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SAMMANFATTNING 
 
På grund av att miljöproblemen ökar kräver samhället att företagen tar mer ansvar för 
deras miljöpåverkan än tidigare. Hållbar utveckling har som mål att “tillfredsställa 
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa 
sina behov”. Hållbarhetsredovisningens syfte är att mäta, presentera och ta ansvar för 
hållbarhet gentemot intressenter både inom och utanför organisationen. I en 
hållbarhetsredovisning tar man hänsyn till de miljömässiga, ekonomiska och sociala 
aspekterna. Hållbarhetsredovisningen ska skildra både det positiva och det negativa av 
organisationens resultat inom hållbarhet med en så balanserad och rimlig bild som 
möjligt. Kunder och leverantörer var de intressenter som valdes att beakta då de av 
många anses vara de viktigaste intressenterna. Det var först på 60-talet som man började 
definiera redovisningens mål. De mål som man kunde identifiera var eliminering av 
osäkerhet, skapa rationalitet och informera om tillgångar och skulder. Allt eftersom har 
redovisningen fått fler funktioner än de man tidigare kunde identifiera, nu kan bland 
annat redovisningen användas som språk, ekonomi, legitimering, information etc. 
Undersökningen har gjorts på ett mindre slakteri som idag inte använder sig av en 
hållbargetsredovisning. Sex intressenter till företaget har intervjuats för att finna vilka 
funktioner som hållbarhetsredovisningen har. Slutsatsen av studien säger att 
hållbarhetsredovisningen främst skulle användas som språk. Även information, ekonomi 
och historia är funktioner som kunde identifieras i hållbarhetsredovisningen mot kunder 
och leverantörer.  Man kunde även skönja vissa andra funktioner men i betydligt mindre 
utsträckning.  



 
 

ABSTRACT 
 
Because of increasing environmental problems more responsibility is demanded from 
the corporations. Sustainable development sees to “Satisfy the needs of today without 
jeopardizing the future generations’ possibilities of satisfying their needs”. A 
sustainability report aims to measure, present and take responsibility for sustainability 
towards counterparts within and outside the organization. In a sustainability report the 
environmental, economic and social aspects are considered. Furthermore, a 
sustainability report is supposed to show the positive, as well as the negative sides of 
the organization’s results regarding sustainability development and to present such a 
balanced and reasonable picture as possible. Customers and suppliers were the elected 
stakeholders to be considered, since these two groups (categories) are considered, by 
many, to be the main stakeholders. It was not until the 1960’s that the goals and 
purposes of a sustainability report were defined. These were identified as elimination of 
uncertainty, creating rationality and creating information regarding assets and debts. 
Later on, a sustainability report has gotten even more functions. It can also be used as 
“language”, economy, legitimating, information and more. This essay describes which 
functions sustainability report can include towards a company’s clients and suppliers. 
Clients and suppliers were chosen because these are often regarded as the most 
important counterparts. The research has been made on a small company in the butcher 
industry. The company does not use the sustainability report. Six different counterparts 
have been interviewed in search of the functions included in the sustainability report. 
The conclusion of the study is that the sustainability report is mainly applied as 
“language”. Information, economy and history are other aspects that can be identified. 
There were also other functions that could be seen in a smaller extent. 
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1 INLEDNING 
I kapitel ett presenteras problemdiskussionen. Sedan följer vårt syfte med 

undersökningen samt de avgränsningar som gjorts. 

1.1 Problemdiskussion 
Miljön är något som har blivit allt viktigare i dagens samhälle. I takt med att 
miljöproblemen ökar kräver samhället att företagen tar mer ansvar för deras 
miljöpåverkan än tidigare. Detta ökande intresse av allmänheten har lett till ökad press 
från både interna och externa intressenter hos organisationer att inte bara redovisa 
rapporter om deras ekonomiska situation utan även om deras miljö och sociala situation. 
Därmed har kravet från intressenter att företag offentligt skall rapportera den utökade 
information i de årliga finansiella rapporterna tilltagit. (Ballou, Heitger & Landes, 
2006). Idag existerar det två tillfällen när företag är skyldiga att uppföra 
hållbarhetsredovisning eller miljörapportering. Ena fallet beskrivs I 
årsredovisningsslagen där det anges att företag som bedriver verksamhet som är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken, ska lämna upplysningar i 
förvaltningsberättelsen om verksamhetens påverkan på den yttre miljön 
(Årsredovisningslagen, 6kap, 1§). I det andra fallet har regeringen fattat beslut att från 
och med den 1 januari 2008 skall alla statligt ägda bolag upprätta en oberoende 
granskad hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Initative (GRI):s riktlinjer 
(Miljö Aktuellt, 2007; Larsson, 2008). GRI är ett erkänt och välspritt ramverk som finns 
för redovisning och rapportering av hållbarhetsinformation. GRI ger riktlinjer för 
hållbarhetsredovisningens innehåll och vad som ska rapporteras. (Hållbarhetsportalen, 
2009). Riktlinjerna skall användas som ett komplement till gällande lagstiftning och god 
redovisningssed (Kpmg, 2007). 
 
Att det blir allt viktigare att ha bra och stabila förhållanden med sina intressenter är 
något som de flesta är fullt medvetna om, men att skapa dessa förhållanden är något 
som kan vara väldigt komplext. Organisationer skapar ett stabilt förhållande med 
omvärlden och hur man bevarar jämvikten med de intressenter som i något avseende har 
en utbytesrelation till organisationen. I boken integrerad organisationslära skriven av 
Bruzelius & Skärvad beskrivs en modell som tar upp hur man skapar och bibehåller 
jämvikt i maktbalansen mellan företag och intressenter, denna modell är grunden för 
intressentteorin. Kunder och leverantörer är två viktiga intressenter för nästan alla 
företag. (Bruzelius & Skärvad, 2000). Inom livsmedelsbranschen är kunderna och 
leverantörerna speciellt viktiga, leveransprecision är ett måste för att produkterna inte 
skall bli odugliga och för att kunna tillgodose kundernas krav. För att detta ska kunna 
uppnås är det viktigt att relationen mellan företaget och deras kunder respektive 
leverantörer är god. Ett sätt för företag att kunna säkerställa deras in och utleveranser 
och stärka relationen mot kunder och leverantörer är att visa för dessa intressenter att 
man gör det som förväntas av dem och på så sätt skapa legitimitet för företagets 
verksamhet. Här har företagets redovisning en viktig funktion att fylla genom att 
förmedla det arbete som görs i företaget ut till intressenterna. 
 
Redovisningens avsedda funktioner är enligt Falkman (2000) att eliminera osäkerhet 
och på så sätt skapa rationalitet i olika beslutssituationer och informera om tillgångar 
och skulder (Falkman, 2000). Men som de är i verkligheten består redovisningen av 
många olika funktioner, detta beror främst på att redovisningen är beroende av flertalet 
individuella faktorer hos redovisaren. Ett måste för att uppnå de funktioner man har för 
avsikt att uppnå är att man vet för vem man gör redovisningen. Identifierandet av de 
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intressenter som organisationen har kan underlätta för vad som skall ingå i 
redovisningen för att uppnå de funktioner som är optimala för organisationen. 
(Falkman, 2000). 
 
Kan man då jämföra redovisningens funktioner med funktioner i andra sorters 
redovisningar som till exempel hållbarhetsredovisning? Gray (1992) menar att det inte 
är säkert att det alltid går att jämföra redovisningens funktioner med andra sorters 
redovisningar.  
 
Följer man utvecklingen, det ökade behovet och intresset i världen kan det i framtiden 
bli lag på att alla företag måste upprätta en hållbarhetsredovisning. Därför är det av stort 
intresse för ett företag som är mindre och i dagsläget inte är tvungna enligt lag att 
upprätta en hållbarhetsredovisning att se över möjligheterna med hållbarhetsredovisning 
för att om möjligt vara förberedda inför framtida lagstiftning. 

1.2 Syfte 
Syftet med denna undersökning är att belysa vilka funktioner ett företags 
hållbarhetsredovisning skulle kunna innefatta gentemot dess kunder och leverantörer. 

1.3 Avgränsningar 
Uppsatsen har avgränsat till att endast beröra en hållbarhetsredovisnings verkliga 
funktioner riktat mot ett mindre slakteriföretags viktigaste kunder och leverantörer. Där 
fokus ligger på identifiering och tolkning av intressenternas syn på 
hållbarhetsredovisning från fallföretaget. Därmed vilka funktioner som går identifiera. 
Vi har avgränsat intervjuer till tre kunder och tre leverantörer. 
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2 METOD 
I kapitel två beskrivs de metoder och tillvägagångssätt som använts i vår undersökning. 
Kapitlet inleds med metodansats som sedan följs av undersökningsstrategi. Efter detta 

presenteras valet av undersökningsföretag, sedan hur vi gått tillväga vid insamlandet av 

data och avslutar med att beskriva de metodproblem som kan ha uppstått vid denna 

uppsats. 

2.1 Metodansats 
Enligt Arbnor & Bjerke (1994, s 65ff) finns det tre olika metodsynsätt som man kan 
använda sig av, det analytiska synsättet, systemsynsättet och aktörssynsättet. Det 
analytiska synsättet utgår från att helheten utgör summan av de olika delarna. Insamling 
av information från delarna måste ske för att kunna göra antaganden om verkligheten, 
sedan summeras delarna för att nå en helhet. När helheten är uppnådd kan man sedan 
göra antaganden om verkligheten. All fakta är intressant oberoende av varandra men 
desto fler bevis för orsakssamband man kan finna desto bättre förklaring får man. I 
systemsynsättet utgår man från att verkligheten är objektivt tillgänglig. Systemsynsättet 
försöker förstå och förklara delarna med hjälp av helheten. Det tredje och sista synsättet 
är aktörssynsättet som innebär en fokusering på att kartlägga den betydelse och 
innebörd som olika aktörer lägger i sina handlingar. Genom samtal och diskussioner 
ökas förståelsen för situationen. Aktörssynsättet tar även hänsyn till miljön och 
beskriver denna. Det finns inget förklaringsintresse i synsättet men istället försöker man 
förstå sociala helheter. För att göra detta utgår man ifrån de enskilda aktörerna. (Arbnor 
& Bjerke, 1994, s 65ff). 
 
Vårt syfte var att undersöka intressenternas syn på hållbarhetsredovisning för att på så 
sätt identifiera de funktioner som en hållbarhetsredovisning skulle omfatta hos 
fallföretaget. Vi valde att arbeta utifrån ett analytiskt synsätt där vi använder oss av 
information från intressenter till fallföretaget. Utifrån informationen skapades en helhet 
som vi sedan använde för att göra antaganden om verkligheten.  
 
I valet mellan en kvalitativ och en kvantitativ forskning beaktade vi de båda 
tillvägagångssätten kvalitativ studie och kvantitativ studie. En kvalitativ studie innebär 
att man uppfattar ord som den centrala analysenheten (Denscombe, 2000). Denscombe 
(2000) menar att kvalitativ forskning fokuserar på beskrivning av ting. Detta medför en 
småskaligare forskning med nackdelen att den oftast riktar sig mot en eller få enheter. 
Detta kan medföra problem när man vill generalisera. Andra nackdelar med den 
kvalitativa studien är att forskarens ”jag” kan påverka studien samt att ord kan lyftas ur 
sin kontext och den rätta innebörden gå förlorad. Förklaringarna kan även bli väldigt 
förenklade i förhållande till verkligheten. (ibid).  
 
Vid en kvantitativ studie är det siffror som är den centrala analysenheten. Den 
kvantitativa forskningen förknippas i högre grad med analys än med beskrivning och 
används oftare i storskaliga studier. En nackdel med kvantitativ forskning är att det kan 
vara svårt att utforma relevanta frågor och som en följd av det så kommer forskningen 
att bli lidande. En annan nackdel med den kvantitativa forskningen är att det finns en 
risk att man samlar på sig en oerhörd mängd data som gör att det blir väldigt komplext 
när den skall analyseras och sammanställas till ett resultat. (ibid). Trots nackdelarna 
med en kvalitativ studie valdes denna form för att den lämpar sig bättre vid vårt val av 
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fallstudie och fallföretag då vi prioriterade kvalitativ data i form av ord och text för vår 
analys. 
 
Vi har valt Davidson & Patels (2003) begrepp vid beaktande av sätt att relatera teori till 
empiri. Väljer man att arbeta utifrån ett deduktivt arbetssätt drar man utifrån befintliga 
teorier slutsatser om enskilda företeelser. Nackdelen med att arbeta deduktivt är att 
teorin som man använder sig av kommer att rikta och påverka forskaren så att nya rön 
inte upptäcks (Davidson & Patel, 2003). Forskare som använder det induktiva 
arbetssättet kan studera forskningsobjektet utan att först ha tagit teorin i beaktning. 
Forskaren kan då utifrån den insamlade informationen formulera en egen teori. 
Nackdelen med det induktiva arbetssättet är att det är svårare att generalisera eftersom 
den baseras på empiriskt material. Abduktion är en kombination av induktion och 
deduktion där man först skapar en teori (induktion) och senare testar man teorin på nya 
fall (deduktion). Nackdelen med detta arbetssätt är att forskare väljer studieobjekt 
utifrån tidigare studier och utformar en hypotetisk teori som minskar risken för 
alternativa tolkningar. (ibid). Vi har i denna studie valt att använda oss av ett deduktivt 
arbetssätt då vi har för avsikt att testa den redan befintliga teorin på ett empiriskt plan.  

2.2 Undersökningsstrategi 
Vårt val av forskningsstrategi grundades på behovet av att kunna utreda fallföretagets 
intressentsituation för att på så sätt kunna beskriva och analysera situationen på bästa 
sätt. Enligt Denscombe (2000) lämpar sig fallstudiemetoden väldigt bra för småskaliga 
undersökningar där forskningen inriktar sig på en eller få enheter. En fallstudie gör 
också att man kan fokusera uteslutande på det valda fallet och i detalj studera detta, 
något som en surveyundersökning inte lämpar sig för (ibid). En fallstudie ger också 
möjligheten att förklara varför vissa resultat uppstår till skillnad från en 
surveyundersökning som i första hand inriktar sig på resultatet och inte tar processen i 
beaktning (ibid). Denscombe (2000) menar också att en fördel med en fallstudie är att 
den tillåter forskaren att använda flera källor, olika data samt olika forskningsmetoder. 
En surveyundersökning är mer lämpad för att ge en övergripande ögonblicksbild. Detta 
ger en större bredd istället för djup i forskningen (ibid). I vårt fall fokuserade vi på ett 
objekt där information till forskning kom från sex andra företag. Vi var även i behov av 
att använda oss av flera forskningsmetoder, detta i form av intervjuer samt 
litteraturstudier. Vi har utifrån ovanstående resonemang valt fallstudie som 
forskningsstrategi. 

2.3 Val av undersökningsföretag  
Valet av undersökningsföretag föll sig naturligt då vi fick en förfrågan av Grundnäs 
AB:s VD Fredrik Eklund huruvida vi kunde göra en fallstudie som visar på 
hållbarhetsredovisningens funktioner. Grundnäs AB är ett mindre företag som bedriver 
slakteri i Västerbottens inland. Grundnäs AB saknar i nuläget både miljö- och 
hållbarhetsredovisning.  
 
Företaget har nyligen blivit uppköpt av Polarica AB. Polarica upprättar inte själva 
någon hållbarhetsredovisning men det finns ett intresse att börja göra detta i framtiden. 
Grundnäs är inte tillståndsskyldiga eller anmälningspliktiga och behöver då inte genom 
lag upprätta någon redovisning av deras miljöpåverkan. 
 
I den bransch som Grundnäs AB är verksamma inom ställs höga krav på 
produktionsprocessen eftersom verksamheten har stor påverkan på naturen och miljön, 
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vilket bidrog till vårt intresse för företaget. För studien valdes sedan sex intressenter ut, 
detta för att sedan med hjälp av intervjuer finna den information som behövdes för att 
kunna urskilja vilka funktioner som hållbarhetsredovisningen hade mot intressenterna.  

2.4 Datainsamlingsmetod 

2.4.1 Litteraturstudie 
Som start på vår undersökning började vi med att göra en litteraturstudie där vi 
kontrollerade vad som framkommit i tidigare arbeten inom vårt valda område. Vi har 
använt oss av litteratur i form av böcker, artiklar och branschtidningar. För att finna de 
böcker och artiklar som vi har använt oss av har vi sökt i databaserna Lucia, Emerald 
och Ebsco. Vi har även sökt böcker på Campusbiblioteket i Skellefteå. Sökmotorer på 
internet har också kommit till användning för att hitta relevant information för vår 
undersökning. För att finna lämplig information har vi använt oss av följande sökord, 
”hållbarhetsredovisning”, ”hållbar utveckling”, ”Corporate Social Responsibility”, 
”CSR”, ”Tripple Bottom Line”, ”TBL”, ”intressentteorin”, ”redovisningsfunktioner”, 
”accounting”, ”accounting function”, ”functions of accounting”, ”legitimation”, 
”language”, ”myth” och ”experiment”.  

2.4.2 Intervjuer 
Denscombe (2006, s 134) redogör för de tre olika typerna av intervjuer som man kan 
använda sig av. Dessa är strukturerade intervjuer, ostrukturerade intervjuer och 
semistrukturerade intervjuer. Strukturerade intervjuer kan man likna mer med ett 
frågeformulär som intervjuaren använder sig av under intervjun. Ostrukturerade 
intervjuer används för att i största mån få fram respondentens tankar. Detta gör man 
genom att introducera ett ämne och låter sedan respondenten tala fritt kring ämnet. 
Semistrukturerade intervjun är mer som en blandning av den strukturerade och den 
ostrukturerade intervjun. Man använder sig av en intervjuguide med frågor som man 
ställer till respondenten men man låter respondenten tala fritt för att få möjlighet att 
kunna utveckla sina svar. Det gäller även att vara flexibel vad gäller ordningsföljden på 
frågorna så man inte ställer frågor som respondenten redan svarat på.   
 
Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjufrågor för att ge möjlighet för den 
intervjuade att utveckla sina svar och ge möjlighet för oss att ställa följdfrågor. Vi 
använde oss av en intervjuguide bestående av 21 frågor som vi arbetat fram med avsikt 
att få ut den information som behövs för att uppnå det syfte undersökningen har (se 
bilaga 1). Intervjuerna skedde över telefon, detta för att vi inte hade möjlighet att 
förflytta oss de sträckor som intervjuer ansikte mot ansikte hade medfört.  
 
För att undersöka vilka funktioner som fallföretagets hållbarhetsredovisning skulle få 
från ett intressentperspektiv, valdes de tre största kunderna och de tre största 
leverantörerna. Detta gjordes utifrån försäljningsintäkt och inköpskostnad. Företagen 
och respondenterna som vi intervjuade var: 
 
Kunder 
 

• Anna Brunned, produktions och försäljningsansvarig på Tärna Vilt AB 
 

• Jonny Johansson, verkställande direktör på Arjeplog Vilt AB 
 

• Stefan Persson, delägare av Åke P Fågel & Vilt AB 
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Leverantörer 
 

• Erik Söderlund, verkställande direktör på Erik Söderlund Skog och Vilt AB  
 
• Jonas Larsson, egen renägare i Malå sameby 

 
• Göran Jonsson, styrelseledamot i Renprodukter i Västerbotten AB 

 

2.4.3 Analysmetod 
Den information som vi fått genom intervjuerna, den som vi ansåg vara relevant, utgör 
grunden till uppsatsens empiridel. Vi gjorde därefter analysen med utgångspunkt i det vi 
fått ut av intervjuerna och slutligen kopplade vi detta mot den teoretiska referensram 
som vi använt oss av i denna undersökning. 

2.5 Metodproblem 
Validitet innebär att man har undersökt det som man hade för avsikt att undersöka 
(Davidson & Patel, 2003, s 98). För att öka validiteten i vårt arbeta har vi försökt att 
koppla intervjufrågorna till den teori som har använts.   
 
Davidson & Patel (2003, s 98) beskriver reabilitet som tillförlitlighet. Ett tillfälle då 
reabiliteten höjs är när någon annan gör om undersökningen och kommer fram till ett 
liknande resultat. Vi intervjuade tre kunder och tre leverantörer med syfte att ta reda på 
vilka funktioner som hållbarhetsredovisningen skulle ha och fick liknande svar från alla 
intressenter, vilket vi anser höjer reabiliteten på arbetet. Möjligheten att göra om denna 
undersökning med liknande resultat anser vi är stor. För att nå samma resultat krävs det 
dock att man använder samma material och definitioner som vi använt oss av. Eftersom 
vi bara undersökt vilka funktioner vi kan finna i ett företag vid upprättande av 
hållbarhetsredovisningen blir det mindre generaliseringsmöjligheter. 
 
Vi har i vår undersökning endast använt oss av en undersökningsmetod, i form av 
intervjuer, vilket kan anses minska tillförlitligheten. Vi använde oss av telefonintervjuer 
eftersom vi inte hade möjlighet att befinna oss på de orter som respondenterna befann 
sig på. Telefonintervjuer har tidigare inte ansetts ge lika hög kvalité som intervjuer 
ansikte mot ansikte på grund av att man inte kunnat ta del av respondentens kroppsspråk 
och kan därför missa viktig information. På senare tid har detta ändrats och idag är det 
resultatet av intervjuer ansikte mot ansikte som ifrågasätts. Det har framkommit belägg 
som tyder på att respondenten är lika ärlig och uppriktig vid telefonintervjuer som vid 
intervjuer ansikte mot ansikte (Denscombe, 2006, s 16). Reabiliteten på intervjuerna kan 
ha minskats något då vi bara haft möjlighet att låta fyra av de sex intervjuade ta del av 
utskriften för att kontrollera dess riktighet. Vi spelade in samtliga intervjuer för att ha 
möjlighet att lyssna på intervjuerna och återge det som sades på ett korrekt sätt, vilket vi 
anser ökar tillförlitligheten. Vi valde att inte skicka ut intervjufrågorna i förhand, detta 
för att vi ville få så spontana svar som möjligt. Nackdelen med det kan vara att svaren 
bli kortare och mindre uttömmande än om man i förväg hade låtit de intervjuade tagit 
del av intervjufrågorna.  
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
I kapitel tre presenteras den teoretiska referensram som ligger till grund för uppsatsen. 
Teorierna CSR, hållbarhetsredovisning, Tripple Bottom Line, Intressentteorin och 

redovisningens funktioner presenteras. 

3.1 CSR 
Corporate Social Responsibility (CSR) kan översättas till företagens sociala ansvar. 
Målet är att försöka skapa en hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling i 
samhället och i företagen, där de tar sitt ansvar med hållbarhetsarbete (Grafström, 
Göthberg & Windell, 2008). Med CSR menas att ett företags ansvar mot samhället bör 
börja med att företaget producerar produkter av hög kvalitet, med minsta möjliga 
miljöpåverkan och med störst fördelar för dess aktörer, anställda, konsumenter, 
samhället, aktieägare och övriga med koppling till företaget. (Triple Bottom Line 
Magazine, 2008). Corporate Social Responsibility är ett mer vanligt uttryck i Amerika, 
medan uttrycket hållbar utveckling och hållbarhetsarbete är vanligare i Sverige 
(Brenkert, 2004, s 253). Företagens årsredovisning har blivit mer än bara en obligatorisk 
ekonomisk rapport för offentliga företag, där många företag också använder den som ett 
viktigt marknadsföringsverktyg. Eftersom företagens sociala ansvar (CSR) är en fråga 
med växande intresse från näringslivet har många börsnoterade bolag frivilligt börjat 
lämna ut information om deras CSR-aktiviteter i sina årsrapporter, mer vanligt i Sverige 
kallat för hållbarhetsredovisning.  (Waller & Lanis, 2009) 

3.2 Hållbarhetsredovisning 
1988 kom den första svenska handlingsplanen för att förbättra världens miljö- och 
resursproblem genom hållbar utveckling. Rapporten hette ”Vår gemensamma framtid” 

och kom senare att kallas Brundtlandrapporten efter Gro Harlem Brundtland som 
myntade begreppet hållbar utveckling (Nationalencyklopedin, 2009). Hållbar utveckling 
har som mål att “tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredsställa sina behov” (GRI, 2009a). Ammenberg (2004, s 41) menar 
att hållbar utveckling ska byggas på; miljömässiga, ekonomiska och sociala faktorer, 
samt att det krävs en bra balans mellan de tre för att uppnå en hållbar utveckling. Nedan 
illustreras de tre dimensionernas ömsesidiga beroende för hållbar utveckling. 

 

Figur 1: Egen figur över de tre dimensioner som hållbar utveckling bygger på 

Hållbar utveckling 
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Hållbarhetsredovisning definieras enligt FARs rekommendation RevR 6 som: 
 

”frivilliga separata redovisningar av företags miljörelaterade, etiska och sociala 
förhållanden samt den ekonomiska utveckling som är knuten till dessa förhållanden.” 

 
Hållbarhetsredovisning innebär då att företag skall rapportera finansiell samt icke-
finansiell information till en bredare uppsättning av intressenter (Ballou et al (2006). 
Löhman & Steinholtz (2003, s 25) menar att i en hållbarhetsredovisning ska företagets 
resultat rörande miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter redovisas. 
 
Hållbarhetsredovisningens syfte är att mäta, presentera och ta ansvar för hållbarhet 
gentemot intressenter både inom och utanför organisationen. Hållbarhetsredovisningen 
ska skildra både det positiva och det negativa av organisationens resultat inom 
hållbarhet med en så balanserad och rimlig bild som möjligt. (GRI, 2009a). 
Hållbarhetsredovisningen har som syfte att användas till att jämföra och bedöma 
hållbarhetsresultat i förhållande till lagar, normer, regler, standarder och frivilliga 
initiativ. Hållbarhetsredovisningen ska även visa hur organisationen påverkar och 
påverkas av förväntningar avseende frågor som rör hållbar utveckling samt jämföra 
resultat inom en organisation och mellan olika organisationer över tiden. (GRI, 2009a). 
 
Trenden för hållbarhetsredovisning ser stark ut i Sverige. Ett tecken på det är att Sverige 
från och med 2009 ställt krav på att alla statliga bolag ska upprätta 
hållbarhetsredovisning utifrån GRI:s riktlinjer som dessutom ska vara bestyrkt av en 
oberoende granskare (Larsson, 2008). Ett annat tecken på den ökande trenden är det 
tillkommande antalet branschspecifika riktlinjer för hållbarhetsredovisning (GRI, 
2009b). Livsmedelsbranschen är en av dem som har fått nya riktlinjer för hur 
hållbarhetsredovisning ska utföras och utformas (GRI, 2009b). Senare forskning av till 
exempel Smith (2007) visar på att intressenter har börjat värdera företag med 
hållbarhetsredovisning högre än de utan. Mycket talar för fortsatt framgång för 
hållbarhetsredovisning. 
 
Ett annat uttryck inom hållbar utveckling är Tripple bottom line (TBL) som har ett brett 
spektrum av ekonomiska, miljömässiga och sociala parametrar som används främst för 
att driva och mäta en organisations värdeskapande. Tanken med TBL-konceptet är att 
företagen kan skapa ett mervärde för samhället inom de tre områdena: ekonomiskt, 
socialt och miljömässigt. (Triple Bottom Line Magazine, 2008). Vi har valt att använda 
oss av det svenska uttrycket hållbarhetsredovisning när vi talar om företagens 
rapportering av de tre aspekterna. 

3.3 Intressentteorin  
En intressent är en individ, grupp eller organisation som i något avseende har en 
utbytesrelation med företaget (Bruzelius & Skärvad, 2004, s 73) .  Freeman (1984, s 5) 
definierar en intressent som.  
 

“any group or individual who is affected by or can affect the achievement of an 
organization’s objectives” 

 
Vi översätter Freemans definition till att en intressent är: 
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"varje grupp eller  
enskild individ som berörs av eller kan påverka förverkligandet av en organisations  

mål " 
 
Den intressentmodell som tydliggör relationen mellan företaget och dess intressenter 
introducerades i Sverige i mitten av 1960-talet, och har haft stor genomslagskraft 
(Bruzelius & Skärvad, 2000). Modellen bygger på att det fanns ett intresse av att 
beskriva hur organisationer bevarade jämvikten och ett stabilt förhållande med 
omvärlden (Bruzelius & Skärvad, 2000). Detta blev sedan grunden för 
intressentsynsättet. Den viktigaste förutsättningen för att behålla jämvikten var att det 
skapades ett bidrag/belöningsbalans mellan organisationen i fråga och omvärlden 
(Bruzelius & Skärvad, 2000). 
 
Bruzelius och Skärvad (2004, s 73) beskriver att det finns ett beroendeförhållande 
mellan intressenterna och organisationen, där organisationen är beroende av att 
intressenterna är villiga att medverka i organisationens verksamhet. Intressenterna i sin 
tur är mer eller mindre beroende av organisationen för att tillfredställa sina behov. 
Författarna talar om en aspekt i intressentteorin och intressentsynsättet där behovet av 
intressebalans är av största vikt. Att uppnå balans mellan intressenternas ofta 
motstridiga anspråk och att hindra att olika intressenters särintressen får för stor 
genomslagskraft. Detta är enligt modellen nödvändigt för att organisationen ska bevara 
och öka sina resurser och därmed överleva. (ibid). En viktig del i modellen som 
(Bruzelius & Skärvad, 2004) nämner är att om någon intressentpart får för stor 
genomslagskraft för sina intressen skulle det kunna leda till problem för flera 
intressenter.  
 
Bruzelius & Skärvad, 2004 talar dessutom om hur viktigt maktbalans är, till vilken grad 
intressenterna kan få gehör för sina krav. Snedvriden maktbalans med intressenterna kan 
leda till problem för företaget och leda till att företaget måste tillgodose dessa krav för 
att legitimera sig för att kunna fortsätta att bedriva sin verksamhet. Kontentan blir att 
om intressenten har makt över företaget så kan den lättare kräva handlingar av företaget. 
Dessutom är sällan alla intressegruppers krav och mål i deras medverkan i 
organisationen förenliga, att försöka tillgodose allas behov skapar ofta målkonflikter. 
(Bruzelius & Skärvad, 2004). Detta kan försämra relationerna med intressenter och vara 
negativt för företaget. (Bruzelius & Skärvad, 2004) visar på ett förslag på 
intressentkategorier där intressentsynsättet appliceras på vanliga företag. Där 
kategorierna kan vara: Ägarna, intresseorganisationer, anställda och deras 
organisationer, kunder, leverantörer, långivare, staten, kommunen och opinionsbildande 
grupper. Dessa intressenter bidrar på olika sätt till organisationen och har olika krav 
ställda på organisationen, därför blir det viktigt att förstå innebörden av 
utbytesrelationen. (Bruzelius & Skärvad, 2004). För ett litet företag i 
livsmedelsbranschen är det särskilt viktigt att vara medveten om sina kunder och 
leverantörers krav och behov då dessa distributionskedjeintressenter har en avgörande 
påverkan på företagets fortsatta existens. 

3.3.1 Distributionskedjeintressenter 
I Ballou et als (2006) artikel talas det om 5 olika huvudkategorier för de olika 
intressentkategorierna, dessa huvudkategorier är applicerbara på typiska 
intressentsituationer för företag. De omnämns på engelska som financial stakeholders, 
supply chain stakeholders, regulatory stakeholders, political stakeholders, social 
stakeholders. Vi kommer i uppsatsen använda oss utav kategorin ”supply chain 
stakeholders” som vi översätter till ”Distributionskedjeintressenter”, enligt Ballou et al 
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(2006) innehåller kedjan: kunder, allianspartners, direkta leverantörer, leverantörer och 
kontrakt. Vi kommer vidare i arbetet fokusera på intressenterna kunder och leverantörer. 

3.3.2 Kunderna 
Kunderna anses ofta som den viktigaste intressentgruppen, finns det ingen som 
efterfrågar företagets produkt eller tjänst finns det inget som motiverar företagets 
existens. Kunderna bidrar med att köpa av företagets produkter och tjänster och väntar 
sig att bli tillfredställda av sina köp. Den ökande konkurrensen har också ökat 
kundernas krav på företagen. På senare tid har även kravet på att kundernas hälsa inte 
ska äventyras och att produkterna och tjänsterna ska tillverkas och distribueras på ett 
sätt som minimerar påverkan på miljön, blivit allt viktigare för kunderna. (Bruzelius & 
Skärvad, 2004). Kunderna har stor påverkan på företag och om de börjar visa intresse 
för hållbarhetsredovisningen kommer företagen att allt eftersom införa 
hållbarhetsredovisningar. Det bör finnas flera funktioner med en hållbarhetsredovisning 
gentemot kunder som skulle ge fördelar för fallföretaget. 

3.3.3 Leverantörerna 
Leverantörerna förser företaget med varor och tjänster som kan vara av yttersta vikt för 
företaget. Deras motkrav är att få handla med en stabil kund som är en god betalare. 
Tillgången av olika insatsvaror som råvaror och komponenter varierar och påverkar 
leverantörernas ställning gentemot företaget, detta påverkar dessutom maktbalansen och 
vilka krav som respektive part kan ställa på varandra. (Bruzelius & Skärvad, 2004). 
Fallföretagets leverantörssituation ser ut på sådant vis att det är många leverantörer med 
liten makt men leverantörerna är av yttersta vikt för fallföretaget och behovet att 
säkerställa leveranser är av yttersta vikt. Hållbarhetsredovisningen kan ge fördelar som 
gör att man behåller leverantörerna och även ge en starkare relation än det tidigare varit.  
 
Vi har utifrån ovanstående gjort en anpassad modell som visas i figur 2 som visar de 
intressentkategorier som är aktuella för denna undersökning. 

 
Figur 2: Intressentmodellen, modifierad utifrån Bruzelius & Skärvad, 2004, s 74. 
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3.4 Redovisningens Funktioner 
Enligt Falkman (2000) var det först på 60-talet som man började inkludera definitionen 
för redovisningens mål i redovisningsteorin. Målen skulle vara att eliminera osäkerhet, 
skapa rationalitet och informera om tillgångar och skulder (Falkman, 2000). Mellemvik, 
Monsen & Olson (1988) nämner ansvarsskyldighet som ett av två mål, med det menar 
de att redovisningen ska visa hur resurser förbrukas i företaget. Det andra målet som de 
tar upp handlar om beslutsfattande och innebär att redovisningen skall ge en god bas för 
att kunna fatta rationella beslut. Att uppnå dessa mål med redovisningen kan vara 
väldigt svårt och risken att misslyckas är stor (ibid). 
 
Redovisning kan även sägas vara ett språk vilket gör att redovisningen kan användas 
som ett kommunikationsmedel till användarna av redovisningsinformationen. Enligt 
Mellemvik et al (1988) är den avsedda funktionen hos redovisningen att den ska fungera 
som ett språk designat för att reducera osäkerhet och för att förbättra möjligheten till 
kontroll och beslutsfattande. Dock kan redovisningen ha fler funktioner än de avsedda 
(Mellemvik et al 1988). Redovisningen påverkas i stor utsträckning av vilka intentioner 
och vilket synsätt redovisaren har och detta avgör i sin tur vilken funktion 
redovisningen får i sammanhanget. För att lättare få en förståelse för vilka dessa synsätt 
är kan de beskrivas i metaforer. En ensam metafor visar bara en begränsad del av 
verkligheten och det gör att flera metaforer måste användas för att få en mer utvidgad 
innebörd av redovisningsbegreppet. (Falkman, 2000). Falkman (2000) tar även upp 
aktörernas tolkningar och deras användande av redovisningar, dessa resulterar i sin tur i 
att redovisningen kan få olika funktioner för tolkaren. 
 
De funktioner som redovisningen kan ha men som inte utgör de avsedda funktionerna 
kallar Falkman (2000) för redovisningens verkliga funktioner. Dessa beskrivs nedan 
samt i figur 3. 

3.4.1 Redovisningens verkliga funktioner:  

3.4.1.1 Som historia: 

Falkman (2000, s 163) talar om att redovisningen i sig ska skapa en trovärdig 
förteckning över ett företags transaktioner, rapportera de historiska händelserna efter 
användarens behov och göra det möjligt för intressenter att utvärdera historiska 
händelser. Att kunna blicka tillbaka med en historia är något som är viktigt för alla 
företag. Det som skett har skett och går inte att frigöra sig från, även om man ibland 
skulle vilja. Det finns en stor kraft i historien som man i största mån skall ta tillvara på 
när det gäller att hitta sina unika värderingar. Om man går tillbaka i historien finner man 
den ena positiva historien efter den andra och med hjälp av dessa kan man bidra till 
företagets unika identitet. (Löhman & Steinholtz, 2003, s 122). Funktionen som historia 
är enligt Falkman en av de traditionella funktionerna. 

3.4.1.2 Som ekonomi:  

En annan av de traditionella funktionerna med redovisningen är att den ska spegla den 
rådande ekonomiska verkligheten. Med detta menas att redovisningen skall visa hur 
företagets ekonomi ser ut och inte visa en förskönad bild av densamma. Som exempel 
skall redovisningen spegla den rådande likviditeten och hur den förhåller sig mot 
tidigare år. Företagens huvudsakliga mål är att skapa lönsamhet därmed blir det viktigt 
att kunna visa på den rådande ekonomiska situationen och funktionen blir betydelsefull. 
(Falkman, 2000, s 163). 
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3.4.1.3 Som information:  

Redovisningen är en del av informationssystemet där dess traditionella funktion är att 
bidra med information av olika slag för att kunna nå de olika målen med redovisningen 
(Falkman, 2000, s 163).  Falkman (2000, s 163) beskriver att redovisningen är en del av 
informationssystemet men att det också måste råda informationsekonomi, det vill säga 
att kostnaderna för att ta fram informationen aldrig får överstiga nyttan med 
informationen. Företag är väldigt beroende av information som de kan använda på olika 
sätt till exempel vid beslutsfattande. Informationen som används är oftast i form av 
externa dokument som till exempel årsredovisningen. Informationskravet är en effekt av 
att företag har definierat och identifierat en intresserelation och därefter tagit ett ansvar 
för relationen. (Löhman & Steinholtz, 2003, s 144). 

3.4.1.4 Som språk:  

Mellemvik et al (1988) skriver i sin artikel att redovisning kan ses som språk som har 
till syfte att underlätta kontroll- och beslutsprocessen. Inom redovisningen är språket 
relativt standardiserat vilket bidrar till förenkling av kommunikation mellan företag i 
olika länder (Bloomfield, 2008). Hayes (1983) beskriver att redovisning som 
gemensamt språk är viktigt för att undvika utdragna förhandlingar och i värsta fall 
otillfredsställande resultat på grund av att konsensus inte kan uppnås. Även om språket i 
redovisningen anses vara standardiserat kommer det uppstå tillfällen då man inte 
uppfattar redovisningen på samma sätt, detta kommer då med all sannolikhet att leda till 
diskussioner. Diskussionerna i sig behöver inte vara något negativt utan kan leda till 
något positivt. (Hayes, 1983)  

3.4.1.5 Som magi:  

Falkman (2000, s 163) liknar redovisningen som magi vid en social rit, i detta fall 
inkluderas den faktiska tekniken bakom redovisning enligt bokföringsmässiga grunder. 
Gambling (1977) talar om redovisningens funktion som magi då redovisningen används 
för att motivera och stödja ett redan fattat beslut, istället för att fatta rationella beslut 
utifrån redovisningen. Det är inte alltid sanning som speglas om magi är funktionen utan 
den bild som gör alla parter överens och att man når det mål man tänkt (Gambling, 
1977). 

3.4.1.6 Som mytologi: 

Beskrivningen av redovisningens funktion som myt skiljer sig mellan forskarna. 
Falkman (2000) beskriver funktionen myt som ”Redovisningssystem skapar en social 
resurs som används för att bevara myter om rationalitet”. Mellemvik et al (1988) ser 
myten som en ideologi, idéer eller valmöjligheter av frågor av vikt för företaget. Hayes 
(1983) däremot tycker att redovisningen som myt kan användas genom att företaget 
bygger upp en image både internt och externt om att organisation är ansvarstagande, om 
till exempel sin miljöpåverkan och på så sätt skapa en positiv myt om företaget. Myten 
förebygger ifrågasättande av metoder och procedurer och leder till att man tar de för 
givna utan att stödja sig på fakta (Hayes, 1983). 

3.4.1.7 Som politik: 

Redovisning används av dem som har makt i samhället, ofta som ett medel för att 
bevara eller förstärka den makten (Tinker, 1991). På det viset menar Tinker (1991) att 
redovisningen användas som politik, redovisning blir ett instrument som medel i politik 
och maktspel, detta maktspel påverkar redovisningen. Ser man redovisningens funktion 
som politik kan detta leda till att den används till att behålla sin position, man visar 
endast de delar som stödjer ens åsikter eller position mest (Tinker, 1991) 
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3.4.1.8 Som retorik: 

Redovisning som retorik handlar om att övertyga andra om sin överlägsenhet av något 
framför något annat. Detta gör man oftast genom att argumentera för sin sak genom 
redovisningen. Informationen som finns i redovisningen är värdeladdad och används för 
att visa på olika argument som gäller den ekonomiska verkligheten (Falkman, 2000). 
Som exempel kan retorik användas för att argumentera för att få mer resurser till sin 
verksamhet (ibid). 

3.4.1.9 Som karta: 

Mellemvik et al (1988) och Hayes (1983) har beskrivit redovisningens funktion som 
karta. Hayes menar att genom företagets redovisning beskriver man dess ansvarsområde 
och definierar företagets gränser mot omgivningen. Det handlar även om att upprätta en 
klar bild av företagets förbättringar genom processer i och omkring företaget (Hayes, 
1983). Mellemvik et al (1988) uttrycker redovisningen som karta på det sätt att den 
skiljer företaget från andra, visar vad den består av och vad den ansvarar för. 
Hållbarhetsredovisning kan hjälpa till att identifiera vilken miljöpåverkan som ska 
tillskrivas vilken enhet, att särskilja var ansvaret ligger, därmed kan 
hållbarhetsredovisningen hjälpa till med mer än bara miljöförbättringar men dessutom 
användas som karta (Letmathe & Doost, 2000). 

3.4.1.10 Som legitimering: 

Mellemvik et al (1988) menar att ett företags redovisning kan vara ett viktigt sätt för 
företaget att legitimera sig på. Detta gör det lättare att skapa förtroende hos sina 
intressenter. Mellemvik et al (1988) menar därmed att redovisningsrapporten ska spegla 
och visa företagets handlingar och därmed medföra att man får legitimitet från 
intressenterna. Författarna hävdar därmed att den viktigaste funktionen är att stödja 
legitimeringsprocessen.  

3.4.1.11 Som experiment: 

Hayes (1983) skriver i sin artikel att redovisningen även kan användas som experiment 
där företag utifrån redovisningen kan utföra exempelvis: budgetar, investeringskalkyler 
och prognoser inför framtiden för att räkna på olika scenarion som kan förekomma för 
organisationen (Hayes, 1983). Tanken med att experimentera med hjälp av 
redovisningen är att man kan hjälpa till att minska osäkerheten vid beslut vilket också är 
redovisningens avsedda funktion (Hayes, 1983)  
 

 
 

Figur 3: Egen sammanfattande figur över redovisningens verkliga funktioner 
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4 KUNDER & LEVERANTÖRER TILL GRUNDNÄS 
I kapitel fyra presenterar vi det empiriska resultat av vår undersökning. Vi redogör för 
vart och ett av intressenterna separat, där vi inleder med en presentation av varje 

intressent och efter det presenterar vi resultatet av intervjuerna. 

4.1 Tärna Vilt AB 
Tärna Vilt AB består av två olika verksamheter. Den ena verksamheten är rökeriet där 
de röker, gravar och förvarar bl.a. renkött. Verksamheten bedriver även en del älgslakt 
och fågelhantering. Förutom ren är fisk en av de större produkterna. Den andra delen av 
verksamheten är Tärna Vilt som destination. På destinationen finns en butik, restaurang 
samt en husvagnscamping med 70 platser. Stugor finns även till uthyrning om så 
önskas. Vi har pratat med Anna Brunned som ansvarar för marknadsföring och 
produktion på Tärna Vilt. I hennes arbete ligger vikten på försäljning och 
affärskontakter med intressenter till företaget.  
 
Tärna Vilt är kund till Grundnäs och deras affärsrelation består i att Tärna Vilt köper ren 
och älgkött av Grundnäs. Tärna Vilt är väldigt beroende av leveranser av renkött från 
Grundnäs eftersom det finns få andra leverantörer. Man är beroende av att ha en god 
relation till leverantörerna för att säkerställa inleverans av råvaror, eftersom brist på kött 
är något som i sin tur drabbar kunderna. Relationen med Grundnäs försöker Tärna Vilt 
hålla på så god fot som möjligt. För att långsiktigt säkerställa in- och utleveranser så 
poängterar Brunned vikten av goda och långvariga affärsrelationer med både kunder 
och leverantörer. Brunned berättar att de försöker uppnå långvariga affärsrelationer 
genom att så ofta de kan åka ut och hälsa på både kunder och leverantörer. Brunned 
nämner att de inte ställer några speciella krav i sina affärsrelationer med vare sig kunder 
eller leverantörer. I kundrelationen så är givetvis betalningsförmågan en viktig del men 
inte något de undersöker i någon större omfattning innan de inleder handel med en ny 
kund. På leverantörssidan medger Brunned att rutinerna för kontroll av leverantörer är 
bristfällig eftersom fokus ligger på priser och leveransmöjligheter från leverantören. 
Slutligen berättar Brunned för att få bli kund eller leverantör till Tärna Vilt behöver inte 
några särskilda kriterier uppfyllas. Samt att det idag inte skrivs några långvariga 
kontrakt trots önskemålet om långvariga affärsrelationer. I Tärna Vilts affärsrelation 
med Grundnäs pekar Brunned än en gång på vikten av Grundnäs existens för dem, där 
framgång för Grundnäs även möjliggör framgång för Tärna Vilt. Brunned talar om att 
det som drabbar deras leverantör också i slutändan drabbar Tärna Vilt. När det gäller 
Tärna Vilts kunskaper om Grundnäs situation berättar Brunned om att chefen på 
företaget är den som tar del av Grundnäs olika affärsredovisningar för olika ändamål. 
Hon tror även att han läser redovisningar av företagsintresse i form av att det kan finnas 
någon information som de kan använda till sitt eget beslutsfattande.  Hon fortsätter och 
menar på att det är självklart att de ständigt följer utvecklingen för Grundnäs och tar del 
av deras löpande externa information, men påpekar samtidigt att Grundnäs i dagsläget 
inte har så mycket information som Tärna Vilt kan ta del av. Hon uttrycker känslan av 
att de allt för ofta bara får ta del av positiv information, medan tyvärr negativ 
information förmodligen hålls dold för dem.  
 
Miljöfrågor är något som Tärna Vilt inte arbetar aktivt med. De försöker på vissa 
områden att tänka ekologiskt och i så stor utsträckning som möjligt välja ekologiska 
produkter. Brunned berättar att på grund av att de inte själva arbetar aktivt med något 
miljöarbete kan de inte heller ställa det kravet på någon leverantör. Givetvis så vill de 
att deras leverantörer ska värna om miljön genom att genomföra transporter och bedriva 
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produktion på ett sätt som inte är skadligt för miljön. Hon ser i dagsläget inte att frågan 
verkar vara av vikt för kunderna. Dock, om deras kunder skulle bli mer intresserade av 
att köttets framställning inte skadar miljön så är det något som de verkligen behöver ta i 
beaktning.  Eget miljöarbete och krav på leverantörerna måste öka om krav börjar 
ställas på Tärna Vilt. Som tidigare nämnts har Tärna Vilt inte så många leverantörer 
men Brunned menar att det är självklart att de skulle välja en leverantör som jobbar med 
hållbarhetsarbete och har en hållbarhetsredovisning. P.g.a. bristen på konkurrens mellan 
leverantörerna är det inte något de lägger stort fokus på även om intresset finns. Det är 
andra faktorer som går före och behovet av att få tag i tillräckligt med råvaror går i 
första hand.  
 
Skulle kravet komma från kunderna så berättar Brunned att de självklart kan börja sälja 
kött som de garanterar har tagits fram på ett miljökorrekt sätt. Brunned lägger till att 
man dock inte kan profilera sig allt för mycket för då finns risken att råvarorna inte 
kommer att räcka till. Om Grundnäs skulle upprätta en hållbarhetsredovisning så skulle 
det enligt Brunned ge möjlighet att skriva kontrakt som båda parter har nytta av. Hon 
ser hållbarhetsredovisning som något positivt för att kunna skapa en långvarig relation. 
Hon fortsätter med att de skulle vara klart intresserade av att läsa en 
hållbarhetsredovisning från Grundnäs och att det vore intressant att se hur de arbetar 
med de frågorna. Utifrån detta kan Tärna Vilt sedan ställa krav och se hur de själva kan 
nyttja informationen rörande hållbarhetsarbetet. Hon uttrycker att den ekonomiska delen 
möjligtvis skulle vara den intressantaste aspekten men även att den miljömässiga skulle 
vara den som de själva skulle ta mest del av. Med det menar hon att har man 
leverantörer som kan visa på en hållbarhetsredovisning så kan man i sitt eget företag 
börja se över hur man kan använda sig av samma sak, något som senare gynnar kunden. 
Slutligen tycker hon att det är svårt i den här branschen att starta något nytt som 
hållbarhetsarbete eller hållbarhetsredovisning om det inte finns någon leverantör som 
kan leverera till de förutsättningarna. Hon avslutar med att säga att hon hoppas att alla 
tänker på ett hållbart sätt och att hållbarhetsredovisningar i framtiden ses som en 
självklarhet. 

4.2 Arjeplog Vilt AB 
Arjeplog Vilt AB bedriver en viltbutik som har en bas av ren och älgkött. De har 
ytterligare några mer exotiska produkter i form av vildsvin, hare, m.m. I butiken säljer 
de även souvenirer. Vi har talat med Jonny Johanson som är VD på Arjeplog Vilt. 
Förutom posten som VD sköter han kontakterna med kunder och leverantörer samt även 
inköp och försäljning.  
 
Arjeplog Vilt är en av Grundnäs kunder och köper all typ av kött från dem. Grundnäs är 
deras i särklass största och viktigaste leverantör och har valts på grund av deras kvalité. 
Johansson lägger stor vikt på affärsrelationerna och tycker att personkemin är väldigt 
viktig för att få en fungerande affärsrelation. Han besöker gärna företag för att träffa 
dem öga mot öga innan han inleder någon affärsrelation. Han ställer sedan ganska höga 
krav på sina leverantörer, där kvalitén prioriteras och han kräver att köttets kvalité skall 
vara av högsta klass. Därför är det väldigt viktigt att leverantörernas verksamhet också 
håller hög kvalité på alla områden så han kan garantera sina kunder detsamma. I arbetet 
med att få långvariga relationer så kan han gärna göra lite extra. Ex. pratas vid över en 
lunch är det minsta man kan göra tycker Johansson och det behöver inte nödvändigtvis 
innebära att man pratar om affärer utan om annat för att underhålla relationen. I nuläget 
skriver de inga kontrakt. Han menar på att i denna bransch är det lite annorlunda med 
tanke på att de handlar med ren och älg. Inför nästa säsong verkar det som att det ska bli 
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en del förändringar och då är det inte otroligt att man kanske kommer måsta upprätta 
kontrakt. Vad som kommer att ändras kan han inte riktigt svara på men att det kommer 
bli förändringar är klart. 
 
När det gäller hur de tar del av extern information från Grundnäs berättar Johansson att 
som det är idag blir han nerkallad till Grundnäs. Där går de igenom årsredovisningar 
samt andra viktiga dokument och på så sätt får han den information han behöver. Han 
berättar också att de i vanliga fall har nästan daglig kontakt med varandra där han 
känner att han blir väl underrättad och informerad. 
 
Information som är väldigt viktig för Johansson, så att inget drastiskt händer, är 
information inför nya säsonger, hur Grundnäs har planerat för att säkra deras 
inleveranser och information rörande Grundnäs köp av råvaran ren. Om till exempel 
Grundnäs börjar tappa samebyar så kommer inleveransen av ren att minska och detta 
skulle i sin tur påverka Arjeplog Vilt kraftigt. Därför lägger de stor vikt vid att bli 
underrättade på ett tidigt stadium om hur situationen av inleveranser ser ut samt att 
Grundnäs vid ett tidigt stadium säkerställer sina inleveranser vilket underlättar 
planeringen för Arjeplog Vilt.  
 
Johansson menar på att i hans företag så har de inte så mycket som påverkar den yttre 
miljön och han syftar då främst på vanligt hushållsavfall. Han berättar att de jobbar 
mycket på att ta hand om sitt avfall och återvinna det. Arjeplog Vilt upprättar ingen 
miljörapport men i sin HACCP plan finns det nedskrivet vad som gäller inom deras 
företag och där står det hur företaget ska hantera produkter för att inte skada miljön. 
Johansson talar gott om Grundnäs miljöarbete. Han berättar om ett exempel där 
Grundnäs har etablerat kontakt med fodertillverkaren Doggy som innebär att de 
levererar alla inre organ från renslaktningen till Doggy, som i sin tur använder sig av det 
i sin produktion. Detta tycker Johansson är väldigt positivt, d.v.s. att avfallet 
återanvänds effektivt. Johansson fortsätter att berätta att han vet att Grundnäs jobbar för 
en långsiktig hållbarhet och att de dokumenterar allting men tycker det skulle var bra 
om de kunde visa i en hållbarhetsredovisning, att de jobbar på ett långsiktigt sätt och tar 
hand om resurserna så de kommer att finnas kvar i framtiden. Han tycker det ger en 
trygghet att veta att Grundnäs inte kommer att försvinna under de närmaste åren, samt 
behandlar miljön hållbart. Han trycker också på det faktum att han verkligen skulle del 
av en hållbarhetsredovisning om de upprättade en sådan. Han tycker alla delar i en 
hållbarhetsredovisning är väldigt viktiga och de gäller att alla delar fungerar på ett bra 
sätt för att det ska fungera på ett hållbart sätt. 

4.3 Åke P Fågel & Vilt AB 
Åke P Fågel & Vilt AB är ett familjeföretag som grundades 1985. De är kund till 
Grundnäs och köper in ren och älg från dem. Företaget bedriver ett slakteri där de i 
huvudsak slaktar hjort och vildsvin. En annan stor del av verksamheten består av 
försäljning av fågel. Företaget ligger i Malmö och har i dagsläget ett 20-tal anställda. Vi 
har talat med Stefan Persson som är en av ägarna. Han har varierande arbetsuppgifter 
och sköter den mesta kontakten med kunder och leverantörer.  
 
Det som är viktigt för Åke P Fågel & Vilt innan de inleder en affärsrelation är att de vill 
känna att man har ett gott förtroende för den andra parten. Persson menar att det givetvis 
är viktigt att undersöka så att företaget har en god betalningsförmåga. En annan sak som 
de kontrollerar noga är livsmedelshanteringen hos den andra parten för att kunna säkra 
en god kvalité på de produkter som de köper in. Bakgrunden hos företaget är också 
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något de kontrollerar. Främst då den ekonomiska biten för att se så att de inte haft 
problem med ekonomin och p.g.a. det kan få problem med betalningsförmågan. De vill 
inte inleda en affär med någon som har dåliga ekonomiska siffror. Persson berättar att 
relationen till Grundnäs är mycket god och alltid varit det. 
 
I deras arbete med kundrelationer menar Persson att de kontinuerligt försöker bygga upp 
ett förtroende inför kunderna. Det kan vara genom personlig kontakt och även genom att 
via dokument visa att de är ett bra företag som man kan lita på. Åke P Fågel & Vilt 
skriver kontrakt med vissa kunder men i dagsläget har de inget kontrakt med Grundnäs 
utan det bygger på muntliga överenskommelser.  
 
Persson menar att de försöker så gott det går att ta del av den externa information som 
Grundnäs ger ut. Det kan vara i form av årsrapporter, hemsida, m.m. Siffrorna är det de 
främst tittar på för att se om företaget är stabilt. 
 
Företaget Åke P Fågel & Vilt jobbar kontinuerligt med miljöfrågor då verksamheten 
består av vilt som handlar mycket om miljön, det allmänt ekologiska och dylikt. Sen får 
man även titta på andra aspekter som finns runt omkring. Vi försöker också minska våra 
utsläpp. Persson berättar att eftersom de är verksamma så långt ifrån Grundnäs har han 
ingen uppfattning om hur deras miljöarbete ser ut idag.  
 
Enligt Persson skulle det vara positivt om Grundnäs upprättade en 
hållbarhetsredovisning då de mer lättillgängligt skulle kunna ta del av Grundnäs 
miljötänk och även de andra aspekterna som finns i en hållbarhetsredovisning. Det 
skulle ge en bättre trygghet enligt Persson då de lättare skulle kunna se var Grundnäs 
står. Han uttrycker tydligt att han skulle ta del av en sådan rapport. Alla delarna i en 
hållbarhetsredovisning tycker han är viktiga och intressanta och måste fungera ihop för 
att ett företag skall fungera på ett bra sätt.  

4.4 Malå sameby 
Malå sameby bedriver renskötsel. Malå sameby har tidigare varit delägare av Grundnäs 
men när det blev försäljning av Grundnäs (2009) såldes alla aktier till Polarica AB. Vi 
har talat med Jonas Larsson VD och renskötare. 
 
Malå sameby är leverantör av renar till Grundnäs. Malå sameby har inte några större 
valmöjligheter till andra kunder än Grundnäs och Larsson medger att i valet av 
affärsrelationer så är de väldigt styrda och kan bara välja av de få slakterier som finns 
tillgängliga. Vid inledandet av affärsrelationer tänker Larsson inte så mycket på krav 
och vad som kan vara viktigt. Det mesta sker spontant och det ska finnas personkemi 
mellan parterna och det ska kännas rätt. Han tycker att man helst ska ha samma tankar 
och mål för att affärsrelationen ska fungera. Eftersom försäljningen av Grundnäs 
nyligen skett har Malå sameby inte hunnit skriva några nya kontrakt med Grundnäs men 
planerar nya kontrakt när alla detaljer är avklarade. Malå sameby brukar ta del av den 
information som ges från Grundnäs i form av årsredovisningar och andra dokument. 
Detta för att säkerställa att man i framtiden kan fortsätta att ha en bra affärsrelation. 
Förutom den externa informationen är det mycket personlig kontakt mellan parterna. 
Larsson ser det som en säkerhet för dem att löpande få veta hur företaget går eftersom 
de levererar mycket ren till Grundnäs.  
 
De upprättar ingen miljörapport men de försöker hela tiden tänka på miljön då det är 
väldigt viktigt för deras verksamhet att miljön är i bra skick. De tänker på transporterna 
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för att inte miljön ska ta för stor skada. Larsson hävdar att det skulle vara väldigt bra om 
Grundnäs skulle upprätta en hållbarhetsredovisning. I denna bransch menar han att det 
är väldigt viktigt att kunna visa att processerna i framställningen av renkött har gått till 
på rätt sätt, eftersom det annars skulle kunna bli ett väldigt liv om det visade sig att 
köttet inte håller vad det lovar. Står det skrivet att det är framtaget på ett visst sätt så ska 
det också vara framtaget på det sättet påpekar Larsson. För näringen är det väldigt 
viktigt att man värnar om miljön på alla sätt och vis. Han fortsätter med att säga att det 
skulle vara väldigt intressant att ta del av en hållbarhetsredovisning från Grundnäs, både 
för Malå samebys skull och för Grundnäs egna skull. Larsson tycker att han skulle 
känna en större trygghet i att verksamheten kommer att fortsätta att drivas och han 
skulle även kunna planera sin verksamhet med hjälp av en hållbarhetsredovisning 
utformad av Grundnäs. Alla delarna i en hållbarhetsredovisning är viktiga enligt 
Larsson men han tycker att miljöaspekterna skulle vara av störst vikt för Malå sameby, 
både för att veta att köttet blir omhändertaget på det sätt som det är tänkt och även för 
att de själva bedriver en verksamhet där de befinner sig ute i naturen nästan hela 
dagarna. 

4.5 Erik Söderlund Skog och Vilt AB  
Erik Söderlund Skog och Vilt i Lycksele AB är ett slakteri där de slaktar i huvudsak älg. 
På Söderlunds Vilt har vi talat med Erik Söderlund som är VD samt samordnare.  Han 
sköter alla kontakter med deras kunder och leverantörer.  
 
Söderlunds Vilt är leverantörer av älg till Grundnäs och hjälper även till med renhorn, 
transporter, m.m. Söderlund berättar om vad han tycker är viktigt i en affärsrelation. 
Han menar att de tittar mycket på vilken strategi kunden har. De lägger stor vikt på 
personkemin och att det finns kapital i företaget. Den ekonomiska delen tar de hjälp av 
extern information som till exempel årsredovisningar. Han fortsätter med vad i en 
affärsrelation som är viktigt och där menar han att ärlighet mellan parterna är väldigt 
nödvändigt samt att man hjälper varandra i så stor utsträckning som möjligt. Han 
uttrycker - ”Inget mörker, det ska vara öppna kort mellan varandra”. Söderlunds Vilt 
skriver inte kontrakt med sina kunder längre utan Söderlund säger att affärsrelationerna 
bygger på muntliga överenskommelser. Han tycker det är värt lika mycket att ha 
muntliga kontrakt som skriftliga och han liter mycket på de kunder som han arbetar 
med. Han tycker som sagt att det är viktigt att ge och ta i en affärsrelation och att några 
direkta kriterier inte finns för en affärsrelation. Han menar att Fredrik (VD på 
Grundnäs) har en bra filosofi i att alla inblandade i relationen ska tjäna pengar. En 
affärsrelation funkar inte om en ska livnära sig på den andres bekostnad.  
 
Söderlunds Vilt arbetar kontinuerligt med alla typer av miljöfrågor och försöker få in 
det i deras lönsamhetstänkande. Miljöfrågan ska inte bara ses som en kostnad. 
Söderlund säger att de försöker att vända alla aspekter i deras miljöarbete till fördelar 
för dem. Genom att inte göra några onödiga transporter och försöka maximera antalet 
djur på varje transport kan de bidra till förbättrad miljö samt minskade kostnader. 
Söderlund berättar att de inte upprättar någon specifik miljörapport utan har den 
informationen internt för egen kontroll. De har hittills inte satsat några pengar på att 
skapa en miljörapport.  
 
Söderlund berättar att han tror att Grundnäs arbetar med ett miljötänk och att de tänker 
på ett hållbart sätt men att en hållbarhetsredovisning verkligen skulle vara ett bra kvitto 
på att de verkligen gör det. Han menar att de båda parterna idag hjälps åt med miljön för 
att den ska vara så bra som möjligt och att den ska vara hållbar. När det gäller 
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hållbarhetsredovisningens olika delar tycker han att de är lika viktiga, att de tre är 
viktiga grundstenar som kontinuerligt måste arbetas med för att man ska kunna ha ett 
fungerande företag. Söderlund beskriver att det är viktigt att alla inblandade parter 
samarbetar på alla olika plan så det inte uppstår något som man inte hade väntat sig. 

4.6 Renprodukter i Västerbotten AB 
Renprodukter i Västerbotten AB är leverantörer till Grundnäs och är ett slaktbolag som 
startades för ca 15 år sedan. Vi har talat med Göran Jonsson som tidigare varit VD i 
bolaget men de senaste åren har han suttit som styrelseledamot.  
 
Grundnäs är som sagt kund hos Renprodukter i Västerbotten och de har en bra relation 
som grundas mycket på bra personkännedom. Jonsson förtydligar att han tycker att det 
som är viktigt innan man inleder en affärsrelation är just personkemin, att man känner 
att man har förtroende för den andra parten. Givetvis är det också viktigt att ha koll på 
den andre partens ekonomiska ställning, säkerhet och att de har den betalningsförmåga 
som krävs. Ytterligare kontrollerar man att företaget är solvent och att de inte har några 
anmärkningar. Jonsson fortsätter med att det är väsentligt att man har personlig 
kännedom om de man har och göra med så att de har ett rent förflutet och att de inte 
finns med på några spärrlistor eller har betalningsanmärkningar. De försöker i största 
mån att hålla en god kontakt med sina kunder för att värna om affärsrelationen. Att 
träffas öga mot öga är viktigt för att kunna få en bra relation och för att kunna bygga 
upp ett förtroende för varandra. 
 
Alla kontrakt sker muntligt så de har inga skriftliga kontrakt med sina kunder i dag. De 
har inte så många kunder utan satsar mer på att få större kunder. Ett kriterium som alltid 
har funnits när de inleder en affärsrelation är att kundens alla utestående fakturor skall 
vara betalda innan denne har möjlighet att göra något nytt köp. Renprodukter i 
Västerbotten läser och tar del av Grundnäs årsrapporter där lönsamhet och kassaflöde är 
de bitar som de främst inriktar sig på för att säkerställa att de har betalningsförmåga.  
 
Miljöfrågan är något som finns med som en parameter vid varje beslut som tas men de 
har inga påverkningsbara faktorer som de sätter upp som kriterium vid leverans m.m. 
Någon miljörapport upprättar de inte. Hur Grundnäs påverkar miljön uppger Jonsson att 
de inte lägger någon större vikt vid men givetvis ser de helst att Grundnäs inte skadar 
miljön på något sätt. Jonsson talar om att en framtida hållbarhetsredovisning från 
Grundnäs skulle kunna få en positiv effekt på deras affärsrelation. Han menar att det 
skulle få betydelse på grund av att den produkt som de levererar till Grundnäs är en del 
av kedjan som i slutändan når konsumenterna och att han är mån om att slutprodukten 
ska få en bra profil även gällande miljöpåverkan och de övriga aspekterna. En 
hållbarhetsredovisning skulle vara mycket bra att kunna visas upp för att styrka 
profileringen på slutprodukten och att det i slutändan skulle gagna de bägge parterna. 
Gällande vad han anser som den viktigaste delen i en hållbarhetsredovisning så säger 
han att det är kronor och ören som räknas i slutändan så den ekonomiska biten ligger 
mer i fokus även om de andra aspekterna är något som man hela tiden behöver ta i 
beaktning vid till exempel olika beslutssituationer. Han avslutar med att han mycket 
gärna skulle ta del av den information som finns i en hållbarhetsredovisning gällande 
Grundnäs. 
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5 ANALYS OCH SLUTSATSER 
I kapitel fem analyseras empirin där funktioner identifieras, vilket följs av 

sammanfattande slutsatser och en avslutande diskussion. 

5.1 Hållbarhetsredovisningens funktioner 

5.1.1 Leverantörer 
Bland leverantörerna visade sig den språkliga funktionen vara en av de mest 
förekommande och tydligaste identifierbara funktionen då alla tre leverantörerna 
hävdade att de skulle använda hållbarhetsredovisningen som en kommunikationsväg. En 
indikation på att detta stämmer är det uttalande som Söderlund på Söderlunds Vilt gör. 
Han säger att en hållbarhetsredovisning skulle vara ett bra sätt att få information rörande 
hållbarhetsarbetet genom och att den skulle användas på samma sätt som dagens 
årsredovisningar. En annan faktor som tyder på detta är det Jonsson på Renprodukter i 
Västerbotten säger. Han hävdar att en hållbarhetsredovisning ska kunna förmedla 
produkternas miljöprofil, vilket också är något han vill att Grundnäs ska göra. Därmed 
kommer hållbarhetsredovisningen användas som ett språk för att förmedla produktens 
profil. Detta stärker identifieringen av den språkliga funktionen. Studien visar att 
funktionen språk är tydligt förekommande och av vikt för leverantörerna. 
 
Förutom språk var det de traditionella funktionerna, information, historia och ekonomi 
som tydligast kunde identifieras i hållbarhetsredovisningen bland leverantörerna. Alla 
leverantörerna visade på att de idag använder redovisningen för att ta till sig viktig 
information. Alla tre leverantörerna hävdade att de även vill ta del av Grundnäs 
hållbarhetsarbete och vill ha den informationen från en hållbarhetsredovisning. Studien 
visar tydligt att man kan tillskriva hållbarhetsredovisningen funktionen information. 
 
Alla tre leverantörerna tryckte på att ekonomisk information var av yttersta vikt men att 
även miljö och social information var av stor vikt. Ett exempel där vi kan utläsa detta är 
i det uttalande som Jonsson på Renprodukter i Västerbotten gör. Han anser att den 
viktigaste delen i hållbarhetsredovisning i slutändan ändå är kronor och ören samt att 
han anser den ekonomiska delen i hållbarhetsredovisningen är den viktigaste. Hos de 
andra två leverantörerna, Malå sameby och Söderlunds Vilt, kunde man tolka att den 
ekonomiska funktionen i huvudsak består i att de idag tar del av årsredovisningar och 
skulle göra detsamma från en hållbarhetsredovisning. Även funktionen ekonomi anses 
vara tydlig bland leverantörerna. 
 
Den sista av de traditionella funktionerna var hållbarhetsredovisningen som historia där 
exempelvis Söderlund på Söderlunds Vilt säger att de fattar beslut utifrån historisk 
information i årsredovisningar samt att han skulle vilja ha ett kvitto på historiskt utförda 
hållbarhetsarbeten från Grundnäs. Bland de andra två leverantörerna blev funktionen 
historia inte lika tydlig men existerar i den formen att de skulle ta del av 
hållbarhetsredovisning och gör även så idag med årsredovisning. Funktionen historia 
anses föreligga om än vagare än de andra två traditionella funktionerna. 
 
Gentemot leverantörer framstår hållbarhetsredovisningen som en legitimerande funktion 
om än vagt på grund av maktbalansen mellan Grundnäs och leverantörerna. Både Malå 
sameby och Söderlunds Vilt ställer inga särskilda krav på Grundnäs och de är båda 
väldigt beroende av Grundnäs som kund. Det leder till att det inte är en 
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hållbarhetsredovisning från Grundnäs som avgör handel mellan parterna och legitimerar 
Grundnäs. Det är leverantörernas starka behov att få sälja till kund som är en starkare 
faktor i deras affärsrelation till Grundnäs. Detta innebär att Grundnäs skulle få bedriva 
handel med de två även utan en hållbarhetsredovisning. Men om kraven, intresset och 
maktbalansen skiftar, kan funktionen legitimitet för hållbarhetsredovisning öka. 
Hållbarhetsredovisningen skulle ge mervärde och öka legitimiteten för Grundnäs så vi 
anser att funktionen legitimitet föreligger om än svag. Hos leverantören Renprodukter i 
Västerbotten ser fallet lite annorlunda ut då de visar på att intresset är stort för att deras 
produkter ska få en bra profil och image. De vill således att Grundnäs ska 
hållbarhetsredovisa för att stärka produktens profil, som i sin tur skulle leda till en stärkt 
affärsrelation mellan parterna. I Renprodukter i Västerbotten:s fall tycker vi att 
funktionen legitimitet är starkare än i de två andra leverantörernas fall. Ett exempel är 
där Renprodukter i Västerbotten visar på hur stort deras intresse är att deras produkt ska 
få en bra profil och att de vill att Grundnäs ska hållbarhetsredovisa för att stärka denna 
profil och deras relation. I det fallet tycker vi att funktionen legitimitet är starkare än i 
de två andra leverantörernas fall. Sammanfattningsvis ser vi att funktionen legitimitet 
existerar men får ingen större effekt. 
 
Gentemot leverantörerna kunde vi bara i ett fåtal fall skönja funktionerna myt och 
experiment. Där funktionen myt vagt går identifiera hos Söderlund på Söderlunds Vilt 
är där han berättar att han litar väldigt mycket på sina affärspartners och tror mycket på 
Grundnäs filosofi samt att han tror att Grundnäs arbetar med ett miljötänk samt att de 
tänker på ett hållbart sätt. Att funktionen myt existerar till en viss del visas av att en 
image har byggts upp och skulle kunna upprätthållas med en hållbarhetsredovisning 
som kan stärka relationen med Söderlunds Vilt. Bland de andra två leverantörerna gick 
inte funktionen myt att identifiera. En ganska tydlig förekomst av funktionen 
experiment förelåg hos Malå Sameby där Larsson säger att hållbarhetsredovisning 
skulle leda till ökad trygghet inför framtiden och som skulle bidra till planering och 
budgetering för deras verksamhet. Samtliga leverantörer visade i viss mån att beslut 
skulle tas utifrån en hållbarhetsredovisning men endast hos Malå Sameby visades det 
tydligt att experiment skulle kunna användas som funktion i en hållbarhetsredovisning. 
 
Sammanfattningsvis identifierades funktionerna språk, information, historia, ekonomi, 
legitimering, myt och experiment. Gentemot leverantörer framstår 
hållbarhetsredovisningen i främsta hand som en traditionell och språklig funktion. 
Medan funktionerna magi, politik, retorik och karta inte kunde identifieras som 
funktioner i hållbarhetsredovisning för Grundnäs gentemot sina leverantörer. 

5.1.2 Kunder 
Hållbarhetsredovisningens funktion som språk var väldigt tydlig bland alla tre 
kunderna, där exempelvis Persson på Åke P Fågel & Vilt saknar kommunikationsmedel 
för Grundnäs miljö och hållbarhetsarbete och där hållbarhetsredovisning efterfrågas 
som ett bra kommunikationsmedel för denna information. Både för Johansson på 
Arjeplog Vilt och Brunned på Tärna Vilt föreligger intresset och viljan att ta del av en 
hållbarhetsredovisning och läsa denna för att tillskansa sig information rörande 
Grundnäs hållbarhetsarbete. Hållbarhetsredovisningen skulle bli ett bra affärsspråk för 
att stärka relationer som leder till längre samarbeten och kontraktsskrivning. Arjeplog 
Vilt har dock andra kommunikationsmedel som de idag prioriterar för information och 
tar idag del av miljöfrågor och prognoser från Grundnäs på andra sätt. Detta minskar 
behovet av hållbarhetsredovisningen som språk men funktionen språk går ändå tydligt 
att identifiera bland alla kunder. 
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Även bland kunderna kan de traditionella funktionerna tydligt identifieras. Den tydligast 
identifierbara funktionen av de traditionella är funktionen information, där alla tre 
kunderna tydligt uttrycker behovet och efterfrågan om hållbarhetsinformation via en 
hållbarhetsredovisning. Ett exempel är det som Johanson på Arjeplog Vilt visar på, 
nämligen att de har stort behov av information rörande Grundnäs leveransmöjligheter av 
renar och att de efterfrågar prognoser, information rörande Grundnäs planering för 
hållbar utveckling samt att de vill ha det i en hållbarhetsredovisning. 
 
Hållbarhetsredovisningens funktion som ekonomi var tydligast hos Persson på Åke P 
Fågel & Vilt. Persson pratade om vikten av affärspartners ekonomiska ställning och att 
de lägger ner mycket resurser på att säkerställa att de gör affärer med en ekonomiskt 
stabil part. Persson menar också att han vill ta del av en hållbarhetsredovisning där de 
tre aspekterna är av lika vikt. Perssons fokus på den ekonomiska delen tydliggör för oss 
funktionen ekonomi. Hos Brunned på Tärna Vilt ansågs den ekonomiska aspekten vara 
av större vikt än de andra två. Alla tre kunderna uttryckte önskan om en 
hållbarhetsredovisning från Grundnäs. Funktionen ekonomi är därmed klart 
identifierbar bland kunderna. 
 
Bland kunderna var den traditionella funktionen historia mer otydlig att skönja en de 
andra traditionella, funktionen föreligger i alla de tre kundernas fall om än mer otydligt 
hos vissa. Tydligast är där Arjeplog Vilt och Tärna Vilt tar beslut utifrån historiska data 
och vill göra detsamma från en hållbarhetsredovisning. Hos Åke P Fågel & Vilt uttrycks 
det inte lika tydligt rörande funktionen historia men vi anser den existerar på grund av 
deras uttalande om att de vill ta del av ekonomisk information, som vi anser vara 
historisk samt att de ville ta del av tidigare händelser.  
 
Hållbarhetsredovisningens funktion som legitimitet gentemot kunderna går att 
identifiera men upplevs ha låg legitimerande effekt. Alla kunderna är intresserade av en 
hållbarhetsredovisning från Grundnäs då de menar att den skulle ge dem en trygghet i 
sin verksamhet. Det skulle vara positivt för långa affärsrelationer och den skulle bidra 
till det dagliga arbetet samt ge möjlighet till en egen satsning på hållbarhetsarbete. Dock 
får funktionen en försvagad legitimerande effekt på grund av att både Tärna Vilt och 
Arjeplog Vilt är väldigt beroende av Grundnäs. Det förklaras av att de har få andra 
leverantörer och på grund av att de inte har möjlighet att ställa några krav på Grundnäs 
förutom pris och leveransmöjligheter. Grundnäs har valts för att fylla behovet av råvaror 
och för att de har bäst kvalité. I detta fall kommer en hållbarhetsredovisning inte enskilt 
att legitimera Grundnäs. Persson på Åke P Fågel & Vilt har dock en sådan mer 
betydelsefull maktposition i förhållande till Grundnäs att deras åsikt skulle kunna få en 
legitimerande effekt om de krävde hållbarhetsredovisning. Vid två tillfällen bland 
kunderna gick funktionen experiment tydligt att skönja. I dessa fall uttryckte Tärna Vilt 
och Arjeplog Vilt viljan att långsiktigt kunna planera sina egna verksamheter utifrån 
Grundnäs hållbarhetsredovisning i form av budgetar och investeringskalkyler. Grundnäs 
hållbarhetsredovisning skulle också gynna deras eget arbete inför ett beslutsfattande 
kring en egen investering i hållbarhetsredovisning. Dock gick det inte tydligt att 
identifiera funktionen experiment hos Åke P Fågel & Vilt.  
 
Gentemot kunderna kunde vi bara vid ett fall skönja funktionen retorik och det var hos 
Brunned på Tärna Vilt. Där upplevs det idag som att de endast får ta del av positiv 
information ifrån Grundnäs medan negativ information undanhålls dem. Detta tyder på 
att extern information används på sådant sätt där Grundnäs väljer vad som ska berättas 
och visas för Tärna Vilt, informationen får då en retorisk funktion. Funktionen retorik 
skulle bli tydlig i hållbarhetsredovisningen om Tärna Vilt skulle känna på samma sätt 
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ifall Grundnäs skulle använda sig av en hållbarhetsredovisning. Bland de andra två 
kunderna gick inte funktionen retorik att identifiera. 
 
Sammanfattningsvis identifierades funktionerna språk, information, ekonomi, historia, 
legitimering, experiment och retorik. Gentemot kunderna framstår 
hållbarhetsredovisningen i främsta hand som en traditionell och språklig funktion där 
språk, information samt ekonomi var de allra tydligaste funktionerna följt av historia 
som i endast ett fall var mindre tydlig än de andra. Medan funktionerna magi, mytologi, 
politik och karta inte kunde identifieras som funktioner i hållbarhetsredovisning för 
Grundnäs gentemot sina leverantörer. 

5.2 Sammanfattande slutsats 
Syftet med undersökningen var att belysa vilka funktioner som ett företags 
hållbarhetsredovisning skulle kunna innefatta gentemot dess kunder och leverantörer. 
Detta gjordes genom intervjuer med kunder och leverantörer till fallföretaget Grundnäs, 
därefter har funktioner identifierats och analyserats. 
 
Uppsatsens slutsats är att en hållbarhetsredovisning för Grundnäs gentemot kunder och 
leverantörer har funktionerna: språk, information, historia, ekonomi, legitimitet, 
experiment, mytologi och retorik. De tydligaste funktionerna för 
hållbarhetsredovisningen visade sig vara språk, information, ekonomi och historia. 
Dessa funktioner identifierades hos alla intressenter. Uppsatsen har dessutom visat att 
funktionerna: magi, politik och karta, inte tydligt går att påvisa i 
hållbarhetsredovisningen i denna situation. 

5.3 Avslutande diskussion 
Det som har framkommit i denna undersökning är att hållbarhetsredovisningens 
funktioner inte helt överstämmer med den valda teorin för redovisningens funktioner. Vi 
har genom studien insett att hållbarhetsredovisningens viktigaste funktioner vid dessa 
förutsättningar är språk, information, ekonomi och historia. Vi har kommit fram till att 
man inte behöver se de fyra som individuella funktioner, utan vi tolkar 
hållbarhetsredovisningens funktion för hållbarhetsredovisning gentemot kunder och 
leverantörer som ett språk för att förmedla de traditionella funktionerna, d.v.s. 
information, ekonomi och historia. 
 
Vi tror att våra resultat kan bero på flera faktorer där vi anser den mest påverkbara 
faktorn är vår valda situation, där företaget som valts inte har en hållbarhetsredovisning 
och där intressenterna är relativt små företag och inte har någon större erfarenhet av 
hållbarhetsredovisning. Vi har kommit fram till att intressenterna idag prioriterar 
ekonomisk information rörande Grundnäs och har som eget mål att överleva. Detta 
lämnar i sin tur liten plats åt hållbarhetsfrågor och hållbarhetsredovisning. Vår 
undersökning har visat på ett stort intresse för hållbarhetsredovisning men faktumet 
kvarstår att situationen påverkar möjligheten att identifiera alla teorins funktioner. 
Anledningen till att det blev just dessa funktioner som identifierades tror vi beror på att 
de är breda i sin beskrivning och är lätta att uppfylla. Vi har även genom detta 
undersökande arbete märkt att de fyra tydligaste funktionerna är väldigt lika och till viss 
del beroende av varandra samt även att skillnaden mellan de traditionella funktionerna 
är så liten att de nästan alltid identifierades tillsammans. Anledningen till att vissa av 
funktionerna inte gick att identifiera kan bero på komplexiteten i funktionerna samt att 
detta är funktioner som kommer ifrån teori för redovisningens funktioner och speglar 
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funktioner för den som skapar redovisningen. Detta kan då göra det svårt att applicera 
teorin på hållbarhetsredovisning och som studien visar kan det bli ännu svårare att 
applicera den på intressenter. 
 
Studien visar att funktionen legitimitet för hållbarhetsredovisningen inte är en lika 
tydlig funktion som de fyra tidigare nämnda. Dock, kunde studien visa att 
hållbarhetsredovisningen gav en svagt legitimerande effekt genom att visa upp 
Grundnäs fördelar och styrkor samt tillfredställa intressenternas behov och viljor. Den 
låga legitimerande effekten tror vi beror på att i dagsläget hade ingen av parterna den 
makt som krävs för att ställa krav på hållbarhetsredovisning av Grundnäs, därmed 
förlorar hållbarhetsredovisningen en del av sin legitimerande funktion. Vi tror 
hållbarhetsredovisningen skulle innebära möjligheter för Grundnäs som i sin tur kan 
leda till förbättrade affärsrelationer och nöjdare intressenter. Det vi tycker är intressant 
är att detta skiljer sig från den uppfattning som vi hade på förhand gällande funktioner, 
nämligen att hållbarhetsredovisningen skulle vara legitimerande. Vi tror som tidigare 
nämnts att storleken på fallföretaget och intressenterna påverkar utfallet. 
 
Sammanfattningsvis tycker vi att undersökningen visar att Grundnäs för tillfället inte 
har något brådskande behov av att införa en hållbarhetsredovisning för att kraven är så 
låga men att ett införande av densamma skulle innebära mervärde för Grundnäs. 

5.4 Förslag till fortsatt forskning 
Vårt förslag till fortsatt forskning är att man kan upprepa studien med fler och större 
företag som har mångårig erfarenhet av hållbarhetsredovisning. Detta för att öka 
resultatets generaliserbarhet. Alternativt kan man göra en uppföljning av studien när en 
hållbarhetsredovisning finns i fallföretaget för att se hur väl resultaten överenstämmer. 
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Muntliga källor 
Kontakt med Fredrik Eklund, verkställande direktör på Grundnäs AB. 2009 
 
Intervju med Anna Brunned, produktions och försäljningsansvarig på Tärna Vilt AB. 
2009-05-14, kl 10:00 
 
Intervju med Jonny Johansson, verkställande direktör på Arjeplog Vilt AB. 2009-05-18, 
kl 13:00 
 
Intervju med Stefan Persson, delägare av Åke P Fågel & Vilt AB. 2009-05-18, kl 09:00 
 
Intervju med Erik Söderlund, verkställande direktör på Erik Söderlund Skog och Vilt 
AB. 2009-05-14, kl 13:00 
 
Intervju med Jonas Larsson, egen renägare i Malå sameby. 2009-05-15, kl 09:00 
 
Intervju med Göran Jonsson, styrelseledamot i Renprodukter i Västerbotten AB. 2009-
05-15, kl 13:00 



BILAGA I 

 

BILAGA 1 - Intervjuguide 
 

1. Får vi lov att skriva ut Ert namn och företagets namn i vår uppsatts? 
 

2. Vilken position och vilka arbetsuppgifter har Ni i företaget? 
 

3. Vilken typ av verksamhet bedriver ni? 
 

4. Vad är viktigt för er hos ett företag innan ni inleder en affärsrelation? 
 

5. Hur arbetar ni med att få långvariga affärsrelationer? 
 

6. Skriver ni kontrakt med era kunder, leverantörer? 
 

7. Är längden på kontrakten viktiga för er? Vilka faktorer bestämmer detta? 
 

8. Vad är er affärsrelation till Grundnäs? 
 

9. Finns det några kriterier som Grundnäs måste uppfylla för att ha en 
affärsrelation med er? 

 
10. Tar ni del av den Grundnäs externa information? 

 
11. Vilken typ av information är viktig för er?  

 
12. Hur använder ni den informationen?  

 
13. Om Grundnäs ökade deras information om verksamheten skulle ni ta del av den 

informationen?   
 

14. Miljön är något som blir viktigare och viktigare hur ser ni på miljöfrågan? 
 

15. Arbetar ni aktivt med miljö och hållbarhetsfrågor? 
 

16. Upprättar ni en miljö eller hållbarhetsredovisning? 
 

17. Hur ser ni på Grundnäs miljöpåverkan? Är deras miljöpåverkan av vikt för er?  
 

18. Om Grundnäs visade på att de använde sina resurser på ett hållbart sätt, hur 
skulle det kunna påverka er affärsrelation med Grundnäs? 

 
19. På vilket sett skulle ni vilja ha information om Grundnäs hållbarhetsarbete? 

 
20. Skulle ni läsa och ta beslut från en hållbarhetsredovisning av Grundnäs? 

 
21. Vilken del i en hållbarhetsredovisning är ni mest intresserade av? Miljömässigt, 

ekonomiskt, socialt? 
 
 


