder med flera. I många av de vetenskapliga artiklar inom ämnet 

hållbarhet och hållbarhetsnyckeltal är också intressenter och deras påverkan på organisationen 

ett ofta återkommande ämne, och av den anledningen ingår denna teori i studiens teoretiska 

bakgrund för att förklara samt skapa förstående kring teorin och hur den är ett bakomliggande 

motiv till varför företag samt organisationer väljer att aktivt arbeta med eller redovisa deras 

hållbarhetsarbete. Nedanstående modell visar på vilka som klassas som intressenter: 
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 Modell 3 (hämtad från www.wikipedia.com 2014-04-13) 
 

Stakeholder Theory, eller också kallad intressentteorin är enligt Deegan och Unerman (2013)  

en teori med olika perspektiv. Det ena perspektivet de nämner är det etiska eller normativa 

perspektivet av intressentteorin och det andra perspektivet är chefssidan av intressentteorin. 

Det etiska perspektivet av intressentteorin argumenterar för att ingen organisation får sätta 

företagets primära mål, att uppnå ekonomisk vinst över det moraliska sociala ansvar 

organisationen har gentemot de människor som påverkas av den. Deegan och Unerman 

(2013) definierar intressenter via Freeman och Reed (1983) som; 

 

 ”vilken identifierbar grupp eller individ som kan påverka utförandet av 

organisationens mål, eller är påverkas av organisations mål”. 

 

Används ovanstående definition kan flertalet människor kallas intressenter, till exempel 

aktieägare, stat, media, anställda, anställdas familjer, lokala samhällen, framtida generationer 

med flera. Att de nämner framtida generationer som en möjlig grupp av intressenter är 

intressant av anledningen att då det inom definitionen av hållbar utveckling anses vara den 

grupp som påverkas av dagens hållbarhetsarbete, eller som dagens generation ska se till att få 

samma möjligheter utifrån att denna inte förstör för framtida generationer, och att det därför 

är viktigt att arbeta för hållbarhet. 

 

Det andra perspektivet inom intressentteorin är enligt Deegan och Unerman (2013) via Gray 

et al. (1996) den sett utifrån ett ledarskap/chefsperspektiv. Under detta perspektiv behandlas 

eller kategoriseras intressenterna utifrån vilken nytta eller påverkan de har på organisationers 

intressen. Desto viktigare en intressent är för organisationen eller företaget, desto mer arbete 

kommer läggas ner på att tillgodose och bemöta dennes intressen. Information är i detta fall 

ett viktigt verktyg som kan användas av organisationer för att hantera eller manipulera 

intressenter för att vinna deras support eller godkännande. Deegan och Unerman (2013) 

skriver via Roberts (1992) att för att bygga upp och behålla ett bra förhållande gentemot 

intressenterna så måste företagen eller organisationerna utveckla ett ryckte om att företaget 

eller ledningen tar ett socialt ansvar genom att redovisa det arbete de utför gällande detta. 

Deegan (2002) menar att ledarna inom organisationerna har ett särskilt motiv för att lämna 

http://www.wikipedia.com/
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information om sina olika program och initiativ till särskilda mäktiga intressegrupper, utifrån 

att organisationens överlevnad till stor del baseras på dessa intressenter. 

 

3.4 Sammanfattning av teorin 

 

Hållbarhet kan enligt Elkington (2001) definieras i olika dimensioner som finns beskriva i 

modellen Triple Bottom Line vilken ska verka som ett verktyg för att utvärdera hållbarhet i 

företaget. TBL-modellen visar att ett företags framgång kan mätas i mer än bara i finansiella 

medel. Till exempel visar den på att hänsyn skall tas till sociala och miljömässiga aspekter för 

att kunna utvecklas och växa samt att företag och organisationer visar sina intressenter att de 

tar sitt ansvar gentemot natur och samhälle enligt Norman och MacDonald (2004). Nyckeltal 

ska enligt Veleva och Ellenbecker (2001) hjälpa företag att kunna mäta sin framgång inom 

vissa områden och visa på vart man kan behöva sätta in resurser för att uppnå uppsatta mål 

inom verksamheten samt att man kan jämföra sig med andra företag på marknaden. De 

nyckeltal som kallas för hållbara fokuserar på hur ett företag eller organisation sköter sitt 

miljöarbete och hur ansvaret mot samhället ser ut (SOU 1999:127). Själva användningen av 

nyckeltal är enligt Ralston (2001) ur ett allmänt perspektiv, att företag eller organisationer 

skall kunna få en överblick över verksamheten och kunna göra jämförelser för att se om de 

blivit bättre eller sämre på något eller om uppsatta mål har uppfyllts. Nyckeltal som kallas 

hållbarhetsnyckeltal kan då vara till hjälp när företag tittar på utvecklingen mot ett hållbart 

samhälle (SOU 1999:127). Hřebiček, et al. (2011) menar att nyckeltal kan användas som ett 

verktyg för att mäta just miljöprestanda och vid bildandet av nya strategier och mål. Detta kan 

göra företaget mer konkurrenskraftig mot andra företag och på ett annat sätt användas som en 

motivationsnyckel för anställda enligt Catasús (2008). Catasús (2008) nämner också olika 

syften som han anser att arbetandet med nyckeltal kan ha, vilka är lärande syfte, 

belöningssyfte, kontrollsyfte, mobiliseringssyfte, legitimeringssyfte samt externt 

rapporteringssyfte. 

 

Bakomliggande orsaker samt motiv till att företag samt organisationer idag väljer att arbeta 

med hållbarhet kommer främst från två olika teorier vilka är legitimitetsteorin och 

intressentteorin. Legitimitetsteorin innebär enligt Deegan & Unerman (2013) att företag eller 

organisationer arbetar för att skapa en bekräftelse på att de arbetar inom de normer, lagar och 

krav som finns inom det sociala område de verkar. Företag eller organisationer vill med andra 

ord försäkra sig om att de uppfattas som legitima utav externa intressenter samt att de visar att 

de tar sitt ansvar, och på så vis att de kan bli attraktivare för eventuella investerare. Deegan 

(2002)  skriver via Gray et al. (1995) att intressentteorin kan ses som ett till perspektiv som 

överlappar legitimitetsteorin, där det är företags intressenter som sätter press på dem att visa 

framsteg inom miljön och det sociala ansvarstagandet och att det är de som främst vill se 

företagets legitimitet. Wheeler och Elkington (2001) skriver att skulle företag inte ta dessa 

krav på allvar och skulle på så sätt mista mycket kraft på marknaden då de indirekt och direkt 

är beroende av deras intressenter.  
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3. Empiri 

Här presenteras det empiriska material vilket har samlats in under fallstudierna. Utifrån 

utförda intervjuer med totalt 13 respondenter på 5 olika företag har vi i vår empiridel delat in 

det insamlade materialet under samma tre huvudteman som återfinns i teorin samt 

avslutningsvis också i vår analys. Det första temat sammanfattar hur företagen idag väljer att 

redovisa sitt hållbarhetsarbete och vad denna redovisning idag innehåller. Detta tema utgår 

från de tre dimensionerna i Triple Bottom Line. Det andra temat behandlar hur företagen 

idag arbetar med hållbarhet. Avslutningsvis behandlar det tredje temat motiven bakom 

företagens hållbarhetsredovisning, detta för att skapa en förståelse kring varför de arbetar 

och använder hållbarhetsnyckeltal. Fallföretagen samt en förteckning över de respondenter 

som medverkat i studien återfinns i bilaga 2. Företagen har tilldelats en bokstav och 

respondenten en siffra. För att utläsa vad siffran samt bokstaven står för hänvisar vi till 

bilaga nummer 2. 

 

3.1 Hållbarhetsarbete inom TBL 
 

Respondent D8; 

 

”Jag tycker att det är en stor möjlighet att vakna varje morgon och kunna fundera 

på; Hur kan JAG göra någonting bättre idag för miljön?” 

 

3.1.1 Miljödimensionen 

 

Hållbarhetsarbete för de företag som medverkat i studien är ett arbete för att göra något som 

skapar en skillnad i hur de påverkar både miljön och samhället. Respondent A1 förklarar att 

de har ett program som kallas miljöstrategiska programmet vars syfte är hjälpa dem att kunna 

fånga upp hållbarhetsarbetet som redan görs i deras underliggande organisationer och företag. 

Syftet med detta är att enklare kunna fånga upp, mäta och visa hur bra alla arbetar med 

hållbarhet. Företag A vill inom organisationen sätta ribban högt och genom detta har de tagit 

fram nya mål som är både övergripande och mer detaljerade. Dessa ska ersätta de gamla 

lokala miljömålen. Här vill företag A visa på bra exempel på att de arbetar effektivt med 

hållbarhet och främst miljö och att de kommunicerar det till alla inblandade parter. När 

företag E talar om hållbarhet så vill de minska den negativa inverkan som företaget kan ha på 

miljö och hälsa och att man kan göra detta genom att ta ansvar för, i samverkan med olika 

partners och kunder, leda utvecklingen av ett hållbart system. De talar om att under olika 

projekt förbrukas det en massa resurser och speciellt under byggskedet, som kan skada 

miljön, men att företaget nu inte ser på miljön som något som ligger på sidan om, utan nu 

integreras i hela processen och fler och fler klimatkalkyler tas fram och visas mera än förut. 

Respondent E11 vill att miljökraven ska integreras in i hela handlingen och materielfrågor 

börjar även den tas upp i diskussionen om klimatfrågan.  

 

Efter ett arbete ställer företag E krav på att vatten vid ett eventuellt vattendrag som berörs av 

entreprenaden alltid sedimenteras innan det släpps vidare ut i naturen. De anser att de måste 

se till att man göra sådant litet avtryck på miljön som möjligt även om projektet är stort 

berättar respondent E12. Frågor om bränsle och förbrukning dyker upp under nästan alla 

projekt och inom företagen. Respondent C6 säger att de försöker så långt det går att se till att 

de och entreprenader kan få tag i bränsle lokalt så att de inte har för långa transportvägar för 

att få tag i bränsle och genom det bidrar till onödigt utsläpp under processen. Två andra 

företag försöker byta ut sina maskiner som går på vanligt bränsle till elbilar och sådana som 
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går på biogas så långt det är möjligt med tanke på att det inte är alla maskiners 

bränsletillförsel som är utvecklade tillräckligt för att drivas med el eller gas ännu. Företag D 

har ett samarbete där de bidrar med el till ett annat företag som provar att köra med elbilar. 

Enligt företag E kan inte ställa direkta krav på entreprenaden att använda visst bränsle eller 

maskiner, men man kan ställa krav på att entreprenören ska arbeta med effektiva transporter 

och att de är energiminimerade. I upphandlingar vill företaget gärna se att entreprenader väljer 

ekoutbildade förare samt att de väljer grön el. Det är i upphandlingarna som företaget försöker 

se till så att det är fokus på hållbarhetsarbete och på effektivisering av transporter så alla får 

tillgång till ett system som är robust, trygg och grönt. 

 

3.1.2 Sociala dimensionen 

 

På företag D så talar respondent D7 om att man vill att ett tänk på hur företaget kan göra 

något bättre och effektivare för samhället, och att detta ska genomsyra hela deras verksamhet 

så alla vet att de kan bidra och göra skillnad. Detta är en tanke som dyker upp på de flesta 

företag som intervjuer har blivit utförda på. Företagen vill visa vägen och vara en typ av 

förebild för andra företag att de som företag och organisation tar deras ansvar för miljö och 

samhälle och vill bidra till ett bättre klimat för både Sverige och världen. Respondent C5 

förklarar att de som företag agerar som en slags motor i hållbarhet och ser till att deras kunder 

och andra företag återvinner på rätt sätt och man genom detta ser att man mer stöttar andra i 

att gå mot hållbarhet än vad man arbetar med det internt. Företag C försöker också ge något 

tillbaka socialt genom att erbjuda praktikplatser till personer som av olika anledningar inte 

passar in på andra ställen i arbetslivet och behöver extra stöttning. Det kan förekomma 

samarbeten med olika entreprenader under olika projekt och arbeten och då måste 

hållbarhetsfrågan diskuteras även med dem. 

 

Det förklaras av respondent D7 att de försöker ta reda på fakta om företagen och se om de inte 

blivit svartlistade någonstans och att de arbetar effektivt. På så sätt sträcker sig företagets 

sociala ansvar också sig utanför det egna företaget när de påverkar hur andra företag skall 

arbeta för att tillsammans uppnå hållbarhet.  Respondent E9 säger att om de har arbetat med 

ett företag förr som redan har passerat kravlistan så kan man fortsätta anlita denna, men att 

man gör kontroller så de inte avviker från avtalet. Respondent E11 förklarar att företaget i sig 

själv inte kan spara något, men de måste ställa krav på entreprenörerna att de ska ta hänsyn till 

miljö och hälsa och effektivisera sitt arbete så mycket som möjligt och entreprenaden ska 

delge sig av sina egna hållbarhetsmål och hur de kan bidra till att arbeta miljöeffektivare. Vid 

upphandling av entreprenader så ser företaget till att det finns välformulerade 

upphandlingskontrakt som ställer vissa krav på entreprenaden och visar vad som förväntas 

utav dem för att de ska få arbeta för företaget enligt respondent E13.  Ett krav som ligger på 

detta företag är ett gällande bullernivå som uppkommer vid produktion. Företag E ska jobba 

med att försöka bullra så lite som möjligt och därigenom störa samhället i minsta möjliga mån 

under byggskedet och detta bestäms alltid i början av projektplaneringarna med entreprenaden 

samt att de ser till att de inte ska grumla vattnet som finns och dyker upp under arbetet. Den 

sociala aspekten är den som det har skett minst utveckling inom anser respondent E10, men 

företaget både vill och skall vara samhällsekonomisk effektiva inom de transportpolitiska 

målen där det gäller att man skapar en långsiktig hållbar transportförsörjning för medborgare 

och näringsliv i kommunen och landet och att företaget har hänsynsmål gällande säkerheten i 

miljön och hälsa. 
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3.1.3 Ekonomiska dimensionen 

 

Respondent E9 talar om att hållbarhetsarbetet på företaget utgår från klimatkalkylerna i de 

olika projekten inom företaget. I de tre delarna ekonomi, miljö och sociala faktorer som 

återfinns i hållbarhetsarbetet så är den ekonomiska något de anser alltid kan diskuteras utifrån 

att det går att definiera. Respondent A1 förklarar att inom deras hållbarhetsarbete tänker de på 

aspekter som inköp, etik, socialt ansvarstagande och att de planerar att bli ”fairtrade city”. 

Vilket innebär en handel som tar ansvar för hur produkter och tjänster kan förmedlas med 

minimalpåverkan på miljön. Hållbar utveckling är grundsynen som ska genomsyra 

organisation A:s arbete inom vilken de har tagit fram en bild hur de olika dimensionerna inom 

TBL skall samverka inom deras miljöstrategiska plan. Överlag diskuterades det inte mycket 

kring den ekonomiska aspekten av hållbarhet och TBL bland företagen under intervjuerna, 

utan det ses som något självklart, att företaget skall ekonomiskt sett gå runt eller gå med vinst.  

 

3.1.4 Övrigt om hållbarhetsarbetet på fallföretagen 

 

Majoriteten av respondenterna talar om att deras företag vill att hållbarhetsarbetet ska 

genomsyra hela verksamheten och olika processer och integreras i de dagliga 

arbetsuppgifterna och inom arbetsplatsen. Respondent D8 förklarar är att dennes företag vill 

att hållbarhetsarbetet ska finnas i hela företaget, men att det visat sig att det är dålig 

kommunikation inom verksamheten för att nå ut detta arbete till alla delar i verksamheten.  

Respondent D8 förklarar att det sitter säkert flera i personalen och arbetar med hållbarhet utan 

att de vet om att de gör det och att respondent D8 vill att alla ska få en klar och tydlig bild 

över vad de åstadkommer på antingen en liten eller stor skala. Det kanske inte är säkert att de 

som arbetar nere på ”golvet” vet vad deras arbete bidrar till inom hållbarhet. De på ”golvet” 

vet kanske att deras arbete ger företagen en inkomst, men inte mer än det. Respondent D8 

känner att inom företaget bör det förklaras på ett sätt där de försöker visa och kommunicera 

med hela verksamheten så alla anställda känner att de bidrar till en förändring som leder till 

något bra för samhället och miljön. Även om vissa respondenter säger att hållbarhet kanske 

inte är helt integrerat i deras organisation eller företag så har i alla fall flertalet börjat titta på 

hur de ska implementera hållbarhetarbetet på ett sätt som kommer genomsyra hela 

verksamheten. 

3.2 Hållbarhetsnyckeltal och deras användning 

 

I vår studie och bland de fallföretag som ingår i den är det endast ett av företagen som 

redovisar hållbarhetsarbetet med användning av uttalade hållbarhetsnyckeltal vilket är företag 

B (dessa nyckeltal redovisas i bilaga 3 där de återfinns i beskrivningen av företagets 

hållbarhetsredovisning). Den empiriska undersökningen fokuserade på vilken nytta och 

praktisk användning respondenterna ansåg att det skulle kunna finnas av hållbarhetsnyckeltal 

när det kom till de övriga företag som ingick i studien, samt vilken nytta och praktisk 

användning respondenterna på företag B ansåg att de implementerade nyckeltalen har för 

dem. 

 

 

”Jag tror att nyckeltalen kommer ge ledningen ett underlag som visar var vi är på 

väg som kanske inte har funnits riktigt tidigare. Det finns ett jätteintresse att detta 

ska tas fram.”  
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Detta citat kommer från respondent A1, gällande användningen av hållbarhetsnyckeltal. 

Samtidigt berättar A1 att de inom det kommunövergripande målet arbetar med fem nyckeltal 

vilka är koldioxidutsläpp, körsträcka, total avfallsmängd, naturareal och antalet nya 

reningsverk. Respondent D8 anser att nyttan med nyckeltalen är att det mer konkret blir 

bevisat att det de gör faktiskt är bra, och att de hela tiden förbättrar sig eller att nyckeltalen 

kan hjälpa till vid jämförelser. Denne respondent menar också att det i dagsläget inte 

kommuniceras ut på ett bra sätt vad alla i företaget kan göra för att företaget skall arbeta mot 

att bli mer hållbart och säger; 

 

”I och med att vi har det här ägardirektivet och att vi hela tiden arbetar med 

ständiga förbättringar kring miljö och ekonomi och de sociala bitarna som går 

hand i hand, så ser vi det ändå inte riktigt och tydligt, så spontant känner jag att 

vi har glömt bort det här med att jobba effektivt med balanserad styrning, Där har 

vi tagit ett omtag, men jag tror att användningen av nyckeltal skulle hjälpa till att 

göra allt tydligare.” 

 

Både respondent D7 samt D8 talar under deras intervjuer om problem som de anser ha funnits 

på företaget där inte alla kan se kopplingen med hur deras arbetsinsats påverkas av de 

övergripande målen och de kanske inte alltid förstår vikten av deras arbete för att nå dessa 

mål. Respondent D7 säger att hållbarhetsnyckeltal försöker de bryta ner till aktiviteter som de 

direkt kan påverka, denne ger också ett exempel på att de arbetar med miljöfordon, och att 

målet är att de till nästa år (2015) skall ha 80 % miljöfordon i deras maskinpark. Respondent 

D8 talar om att det inte funnits någon koppling för ”Kalle på stolpen” vad hans arbetsinsats 

betyder på det stora hela och att denne ”Kalle” inte kan se hur hans arbete påverkar 

slutresultatet. 

 

Respondent B3 anser att denna typ av nyckeltal hjälper till när det kommer till att välja rätt 

leverantörer i strategiska samarbeten. Genom tydliga mål för bland annat energi och utsläpp 

menar respondenten att de också kan ställa rätt krav på deras leverantörer och tydliga mål i 

deras upphandlingar. Vidare säger denna att de använder sig av deras miljö och energimål i 

praktiken då de direkt påverkar vilka leverantörer som får leverera till dem. De har bland 

annat mål kopplade till energiförbrukning inom verksamheten och för att uppnå de målen 

behöver de identifiera leverantörer som möjliggör att de kan nå dessa mål. Inom företag B har 

de också i hållbarhetsredovisningen ett hållbarhetsnyckeltal som heter ”energieffektivitet” och 

det denna respondent talar om är en konkret användning av detta specifika nyckeltal. 

Respondent B3 berättar också om att företagets strategiska leverantörer skall i upphandlingen 

fylla i ”self assesment” som visar hur de arbetar med miljö och energiledning. Om de brister 

inom något område ska de kunna påvisa hur de tänkt att de skall utvecklas och förbättras för 

att ha möjlighet att leverera till dem. 

 

Respondent A1 berättar att de precis tagit fram 100 stycken indikatorer eller nyckeltal inom 

vilket de håller på ta fram ett uppföljningssystem för så att alla som är inblandade i deras 

miljöstartegiska program på ett enkelt och lätt sätt kan rapportera in deras mätningar och 

aktiviteter. På så sätt blir det lättare att samla all information på ett ställe och kunna jämföra 

sig med andra kommuner som arbetar på samma sätt. Det de för närvarande kollar på att lösa 

med detta nya system är hur nyckeltalen skall rankas och vilken ”poäng” de skall tilldelas för 

att senare kunna se hur arbetet går framåt. 
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Respondent E10 säger kring deras nyckeltalsarbete, inom vilken respondenten delvis är 

ansvarig för att utveckla nya hållbarhetsnyckeltal att det svåra ligger för dem att hitta 

nyckeltal som går att definiera något som är bra och enkelt. De har idag nyckeltal som bland 

annat används vid mätning av buller, hur många personer som blir störda och hur många fall 

som blir åtgärdade. De mäter och använder också nyckeltal gällande koldioxidutsläpp.  

 

Respondent C6 säger angående nyttan med hållbarhetsnyckeltal att; 

 

”det är klart att nyckeltalen skulle hjälpa till att besluta vilka aktiviteter vi 

behöver jobba med internt och hur man verksamhetsplanerar och tilldelar 

resurser inom olika områden. Med hjälp av nyckeltal kommer man kunna tala om 

var det behövs insatser när man verksamhetsplanerar.” 

 

Respondent C5 samt C6 berättar också att det är uttalat bland ledningen att företaget skall 

arbeta mot att ha mer av denna typ av indikatorer samt nyckeltal för att kunna bestämma vart 

de ska hamna och för att kunna se att de är på rätt väg och tillsätter resurserna där de behövs. 

Respondenterna på företag C berättar att de tidigare kanske har arbetat lite mer brett och att 

resurserna delas ut lite överallt och så vet ledningen inte om de blivit mest effektivt använda. 

Företag C har nu insett att de måste prioritera mer, både deras egen tid och resurser och att de 

då måste välja utifrån de mål de har satt. De menar att utifrån den ambition som ledningen har 

satt så ställer också ledningen mer krav på att det ska tas fram nya nyckeltal samt indikatorer 

inom hållbarhet. Vidare talar de om att det finns jättemycket som de skulle vilja mäta, men 

respondent C5 säger att de inte alltid kan få tag på siffrorna och då fallerar måttet.  

 

Respondent B2 säger angående användningen av deras hållbarhetsnyckeltal; 

 

”Den praktiska användningen av nyckeltalen är att ledningen kan se hur vi står 

oss och om vi går åt rätt håll och om inte så kan vi se var resurser måste sättas in. 

I och med att vi är ett så stort företag kan vi med hjälp av mätningar och nyckeltal 

kunna ta lärdom av de olika verken eller avdelningarna och se hur man finner 

olika lösningar på liknande problem eller hitta framgångsfaktorer.” 

 

3.3 Motiv till hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning 
 

 

De motiv som visat sig finnas inom företagen för att arbeta aktivt med hållbarhetsarbete är att 

företagen talar om olika intressenter, både interna som externa, vilka ställer krav och vill se 

hur företagen förhåller sig till hållbarhet och hur deras arbete påverkar de sociala, 

miljömässiga och ekonomiska aspekterna. Inom företag B berättar respondent B2 att 

investerare var en stor anledning till att de började med att göra hållbarhetsredovisningar. För 

att dessa vill se hur företaget arbetade med att minska den påverkan de tillförde samhället och 

miljön med de arbeten som utförs. Företag C talar även om att myndigheter är en stor 

intressent som också ställer krav på företaget och dess arbete. Respondent C5 tar också upp 

att de har ett informationsansvar som är lagstiftat och som myndigheter tittar på om det 

uppfylls, men de tycker även att det är intressant internt att försöka få andra att se på 

återvinning och dylikt på ett annat sätt och att man som konsument kan välja att köpa 

begagnat, källsortera och göra aktiva val i sitt liv. Respondent B2 säger angående varför de 

har valt att redovisa sitt hållbarhetsarbete att; 
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”Intressenter är en stor anledning till att vi började med hållbarhetsredovisning 

och främst investerarna ville se en hållbarhetsredovisning och de var en ganska 

stor drivkraft bakom arbetet, men också från ledningen fanns ett stort intresse i 

att redovisa hållbarhet utifrån att vi tillverkar en produkt som i sig är väldigt 

hållbar. Utifrån att vi är marknadsledande och har vuxit och blivit så pass stora 

anser vi att vi även måste vara ledande inom detta område.” 

 

Respondent E9 förklarar att företaget har ett ansvar i samhällsutvecklingen och att företaget i 

sig själv är som en myndighet som har ett ansvar, gentemot samhälle och dylikt, att redovisa 

vad de bidrar med gällande samhällsutveckling. De flesta respondenterna talar också om att 

ledningen och ägare inom företagen är också intresserade av att företagen ska visa att de som 

företag arbetar med hållbarhet och visar sig legitimt till de externa intressenterna. Respondent 

D8 förklarar att de har från sina ägare ett program som kallas miljöstrategiska programmet 

och som de ska vara med och uppfylla målen i. Ägaren är en myndighet så de har flera andra 

företag och organisationer som även de ska bidra till att uppfylla målen i detta program. 

Respondent D8 förklarar att med detta program får man tillgång till fakta som gör att man de 

jämföra sig med andra företag eller kommuner och att detta gör det mer konkret och de får 

bevisat för sig att företaget arbetar åt rätt håll samtidigt som de har direktivet att de ständigt 

ska bli bättre. 

 

Respondent C6 förklarar att de som företag inte fokuserar på att göra en sådan stor ekonomisk 

vinst som möjligt utan att de vill att det ska gå runt, men att de andra perspektiven miljö och 

samhälle har en viktigare plats i dagens arbete än vad den ekonomiska har. Respondent D8 

förklarar att de har startat ett projekt med biogas som de tycker är en viktig del och att även 

fast företaget inte går med vinst med projektet och detta startades bara för att intressenter har 

uttryckt att det kan vara bra och även de interna intressenterna (personalen) ville göra något 

bra för kommunen och miljön som de bor i. Företag C ser att någon gång i framtiden kanske 

detta kan ge en liten vinst, men att de känner att de kan göra en skillnad och effektivisera 

transporter och återvinning på ett sätt som ger en bra magkänsla. Företag C vill skapa en vilja 

och motivation inom företaget att uppnå hållbarhet både internt och externt och att det ska 

finnas med i det vardagliga arbetet. 

  

Respondent B2 säger att företaget som respondenten arbetar hos har som vision att skapa ”A 

world that last forever” och eftersom de vuxit sig stora att de är markandsledande inom deras 

bransch så anser de att man måste vara ledande även inom området hållbarhet med och visa 

att de som företag bryr sig och tar sitt ansvar. Respondent B2 förklarar att de inom 

verksamheten ser hållbarhet som en viktig del i den långsiktiga konkurrenskraften och 

tillväxten för förtaget och detta är viktiga motiv för att visa sitt engagemang för omvärlden. 

Respondent E9 talar om att de vill med hållbarhet och mätningar av hållbarhet visa att de 

uppfyller de samhällspolitiska målen som finns och skapar en samhällsekonomisk nytta där 

man ser till att ha effektivisering och besparingar. Respondent E10 säger; 

 

”Att mäta är ett sätt att visa att hur vi uppfyller de samhällspolitiska målen, så ur 

mätningen kommer också en samhällsekonomisk nytta, men på en mer central 

nivå kanske vi inte har den tydliga kopplingen till pengar, utan det är mera att 

visa att vi jobbar med de här frågorna och ”drar vårt strå till stacken.” 

 

Respondent A1 talar om att de har som mål från personer högre upp i hierarkin att de som 

myndighet ska vara bäst på miljö i Sverige och att det är kul att de sätter ribban så högt och att 
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alla, även de som inte arbetar med hållbarhet, pratar om det och visar att det finns en 

medvetenhet. Respondent A1 säger; 

 

”Politikerna i kommunen är jätteengagerade, och det kommer från båda sidor, 

från både blått och rött. Så de är eniga om att vi ska vara bäst på miljö, och det 

är jättekul att de har den ambitionen att vi ska vara bäst på miljö i Sverige och att 

man sätter ribban så högt. Sen är man inte alltid eniga om hur stor del av 

budgeten som skall gå till miljöarbetet, men man är otroligt engagerade från 

politiskt håll och jag märker också från högsta ledningen att alla pratar 

hållbarhet och att jag som miljöstrateg inte behöver prata hållbarhet och banka 

in det i dem som inte jobbar med detta utan alla pratar hållbarhet. Så det är så 

kul att även de som inte jobbar med miljöfrågan pratar miljö ändå, och att det är 

en naturlig del.” 

 

I de flesta företag så talar de om att man vill skapa en slags legitimitet gentemot, dels sig 

själva och de anställda, men även mot samhället och visa att de faktiskt försöker och utför det 

man avser att göra och att företagen och organisationerna vill att hållbarhet ska vara en 

naturlig del av det dagliga arbetet. 

 

3.4 Sammanfattning av Empirin 

 

Alla företag i studien arbetar idag aktivt med hållbarhetsfrågar samt en framtagning, 

implementering samt användning av nyckeltal. Några av företagen har kommit väldigt långt i 

sitt arbete med dessa nyckeltal och några är fortfarande i startgroparna.  Flertalet av företagen 

anser att motiv till att arbeta med hållbarhetsfrågor är utifrån att de själva anser att de har en 

skyldighet att verka för att vara legitima och ”dra sitt strå till stacken”. Tre av företagen 

menar också att de redan är bra på hållbarhet och att det därför också skall vara naturligt att 

redovisa detta. De flesta talar också om det ansvar de har gentemot deras intressenter och att 

det är företagens skyldighet att visa att det de gör är med hänsyn till de tre dimensionerna i 

TBL. Att företagen arbetar med alla tre dimensionerna inom TBL framkommer ur empirin, 

även om det sker i olika stor utsträckning, där största fokus hamnar på miljödimensionen när 

företagen talar om hur deras företag arbetar med hållbarhet.   

 

När det kommer till en framtida eller nutida användning av nyckeltal, verkar de flesta vara 

överens om att den största praktiska användningen samt nyttan av hållbarhetsnyckeltalen är 

att redovisa framgångar inom hållbarhetsarbetet samt att de ska verka som ett stöd för 

ledningen när de ska fatta beslut som till exempel rör resursfördelning eller 

förbättringsåtgärder. De flesta verkar anse att det från ledningsnivå samt från politiskt håll 

finns ett väldigt stort intresse i att utveckla nyckeltal då detta kommer hjälpa dem mer när det 

kommer till att tydligagöra mål samt underlätta vid beslut. I ett par av fallföretagen talar ett 

par respondenter om att inom deras företag arbetar man indirekt med hållbarhet på många håll 

fast det kanske inte alltid är så tydligt konkretiserat i nuläget. De anser att kommunikationen 

inte är lika tydlig som det är på andra företag ännu. 

 

Flera av de syften som respondenterna talar kring gällande användningen av 

hållbarhetsnyckelal är kontrollsyfte,   
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4. Analys 

Under denna del analyserar vi empirin med utgångspunkt från teorin. Vi har under denna del 

fortsatt med de teman vi hade under teorin samt empirin för att skapa struktur på analysen. 

 

4.1 Hållbarhetsarbete inom TBL 

 

För att uppnå hållbarhet skriver Christidoulou och Mori (2012) att tre stycken dimensioner 

skall beaktas när man talar om hållbarhet. Dessa tre dimensioner är de som Wheeler och 

Elkington (2001) har skrivit om som de områden företag skall arbeta inom för att kunna 

uppnå hållbarhet. Dessa dimensioner har under studien refererats till som Triple Bottom Line 

(TBL) och vi har i empirin försökt studera hur företagen förhåller sig eller arbetar inom dessa 

områden. Dels för att se hur de definierar eller tolkar hållbarhet, men också för att se om 

TBL-modellen används i praktiken och om hållbarhetsnyckeltal som de skulle kunna tänkas 

användas faktiskt används inom dessa områden. Utifrån detta fick alla respondenter fritt tala 

om deras syn på hållbarhet samt deras företags hållbarhetsarbete. Det intressanta anser vi är 

att den största fokusen hamnade på den dimensionen inom TBL kallad miljö. De flesta 

respondenterna definierade alltså hållbarhet utifrån att det primärt handlar om miljö. Trots att 

företagen i de fall det finns en rapport eller hållbarhetsredovisning alla nämner de tre 

dimensionerna inom TBL inom denna rapportering. En anledning till detta kan enligt oss 

tolkas som dålig kommunaktion mellan ledning och hållbarhetsansvariga samt personal 

gällande företagets hållbarhetsarbete. Vilket också respondent D8 bekräftar när denne talar 

om den dåliga kommunikationen gällande hur varje anställd kan påverka företagets 

hållbarhetsmål. Intressant är dock att det skrivs väldigt mycket om hållbarhet inom de flesta 

av företagen och hållbarhetsfrågorna finns med i många av de rapporter såsom 

årsredovisningar, olika miljöprogram samt renodlade hållbarhetsredovisningar som finns att ta 

del av (se bilaga 3).  

 

Något som vi fann väldigt intressant är att den ekonomiska dimensionen av hållbarhet till stor 

del faller bort från diskussionen i nästan alla de intervjuer vi höll. Ett skäl till detta kan vara 

att redovisning av finansiella mått redan förekommer, men vad som är intressant anser vi är 

att i företag C:s fall så använder de sina hållbarhetsnyckeltal även till att mäta de ekonomiska 

fördelarna av hållbarhetsarbetet tillsammans med de mer miljömässiga aspekterna av 

mätningarna eller användningen av nyckeltalen. En anledning till att denna dimension inte 

finns med anser vi kan kopplas till det Norman och MacDonald (2004) skrev om att företagets 

framgång skall mätas i ytterligare dimensioner, vilka är den sociala dimensionen samt den 

miljömässiga dimensionen vilket då talar för att den ekonomiska dimensionen redan är så 

pass etablerad så den därför inte nämns när det handlar om hur företag arbetar med att uppnå 

hållbarhet. 

 

Då fokus till största del föll på miljö och den ekonomiska aspekten av hållbarhet nästan helt 

föll bort ur diskussionen med respondenterna så uppfattade vi samtidigt också att den sociala 

aspekten av TBL kändes lite oklar för de som medverkade i studien, och vilken del denna har 

inom hållbarhet. Vad som bör tilläggas är att även om respondenterna inte talade så mycket 

om den ekonomiska samt den sociala aspekten av hållbarhet så kom det under nästan alla 

intervjuer fram att företagen arbetar med dessa dimensioner till samma grad som den 

miljömässiga aspekten. Till exempel så mäter företagen NMI (nöjd-medarbetar-index), de 

satsar på vidareutbildning för att behålla och se till att de har en kompetent arbetsstyrka. De 

föreläser på skolor och de donerar pengar till ungdoms och barnverksamhet. De ser till att 

påverka samhället genom att verka för ekonomisk hållbarhet gällande till exempel 
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energibesparingar samt att föreläsa om återvinning samt återanvändning.  Att denna 

dimension inte kommer fram under intervjuerna kan bottna i att respondenterna inte riktigt 

ännu är insatt i hur man arbetar inom de olika aspekterna och hur de är sammankopplade. Vi 

ser det som att de har börjat komplettera sina traditionella rapporter med mer om vart man är 

på väg inom hållbarhet och vad man har som mål, som även Elkington (1998) talar om när 

han beskriver hur modellen TBL kan hjälpa företagen att visa sitt hållbarhetsarbete gentemot 

samhället och enligt Christidoulou & Mori (2012) är hållbarhet ett begrepp om hur företag 

skall agera gentemot naturen och hur de är ansvariga gentemot varandra och framtida 

generationer.  

 

Under våra intervjuer har vi uppfattat en stark vilja att arbeta med hållbarhet och att företag 

vill vara förebilder för andra verksamheter att låta hållbarhet och arbete med detta ta en större 

plats i verksamheten. Att de vill informera i samhället om återvinning och hjälpa andra att 

tänka hållbarhet är en del inom den sociala aspekten inom TBL. 

 

4.2 Hållbarhetsnyckeltal och deras användning  

 

Detta forskningstema är det enligt oss det mest intressanta i vår studie samt det vi främst ville 

studera med utgångspunkt ifrån syftet. Dels för att vi innan vi startade studien inte fann så 

mycket skrivet om den praktiska användningen samt om nyttan med hållbarhetsnyckeltal när 

vi läste tidigare forskning. Det vi kunde finna under litteraturgenomgången var vad det är 

tänkt att hållbarhetsnyckeltalen kan användas till, men ett fåtal studier som vi kunnat finna 

hade gjorts inom hur och varför hållbarhetsnyckeltal faktiskt används i praktiken (Adams & 

Frost, 2008). Mycket av det beror på som studien visat att det ännu inte är så vanligt att 

majoriteten av företag har uttalade nyckeltal inom detta område. Det vi kunde hitta förutom 

Företag D:s redovisning så innehöll årsredovisningarna de klassiska nyckeltalen som till 

exempel soliditet och räntetäckningsgrad. Men när vi skrapade lite på ytan och studerade vad 

det var företagen i dagsläget mäter inom de områden som vi utgår från i TBL-modellen så 

visade det sig att alla företag i studien mäter och använder sig av en mängd olika indikatorer 

eller nyckeltal som berör dessa dimensioner. Företagen kallar dem bara inte för 

hållbarhetsnyckeltal och redovisar dem tillsammans med den traditionella redovisningen 

istället för att bryta ut och göra en separat hållbarhetsredovisning. En orsak till detta som vi 

ser det är att de inte riktigt har utvecklat så många nyckeltal ännu och det kan vara det Catasús 

(2008) talar om, att det kan vara svårt att ta fram vissa nyckeltal, framförallt om det inte finns 

tillräckligt med data för att kunna mäta samt att företagen då måste utveckla planer för att 

kunna komma åt dessa data. Det finns utvecklade regelverk och även råd inom 

miljövårdsberedningen vilka nyckeltal som kan vara av intresse för företagen att gå igenom 

och se om man kan använda eller ta hjälp av de nyckeltalen, eller organisationer som GRI, 

vilka har flertalet ”program” inom vilka företag kan hitta nyckeltal som passar just deras 

affärsverksamhet. En annan orsak till att flera av företagen idag inte arbetar ”öppet” med 

hållbarhetsnyckeltal kan vara att företagen inte helt har bearbetat sitt hållbarhetsarbete så att 

de kan göra en trovärdig och omfattande hållbarhetsredovisning med relevanta 

hållbarhetsnyckeltal. Genom en bearbetning av hållbarhet och vad det står för i företagen så 

kan man ta fram olika mål som ska uppnås, som Shahin och Mahbod (2007) talar om att 

målen ska vara på en realistisk nivå så att de ska gå att uppnå inom en rimlig tidsperiod. Även 

Catasús (2008) talar om att mål ska sättas upp och att företag måste utforma strategier för att 

uppnå dem. Även om de flesta i vår studie inte har en helt utvecklad hållbarhetsredovisning så 

ser vi att dessa försöker ta fram strategier och nyckeltal för att kunna uppnå de mål som för 

tillfället finns inom verksamheten. 
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Nyckeltal som dyker upp under intervjuerna är naturligt de som ska mäta energiförbrukning 

och energieffektivisering som till exempel drivmedel och dess användning samt elförbrukning 

och att företagen vill skapa och utveckla nyckeltal inom detta. Energi är något som vi ser som 

något gemensamt för alla företag eftersom det krävs inom alla verksamheter och att företagen 

i studien vill effektivisera deras förbrukning och anpassa verksamheten till en ny ordning.   

 

Något som de flesta respondenter tar upp är precis det som Ralston (2010) skriver om 

nyckeltalsanvändning, vilket är att nyckeltalen ska kunna ge företagen en översikt över 

verksamheten i relation till de hållbarhetsmål som företaget sätter upp. Nyckeltal används för 

att kunna utföra jämförelser för att se om man har förbättrat sig inom ett område eller om man 

behöver åtgärda vissa aspekter. Detta är något de flesta respondenter bekräftar när de 

diskuterar kring nyttan och den praktiska användningen av nyckeltalen. Flera av 

respondenterna talar om att de anser att ledningen skulle ha användning av nyckeltalen vid 

beslutsfattande angående hållbarhet och de tre aspekterna av TBL. Som Hřebiček, et al. 

(2011) förklarar att nyckeltal inom hållbarhet ska vara ett verktyg så försöker företagen att ta 

fram och se till att de används för att kunna mäta miljöprestanda och använda sig utav dem 

för att styra in på djupare mål. Ett problem är att de företag som är i uppstartsfasen av att 

arbeta mer med nyckeltal och hållbarhet inte riktigt vet vilka tal som är väsentliga att ta fram. 

De vill ha en användning för att kunna jämföra sig med andra inom samma bransch, men 

måste då tänka på att de inom samma bransch kanske inte mäter samma sak på exakt samma 

sätt och att resultaten då kan bli missvisande. Rodrigue et al (2013) skriver att ledningen 

måste vara duktig på att kommunicera med företagets intressenter och samhället om vilka 

krav de ställer på företaget gällande hållbarhet. Och det är utifrån den kommunikationen som 

företagen kan välja vilka nyckeltal som deras verksamhet ska arbeta med. Studien visar på att 

det är detta som företagen försöker använda sig utav när de tittar på deras arbete med 

hållbarhetsnyckeltal. Genom att titta på vilka aktiviteter som intressenterna vill att företaget 

ska arbeta mer med och vad de anser kan förbättras eller vad som är bra i dagsläget. Företagen 

kan då använda detta som analysunderlag för utveckling och framtagande av nyckeltal. I 

enlighet med Catasús (2008) rapporteringsyfte så används kommunikation i företag som ett 

verktyg, dels för att själva dra nytta av den för att skapa effektivare nyckeltal och för att sedan 

delge arbetet med hållbarhet och dess nyckeltal till intressenterna.   

 

Hak et al. (2012) samt Catasús et al. (2008) talar om att företag även ska se till vilka 

hållbarhetsnyckeltal som intresserar dem och analysera om nyckeltalen är viktiga för 

hållbarhetsutvecklingen eller inte. Företag B är det enda företaget i studien som har en separat 

hållbarhetsredovisning vilket visar att de har arbetat intensivt med att ta fram och analysera 

deras hållbarhetsnyckeltal som denna redovisning ska innehålla. Detta har gjorts så att 

företaget kan visa sitt arbete och framsteg inom hållbarhet gentemot intressenterna. Vidare 

fortsätter företag B att utveckla nya och uppdatera hållbarhetsnyckeltalen allt eftersom de är 

aktuella eller behöver en ny riktning. De andra företagen i studien har ingen renodlad 

hållbarhetsredovisning, men de visar att hållbarhet får ta plats i den vanliga årsredovisningen 

och att man inom denna redovisar och skriver om de frågor som berör och definierar 

hållbarhet enligt dem.    

 

Catasús (2008) talar om olika syften som nyckeltal kan ha. Dessa är lärande, belöning, 

kontroll, mobilisering, legitimitet samt extern rapportering. Vi ser att inom fallföretagen vill 

man utveckla, eller redan har hållbarhetsnyckeltal i de flesta syften som nämns i teorin och 

ovanstående exempel. I lärande syfte eftersom företagen i studien vill kunna se samband och 

lära sig hur saker sammarbetar och hänger ihop. I kontrollsyfte samt mobiliseringssyfte för att 

de vill kunna hinna se om de som företag är på väg åt fel håll och kan sätta in resurser snabbt 
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och även i legitimitetssyfte för att företaget vill visa sig legitimt gentemot intressenterna 

genom redovisning (externt rapporteringssyfte) av nyckeltalen och uppfylla intressenters 

förväntningar på företaget genom att visa att de ”drar sitt strå till stacken”. Studien har visat 

att nyckeltal inom hållbarhet är något som företagen anser vara av nytta, för både ledning och 

anställda, och något som de kan använda för att utveckla strategier för att uppnå mål såsom att 

främja, stödja och utveckla samhällets kunskaper och kompetens kring ett hållbart samhälle 

och en ökad kundnöjdhet. Utifrån utförda intervjuer kring nyttan och den praktiska 

användningen av nyckeltalen inom hållbarhet tolkar vi att företag vill visa framfötterna både i 

sitt vanliga arbete och inom området hållbarhet och med hjälp av nyckeltal ska de då kunna se 

vart de befinner sig och att ledningen skulle kunna visa vart verksamheten står idag och vilka 

mål som ska uppfyllas. Företagen vill skapa sig en stark position gentemot andra företag och 

jämföra sig med andra för att själva kunna utvecklas.  

 

Ett problem som framkommit både genom teorin samt empirin är det som Catasús (2008) talar 

om att nyckeltal kan vara svåra för en verksamhet att ta fram eftersom ibland kanske det inte 

finns data på ett område som man vill mäta, något som respondent C5 bekräftar när denne 

säger att det finns massor de vill mäta när det kommer till hållbarhet, men att det inte finns 

tillräckligt med data att få tag på och att måttet då fallerar. För att detta ska gå att genomföra 

säger Catasús att företag måste utveckla en plan för att ta fram dessa data. Även respondent 

E10 talar om problemen i att hitta hållbarhetsnyckeltal som är enkla och lätta att ta fram. 

4.3 Motiv till hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning 

 

I teorin studerade vi vilka bakomliggande motiv som fanns till varför företag väljer att arbeta 

med hållbarhetsredovisningar samt mätning av hållbarhet. Dessa motiv visade sig grunda sig 

på företagens vilja att visa att de är legitima eller redovisar samt arbetar med hållbarhet 

utifrån att intressenters inverkan samt påverkan på företagen. Deegan och Unerman (2013) 

skriver att legitimitetsteorin uppkommer ur tanken att det finns ett ”socialt kontrakt”, mellan 

aktuell organisation och dess sociala sammanhang inom vilket företag eller organisationer 

verkar inom. Flera av företagen visar på att de vill visa att de är legitima och att de bland 

annat gör detta genom som i Företag D:s fall där man berättar att utan att tjäna en krona på att 

ta fram bilar som drivs med hjälp av biogas så gör man ändå detta som ett led i att uppnå ett 

långsiktigt hållbart företag samt samhälle. Flera av företagen i studien nämner deras 

samhällsekonomiska ansvar, där de anser att de vill visa deras största intressenter att de 

förvaltar deras pengar på ett ansvarfullt och miljömedvetet sätt.  Detta anser vi vara ett tecken 

på att företagen i studien verkar för att vara legitima. Vi ställer oss dock frågande till om för 

stor fokus hamnar på företagens hållbarhetsarbete gällande skapandet av legitimitet enligt 

Catasús (2008). Detta genom att det skrivs mycket om hållbarhet i företagens rapporter 

samtidigt som flera respondenter talar om att hållbarhetsmålen inte kommuniceras ut till alla 

delar av organisationen. Detta leder till att vi ställer oss frågande till varför företagen väljer att 

redovisa hållbarhetsarbetet, om det ändå inte uppfattas finnas av alla inom organisationen? 

Precis som Catasús säger uppfattar vi det som att motiven till hållbarhetsarbetsredovisningen 

till viss del är till för att få företaget att uppfattas av andra som legitima, men att kanske inte 

lika stor vikt läggs vid att nå ut till alla i organisationen och på så sätt faktiskt bidra till att alla 

i företaget strävar efter att bli företaget skall bli hållbart. 

 

En teoretisk förklaring till varför fallföretagen väljer att arbeta med hållbarhet återfinns i 

intressentteorin som också visar sig stämma in väl på vad som framkommit under empirin, 

där de flesta respondenter hänvisar till påtryckningar och intresse från olika intressenter, både 

externa och interna som anledningar till varför deras respektive företag väljer att redovisa 

samt arbeta med hållbarhet. Ytterligare ett exempel som också kommer från företag D är att 
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de som energibolag som är vinstdrivande ändå tar ett ansvar inom det sociala kontrakt de 

verkar. Detta gör de genom att utbilda och informera om olika sätt att spara energi på. De har 

även börjat köpa tillbaka el från de hushåll som producerar ett överskott. Till exempel om 

kunderna skulle ha solpaneler som producerar mer värme än hushållet skulle göra av med.  

 

Gällande intressenterna krav och förväntningar på företagen och dess motiv till 

hållbarhetsarbete så tolkar vi det som att det i de flesta fallen finns ett egenintresse från 

företagens ledning att vilja visa hur de arbetar kring hållbarhetsfrågor, även om det också 

framkommer att det också i stor utsträckning handlar om det ansvar de som företag har 

gentemot intressenterna. Det nämns också i fyra av företagen att de som företag har ett 

samhällsekonomiskt samt samhällspolitiskt ansvar att redovisa denna typ av arbete då en del 

av företagen är finansierade med skattepengar, samt att de utifrån detta vill visa öppet vad 

pengarna går till och att företaget är legitimt vilket är vad Deegan och Unerman (2013) talar 

om när de talar om vad legitimitetsteorin står för. Att man som företag vill visa att man 

arbetar inom de normer och krav som finns både internt och externt. Som Gray et al. (1996)  

skriver så har hållbarhet och redovisning inom detta bara ökat sen det tog fart på 1980-talet 

och med det kraven på att visa sitt ansvar gentemot miljön och planeten och med det 

medvetenhet bland de intervjuade företagen att en hållbarhetsredovisning är något som kan 

vara till stor hjälp att rapportera framgångar inom området hållbarhet med hjälp av nyckeltal 

till företagens intressenter. De intressenter som nämns bland respondenterna är hos det 

privatägda företaget investerare samt koncernledningen, men bland de övriga fyra företagen 

nämns istället för investerare samhället som helhet samt kunderna som en stor intressent i 

gällande motiv till hållbarhetsredovisning samt arbete med hållbarhetsnyckeltal. Studien har 

visat att företagen vill ha kommunikation med sina intressenter. De har olika tillvägagångssätt 

för att ta reda på hur dessa intressenter tycker och tänker. Som Wheeler och Elkington (2001) 

skriver om kommunikation som en självklar del i arbetet med hållbarhet så anser vi också 

efter genomförd studie att företagen ska dra nytta av sina intressenter för att höra och se vilka 

nyckeltal som kan vara lämpliga att ta fram och vad det är som intressenter tycker är viktiga 

frågor som företaget bör ta upp och utreda. 
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5. Resultat och Slutsats 

Nedan redovisar vi studiens resultat samt stutsats vilka kommit fram ur den teoretiska 

referensramen och tidigare forskningen samt ur den empiriska undersökningen och 

avslutningsvis vår analys. Under detta kapitel redovisar vi också de begränsningar som vi 

ansett att studien haft. 

 

I detta arbete har vi undersökt den praktiska användningen av hållbarhetsnyckeltal så som den 

ser ut eller skulle kunna se ut hos 5 olika fallföretag. Studien har riktats mot TBL, vilket 

inneburit att vi har studerat användningen av hållbarhetsnyckeltal inom tre olika dimensioner, 

vilka är miljö, sociala, samt ekonomi (Elkington & Wheeler, 2000).  Vi har studerat vilken 

nytta en sådan användning skulle kunna ha för företagen och organisationerna enligt bland 

annat Catasús (2008) samt Shahin och Mahbod (2007) med flera. Vidare har vi också 

undersökt vilka bakomliggande motiv som finns till att arbeta med hållbarhet samt 

hållbarhetsnyckeltal enligt bland annat Deegan och Unerman (2013) samt Catasús (2008). 

Dessa motiv har till största del baserats på företagens arbete med CSR, legitimitet samt 

intressenters påverkan på företagen och organisationerna. Dessa teorier har också i studien 

visat sig vara de största orsakerna samt motiven till varför företag idag väljer att investera i 

hållbarhetsfrågor samt hållbarhetsredovisning. Dessa tre teman som utformades ur den 

teoretiska referensramen har i studien svarat på frågor som ”hur och varför” företag väljer att 

arbeta med hållbarhetsnyckeltal samt vilken praktisk användning och nytta dessa nycketal har 

för företag. 

 

I denna undersökning var syftet att skapa en ökad förståelse kring den praktiska användningen 

samt nyttan av hållbarhetsnyckeltalen och för att kunna göra detta läste vi in oss på tidigare 

forskning för att kunna svara upp på studiens syfte samt intervjuade totalt 13 respondenter på 

5 olika fallföretag. Ett av företagen i fallstudien arbetar idag aktivt med hållbarhetsnyckeltal 

och de fyra övriga fallföretagen arbetar med hållbarhet, men har inga uttalade nyckeltal för 

detta eller en separat hållbarhetsredovisning. Resultatet av denna studie har visat att det finns 

ett stort intresse bland företag och organisationer att arbeta med samt uppnå hållbarhet, och att 

detta till stor del beror på att de vill verka för att vara legitima samt visa att de tar ansvar mot 

företagens intressenter, samt ta ansvar för hur deras produktion eller arbete påverkar de olika 

dimensionerna inom TBL. Studien visar även att flertalet av företagen arbetar med nyckeltal 

som kan tolkas som hållbarhetsnyckeltal utan att de i dagsläget används som detta. Till 

exempel energiförbrukning och drivmedelförbrukning, samt olika mätningar av de anställdas 

välmående. 

 

Följande slutsatser kan dras av denna studie; Hållbarhet är ett aktuellt ämne som tar upp en 

stor del av verksamheten på flertalet företag. Respondenterna på företagen ser stora fördelar 

med användningen och en framtida implementering av hållbarhetsnyckeltal, bland annat 

bekräftas alla av alla Catasús (2008) nedanstående punkter när det kommer till själva 

användningen och syftet med hållbarhetsnyckeltalen utifrån den empiriska undersökningen 

förutom att denna typ av nyckeltal ansågs ha ett belöningssyfte vilket ingen av studiens 

respondenter nämnde under någon av utförda intervjuer; 

 

 Lärande syfte   

 Belöningssyfte  

 Kontrollsyfte   

 Mobiliseringssyfte  

 Legitimeringssyfte  
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 Externt rapporteringssyfte  

 

 

Flertalet av företagen i studien är i uppstarten av införandet av hållbarhetsnyckeltal och anser 

att det kommer underlätta för företagen samt ledningen när det kommer till att fatta beslut, 

utforma strategier samt underlätta vid kommunikation mellan ledning och anställda. Vidare 

ansåg några respondenter att användningen av hållbarhetsnyckeltal kommer underlätta vid 

upphandlingar, där krav på leverantörerna lättar kan ställas utifrån de hållbarhetsmål 

företagen satt.  

 

5.1 Begränsningar av studien 

 

Slutligen beaktas en rad viktiga begränsningar för studien. Den första begränsningen är 

antalet företag som studien baseras på samt storleken på dessa. Denna studie har enbart vänt 

sig till 5 företag vilka är större samt medelstora företag med fler än 200 anställda. Det gör att 

resultatet inte kan generaliseras till mindre företag. Den andra begränsningen har varit 

svårigheten i att få intervjua personer på olika positioner inom företagen. Till viss del har 

detta kunnat utföras, men verkställande direktörer samt ledningsgrupper ingår inte i studien. 

Att det i analysen framkom att stor fokus hamnade på miljöaspekten av hållbarhet anser vi 

beror på att vi träffade många respondenter vilka var insatta i företagets miljöarbete och få 

som var insatta i företagets ekonomiska redovisning och arbete. Ytterliggare en reservation 

med studien är att de åsikter som återfinns gällande ledningens tankar och krav på 

hållbarhetsarbete samt hållbarhetsredovisning har yttrats av de personer som på företagen har 

kontakt med högsta ledningen, och kommer därför inte direkt från de högsta cheferna. Detta 

på grund av deras tidsbrist och svårighet att sätta av tid för intervjuer. Den främsta svagheten i 

denna studie var bristen på vetenskapliga artiklar som specifikt behandlade användningen av 

hållbarhetsnyckeltal, då forskning inom detta område är relativt nytt.  
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6. Bidrag samt förslag till vidare forskning 

I denna del av studien skriver vi om studiens bidrag till forskningen Bidraget har uppkommit 

ur jämförelsen av det empiriska resultatet samt studiens teoretiska referensram. I denna del 

redovisar vi också våra förslag på vidare forskning. 

 

6.1 Bidrag 

 

Studiens resultat bidrar till forskningen genom att öka förståelsen av den praktiska 

användningen hållbarhetsnyckeltal, samt för forskningen gällande hur hållbarhetsnyckeltal 

används inom företag och organisationer framåt. Studien bidrar samtidigt med en ökad 

förståelse av den nytta denna användning kan ha samt har för företag och organisationer. 

Denna studie kan också utgöra utgångspunkt för framtida studier av användning av 

hållbarhetsnyckeltal inom mindre företag. Studien bidrar också med att visa på en eventuell 

brist på hur företagens hållbarhetsarbete kommuniceras ut bland de anställda och att 

användningen samt nyttan av hållbarhetsnyckeltalen kan vara att underlätta hur denna 

kommunikation skulle kunna utföras på ett enklare sätt för att ge alla anställda ett mått på vad 

den enskilda anställda kan göra för att påverka detta mått och i slutändan hjälpa företaget att 

bli hållbart på lång sikt. 

 

6.2 Förslag till vidare forskning 

 

1. Fortsatt forskning krävs för att se om de fallföretag som inte hade uttalade 

hållbarhetsnyckeltal eller separata hållbarhetsredovisningar i framtiden kommer implementera 

dessa. En sådan studie skulle också vara intressant för att se om de nyttor som respondenterna 

kunde se med en sådan kommer infrias. Vi anser också att vidare forskning krävs för att 

fastställa hur mindre företag arbetar med hållbarhet samt hållbarhetsnyckeltal och hur denna 

praktiska användning skulle kunna se ut.  

 

2. Ytterligare ett förslag på fortsatt forskning är att studera hur företag kan ta fram en plan på 

hur de ska kunna mäta och ta fram nya hållbarhetsnyckeltal inom områden där data är svåra 

att ta fram och där mått lätt fallerar. 

 

3. En studie i, eller mer forskning kring hur företag kan kommunicera hållbarhet bättre inom 

organisationen med hjälp av hållbarhetsnyckeltal för att få alla anställda att bli delaktiga 

skulle vara intressant att se, då vår studie har visat brister på hur företagens hållbarhetsarbete 

kommuniceras ut till de anställda. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 

 

 

 

Hur arbetar ni med hållbarhet inom företaget/organisationen idag? 

 

 

Hur påverkar detta arbete dina arbetsuppgifter? 

 

 

Hur ser det långsiktiga arbetet ut inom områdena ekonomi, miljö samt social aspekter? 

 

 

Hur mäter ni inom dessa områden? 

 

 

Använder ni er av nyckeltal inom dessa områden? 

 

 

Hur ser du på användningen av dessa nyckeltal? 

 

 

Vilken nytta ser du att dessa nyckeltal skulle kunna ha/har för dig i din roll samt för ledningen 

och övriga intressenter av företaget? 

 

 

Anser du att ni har en bra redovisning gällande ert hållbarhetsarbete? 

 

 

Om ja, varför? 

 

 

Om nej, vilket syfte anser du att denna redovisning skulle ha? 

 

 

Varför anser du att företag skall arbeta med/ arbetar med hållbarhetsfrågor? 

 

 

Vilka skäl anser du att det finns för det hållbarhetsarbete ni idag har på företag X? 
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Bilaga 2 
 

Företagsbeskrivning 

samt förteckning 

 

Respondent 

nummer 

Yrkesroll 

A Kommun 

 

1  Miljöstrateg 

B Stålverk 

 

2 Hållbarhetsansvarig 

 

 

3 Inköpschef 

 

 

4 Kvalitetschef 

C Återvinningsbolag 

 

5 Verksamhetscontroller 

 

 

6 Miljöutvecklare 

D Energibolag 

 

7 Chef Infraservice 

 

 

8 Miljöansvarig 

E Trafikbolag 

 

9 Investeringschef 

 

 

10 Miljöansvarig, övergripande 

 

 

11 Miljöansvarig, investeringsenheten 

 

 

12 Projektledare, investeringsenheten 

 

 

13 Inköpare, investeringsenheten 
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Bilaga 3 

 

 

 

Under denna bilaga redovisar vi vad företagen idag själva valt att publicera och redovisa kring 

deras hållbarhetsarbete, och hur de i dagsläget väljer att kommunicera deras hållbarhetsarbete 

med allmänheten och dess intressenter. Alla rapporter och all information vi har fått har varit 

öppna dokument tillgängliga för alla via till exempel via företagens hemsidor. Vi anser att 

dessa dokument har varit intressanta att ta del av och läsa innan vi påbörjade våra intervjuer. 

Dels för att skapa en förförståelse för oss själva, men också för att underlätta vid mer 

specifika frågor som berört det enskilda företagets hållbarhetsarbete och användningen av 

nyckeltal. Nedan redovisas och sammanfattas den information vi tagit del av under en 

uppdelning av våra Fallföretag enligt den tabell som återfinns under Empirin. 

 

Företag A 

 

Då företag A är en kommun som strävar efter att bli Sveriges bästa miljökommun satsar de 

hårt och högt på hållbarhetsfrågor. De har inte en separat hållbarhetsredovisning I dagsläget, 

men tog under 2013 fram något som de kallar för det miljöstrategiska programmet, vilket är 

ett program skrivet för invånarna, företag, samt kommunkoncernen. Detta miljöstrategiska 

program har tagits fram med utgångspunkt från de nationella samt regionala miljömålen. 

Sedan har kommunen gjort sin prioritering på den lokala nivån. Rapporten tas fram av 

kommunledningskontoret.  Rapporten skall fungera som ett underlag i 

verksamhetsplaneringen I kommunkoncernen, men den är också tänkt att fungera som ett 

underlag för samverkan med aktörer både lokalt och regionalt. I inledningen av rapporten 

eller står det; 

 

“… kommun ska ligga I framkant när det gäller hållbar utveckling. Detta för att 

nuvarande generationer och kommande generationer ska ha en hälsosam och god 

miljö. Vår ambition är att bli en av de bästa miljökommunerna i Sverige” 

 

Ur rapporten går också att läsa att de anser att alla har ett ansvar för att skapa en hållbar 

utveckling och att deras förvaltningar, bolag och kommunförbund ska ta miljöfrågan på allvar 

och visa vägen samt föregå med goda exempel. Fokus I rapporten ligger på miljöfrågor, vilket 

är en av dimensionerna inom hållbarhet, men programmet berör också de sociala och 

ekonomiska aspekterna eller dimensionerna av hållbarhet. Det står att de anser att för att nå en 

långsiktig och hållbar utveckling måste alla ta hänsyn till vad som är ekologiskt hållbart. De 

menar att genom att satsa på miljöområdet är att satsa på framtiden och försöker vara en del 

av lösningen på miljöproblemen. Genom att vara detta menar de att de skapar långsiktig 

konkurrenskraft och välfärd. Programmet är indelat I sju målområden; Energi, Transporter, 

konsumtion och avfall, Mark och bebyggd miljö, Vatten, Natur, Information och utbildning. 

Varje målområde har sedan delats upp I 1-3 övergripande mål med tillhörande delmål. Målen 

sträcker sig fram till 2020, men i del fall även till 2025. Som tidigare sagts ligger fokus på 

denna rapport på miljöaspekten på Hållbarhet. I dagsläget finner vi ingen information om de 

övriga dimensionerna, även om dessa berörs av detta program. För att uppnå dessa mål 

använder de sig av indikatorer eller nyckeltal. Syftet med dessa är att indikera om de går mot 

måluppfyllelse. De ska också visa förändringar eller händelser som är möjliga att observera 

och ge stöd för att kunna påstå att en förändring har skett i relation till målet. 
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Företag B 

 

Detta företag som är ett stort marknadsledande produktionsbolag inom stålindustrin och det 

enda privatägda företaget i vår studie, är det enda företag som idag har en separat 

hållbarhetsredovisning. Denna del har fått en stor plats i studien då det är den enda ”riktiga” 

hållbarhetsredovisningen. Den utkom första gången 2013. I rapportens förord skriver 

företagets VD; 

 

”Hållbarhet spelar en central roll i våra affärer, vilket det alltid har gjort. Inte 

bara utifrån vårt ansvar som marknadsledande; utan vi ser det också som en 

viktig drivkraft för vår långsiktiga konkurrenskraft och tillväxt. Hållbarhet 

kommer från hjärtat av vårt uppdrag av att skapa avancerade material som är 

effektiva, bestående och återvinningsbara; material som vårt helt 

återvinningsbara rostfria stål.” 

 

Deras arbete med hållbarhet har blivit uppmärksammat av oberoende internationella 

institutioner och år 2013, Dow Jones Sustainability index noterade företaget för sjunde året i 

rad och de är rankade som den enda rostfria ståltillverkande företag i indexet.  Under 2013 tog 

företaget också fram tre nya nyckeltal, vilka de kallar hållbarhetsnyckeltal. Dessa tre 

hållbarhetsnyckeltal är ”andel återvunnet material” (i produkten), ”Energieffektivitet” samt 

”Koldioxid effektivitet”. Dessa nyckeltals syfte är också förutom miljöaspekten också till för 

att indikera finansiella besparingar mot uppsatta mål, vilket de menar gör de ekonomiska 

fördelarna med hållbarhet mer konkreta. Rapporten behandlar alla delar av TBL-

dimensionerna. Rapportens huvudområden är ”Our impact on the enviroment”, ”Our People”, 

”Safe working enviroment”, ”society”, och ”Reporting on sustainable development”. 

 

 

”Our impact on the enviroment” 

 

I rapporten går det att läsa att rostfritt stål, som är företagets stora produkt är 100 % 

förnyelsebar, hygienisk och korrosionsbeständig och miljökonsekvenser i samband med 

användningen är nästan obefintliga. Däremot så har produktionen av stålet en inverkan på 

miljön. Hur denna påverkar miljön behandlas under denna rubrik. Här kan man också läsa om 

hur företaget arbetar med att minimera denna miljöpåverkan. Hur detta ska lösas utgår från 

företagets policy som tagits fram i samråd med interna enheter samt med kunder. Inom denna 

kategori använder de sig av 2 av hållbarhetsnyckeltalen för att kunna mäta och visa på hur de 

uppnår en minskad miljöpåverkan. 

 

 

”Our People” 

 

Här redovisar företaget vad som har hänt gällande de anställda inom företaget. De talar om 

vilka nedskärningar som har gjorts eller planeras göra. Hur företaget har hjälpt till att hitta nya 

anställningar åt de som har fått sluta pågrund av den svaga marknadssituationen. Det går att 

läsa att företaget till 2017 ska ha gjort nedskärningar på personal till en summa av 3500 

tjänster, detta som ett led i ett kostnadsbesparingsprogram. Under denna del kan man också 

läsa att företaget under 2013 introducerade en ny vision för företaget vilken är ”A world that 
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lasts forever”. Denna vision förmedlades till alla anställda genom ett e-lärningsprogram och 

alla anställda gavs möjligheten att få bidra till denna process. 

 

”Safe working enviroment” 

 

I rapporten står det att en säker arbetsmiljö fortsätter att vara företagets prio ett. Detta 

säkerhetstänk sträcker sig från den egna personalen till kontraktörer och besökare. 

Säkerhetsmålen mäts med hjälp av nyckeltal och indikatorer. Förutom säkerhet redovisar man 

här också hälsa. Här tas också frågor upp kring arbetsplatsrelaterade sjukdomar. Det vill säga 

sjukdomar som eventuellt skulle kunna vara ett resultat av den arbetsmiljöpåverkan som 

finns. 

 

”Society” 

 

Företaget menar att deras operationer har en ekonomisk inverkan på de lokala, nationella samt 

globala samhällen inom de länder de verkar genom att betala skatter, direkt samt indirekta 

anställningar och andra medel av inblandning i samhället. Här redovisar de också hur det 

ekonomiska värdet av företaget distribueras bland dess intressenter. Förutom den ekonomiska 

inverkan de har på den sociala aspekten av hållbarhet, skriver de också om deras engagemang 

genom välgörenhet och sponsring av olika event som passar in med den företagsetik de 

driver. Till exempel sponsrar de olika sportaktiviteter, miljöforskning samt olika 

miljöprogram. De erbjuder också ofta olika stipendier till studenter och de skriver även att de 

stödjer organisationer som arbetar med att göra olika aktiviteter för barn. De stödjer också 

forskning som bedrivs inom företagets industrifält och samarbetar med läroverk som utbildar 

personer inom deras yrkesområde. De tar även emot trainees och studiebesök samt samarbete 

med skolor och studenter som vill göra besök eller samarbeta med företaget. Enligt rapporten 

så ska företaget inte delta i eller på något sätt samarbeta med politiska aktiviteter eller lämna 

donationer till något politiskt parti eller grupp.  

 

Under denna del av hållbarhetsrapporten redovisar de också vilka företagets intressenter är 

och vilka risker som faller under relationerna med dessa intressenter. Detta har delats upp 

efter vilken risk som kan kopplas till respektive kategori av intressent samt vilken möjlig 

påverkan på relationen med intressenten denna risk skulle kunna ha. Dessa 

hållbarhetsrelaterade frågor hanteras av företagets CSR-grupp. Detta för att säkerhetsställa en 

effektiv kommunikation i båda riktningarna och en stark närvaro av riskhanteringsperspektiv. 

 

”Reporting on sustainable development” 

 

I rapporten står det att företagets CSR-priciper skall täcka alla aspekter av dess operationer 

och strategier och skall också vara integrerat i sättet de utför sina affärer på. De skriver att de 

anser att all rapportering skall reflektera den syn företaget har, vilket måste baseras på etisk 

och hållbara affärsmetoder, eftersom det är dessa som är basen för deras långsiktiga 

konkurrensfördelar. Rapporten presenterar företagets relevanta och materiella 

hållbarhetsfrågor samt frågor kring hållbar utveckling och CSR rapporteras öppet och 

transparent enligt GRI’s riktlinjer. Sedan 2003 har företaget rapporterat i hållbarhetsfrågor 

från alla tre dimensionerna inom TBL. 
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Företag C 

 

Detta företag har för den årsredovisning som publicerats eller gets ut för 2013 valt att 

integrera flera hållbarhetsfrågor inom denna. De har med andra ord inte en egen 

hållbarhetsredovisning. På första sidan av redovisningen kan man läsa; 

 

”Tillsammans skapar vi vardagens miljöhjältar för en värld som räcker länge” 

 

Vidare skriver de att de anser att det är de konkreta sakerna som vi gör tillsammans i 

vardagen, både deras kunder och medarbetare som gör skillnad. Att de tillsammans med 

omgivningen kan värna om miljön och bygga ett långsiktigt hållbart samhälle. I rapporten 

ligger ett väldigt stort fokus på hållbarhet, och de finansiella aspekterna av verksamheten har 

inte lika stort fokus. Rapporten behandlar alla aspekter av TBL, och innehåller delar som 

”Hållbara affärsmöjligheter”, ”Tillsammans för en hållbar vardag” samt ”Långsiktiga mål”. 

Förutom fokus på hållbarhet samt miljöfrågor så finns även de finansiella rapporterna som 

återfinns i årsredovisningar. Vår fokus ligger på hållbarhetsarbetet som redovisas i rapporten. 

De långsiktiga målen som rapporten tar upp delas upp i fem perspektiv. Vilka är kundnytta, 

miljönytta, samhällsnytta, medarbetarskap och ledarskap samt Processorientering. Syftet med 

dessa fem perspektiv skriver man att målen för avfallsplanen är fördelade inom dessa och att 

dessa tillsammans bildar en helhet där alla perspektiv är lika betydelsefulla för verksamheten. 

Under varje perspektiv har man också satt upp mätbara mål. Till exempel så har man bland 

annat under kundnytta det övergripande nyckeltalet ”Nöjd-kund-index”, vilket ha satts till 

90% som mål. Under perspektivet miljönytta är ett av de mätbara övergripande målen ”Det 

ska finnas mindre än 1 % farligt avfall i hushållssoport och grovsopor från hushållen”. Under 

perspektivet samhällsnytta är ett av de övergripande målen att ”minst 90% av invånarna ska 

veta varför det är bra för miljön att återanvända och återvinna”. Under medarbetarskap och 

ledarskap är ett av de övergripande målen ”NMI” (vilket är en förkortning för Nöjd 

Medarbetar Index”). Avslutningsvis är ett av de övergripande målen bland perspektivet 

Processorientering att ”Minst 90% av medarbetarna samt ledarna upplever att samarbetet 

mellan enheterna fungerar bra”. Alla övergripande mål som finns under varje perspektiv är 

följt av en kommentar samt en lista över vilka aktiviteter som satts in för att kunna uppfylla 

målet. De uttalade nyckeltal som företaget använder sig av är av finansiell art, och återfinns 

därför under avsnittet i årsredovisningen där de finansiella rapporterna finns. Dessa är 

soliditet, skuldsättningsgrad samt resultatmarginal. Rapporten avslutas med 

styrelseordförandes vision för företagets framtid. Detta gör han under rubriken ”Nytänkande 

och hållbar utveckling”;  

 

”Begreppet ekologisk ekonomi har fått en ny renässans genom cirkulär ekonomi 

och allt fler framträdande personer… Cirkulär ekonomi fanns även på agendan 

under det nyligen genomförda ekonomiska toppmötet i Davos. Det handlar inte 

bara om hushållning av pengar utan även att bland annat tillse naturkapital ett 

värde, beakta biologisk mångfald i budgetar, beskatta nyuttag av råvaror och 

såklart utfasning av fossila bränslen” 

 

Företag D 

 

När denna studie gjordes hade ännu inte årsredovisningen för 2013 publicerats så denna 

information kommer från årsredovisningen för 2012. Enligt Respondent D8 kommer de till 

den redovisning som gäller för 2013 ha tagit steget mot ännu mer fokus på hållbarhet i den 

nya rapporten. Detta företag har inte någon specifik redovisning för hållbarhetsarbetet idag, 
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men i årsredovisningen har de precis som företag C valt att ändå redovisa och skriva om det 

frågor som berör hållbarhet. Det finns dock på företagets hemsida flertalet miljörapporter som 

noggrant redovisar olika miljöfrågor som företaget berörs av. Under titeln ”Långsiktig 

hållbarhet” skriver det att; 

 

”… frågor om hållbarhet är helt integrerade i den normala affärsverksamheten 

och det dagliga arbetet. Vi arbetar långsiktigt för att utveckla och stärka våra 

hållbarhetsfrågor och tar ansvar för hur vi påverkar samhället, ur såväl ett 

ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv.” 

 

Under delen om ”långsiktig hållbarhet” redovisar de sedan ett antal punkter som de vill lyfta 

fram som viktiga gällande deras hållbarhetsarbete. Detta redovisas bland annat som ”Andel 

biobränslen i produktionen”, inom vilket utfallet jämförs med målet i %. Denna punkt följs 

sedan av fler där ett mål har satts upp och sedan har en uppföljning av detta mål och dess 

utfall redovisats. 

 

Under rubriken ”De viktigaste nyckeltalen” vilket bland annat tar upp de vanligare finansiella 

nyckeltalen så som Rörelsemarginal (%), Nettomarginal (%), soliditet (%), 

självfinanseringsgrad (%) med flera så finns det även nyckeltal som kopplas till miljö. Till 

exempel Bränslemix fjärrvärme (%), utsläpp kraftvärmeproduktion (ton) samt utsläpp 

kraftvärmeproduktion (g/KWh). 

 

Företag E 

 

Detta företag har i sin årsredovisning (2012) inget särskilt avsnitt eller kapitel vilket hänvisar 

till hållbarhet, men det finns delar som diskuterar kring hållbarhetsaspekten miljö och till viss 

del också den sociala aspekten av hållbarhet utifrån TBL. Där visar de vilket ansvar de har 

gentemot miljön, och vad de gör för att på bästa sätt skona eller minska den påverkan de har 

på miljön. De visar också på mätningar gällande bland annat utsläpp. När det kommer till 

personalen skriver de också om satsningar gällande att behålla kompetent personal och 

åtgärder som satts in för att uppmuntra till vidareutbildningar med mera. När det kommer till 

personalens hälsa skriver de i redovisningen att de har gjort strategiska insatser vilket har lett 

till att de har ökat deras beställningar till företagshälsovården av främjande och förebyggande 

tjänster, i förhållande till beställningarna av mer reaktiva tjänster. De har genomfört ett antal 

pilotprojekt för att finna nya former för hälsofrämjande arbete. Företagets fritidsförbund är en 

resurs i hälsoarbetet och bidrar till att stärka den gemensamma företagskulturen. De följer upp 

verksamheten bland annat genom att mäta antalet aktiviteter och deltagare.  

 

Det visar sig när vi har letat runt på hemsidan för företaget att det 2008 släpptes en separat 

hållbarhetsredovisning, men som vi kan se och vad vi har tolkat utifrån vår Empiri så är också 

detta den enda hållbarhetsredovisning som gjorts. Ur rapporten går det att läsa; 

 

 

”Vår hållbarhetsredovisning 2008 är den första sammanhållna redovisningen av 

företagets arbete förhållbar utveckling. Målgruppen för redovisningen är alla 

som är intresserade av att ta del av hur vi arbetar för att bidra till hållbar 

utveckling. I vår hållbarhetsredovisning för kalenderåret 2008 beskriver vi det 

mest väsentliga i vårt arbete för hållbar utveckling. Här redogör vi för det som vi 

bedömer vara intressant för våra uppdragsgivare, kunder och samarbetspartner. 

Innehållet i redovisningen har valts med hänsyn till kopplingen till främst 
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policydokument, externa och interna mål samt kraven i Global Reporting 

Initiatives (GRI) riktlinjer” 

 

Hållbarhetsredovisningen från 2008 behandlar alla dimensionerna inom TBL. Mycket av det 

som skrivs under dessa dimensioner eller aspekter av hållbarhet återkommer dock under den 

årsredovisning som vi tittat på från företaget 2012. Något som inte funnits i de tidigare 

rapporterna eller redovisningarna är att i detta företags hållbarhetsredovisning från 2008 finns 

det en del som heter ”Styrning för hållbar utveckling”. Här skriver de om den styrfilosofi som 

användes under 2008 vilken kallades mål och resultatstyrning, vilket innebär att mål 

formuleras, att resultatinformation tas fram systematiskt och att resultatet analyseras och 

bedöms mot uppställda mål. 

 

Gällande hur hållbarhetsredovisningen skulle utformas står det; 

 

”Samverkan med våra kunder och samarbetspartner hjälper oss att identifiera, 

definiera och utveckla företagets prioriterade hållbarhetsfrågor. En fortlöpande 

dialog är därför en viktig förutsättning för arbetet med hållbar utveckling” 


