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SAMMANFATTNING 

Den ökade miljömedvetenheten i samhället leder till högre ställda krav på företagen och 

styrningen av hållbarhetsarbetet har kommit att bli en överlevnadsfråga för företagen. 

Hållbarhetsredovisningen är ett medel som företagen kan använda för att kommunicera 

dess hållbarhetsarbete men även ett internt styrinstrument till att utveckla 

hållbarhetsprocesser inom företaget. Det föreligger dock svårigheter med att 

implementera processer som underlättar hållbarhetsredovisningen och användningen utav 

den. Med hänsyn till dessa svårigheter fokuserar denna studie på 

hållbarhetsredovisningens betydelse för de interna processerna och hur dessa kan bidra 

till ökad hållbarhet. Vidare ämnar studien att kartlägga hur (1) Skellefteå Kraft 

kommunicerar sina hållbarhetsprocesser i hållbarhetsredovisningen samt öka förståelsen 

genom att (2) analysera på vilket sätt hållbarhetsredovisningen används som ett internt 

styrmedel för att möjliggöra hållbarhetsprocesser inom företaget. För att synliggöra 

hållbarhetsarbetet och möjliggöra att hållbarhetsprocesser utvecklas bör 

hållbarhetsredovisningen enligt vår teoretiska referensram ske i en sammanhängande 

process bestående av verksamhetens vision, struktur, aktivitet och resultat. Det empiriska 

materialet har dels samlats in genom en innehållsanalys, och dels genom intervjuer. 

Bearbetning av intervjuerna har skett med stöd av kompletterande teori om 

hållbarhetsredovisningens roll och betydelse. Studien visar att en betydande del av 

Skellefteå Kraft hållbarhetsredovisning inte sker i en sammanhängande process. Antingen 

saknas dessa sammanhängande hållbarhetsprocesser eller så existerar de, men 

kommuniceras inte i hållbarhetsredovisningen. Det resultatet tyder på är att positiva 

aspekter utgör majoriteten av vad som kommuniceras. Resultatet visar att 

hållbarhetsredovisningen till viss del används som ett internt styrmedel men det råder 

skiljaktigheter i hur den används och uppfattas på de olika avdelningarna. Om 

hållbarhetsredovisningen används som ett internt styrmedel blir således beroende på hur 

väl förankrat den är på respektive avdelning. 

 

 



ABSTRACT 

The increased environmental awareness in society leads to higher requirements on 

companies and the management of sustainability work has become a survival issue. The 

sustainability report is a tool that companies can use to communicate their sustainability 

work but also an internal control instrument to develop sustainability processes within the 

company. However, it may occur difficulties in implementing processes that facilitate the 

sustainability report and the use of it. In consideration of these difficulties, this study 

focuses on the importance of the sustainability report for the internal processes and how 

these can contribute to increased sustainability. Furthermore, the study intends to identify 

how (1) Skellefteå Kraft communicates its sustainability processes in the sustainability 

report and to increase understanding by (2) analyse the way in which the sustainability 

report is used as an internal control instrument to enable sustainability processes within 

the company. In order to make sustainability work visible and to enable that sustainability 

processes evolves, the sustainability report should, according to our theoretical frame of 

reference, be carried out in a coherent process consisting of the business's: vision, 

structure, activity and results. The empirical material has been collected through a content 

analysis, and partly through interviews. The processing of the interviews has been done 

based on additional theory that explains the role and importance of the sustainability 

report. The study shows that a significant part of Skellefteå Kraft's sustainability report is 

not carried out in a coherent process. Either these coherent processes are missing, or they 

exist, but are not communicated in the sustainability report. The result shows that positive 

aspects are the majority of what is being communicated. The results show that the 

sustainability report is used to some extent as an internal control instrument, but there are 

differences in how it is used and perceived in the different departments. If the 

sustainability report is used as an internal control instrument, will therefore depend on 

how well established it is in each department.
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1 INTRODUKTION 
I detta inledande kapitel ges en redogörelse för bakgrunden som ligger till grund för studien. 

Därefter följer den problemdiskussion som sedan mynnar ut i syftet med studien. Utifrån syftet 

presenteras sedan de forskningsfrågor som skall besvaras genom delstudie 1 och 2. 

  

1.1 Bakgrund 

Variation i klimatet har skett naturligt genom tiden men de förändringar som vi nu ser är till 

följd av människans aktiviteter. Under de senaste hundra åren har en kraftig uppvärmning 

skett vilket blir synligt i klimatets förändringar. Med den ökade temperaturen följer 

förändringar på jorden, exempel på denna förändring är avsmältning av Arktis havsis, minskat 

snötäcke på norra halvklotet, ökad temperatur i världshaven, försurning av havsvattnet 

(Naturvårdsverket, 2018). Framtiden är en gemensam utmaning för oss levande på jorden. 

Naturen visar tydliga tecken på att våra levnadsval inte kommer utan en kostnad (Persson & 

Persson, 2015). Den hållbara utvecklingen måste därför äga rum inom de ekologiska ramarna 

för att våra behov ska kunna uppfyllas i framtiden (Jagers, 2005). Enligt 

Brundtlandkommissionen 1987, är hållbar utveckling definierat som:   

 

”En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Brundtland, 1987, A/42/427).  

 

Enligt Halady och Rao (2010) har allmänhetens miljömedvetenhet snabbt utvecklats och ökat 

under de senaste åren. Klimatfrågan väcker ett stort engagemang hos allmänheten. Den ökade 

kunskapen hos media och allmänheten leder till att det blir allt högre ställda krav på företagen 

(Frostenson, 2010). Då det läggs mer fokus på dessa frågor, är det viktigt att man vid styrning 

av företaget lägger lika stort fokus på miljön, människan och samhället som på lönsamheten 

(Hart & Milstein, 2003). Företagen har blivit allt mer uppmanade att stå till svars för sin 

produktion och uppmärksamheten i massmedia har även lett till att företagens 

hållbarhetsarbete synliggörs på annat sätt än tidigare (Songini, Pistoni & Herzig, 2013). 

Hållbarhetsarbetet blir därav en överlevnadsfråga för företagen. Den hållbara utvecklingen 

påverkar till stor del företags rykte och legitimitet (Frostenson, 2010). Frostenson, Helin och 

Sandström (2015) menar att begreppet hållbarhetsredovisning beskriver redovisningen av 

social, ekonomisk och miljömässig påverkan.   

 

Hållbarhetsredovisning har blivit allt mer förekommande bland företag. KPMG:s 

undersökning om företags hållbarhetsrapportering från 2017 visar att 93 procent av världens 

250 största företag hållbarhetsredovisar (KPMG, 2017). Sedan den 1 december 2016 är det 

inte längre frivilligt för företag i Sverige av en viss storlek att hållbarhetsredovisa, utan numera 

är det ett krav. Lagändringen, som bygger på EU-direktiv, ska göra informationen om hur 

företagen arbetar med hållbarhetsfrågor mer öppen och jämförbar (Regeringen, 2016). 

 

Hållbarhetsredovisningen är en central del av företagens ansvarskommunikation och används 

som ett externt kommunikationsmedel för att nå ut med information vad företaget gör i fråga 

om miljö och socialt ansvar (Frostenson et al., 2015). Vidare beskriver författarna att 
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hållbarhetsredovisning även kan fungera som ett instrument för företags styrning av 

hållbarhetsprocesser. Domingues, Lozano, Ceulemans och Ramos (2017) instämmer och 

menar i sin studie att hållbarhetsredovisningen kan användas som ett internt verktyg och bistå 

företag till att genomföra organisatoriska förändringar mot hållbarhet.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Det råder stora utmaningar för företag då kravet samt förväntningar på 

hållbarhetsredovisningen ökar (KPMG, 2019). Frostenson, Helin och Sandström (2013) 

menar att hållbarhetsredovisningen handlar om att göra hållbarhetsarbetet synligt för 

intressenter samt att öka legitimiteten. Vidare belyser författarna att det finns en risk att 

organisationer medvetet kan välja att undvika att lyfta fram de negativa aktiviteterna och 

istället välja att redovisa de positiva. Borglund, Frostenson och Windell (2010) menar att en 

ytterligare risk är att hela sanningen inte återspeglas i redovisningen utan istället blir en 

omvandlad version av det ansvar organisationen tar som tillika sammanfaller med 

förväntningarna hos omgivningen. Ett företag kan välja att bygga upp en fasad som visar hur 

verksamheten skulle vilja uppfattas och inte hur de egentligen väljer att agera, ett fenomen 

som kallas för särkoppling (Meyer & Rowan, 1977). Om hållbarhetsredovisningen används 

som ett dokument för att synliggöra en förskönad profilering kommer det sannolikt inte leda 

till att hållbarhetsprocesser kan uppnås (Frostenson et al., 2013).   

 

Ur ett styrperspektiv handlar hållbarhetsredovisningen om hur arbetet kan kontrolleras, 

målstyras och mätas givet de hållbarhetsaspekter som organisationen anser viktiga. De är 

därför inte någon självklarhet att organisationer ser hållbarhetsredovisningen som ett 

styrinstrument. Arbetet med hållbarhetsredovisning i de interna processerna får en stor 

betydelse för kvalitén på producerade rapporter samt hur medvetenheten av hållbarhetsarbetet 

ser ut i organisationen (Frostenson et al., 2013). Nilsson och Olve (2018) menar att ett företags 

hållbarhet inte ökar av sig självt i och med upprättande av hållbarhetsredovisningen, utan det 

är användningen av den som gör företagen mer hållbara.   

 

Det blir en utmaning för företagen att skapa processer och strukturer som underlättar 

hållbarhetsredovisningen (KPMG, 2019). Även om definitionen och fördelarna av hållbarhet 

är allmänt förstådda så föreligger en svårighet vid implementeringen i praktiken (Robinson, 

2000). Arbetet med hållbar utveckling är som starkast när det är integrerat i affärsstrategin 

men det saknas ofta ramar för att integrera den hållbara utvecklingen. Det leder till gap i 

arbetet vilket förhindrar genomförandet på en organisationsnivå och därför är integration av 

styrsystem nödvändigt (Van Heel, Elkington & Fennel, 2001). Ett integrerat styrsystem ger 

strukturer för hur hållbar utveckling ska utvecklas inom varje aspekt i styrsystemet. Varje del 

i det integrerade styrsystemet bygger på en annan del av systemet, likt en sammanhängande 

process, vilket medför att systemet inte kommer att vara starkare än sin svagaste länk (Rocha, 

Searcy & Karapetrovic, 2007).  

 

Frostenson et al. (2013) menar att det finns en risk när arbetet med hållbarhetsredovisningen 

inte är integrerat i de interna processerna. Vidare menar författarna att 
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hållbarhetsredovisningen bör ske i en sammanhängande process. Författarna har därför 

identifierat fyra aspekter som bör hänga samman i en process: vision, struktur, aktivitet och 

resultat. Frostenson et al. (2015) menar att denna sammanhängande process kan visa 

hållbarhetsredovisningens gap samt hur arbetet med hållbarhetsprocesser kan utvecklas. 

 

1.3  Syfte och forskningsfråga 

Då företags arbete med hållbarhetsredovisningar skiljer sig åt har vi i denna studie valt att 

studera Skellefteå Kraft som har en tydlig miljöprofilering samt att de är en aktör som har 

möjlighet att göra stor inverkan på miljön. Syftet med denna studie är att analysera 

hållbarhetsredovisningens betydelse för de interna processerna som kan bidra till ökad 

hållbarhet. Två olika delstudier har genomförts för att uppfylla syftet med studien. Delstudie 

1 fokuserar på Skellefteå Krafts hållbarhetsredovisning och med hjälp av de fyra aspekterna 

vision, struktur, aktivitet och resultat kartläggs huruvida sammanhängande processer existerar 

eller om eventuella gap kan identifieras i hållbarhetsredovisningen. Delstudie 1 ämnar besvara 

forskningsfråga 1:  

 

- Hur kommunicerar Skellefteå Kraft sina hållbarhetsprocesser i hållbarhetsredovisningen? 

 

Resultatet från delstudie 1 verkar som underlag för genomförande av delstudie 2. I delstudie 

2 förs en dialog med Skellefteå Kraft i syfte att öka förståelsen för eventuella gap samt hur 

företaget upplever hållbarhetsprocesserna inom verksamheten. Genomförandet av denna 

delstudie avser besvara forskningsfråga 2:  

 

- På vilket sätt används hållbarhetsredovisningens som ett internt styrinstrument till att 

möjliggöra hållbarhetsprocesser inom företaget?  

 

1.4 Disposition 

Kapitel 1 - I det inledande kapitlet ges bakgrund samt problemdiskussion till studien. Utifrån 

syftet presenteras avslutningsvis två forskningsfrågor som sedan besvaras i delstudie 1 och 2.  

 

Kapitel 2 - I det andra kapitlet presenteras studiens teoretiska referensram. Det inleds med en 

beskrivning av hållbarhetsredovisning, riktlinjerna i Global reporting initiative (GRI) och 

ledningssystem. Slutligen redogörs den sammanhängande interna processen samt studiens 

analysmodell. 

 

Kapitel 3 - I det tredje kapitlet redogörs tillvägagångssättet i studien samt val av ämne. Vidare 

diskuteras den datainsamlingsmetod som använts samt en avslutande diskussion om hur 

metodproblem hanterats.    

 

Kapitel 4 - I det fjärde kapitlet presenteras delstudie 1. Inledningsvis redogörs resultatet av 

innehållsanalysen som är framtaget utifrån Skellefteå Krafts hållbarhetsredovisning. Därefter 

analyseras det framtagna materialet utifrån områdena ekonomi, miljö, arbetsmiljö, mänskliga 

rättigheter, samhälle och produktansvar.      
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Kapitel 5 - I det femte kapitlet presenteras delstudie 2. Utifrån hållbarhetsredovisning, 

ledningssystem, GRI och väsentlighetsanalys presenteras resultatet från intervjuerna. Därefter 

analyseras delstudie 2 utifrån samma struktur.  

 

Kapitel 6 - I det sjätte och avslutande kapitlet besvaras forskningsfrågorna samt syftet med 

studien. Vidare ges en avslutande diskussion samt studiens bidrag och förslag till vidare 

forskning.  
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2 TEORETISK REFERENSRAM  
Detta kapitel presenterar den teoretiska referensram som sedan skall ligga till grund för att 

tolka resultatet av studien. Den inleds med att beskriva begreppet hållbarhetsredovisning för 

att sedan redogöra riktlinjerna i GRI. Därefter förklaras det hur ledningssystem kan 

underlätta strukturering och avslutningsvis redogörs den sammanhängande interna 

processen som ska möjliggöra ett framgångsrikt hållbarhetsarbete.  

 

2.1 Hållbarhetsredovisning 

Hart och Milstein (2003) beskriver att ett hållbart företag är ett som bidrar till hållbar 

utveckling genom att leverera ekonomiska, miljömässiga och sociala fördelar, även benämnt 

triple bottom line. Begreppets utgångspunkt är utöver att fortsätta mäta ekonomiska vinster, 

även att mäta företagets inverkan på människor och miljö. Modellen erbjuder förutsättningar 

för företag att identifiera och övervaka specifika åtgärder och aktiviteter som påverkar 

ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet (Slaper & Hall, 2011). Rapportering av triple 

bottom line och rapportering av företags samhällsansvar utgör grunden i 

hållbarhetsredovisningen. I en hållbarhetsredovisning presenteras även företagens värderingar 

och styrningsmodell och visar länken mellan strategi och engagemang för en hållbar 

utveckling. Hållbarhetsredovisningen kan betraktas som ett internt styrinstrument i företagens 

arbete med att mäta, förstå och kommunicera sina ekonomiska, miljömässiga och sociala 

insatser.  Den anses vara en central plattform i företags arbete med att sätta upp mål och 

därefter hantera förändringar och barriärer på ett effektivt sätt (GRI, 2019a). 

 

Vid upprättandet av hållbarhetsredovisning väljer företag att kommunicera de områden som 

är mest relevanta för organisationens verksamhet. I och med att olika typer av verksamheter 

har varierande miljöpåverkan krävs det att organisationen identifierat vad som är väsentligt 

att rapportera för dem (Frostenson et al., 2015). Clatworthy och Jones (2003) menar att det 

finns en risk vid upprättandet av hållbarhetsredovisningar då företag tenderar att försköna 

informationen eller inte redovisa de delar som ses som negativa för företaget.    

 

Ett företags hållbarhet ökar inte av sig självt i och med upprättande av 

hållbarhetsredovisningen, utan det är användningen av den som gör företagen mer hållbara 

(Frostenson, 2010). Domingues et al. (2017) beskriver i sin studie att hållbarhetsredovisningen 

kan användas som ett internt verktyg och bistå företag till att genomföra organisatoriska 

förändringar mot hållbarhet. Vidare argumenterar de att om företag kontinuerligt redovisar 

sitt hållbarhetsarbete, kan rapporten brukas till att inledningsvis identifiera mål och dess 

barriärer, för att därefter utveckla strategier om hur de ska uppnås. Enligt GRI (2006) är det 

viktigt att hållbarhetsredovisningen utformas för att informationen ska vara tillgänglig och 

lättförståelig för intressenter. De belyser även vikten av att hållbarhetsredovisningens 

utformning ska bidra till att intressenter finner den information som de önskar att finna.  

 

Van Heel et al. (2001) menar att det ofta saknas ramar för integration av hållbar utveckling 

och poängterar att arbetet med hållbar utveckling kommer att vara som starkast när det sker 

integrerat i affärsstrategin. Azapagic (2003) menar att den hållbara utvecklingen måste 
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integreras i hela verksamheten, hållbarhetsstrategin ska integreras likt en intern organisatorisk 

process för att hållbarhetsarbetet ska fortsätta att utvecklas. För att en kontinuerlig förbättring 

av hållbarhetsarbetet ska vara möjlig och att de ska bli relevant för intressenter krävs det att 

mätning och utvärdering av resultatet är möjligt.  

 

I sin studie om hur hållbarhetsredovisningen påverkat statligt ägda företag finner Borglund et 

al. (2010) att införandet av hållbarhetsrapportering varit en tydlig bidragande orsak till ökad 

medvetenhet om hållbarhet inom företagen. Av den anledningen argumenterar de vidare att 

hållbarhetsredovisningen till viss del kan fungera som ett styrinstrument inom företag, men 

betonar att detta skulle leda till bättre och mer lönsamma affärer inte är en självklarhet. Vad 

Borglund et al. (2010) menar hållbarhetsredovisningen kan bidra med inom den interna 

styrningen är förbättrade rutiner och policys, ökad integrering och tydligare ansvarsfördelning 

av hållbarhetsfrågor. Dessutom kan företag stärka sitt eget praktiska hållbarhetsarbete genom 

användandet av GRI:s riktlinjer och indikatorer.  

    

2.2 Global reporting initiative (GRI)  

Global reporting initiative (GRI) är en icke-vinstdrivande organisation som grundades med 

syfte att vara en vägledande assistans gällande utformningen av företagens 

hållbarhetsredovisningar.  Organisationen är nätverksbaserad och erbjuder företag, 

organisationer och regeringar att ansluta sig till det globala nätverket som tillsammans, öppet 

och transparent arbetar mot det gemensamma målet om att nå en hållbar global ekonomi. Av 

världens 250 största företag redovisar 93 procent sina hållbarhetsrapporter och 74 procent av 

dessa använder GRI:s riktlinjer för att göra det (GRI, 2019b). Hedberg och von Malmborg 

(2003) påstår att GRI:s riktlinjer är de enda som accepteras på en global, internationell arena. 

 

När ett företag redovisar sitt hållbarhetsarbete efter GRI:s riktlinjer så är det upp till det 

enskilda företaget att bestämma till vilken grad det görs. Inom ramverket finns både generella 

riktlinjer och branschspecifika. Dessa struktureras i sin tur in i resultatindikatorer utifrån 

ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter. Företagen väljer ut de indikatorer som upplevs 

relevanta för sin verksamhet. De olika tillämpningsnivåerna, som visar i vilken utsträckning 

GRI:s ramverk har tillämpats i hållbarhetsrapporten är nivåerna A, B och C. Nivå A 

representerar det största antalet indikatorer som kan redovisas i en rapport och nivå C är den 

minsta (GRI, 2019c). 

 

Syftet med att följa GRI är enligt Frostenson et al. (2015) tvåfaldigt: dels att granskande 

intressenter ska kunna fatta rationella beslut baserade på hållbarhetstänkande, dels att det ska 

verka som ett instrument för att systematiskt arbeta med hållbarhet inom sin verksamhet. 

Hedberg och von Malmborg (2003) belyser i sin studie om svenska företags användning av 

GRI:s riktlinjer att de flesta organisationer som redovisat sitt hållbarhetsarbete efter GRI:s 

riktlinjer erhållit högre legitimitet, både av interna och externa intressenter. 

 

Enligt GRI (2015) är en väsentlighetsanalys ett grundkrav vid tillämpning av GRI ramverket. 

Att göra en väsentlighetsanalys innebär att man tillsammans med intressenter identifierar vilka 
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hållbarhetsfrågor som företaget bör prioritera i hållbarhetsrapporteringen. Edgley (2014) 

menar dock att väsentlighet är en otydlig definition och medför därför att osäkerhet skapas 

kring rapporteringen samt redovisningskvalitén. Väsentlighetsanalysen ses som något 

organisationer kan ”gömma sig bakom” samt att viss flexibilitet kan uppstå då tolkningen av 

begreppet kan vara olika.        

 

2.3 Ledningssystem  

Redovisningen blir ett styrmedel när hållbarhetsarbetet styrs i riktning mot de frågor som leder 

till ökad hållbarhet samt de frågor som anses som viktiga för verksamheten (Frostenson et al., 

2015). Ett begrepp som blir relevant när redovisningen används som ett styrmedel är 

ledningssystem. Edvinsson (2016, s.28) definierar ett ledningssystem som: 

 

“Ledningssystem är en struktur för att systematiskt och organiserat beskriva det arbete som 

dagligen utförs på en arbetsplats”.   

 

Man kan med hjälp av ledningssystemets strukturer organisera och strukturera det dagliga 

arbetet på arbetsplatsens olika nivåer. Ett ledningssystem har till uppgift att beskriva 

verksamhetens mål, ansvar, hur man arbetar med att nå mål, hur olika situationer ska hanteras 

samt hur man mäter målen. Den har även till uppgift att leda anställda i sitt arbete genom att 

skapa rutiner och instruktioner. En tydligare struktur hjälper de anställda att finna rätt 

information och på så sätt kunna bidra till förbättringar i organisationen (Edvinsson, 2016). 

 

ISO-standaren (International Organization for Standardization) är ett ledningssystem som kan 

användas för att visa intressenter att de uppfyller kvalitetskrav. Det finns ett flertal ISO-

standarder som har olika inriktningar och ändamål och dessa består av färdiga mallar. 

Mallarna måste anpassas efter varje organisation (Edvinsson, 2016). Frostenson et al. (2015) 

menar att den datainsamling som sker vid användning av ISO-standarderna till stor del kan 

användas som underlag i hållbarhetsredovisningen. Standarderna sätter krav på att 

organisationen dokumenterar deras processer samt att dessa efterföljs. Standarderna ger 

indikationer på att organisationen kan leva upp till en viss utlovad kvalitetsnivå. 

 

2.4 Interna processer 

Frostenson et al. (2015) har identifierat fyra centrala aspekter som hållbarhetsredovisningen 

bör innehålla, och som ska verka i en sammanhängande process för att möjliggöra ett 

framgångsrikt hållbarhetsarbete. Dessa aspekter är vision, struktur, aktiviteter och resultat. 

Frostenson et al. (2013) beskriver vidare interaktionen mellan aspekterna och att visioner 

kräver strukturer mot bakgrund av vilka aktiviteter kan utföras. Resultat av hållbarhetsarbetet 

är en följd av de aktiviteter som utförs och kan mätas och rapporteras. 

  

Aspekten vision definieras enligt Frostenson et al. (2015) som visioner för hållbarhetsarbetet, 

risker och mål. Struktur syftar till organisatorisk struktur eller ramverk för att styra 

hållbarhetsarbetet. Med aktiviteter menar författarna konkreta aktiviteter eller processer i 
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arbetet för ökad hållbarhet och slutligen beskrivs resultat som mätbara resultat av 

hållbarhetsarbetet. 

  

Utifrån aspekterna kan sedan hållbarhetsredovisningen delas in i olika områden som den skall 

omfatta. Genom att kartlägga de olika aspekterna i en innehållsanalys kan en helhetsbild ges 

över hur organisationer väljer att kommunicera hållbarhetsredovisningen. Frostenson et al. 

(2013) menar att det råder en ojämn fördelning mellan områden och aspekter samt att det 

förekommer skillnader mellan olika branscher. Vidare menar författarna att redovisningarna 

kan anses bristfälliga då det råder skiljaktigheter mellan det redovisade resultatet och hur de 

valt strategier. En betydande synpunkt är att inget företag täcker in alla aspekter i tabellen, 

något som Frostenson et al. (2015) påpekar antagligen heller inte är önskvärt med hänsyn taget 

till redovisningens läsbarhet.   

 

Genom att ge struktur åt en relativt ostrukturerad information och skapa sig en övergriplig 

bild om innehållet genom analyser menar Kippendorff (2004) att en innehållsanalys syftar till 

att skapa empiri av redan befintlig fakta. Kvalitativ innehållsanalys utgår från föreställningen 

om en process och analysen ämnar till att tolka texter och ord och förstå den kontext i vilken 

de skrevs. I denna process väljs information som för analysen är relevant och sammanställs 

sedan för att skapa tendenser, sekvenser, mönster och system (May, 2011). Tabell 1 ger oss 

en överblick över de fyra aspekter Frostenson et al. (2015) använder sig av för att belysa vilka 

möjliga områden organisationer kan beröra i hållbarhetsredovisningen. 

TABELL 1 - Aspekter som hållbarhetsredovisning kan omfatta 

Källa: Frostenson et al. (2015) 

 

                 Aspekter 

 

 

Områden 

Vision  
Visioner för 

hållbarhetsarbetet, risker och 

mål.  

Struktur 
Organisatorisk struktur 

eller ramverk för att styra 

hållbarhetsarbetet 

Aktiviteter  
Konkreta aktiviteter eller 

processer i arbetet för ökad 

hållbarhet 

Resultat 
Mätbara resultat av 

hållbarhetsarbetet 

Ekonomi Lönsamhetsmål, positiv 
ekonomisk påverkan på 

lokalsamhället 

Policy för att använda 

lokala underleverantörer 

Investeringar i hållbar 

infrastruktur 

Lön till anställda, skattekostnad 

Miljö Lönsamhet och hållbarhet, 

FN:s Global Compact 

Miljöpolicy, resepolicy, 
ISO, 

nätverk/internationella 

organisationer, 

avdelningar, ansvariga  

Miljöutbildning, 
klimatkompensation, lokala 

projekt, dialoger, 

miljöanpassad 

produktutveckling  

CO2- utsläpp, energikonsumtion, 
materialanvändning, avfall, 

rankningar, nyckeltal, 

ekoprodukter  

Arbetsmiljö Säker arbetsmiljö, ett 

utvecklande och meningsfullt 

arbete 

Arbetsmiljöpolicy, 

jämställdhetspolicy, 

uppförandekod 

Hållbarhetsutbildning, 

medarbetarenkäter, 

hälsoprogram, dialog med 

facket 

Sjukvård/frisknärvaro, 

whistleblowing-fall, olyckor, 

utbildningstimmar 

Mänskliga 

rättigheter 

FN:s deklaration om 

mänskliga rättigheter, 
kontroll av leverantörer i 

tredje världen 

FN:s Globala Compact, 

uppförandekod, 

revisionsprogram, nätverk. 

Inspektioner, utbildning av 

leverantörer, rättvisemärkta 

produkter  

Antalet inspektioner, antal 

utbildningar av leverantörer, brott 

mot uppförandekod 

Samhälle Positiv kraft i lokalsamhället Policy för sponsring, 

nätverk, priser 

Insamlingar, välgörenhet, 

intressedialoger, tävlingar 

Insamlade medel, pengar till 

föreningar, antalet rån/inbrott 

Produktansvar Säkra produkter, ansvarsfull 

marknadsföring 

System för produkttester, 

säkerhetspolicy, 

kvalitetssystem  

Kvalitetsinspektioner, 

utbildning i säkerhet 

Antalet återkallade produkter, 

säkerhetsrelaterade incidenter 



9 

 

2.5 Analysmodell  

I studien har matrisen som Frostenson et al. (2015) utvecklat tillämpats som till viss del 

justerats och finfördelat områden för att bättre anpassas utifrån fallföretagets 

hållbarhetsredovisning.  Likt ursprungsmatrisen omfattas aspekterna; vision, struktur, 

aktiviteter och resultat horisontellt i matrisen för att utifrån respektive område synliggöra ifall 

en sammanhängande process förekommer eller om gap kan identifieras. GRI:s riktlinjer om 

vad som förväntas redovisas av företag har legat som grund för indelning av huvudområdena; 

ekonomi, miljö, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter, samhälle och produktansvar. Med 

utgångspunkt i ovan nämnda huvudområden har hänsyn tagits till fallföretagets redovisade 

material och brutits ned i delområden med syftet att förfina respektive område. I tabell 2 

illustreras det ramverk för vald analysmodell som tillämpats i studien. Mer ingående skäl till 

vald analysmodell beskrivs i 3.4.1 innehållsanalys. I 3.4.2 områden och aspekter tydliggörs 

våra definitioner och avvägningar gällande analysmodellens olika begrepp och ett detaljerat 

tillvägagångssätt för innehållsanalysen redogörs i 3.4.3 tillvägagångssätt innehållsanalys. 

  

TABELL 2 - Matrisens ramverk 

 

 

  

                            Aspekter 

 

Huvudområde 

 

 

Delområden 

Vision Struktur Aktiviteter Resultat 

Ekonomi Ekonomisk tillväxt och lönsamhet     

Hållbara investeringar     

Forskning och utveckling     

Affärsinnovation     

Miljö Minskad klimatpåverkan     

Biologisk mångfald     

Minska kemiska risker     

Energieffektivisering     

Hållbara transporter     

Ansvarsfulla inköp     

Arbetsmiljö Arbetsmiljö, hälsa, säkerhet     

Attraktiv arbetsplats, 

kompetensförsörjning 

    

Likabehandling, jämställdhet & 

mångfald 
    

Kompetensutveckling     

Mänskliga rättigheter Mänskliga rättigheter     

Samhälle Lokalt och regionalt 

samhällsbidrag/ansvar 
    

Produktansvar Tillgängliga och pålitliga 

leveranser 

    

 Kundservice     
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3 METOD 
Kapitlet redogör de tillvägagångssätt och val som legat till grund för utförandet av studien. 

Först redogörs studiens ämnesval och sedan forskningsansatsen samt det valda 

angreppssättet. Vidare beskrivs datainsamlingsmetoden för att avslutningsvis redogöra 

studiens trovärdighet och äkthet.  

 

3.1 Ämnesval 

Val av ämne uppstod ur ett gemensamt intresse för hållbarhet i allmänhet. Med den betydande 

och växande roll hållbarhet spelar i vårt samhälle idag växte intresset att undersöka samt 

analysera dess inverkan på ett företags styrning fram under slutfasen av vår utbildning. Vår 

föreställning innan examensarbetet inleddes var ur ett externt perspektiv att hållbarhet 

nästintill blivit en avgörande faktor för företags utveckling och profilering. Då ämnet under 

vår utbildning inte getts något omfattande utrymme gav detta arbete oss möjligheten att 

fördjupa och öka vår kunskap inom området. Aktualiteten av hållbarhetsredovisningar var 

ytterligare en orsak som väckte vårt intresse och främst ur perspektivet att redovisningen i sig 

kan bidra till ökad hållbarhet.  

 

3.2 Forskningsansats 

En huvudsaklig uppgift i forskarens arbete är att relatera teori och empiri till varandra (Patel 

& Davidson, 2011). Vid valet av angreppssätt skiljer Bryman och Bell (2017) på tre olika 

ansatser; induktiv, deduktiv och abduktiv ansats. Den sistnämnda, abduktion, består av drag 

från både induktion respektive deduktion och är enligt Bryman och Bell (2017) ett sätt att 

tänka som blivit alltmer populärt inom företagsekonomiska studier och används för att dra 

logiska slutsatser om verkligheten.  

 

Alvesson & Sköldberg (2008) belyser att abduktion inte är en enkel blandning av induktion 

och deduktion eller som kan reduceras till dem, utan att ansatsen tillför nya och egna moment. 

Den främsta skillnaden anses vara att abduktion inbegriper aspekten förståelse. Vidare menar 

Alvesson & Sköldberg (2008) att både det empiriska materialet och den teoretiska 

referensramen utvecklas under arbetets gång, vilket ger forskaren utrymme att justera och 

förfina teorin samt att låta tolkningen av empirin växa fram.   

 

Vi valde i denna studie basera arbetet på en abduktiv ansats då vi bedömde att 

tillvägagångssättet möjliggjorde en större frihet samt för att undvika de begränsningar som 

förknippas med induktiva och deduktiva ställningstaganden, vilket även Patel och Davidson 

(2011), Bryman och Bell (2017) menar är en fördel med den valda ansatsen.  Vi ansåg det 

angeläget för vår studie att objektivt tolka texter och ord ur hållbarhetsredovisningen samtidigt 

som vi avsåg lämna studien öppen för eventuell ny information. Alvesson och Sköldberg 

(2008) beskriver abduktion som den metod som används i verkligheten och på ett fördelaktigt 

sätt skiljer sig från de övriga ansatserna genom att inrikta sig på underliggande mönster. 

Grunden anses vara förståelse, vilket vi bedömde vara lämpligt i vår studie då vi ville skapa 

oss en mer ingående förståelse och studera interna organisatoriska processer utifrån 

hållbarhetsredovisningen. Under vårt arbete har vi färdats fram och tillbaka mellan teori och 
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insamlad empiri och sätt att relatera dessa till varandra. Alvesson och Sköldberg (2008) 

förklarar den abduktiva ansatsens som fördelaktig i sådana situationer. De menar att teorin 

används för att identifiera mönster och ge förståelse för hur det valda ämnet kan appliceras i 

praktiken, för att sedan jämföra dessa mönster med framkommen empiri.   

 

Med hänsyn till detta ställningstagande har en kvalitativ ansats använts för att uppfylla 

studiens syfte och besvara rapportens forskningsfrågor. Studien har ämnat att belysa hur 

företaget kommunicerar sina hållbarhetsprocesser i hållbarhetsredovisningen samt hur 

redovisningen kan möjliggöra hållbarhetsprocesser inom företaget. Utifrån det avser våra 

forskningsfrågor att undersöka hur och varför, frågor som enligt Bryman och Bell (2017) 

främst förknippas med den kvalitativa metoden. Tonvikten under insamling och analys av data 

ligger vanligtvis på ord i kvalitativa studier vilket låg till grund att innehållsanalys och 

intervjuer valdes som datainsamlingsmetod. Bryman och Bell (2017) menar att strategin till 

sin art dessutom är tolkande, ett drag som haft en central betydelse i delstudie 1.  

 

3.3 Fallstudie 

Utifrån ett kvalitativt förfarande ansågs en fallstudie vara ett passande metodval då uppsatsens 

syfte har varit att studera hållbarhetsredovisningens betydelse för de interna processerna. 

Saunders, Lewis och Thornhill (2007) menar att en fallstudie har förmågan att besvara 

frågorna vad, hur och varför något förekommer, frågor som vi betraktade som relevanta för 

vår studie. Fallstudier är djupgående och mer detaljerade studier av specifika enheter, såsom 

en enda organisation och behöver nödvändigtvis inte vara avsedda för jämförelser (Bryman 

& Bell, 2017; David & Sutton, 2016). Vårt intresse låg inte att göra jämförelser företag 

emellan utan önskade få en ökad förståelse utifrån ett enskilt företags perspektiv. Fallstudier 

bygger även enligt David och Sutton (2016) på att det empiriska materialet samlas in utifrån 

en rad olika metoder, såsom insamling och analys av dokument, observationer och intervjuer 

som i vårt fall innebar att vi kom nära och kunde analysera uppfattningar, processer och 

dokument utifrån olika perspektiv. Vid valet av fallföretag avsåg vi utifrån 

hållbarhetsperspektivet studera ett företag med verksamhet inom en bransch som både 

påverkar och påverkas av hållbarhetsfrågorna, samt besitter en stark position i samhället med 

möjligheter att förebygga negativa hållbarhetsverkningar. Med hänsyn till studiens syfte och 

forskningsfrågor var det av stor vikt att det valda fallföretaget sedan tidigare 

hållbarhetsrapporterat sitt arbete så en hållbarhetsredovisning fanns tillgänglig då denna 

redovisning utgjort grunden i vår studie.  

 

3.4 Datainsamlingsmetod 

3.4.1 Innehållsanalys 

Forskningsmetoden som vi valt för att besvara syfte och forskningsfråga i delstudie 1 är en 

kvalitativ innehållsanalys. Holland och Foo (2003) finner att innehållsanalys är en vanlig 

förekommande metod vid hållbarhetsforskning, vilket styrker vårt val av 

undersökningsmetod. Innehållsanalysens omfattande användning får stöd av Hooks och Van 

Staden (2011) som vidare beskriver att metoden numera anses valid som ett empiriskt 

forskningsverktyg inom hållbarhetsrapporteringen. 
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Med hjälp av en innehållsanalys, som både kan anta kvantitativa och kvalitativa former, sätts 

dokument in i sammanhang för att bli förståeliga och möjliga att analysera, eftersom 

dokument sällan står på egna ben (May, 2011). I delstudie 1 har en kvalitativ innehållsanalys 

tillämpats då vi ämnat redogöra hur Skellefteå Kraft kommunicerar sina hållbarhetsprocesser 

i sin hållbarhetsredovisning. För att genomföra en mer djupgående analys i forskningen är en 

innehållsanalys ett bra första steg (Schreier, 2012). Den genomförda innehållsanalysen av 

fallföretagets hållbarhetsredovisning hjälpte oss att strukturera stor mängd information och 

gav oss en övergriplig uppfattning hur företaget kommunicerar sina hållbarhetsprocesser. 

Arbetet gav oss en plattform och underlag att vidare fortsätta studien och i delstudie 2 

genomföra intervjuer.  

 

3.4.2 Definition områden och aspekter 

Områden 

I processen att välja ut vilka specifika områden ur företagets hållbarhetsredovisning vi ämnade 

studera gjordes vissa avvägningar och bedömningar. Utgångspunkten var att minst ett 

delområde skulle representeras utifrån varje huvudområde. Med hänsyn taget till att det 

studerande företaget rapporterar sin hållbarhetsredovisning interaktivt valde vi uteslutande att 

enbart beakta information som hade direkt anknytning till hemsidans sektion hållbarhet. 

 

Under huvudområdet ekonomi behandlas ekonomisk tillväxt och lönsamhet, hållbara 

investeringar, forskning och utveckling samt affärsinnovation. Övriga ekonomiska områden 

som återfinns i andra dokument som exempelvis årsredovisningen utelämnades. Området 

miljö fördelades på minskad klimatpåverkan, biologisk mångfald, minskade kemiska risker, 

energieffektivisering, hållbara transporter och ansvarfulla inköp. Arbetsmiljö, hälsa, säkerhet, 

attraktiv arbetsplats, kompetensförsörjning, likabehandling, jämställdhet, mångfald samt 

kompetensutveckling bearbetades under området arbetsmiljö. Området mänskliga rättigheter 

valdes att inte brytas ned i delområden, utan benämndes mänskliga rättigheter. Under området 

samhälle behandlas lokalt och regionalt samhällsbidrag/ansvar och under produktansvar 

delområdena tillgängliga och pålitliga leveranser samt kundservice.  

 

Aspekter 

Vi har definierat vision som mål eller ambitioner. Under denna aspekt gjordes ingen 

begränsning enbart till mätbara mål, då även ambitioner inkluderades. Vi ämnade inte vara 

för strama i vår gränsdragning då vi ansåg att vissa visioner är svåra att bestämma som 

mätbara, väl medvetna att vissa visioner delvis kan uppfattas som vaga eller svävande. Under 

aspekten vision kategoriserades det företaget vill åstadkomma. 

 

Aspekten struktur har vi valt att definiera som organisatorisk struktur eller ramverk för att 

styra hållbarhetsarbetet. Under denna aspekt har exempelvis lagar, ledningssystem, 

uppförandekod och policys kategoriserats. 
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Vidare definieras aspekten aktiviteter som konkreta aktiviteter eller processer i det vardagliga 

arbetet för ökad hållbarhet. I vilken utsträckning företaget konkret beskriver sina aktiviteter 

varierar och vi har valt att inkludera allt från fullständiga meningar om vad som görs, till 

nyckelord som vi anser representera en konkret handling under denna aspekt. 

 

Slutligen har aspekten resultat definierats som mätbara resultat av hållbarhetsarbetet. Under 

denna aspekt har exempelvis redovisade resultat som ”arbetet går enligt plan” utelämnats och 

fokus har istället lagts på strikt mätbara mål.  

 

3.4.3 Tillvägagångssätt innehållsanalys 

Arbetet med innehållsanalysen tog sin början i att sätta sig in och få en ökad kunskap om 

fallföretagets samtliga hållbarhetsredovisningar sedan 2014. Eftersom vi mer djupgående och 

på omfattande vis ämnade utgå ifrån fallföretagets senaste hållbarhetsredovisning (2018), och 

det faktum att företaget övergått till en interaktiv presentation av den, ansåg vi att förkunskap 

av redovisningarnas tidigare utformning var av värde. Den främsta avsikten var att tydligt 

kunna avskilja den interaktiva hållbarhetsredovisningen från övrig information på företagets 

hemsida och följaktligen undvika att icke-relevant data involverades. I detta skede utvecklades 

även en fördjupad förståelse om vad företag förväntas redovisa i sin hållbarhetsredovisning 

enligt GRI:s riktlinjer. 

 

Innan datainsamlingen påbörjades växte ramen för vår analysmodell fram, en process som 

omfattade definitioner av begrepp, diskussioner om relevant angreppssätt och utförande av 

innehållsanalysen samt eventuella avgränsningar. Som tidigare nämnts riktades studien mot 

fallföretagets senaste hållbarhetsredovisning.  Vilka för delstudie 1 relevanta områden som 

skulle ingå i analysen valdes utifrån fallföretagets hållbarhetsredovisning. För att åstadkomma 

en oberoende datainsamling och undvika att vi påverkades av varandra genomfördes 

innehållsanalysen inledningsvis var för sig för att i senare skede jämföras och sammanställas. 

Med syfte att urskilja om en sammanhängande process förelåg genom att identifiera en intakt 

koppling mellan de olika aspekterna utfördes det praktiska tillvägagångssättet på följande sätt: 

 

1. Utifrån respektive delområde söktes företagets vision, struktur, aktiviteter och 

resultat i hållbarhetsredovisningen. 

2. Det som identifierades antecknades därefter ordagrant under aktuell aspekt och 

ruta. 

3. Identifierades ett gap i processen där inga data återfanns antecknades 

information saknas under aktuell aspekt och ruta. 

4. Ett delområde och process behandlades åt gången för att minska risken att 

förbise data. 

 

Med definierade begrepp och utarbetad klassificering som förutsättning jämförde vi därefter 

innehållet av varandras innehållsanalys. Övervägande delen av innehållet var i linje och 

stämde överens med den andres. Det vi kunde urskilja som avvikande mellan varandras 

innehållsanalys var kategorisering under aspekten resultat. Vidare diskussion och 
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förtydligande av definitionen resultat medförde att obestämda uttryck som exempelvis ”går 

enligt plan” utelämnades för istället enbart innefatta mätbara resultat. 

 

3.4.4 Intervjuer 

Med innehållsanalysen som grund och efter vi fått en övergripande bild över hur fallföretaget 

kommunicerar sina hållbarhetsprocesser (delstudie 1) genomfördes studiens andra 

datainsamlingsmetod, intervjuer (delstudie 2). Syftet med första intervjun var att få en mer 

allmängiltig inblick i företagets interna hållbarhetsarbete och valde därav att intervjua 

företagets hållbarhetsstrateg, hädanefter benämnd som deltagare A. Denne ansvarade dels att 

ta fram företagets första hållbarhetsredovisning, dels haft en ledande roll att utveckla arbetet 

över tid. För att undvika missförstånd och få bättre kvalitet på intervjun (Bryman & Bell, 

2017), ansåg vi att direktkontakt med deltagaren var av betydelse. För att deltagaren skulle 

känna sig väl till mods och intervjun genomföras utan avbrott (David & Sutton, 2016), fick 

deltagaren välja tid och plats utifrån sitt personliga schema. Intervjun utfördes i ett 

konferensrum på fallföretagets kontor och varade i en timme. Innan intervjun genomfördes 

tillfrågades deltagaren om inspelning av samtalet fick göras. Avsikten med inspelning var att 

undvika att göra felaktiga tolkningar genom på ett grundligt sätt kunna transkribera och 

analysera deltagarens svar. Bägge av studiens författare var närvarande under intervjun och 

ställde frågor och förde anteckningar. Inspelningar och anteckningar är en kombination som 

enligt (Bryman & Bell, 2017) kompletterar varandra på ett fördelaktigt sätt vilket i vårt fall 

bidrog till att fokus kunde läggas på att följa upp deltagarens svar. 

 

Vår önskan inför intervjun var att ge stor frihet åt deltagare A att utveckla sina svar samtidigt 

som vi ville skapa utrymme åt oss själva att med följdfrågor göra intervjun mer öppen. Vi 

valde att genomföra en semistrukturerad intervju, vilket bidrog till att deltagaren gavs 

möjlighet att utveckla personliga tolkningar och erfarenheter, samtidigt som vi kunde vara 

flexibla och anpassa oss utefter svaren (Bryman & Bell, 2017).  Utifrån tidigare genomförd 

innehållsanalys (delstudie 1) formulerades frågor till en intervjuguide (bilaga 1) som låg till 

grund för intervjun (delstudie 2). Intervjuguiden utformades genom att omfatta centrala teman 

och frågor som tillsammans täckte upp studiens viktigaste områden (Dalen, 2008). Efter 

genomförd intervju transkriberades materialet genom att skrivas ned ordagrant vilket 

underlättade vår analysprocess. 

 

I delstudie 2 genomfördes även två intervjuer med innehållsägare på fallföretaget, HR- och 

ekonomichef hädanefter refererad som deltagare B respektive deltagare C. Vi avsåg i urvalet 

av dessa erhålla hållbarhetsperspektiv från olika sektioner av verksamheten. Vi valde att 

genomföra mailintervjuer med deltagare B och deltagare C. Anledningen till att intervjuerna 

genomfördes via mail var främst att deltagarnas arbetsschema inte överensstämde med 

uppsatsens tidsbegränsning. Det vi upplevde som fördel med detta format var att deltagarna 

fick god tid på sig utveckla sina svar mer detaljerat och genomtänkt samtidigt som 

kommunikationen oss emellan gick snabbare. Dessutom underlättades transkribering av 

materialet då svaren tenderade vara mer grammatiskt korrekta. En begränsning och nackdel 

vi upplevde var att följdfrågor utifrån intervjuguiden inte kunde ställas (Bryman & Bell, 
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2017). Bearbetningen av samtliga intervjuer genomfördes genom att sortera in resultatet under 

respektive fråga i intervjuguiderna, och därefter kategoriseras efter områden i studiens 

teorikapitel för att få en bättre överblick över insamlat material. Resultatet från samtliga 

intervjuer behandlades med stöd i tidigare forskning och relevant litteratur. 

 

3.5 Analysmetod  

Det insamlade materialet från delstudie 1 och delstudie 2 behandlades med stöd av vår 

teoretiska referensram. Vår analysmodell som utvecklats av Frostenson et al. (2015) har 

genom arbetet fungerat som en grundpelare för analysprocessen i delstudie 1. För att öka vår 

förståelse och mer djupgående tolka orsaker och bakomliggande faktorer till framkommet 

resultat i delstudie 1, lutade vi oss mot tidigare forskning under analysprocessen i delstudie 2. 

Tidigare forskning och litteratur om hållbarhetsredovisningens roll och betydelse, samt kritik 

har fungerat som en referensram i avseendet att jämföra mot insamlad empiri. I denna del av 

analysen användes tidigare forskning och litteratur för att identifiera gemensamma nämnare 

och avvikande företeelser utifrån fallföretagets interna hållbarhetsarbete.   

 

Då studien haft en kvalitativ tolkningsansats av materialet har löpande analyser under arbetets 

gång genomförts. Fördelen med att göra löpande analyser har i vår studie varit att nya idéer 

uppstått om studiens riktning, samt att nya angreppssätt hur arbetet ska fortskrida klargjorts 

(Patel & Davidson, 2011). 

 

Processen att sammanställa insamlat empiriskt material i innehållsanalysen i delstudie 1 

genomfördes löpande innan intervjuerna i delstudie 2 ägt rum. Under vår första intervju på 

fallföretaget presenterade deltagare A en matris som internt fungerade som ett verktyg i syfte 

att förbättra interna hållbarhetsprocesser. En matris som vi senare fick ta del av. Matrisen, och 

beskrivningen av dess användning var ny och oväntad information som berikade vår studie. 

Främst riktades matrisen till företagets innehållsägare på respektive avdelning. Under den 

löpande bearbetningen och transkriberingen av intervjumaterialet valde vi utifrån 

nytillkommen information att utvidga vår studie med avsikten att erhålla fler perspektiv och 

stärka vår empiriska grund. I likhet med vad Bryman och Bell (2017) benämner som en 

snöbollseffekt, där personer som besitter rätt kompetens för studien hittas genom andra 

personer, valde vi att involvera fler personer utifrån intervju med deltagare A. Detta 

föranledde att vi åter kontaktade fallföretaget för kompletterande intervjuer med HR- 

respektive ekonomichef (deltagare B och deltagare C). Intervjuer som på förhand inte var 

planerade. 

 

3.6 Metodproblem  

För att kvaliteten ska kunna bedömas och värderas i kvalitativa studier anses det nödvändigt 

att det görs utifrån specifika kriterier (Bryman & Bell, 2017). Lincoln och Guba (1985) 

föreslår två grundläggande kriterier för bedömning av en kvalitativ studie; trovärdighet och 

äkthet. Vi ansåg det vara av vikt att kontrollera i vilken utsträckning vår studie uppfyllde dessa 

kriterier, som nedan tydliggörs i en egen kvalitetsutvärdering.  
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3.6.1 Trovärdighet 

Enligt Lincoln och Guba (1985) består trovärdighet av fyra delkriterier som är tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmering eller bekräftelse. Tillförlitlighet innebär att 

betoning läggs på att det kan finnas flera tänkbara och olika beskrivningar av den sociala 

verkligheten. Med andra ord är det trovärdigheten i forskarens beskrivning som avgör hur pass 

acceptabel den är i andras ögon (Bryman & Bell, 2017). Intervjun som genomfördes med 

deltagare A har i vår studie spelats in i syfte att undvika missuppfattningar och på ett korrekt 

sätt återge deltagarens verklighet för att skapa tillförlitlighet i vår empiri.  Analysmodellen 

som tillämpats i studiens innehållsanalys utgick ifrån tidigare forskning samt GRI:s riktlinjer 

för att undvika att en egen, mindre trovärdig modell skapades. I studien har således olika 

metoder använts, vilket medförde att empirin kunde syna om vi uppfattat verkligheten korrekt, 

som i sin tur stärkte studiens trovärdighet (Bryman & Bell, 2017).  

 

Överförbarhet bedöms enligt Lincoln och Guba (1985) huruvida studiens resultat är 

överförbart i en annan kontext eller situation. En medveten strävan i studien har varit att på 

ett begripligt och tydligt vis förklarat innehållsanalysen och användningen av vår 

analysmodell med syftet att dess ramverk ska kunna tillämpas i andra, liknande studier. Vi 

anser dock inte att resultatet i vår studie är generaliserbart. Hade innehållsanalysen applicerats 

på ett annat valt fallföretag hade resultatet med stor sannolikhet inte varit detsamma. Dock 

anser vi att studiens slutsatser kan vara användbara för företag vid utformning av 

hållbarhetsredovisningar. För att kunna bedöma undersökningen i termer av trovärdighet 

anser Lincoln och Guba (1985) att kvalitativa forskare ska anta ett granskande synsätt. I 

metodavsnittet har en fullständig redogörelse av samtliga faser i forskningsprocessen och 

tillvägagångssätt för studien angivits. 

 

Utifrån insikten att det är en omöjlighet att inom kvalitativa studier uppnå fullständig 

objektivitet menar Lincoln och Guba (1985) att forskaren ska sträva efter att agera i god tro. 

Det ska vara uppenbart att forskaren inte medvetet låtit sina personliga värderingar påverka 

genomförandet och slutsatserna av en undersökning. Detta kriterium benämner Lincoln och 

Guba (1985) som konfirmering eller bekräftelse. Med tanke på att vi utfört en kvalitativ studie 

som inneburit tolkningar för att erhålla en ökad förståelse av verkligheten har subjektivitet 

varit ofrånkomligt.  Vi har däremot genom arbetet med uppsatsen haft i åtanke i största 

möjliga mån begränsa att personliga värderingar avspeglats i studien. Detta har vi ämnat 

uppnå genom att tydligt beskriva vårt tillvägagångssätt så att utomstående läsare ska förmå 

särskilja på fakta och vad som framställs som våra egna tolkningar och åsikter. 

 

3.6.2 Äkthet  

Utöver trovärdighetskriterierna beskrivs ett antal kriterier på äkthet eller autenticitet som bör 

tas i beaktning. Rättvis bild utgör ett kriterium som ämnar avse om studien på ett rättvist sätt 

skildrar åsikter som de medverkande framfört (Bryman & Bell, 2017). Som tidigare nämnts 

spelades intervjun med deltagare A in för att på ett objektivt sätt återspegla deltagarens 

åsikt.  Av samma skäl antecknades materialet i innehållsanalysen ordagrant utifrån företagets 

hållbarhetsredovisning för att minimera risken att förvränga ord till en annan betydelse. 
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Pedagogisk autenticitet är ett annat kriterium som syftar till om studien bidragit till att de 

medverkande får en bättre bild av hur andra personer upplever saker och ting (Bryman & Bell, 

2017). Vi anser att vår studie uppnått denna autenticitet eftersom fallföretaget fått ta del av 

vår innehållsanalys och fått en tydligare bild över hur vi som utomstående uppfattat företagets 

hållbarhetsredovisning.  Vidare har innehållsanalysen identifierat och synliggjort ett antal gap 

i fallföretagets hållbarhetsprocesser som uppvisats för företaget. Vår uppfattning med hänsyn 

till detta är att vår studie även åstadkommit katalytisk autenticitet som innebär huruvida 

studien leder till att de medverkande kan få ett underlag som underlättar att förändra sin 

situation om så önskas (Bryman & Bell, 2017).  
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4 DELSTUDIE 1 – KOMMUNIKATION AV  

HÅLLBARHETSREDOVISNING   
Följande kapitel börjar med att presentera resultatet av innehållsanalysen i delstudie 1 som 

är framtagen utifrån företagets hållbarhetsredovisning. Resultaten redogörs utifrån de 

framtagna områden som identifierats. Därefter redogörs en analys av delstudien utifrån de 

valda områdena.  

 

4.1 Företagspresentation 

Skellefteå Kraft grundades 1906 och är ett kraftbolag med verksamhet främst i Västerbotten. 

Idag är Skellefteå Kraft en koncern som ägs till 100 procent av Skellefteå kommun och har i 

dagsläget 670 anställda, med uppdraget att trygga regionens energiförsörjning och samtidigt 

skapa en lönsam tillväxt som främjar regionens utveckling. Företaget är idag Sveriges femte 

största elproducent och är den största kommunägda elproducenten med egna 

produktionsanläggningar för vindkraft, vattenkraft, värme och bioenergi. Skellefteå Krafts 

vision är att bli landets bästa energibolag. För att åstadkomma det är företagets övergripande 

mål att kunna förse samhället med 100 procent hållbar energiproduktion. Hållbarheten ska 

byggas inifrån och företaget strävar efter att hållbarhet ska finnas med i allt från strategiarbete 

och verksamhetsplanering till affärsbeslut och investeringar i drift och underhåll av deras 

anläggningar (Skellefteå Kraft, 2019). 

 

”Hållbarhet ska genomsyra alla våra beslut och handlingar” (Skellefteå Kraft, 2019). 

 

Med syftet att redogöra hur de arbetar för att vara ett långsiktigt hållbart och ansvarstagande 

företag presenterade Skellefteå Kraft 2014, utan obligatoriska krav sin första 

hållbarhetsredovisning. Hållbarhetsredovisningen har sedan dess upprättats för varje år. För 

att säkerställa en trovärdig, transparant och balanserad redovisning som fokuserar på det 

viktigaste och som är jämförbar över tid tillämpar Skellefteå Kraft riktlinjerna enlig GRI på 

nivå C. Utöver att hållbarhetsredovisningen riktar sig till allmänheten, nya och befintliga 

medarbetare, ägare, kunder, myndigheter och intresseorganisationer, är ytterligare ett syfte 

med hållbarhetsredovisningen att synliggöra de delar som Skellefteå Kraft själva vill utveckla 

inom sitt hållbarhetsarbete. Företaget har valt att lägga fokus på frågor där de anser de kan 

påverka och det finns möjlighet att göra skillnad. Hållbarhet ska på så vis uppnås genom nio 

fokusområden: Förnybar energiproduktion, trygga leveranser, attraktiv arbetsplats, biologisk 

mångfald, ansvarsfulla inköp, smart resursanvändning, positiv kraft i samhället, hållbar 

lönsamhet och hållbar affärsutveckling (Skellefteå Kraft, 2019).  

 

4.2 Resultat  
Nedan visas en sammanställning av resultaten från den utförda innehållsanalysen som gjordes 

baserad på Skellefteå Krafts interaktiva hållbarhetsredovisning. Tabellerna ger en 

översiktsbild för hur områdena ekonomi, mänskliga rättigheter, samhälle, produktansvar, 

arbetsmiljö och miljö är indelade i de aspekter som företaget rapporterar i sin 

hållbarhetsredovisning. Tabellerna visar den sammanställda informationen som finns 

tillgänglig för externa intressenter i företagets hållbarhetsredovisning samt de gap som 
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uppstått. Tabellerna ger därmed kunskap om företagets hållbarhetsredovisning fungerar som 

en sammanhängande process utifrån extern observation. 

 

Tabell 3 visar att området ekonomi är bestående av fyra underrubriker som är utvalda utifrån 

uppbyggnaden av hållbarhetsredovisningen på företagets hemsida. Tabellen visar att det 

saknas strukturer för samtliga områden.  Under ekonomisk tillväxt och lönsamhet saknas även 

en vision för underhållsinsatser. Vision och resultat saknas under hållbara investeringar samt 

F&U. 

 

TABELL 3 - Innehållsanalys Ekonomi 

 

Området miljö visas i tabell 4. För att minska klimatpåverkan skall företaget avveckla 

torvtäkter och upphöra med förbränning senast 2030, där finns dock inget resultat presenterat. 

Visionen ”inga böter eller avvikelser avseende miljölagstiftning och miljövillkor” saknar 

aktiviteter. Det finns inget resultat över hur företaget utvecklas i takt med omvärlden. 

Skellefteå Kraft har gått med i projektet för hållbara arbets- och tjänsteresor (HAR) men 

deltagandet saknar mål, struktur och resultat. Företaget har som vision att göra hållbara inköp 

ut ett livscykelperspektiv men visar inget resultat på arbetet.  
 

 

  

                    Aspekter 

Områden 

Vision 

 

Struktur 

 

Aktiviteter Resultat 

Ekonomisk tillväxt 

och lönsamhet 

Rsyss över tid >6 % 
 

Avkastningskrav på eget 

kapital i koncernen 10% 
 

Information saknas 
 

 

4 % av eget kapital 

tillbaka till kommunen 

Information saknas 
 

Information saknas 

 
 

Information saknas 
 

 

Information saknas 

 

Styr och effektiviserar för ökad lönsamhet. 
 

Avvecklar affärer med sämre lönsamhet. 

 
 

Gör regelbundna drift- och underhållsinsatser i 
anläggningar och nät. 

 

Skapar samhällsnytta och utveckling i regionen och 
tar ansvar för närboende som kan påverkas av vår 

verksamhet. 

Rsyss 7,2 % 
 

Re 11 % 

 
 

Inga 
avvikelser. 

 

3 145 

kr/invånare 

Hållbara investeringar Information saknas Information saknas Reinvesterar i underhåll och uppgradering av våra 

nät och anläggningar. 

Information 

saknas 

Forskning och 

utveckling 

Information saknas Information saknas Arbetar strategiskt med forskning, utveckling och 
innovation. Samarbetar med regionala, nationella 

och internationella forsknings- och 

utvecklingsmiljöer. 

Information 

saknas 

Affärsinnovation Andel av omsättning från 

nya produkter och tjänster 

ska uppgå till 5 procent 

Information saknas Utvecklar morgondagens affärer med fokus på 

samarbeten för nya industrimöjligheter i norra 

Sverige. 

0,05 % 
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 TABELL 4 - Innehållsanalys Miljö 

 

I tabell 5 synliggörs arbetsmiljöarbetet. Vilka aktiviteter företaget utför saknas i arbetet med 

arbetsskador samt allvarliga olyckor. Skellefteå Kraft har ett ledarskapindex på 71 men saknar 

vision och aktiviteter för detta. Arbetet med jämställdhet och visionen om nolltolerans mot 

diskriminering visar inte något resultat. Att ha ett mångfaldsperspektiv vid rekrytering saknar 

vision, struktur samt resultat. Investeringen i specialistutbildning och karriärväxling genom 

Skellefteå Kraft karriär visar inget resultat eller vision. Resultat för andel utbildade inom miljö 

via webbutbildning finns redovisat men vision och struktur saknas. Visionen om att samtliga 

medarbetare ska gå en webbaserad obligatorisk hållbarhetsutbildning saknar struktur. Resultat 

visar att medelvärde för MMI-frågor rörande kompetens-utveckling är 3,9, dock saknas 

aktiviteter. 

                    Aspekter 

Områden 

Vision 

 

Struktur 

 
Aktiviteter Resultat 

Minskad 

klimatpåverkan 

100 % förnybar 
energiproduktion 

 

 
 

 

Avveckla våra 
torvtäkter och upphöra 

med förbränning av 

torv senast 2030. 

Svensk målsättning från 
Energiöverenskommelsen 

om 100 procent förnybar 

elproduktion till 2040 
 

 

Energiöverenskommelsen 

Producerar och bygger ut förnybar 
energiproduktion. 

Samarbetar med forskare och 

genomför studier kring påverkan och 
åtgärder. 

 

Arbetar med en hållbar avveckling av 

torvproduktionen 

88 % förnybar energi-
produktion 

 

 
 

 

Information saknas 

Biologisk mångfald Långsiktigt skydda 5 % 
av den produktiva 

skogen vi äger, från 

avverkning. 

 

Inga böter eller 

avvikelser avseende 
miljölagstiftning och 

miljövillkor. 

 
Utveckling i takt med 

omvärlden 

ISO 14001 
 

 

 

 

Miljöbalken 

 
 

 

 
Energiöverenskommelsen. 

Vattenkraftens miljöfond. 

Genomför åtgärder för att skydda, 
återställa och främja hållbart 

nyttjande av ekosystem där vi har vår 

verksamhet. 

 

Information saknas 

 
 

 

 
Samverkar med intressenter för att 

tillgodose allmänhetens intressen. 

8 % av den produktiva 
skogen vi äger är 

skyddad från 

avverkning. 

 

Inga böter eller 

avvikelser avseende 
miljölagstiftning och 

miljövillkor. 

 

Information saknas 

Minska kemiska 

risker 

Minska antalet 
underhålls-kemikalier 

med 30 % 2017–2020. 

ISO 14001 Inventerar, granskar och ersätter 
kemikalier med mer miljöanpassade 

alternativ. Arbetar för att minska 

risken kemikalieutsläpp från 
verksamheten. Säkerställer 

oljeberedskap. Minskar inbyggd 

volym olja i våra anläggningar. 

Minskat antalet 
underhålls-kemikalier 

med 6,1% 

Energieffektivisering Effektivisera användning 

av energi med 8 % 

2016–2020 

ISO 14001 Effektiviserar vår egen 

energianvändning. Erbjuder 

energieffektiviseringstjänster till 

kunder. 

Effektivisera 

användning av energi: 

0,2% 

Hållbara transporter 40 % fossilfritt bränsle 

till 2020, 90 % till 2030 

 
 

 

Information saknas 

Reduktionsplikt (STEMFS 

(2018:02)) 

 
 

 

Information saknas 

Modernisera fordonsflottan med fler 

elbilar och plug-in hybrider, och 

installera tillgänglig laddinfrastruktur 
på kontor och stationer.  

 

Gått med i projektet Hållbara arbets- 

och tjänsteresor (HAR). 

50% fossilfritt bränsle 

 

 
 

 

Information saknas 

Ansvarsfulla inköp Hållbara inköp ur ett 

livscykelperspektiv. 

Uppförandekod Väljer leverantörer och 

samarbetspartners med omsorg. 
Ställer sociala och miljömässiga krav 

vid inköp och upphandlingar. Gör 

riskbedömningar och 

leverantörsgranskningar. 

Information saknas 
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TABELL 5 - Innehållsanalys Arbetsmiljö 

 

Mänskliga rättigheter visas i tabell 6. Genom FN:s principer om ansvarsfullt företagande 

arbetar Skellefteå Kraft med att stödja och respektera skydd för internationella mänskliga 

rättigheter inom de områden de kan påverka. Inget resultat och vision visas dock för dessa 

aktiviteter och strukturer. Vision, struktur och resultat saknad i dialogen och samrådet med 

samebyar samt andra närboende.  

 

 
  

                     Aspekter 

Områden 

Vision 

 

Struktur 

 
Aktiviteter Resultat 

Arbetsmiljö, hälsa, 

säkerhet 

 

Sjukfrånvaro max 3 % 

2018 
 

 

 <1,5 arbetsskador med 
sjukfrånvaro per miljon 

arbetstimmar 

 
Inga allvarliga olyckor 

(sjukfrånvaro mer än 14 

dagar) 

Strukturerat 

arbetsmiljöarbete 
enligt OHSAS18001. 

 

Strukturerat 
arbetsmiljöarbete 

enligt OHSAS18001. 

 
Strukturerat 

arbetsmiljöarbete 

enligt OHSAS18001. 

Erbjuder friskvård, hälsoundersökning och 

ergonomi-genomgång. 
 

 

Information saknas 
 

 

 
Information saknas 

 

Sjukfrånvaro: 2,8 % 

 
 

 

Arbetsskador: 1,8 
 

 

 
Allvarliga olyckor: 1 

 

Attraktiv arbetsplats, 

kompetensförsörjning 

 

Attraktionskraft (MMI) 

>75 

 

Arbetsgivarindex (AVI) > 

141 

 
 

 

Information saknas 

MMI 

 

 

AVI 

 

 
 

 

Ledarskapsindex 

Driver ett levande värderingsarbete och gör 

medarbetar-undersökningar 

 

Erbjuder individuell kompetens- och 

karriärutveckling Samarbetar med skolor och 

universitet. Erbjuder examensarbeten, praktik 
och sommarjobb.  

 

Information saknas 

MMI: 67 

 

 

Arbetsgivarindex: 140 

 

 
 

 

Ledarskapsindex: 71 

Likabehandling, 
jämställdhet & 

mångfald 

Andel kvinnliga chefer 
>27% 

 
Nolltolerans 

diskriminering 

 
 

 

Information saknas 

 

Qraftsamling 
 

 
Uppförandekod 

 

 
 

 

Information saknas 

Deltar i ledarskaps- och mentorprogrammet 
Qraftsamling. 

 
Arbetar aktivt med likabehandling och icke-

diskriminering. Har en uppförandekod och 

utbildar våra medarbetare 
 

Har ett mångfalds-perspektiv vid rekrytering. 

samarbetar med Arbetsförmedlingen, SFI och 
”Korta vägen” för att ta emot nyanlända 

praktikanter, exjobbare och sommarjobbare 

med utländsk härkomst. 

Andel kvinnliga chefer: 29 
% 

 
Information saknas 

 

 
 

 

Information saknas 

Kompetensutveckling Information saknas 
 

 

Information saknas 
 

 

Samtliga medarbetare 
ska gå en webbaserad 

obligatorisk 

hållbarhetsutbildning. 
 

Medelvärde för MMI-

frågor rörande kompeten 

-utveckling: 3,8 

Skellefteå Kraft karriär 
 

 

Information saknas 
 

 

Information saknas 
 

 

 

MMI 

Investerar i specialistutbildning och 
karriärväxling. 

 

Webbaserad utbildning 
 

 

Webbaserad utbildning 
 

 

 
 

Information saknas 

Information saknas 
 

 

Andel utbildade i miljö: 84 
% 

 

Andel utbildade i 
hållbarhet: 72 % 

 

 
 

Medelvärde för MMI-

frågor rörande kompetens-

utveckling: 3,9 
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TABELL 6 - Innehållsanalys Mänskliga rättigheter 

 

Tabell 7 visar Skellefteå Krafts samhällsbidrag- och ansvar på lokal och regional nivå. Där 

lyckas företaget med att täcka in samtliga aspekter. 

TABELL 7 - Innehållsanalys Samhälle 

 

Företagets produktansvar synliggörs i tabell 8. Där saknas strukturer för hur 98 % av alla 

hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 1000 Mbps år 2025. 
 

TABELL 8 - Innehållsanalys Produktansvar 

 
 

                     Aspekter 

Områden 

Vision 

 

Struktur 

 

Aktiviteter Resultat 

Mänskliga rättigheter Information saknas 

 
 

 

 
 

Information saknas 

FN:s principer för 

ansvarsfullt 
företagande, Global 

Compact, de globala 

målen. 
 

Information saknas 

Skellefteå Kraft stödjer och respekterar skydd för 

internationella mänskliga rättigheter inom de 
områden som vi kan påverka 

 

 
 

För dialog och genomför samråd med samebyar 

och andra närboende. 

Information 

saknas 
 

 

 
 

Information 

saknas 

                     Aspekter 

Områden 

Vision 

 

Struktur 

 

Aktiviteter Resultat 

Lokalt och regionalt 

samhällsbidrag/-

ansvar 

Sponsringen ska leda till stärkta relationer med kunder, 

anställda och omvärld, öka kännedomen och kunskapen, 

ta hänsyn till mångfald samt stärka varumärket 
Skellefteå Kraft. Sponsring ska också vara en del av att 

profilera sig som en attraktiv arbetsgivare och därmed 

underlätta för framtida personalrekryteringar. 

Riktlinjer för 

sponsring 

Sponsring, stipendier, 

tävlingar 

14 miljoner 

kronor i social 

sponsring till 
ett sextiotal 

föreningar 

                     Aspekter 

Områden 

Vision 

 

Struktur 

 

Aktiviteter Resultat 

Tillgängliga och 

pålitliga leveranser 

Antalet kunder som 
haft upp till 4 avbrott 

under året (CEMI 4): 5 

500 kunder 
 

Antalet kunder som 

haft upp till 11 avbrott 
under året (CEMI 11): 

0 kunder 

 
98 % av alla hushåll 

och företag ska ha 

tillgång till bredband 

om minst 1000 Mbps 

år 2025 

CEMI 
 

 

 
 

CEMI 

 
 

 

 
Information 

saknas 

Fokuserar på leveranssäkerhet. 
 

 

 
 

Utvecklar systematiskt förebyggande 

underhållsarbete. 
 

 

 
Investerar i förnyelse av anläggningar, nät 

och utrustning. 

CEMI 4: 14 518 kunder 
 

 

 
 

CEMI 11: 3 919 kunder 

 
 

 

 
89 % av alla hushåll och 

företag har tillgång till 

bredband om minst 1000 

Mbps 

Kundservice Förbättra vårt SKI-

resultat för varje år. 

SKI (Svenskt 
kvalitetsindex) 

Utvecklar kunddialog och kundservice i 
världsklass. 

Utvecklar kommunikationskanaler och 

tillgänglighet. 
Gör kundundersökningar. 

SKI resultatet visar att 
Skellefteå Kraft presterar 

långt över branschindex inom 

samtliga sex 
undersökningsområden och 

har några av energi-

branschens mest nöjda och 

lojala kunder. 
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4.3 Analys 
4.3.1 Ekonomi 
Utifrån resultatet i innehållsanalysens ekonomidel kan vi urskilja att det saknas strukturer för 

samtliga områden. Som utomstående intressenter har vi inte lyckats att finna dessa strukturer 

i den presenterade informationen. Att dessa saknas kan möjligtvis bero på utformningen av 

den tillgängliga informationen på fallföretagets hemsida och enligt GRI (2006) bör 

hållbarhetsredovisningen formuleras på ett tillgängligt och lättförståeligt sätt.  

 

Arbetet med att göra regelbundna drifts- och underhåll insatser saknar vision. Azapagic (2003) 

menar att det krävs mätning och utvärdering av resultaten för att uppnå förbättrat 

hållbarhetsarbete. Resultatet visar att de inte har några avvikelser och avsaknaden av vision 

blir tydlig i det diffusa resultatet. Det blir således svårt att jämföra och relatera avvikelserna 

mot något.  

 

Hållbara investeringar samt forskning och utveckling har endast uppfyllt aspekten aktiviteter. 

Inom ekonomi är det inget av områdena som sker i en sammanhängande process vilket 

Azapagic (2003) menar är nödvändigt för att arbetet ska kunna fortsätta att utvecklas och i 

detta fall kan det tyda på att aktiviteten sker utan förankring i organisationen.   

 

4.3.2 Miljö 
I resultatet framgår det att det råder en sammanhängande process i många av delområdena. I 

och med den ökade miljömedvetenheten ställs också större krav på företagen (Frostenson, 

2010) och utifrån resultatet kan vi tolka det som att företaget belyser många områden inom 

miljö på grund av ökad kunskap och krav från allmänheten. Clatworthy och Jones (2003) 

menar att det finns en risk att företag förskönar informationen vid upprättandet av 

hållbarhetsredovisningar eller väljer att utelämna delar som de anser är negativa för 

organisationens verksamhet. Utifrån resultatet framgår det inte att företaget förskönar eller 

utelämnar information. Det vi däremot kan utläsa är att inga negativa aspekter redovisas i 

resultatet.   

 

4.3.3 Arbetsmiljö 

För området arbetsmiljö visar resultatet på få sammanhängande processer. Av de 13 

identifierade är det endast fyra av dem som uppfyller samtliga aspekter. Under delområdet 

likabehandling, jämställdhet och mångfald visar resultatet att det saknas vision, strukturer och 

resultat för arbetet med att säkerställa ett mångfaldsperspektiv vid rekrytering. Avsaknaden 

av dessa aspekter menar Edvinsson (2016) försvårar arbetet med att strukturera arbetsplatsens 

dagliga arbete om rutiner och instruktioner inte tydligt synliggörs. Generellt sett gällande 

arbetsmiljö visar resultatet att många aspekter täcks in, om än inte som sammanhängande 

processer. Vi tolkar det som att arbetsmiljö är ett betydelsefullt område där medarbetarna och 

ett gott arbetsklimat står i fokus.  

 

4.3.4 Mänskliga rättigheter och samhälle       
I resultatet har det identifierats att mänskliga rättigheter tillsammans med samhälle är de 

områden som fallföretaget rapporterar minst om. Det kan tyda på att företag kommunicerar 
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de områden som anses vara mest relevant för dem (Frostenson et al., 2015). Trots att samhälle 

är ett av områdena som det redovisas minst om får området i form av sponsring stort utrymme 

på hemsidan. Utifrån det gör vi tolkningen att sponsring till stor del är relevant i företagets 

sätt att marknadsföra sig men att det får mindre utrymme i hållbarhetsredovisningen.  

 

Under området mänskliga rättigheter uppstår många gap i resultatet, vilket kan indikera att det 

saknas ramar för att integrera en hållbar utveckling (Van Heel et al., 2001). Baserat på 

resultatet ges intrycket att en tydlig inriktning saknas, vilket kan vara en tänkbar förklaring till 

att dessa gap uppstår.  

 

4.3.5 Produktansvar 
Produktansvar uppfyller likt en sammanhängande process samtliga aspekter utom struktur för 

tillgången av bredband. Den organisatoriska processen blir viktigt för att hållbarhetsarbetet 

ska fortsätta vara relevant för intressenter (Azapagic, 2003). Produktansvar blir centralt för 

intressenterna då det exempelvis påverkar tillgången av bredband och vi gör således 

tolkningen att det blir ett viktigt område för företaget utifrån externa kundkrav. Som tidigare 

nämnt av Frostenson et al. (2015) blir detta ett sätt att kommunicera det som är relevant för 

företagets verksamhet. 
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5 DELSTUDIE 2 - INTERNA PROCESSER 
I detta kapitel presenteras resultatet från de utförda intervjuerna. Redovisningen av resultatet 

är uppdelat med samma struktur som teoriavsnittet. Avslutningsvis redogörs analysen av 

delstudie 2 med samma struktur som resultatet.  

 

Det inledande skedet i delstudie 2 var att introducera framkommet resultatet i delstudie 1 för 

deltagare A. Vi hade inför intervjun full förståelse för de eventuella svårigheterna att ta till sig 

stor mängd information och omedelbart respondera. Vi var även medvetna om det faktum att 

applicera en tidigare osedd modell och översätta det i ord och strukturer mot vad deltagaren 

själv förhåller sig till i sin verksamhet inte är helt enkelt.  

 

Under presentationen av delstudie 1 noterade vi att studiens innehållsanalys mottogs och 

bedömdes med viss skepticism från deltagare A. En del av gapen kommenterades 

inledningsvis som felaktiga då dessa fanns att återfinna på företagets hemsida, även om 

deltagare A hänvisade till dokument utanför hållbarhetsredovisningen. Exempelvis 

kommenterar deltagare A ett av de identifierade gap som visas i delstudie 1: ”Hållbara 

investeringar, här har vi ju t.ex. balansräkningen som visar 728 miljoner i investeringar i 

anläggningstillgångar, vet jag på rak arm så att den informationen finns ju, alltså resultatet”.  

 

En annan noterbar iakttagelse var att deltagare A förklarade vissa av de identifierade gap som 

framgått i delstudie 1 och menade att gapen i verkligheten inte finns. I studie 1 framgår det att 

information saknas om företagets strukturer för samtliga av de ekonomiska områdena. 

Deltagare A anser att dessa istället borde ha framställts som en sammanhängande process då 

företagets struktur i detta fall var verksamhetspolicyn, något som de förhåller sig till i sitt 

praktiska arbete. Deltagare A beskriver sig till viss del vara förvirrad av vår framställning men 

menar samtidigt att det finns likheter med hur de arbetar för att synliggöra 

hållbarhetsprocesser. Förvirringen förklarar deltagare A bero på att de strukturerat arbetet 

annorlunda, där andra benämningar använts och olika indelningar gjorts. Sammantaget finner 

deltagare A innehållsanalysen som intressant och som ett bra tillvägagångssätt för att förenkla 

det vardagliga arbetet. 

 

”Det här är teorin och det här är verkligheten, men det är egentligen inte så långt ifrån 

varandra” 

 

5.1 Resultat  
5.1.1 Hållbarhetsredovisning 
Hållbarhetsperspektivet har enligt deltagare A funnits i företaget under lång tid då vattenkraft 

utgör kärnan i verksamheten. Det systematiska och mer strukturerade hållbarhetsarbetet inom  

ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter började 2010 som en samlad helhet. Deltagare 

A menar att det var då de började inse att dessa tre delar samspelar och berättar vidare att 

beslutet om att börja hållbarhetsredovisa togs och ett långt förändringsarbete inleddes. 

“Hållbarhetsredovisningen blev sedan 2010 en drivande kraft i vår verksamhetsutveckling 
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med styrning och systematik för att se helheten i hållbarhetsarbetet”. Deltagare A berättar att 

de snabbt såg sina styrkor men framförallt sina svagheter och områden de var tvungna att 

utveckla. “Hållbarhet var redan då en fråga som växte och hade stor betydelse ute i samhället 

och vi insåg att detta skulle vara viktigt för oss framöver.”. Deltagare A berättar att företaget 

uppmärksammade omvärldens ökade krav på hållbarhetsredovisning och ville av den 

anledningen ligga i framkant för att lära sig och hinna utvecklas. Idag ligger mycket av jobbet 

i att säkerställa den röda tråden mellan strategi och ansvarsfrågor samt på vilket sätt dessa 

hänger ihop. Deltagare A menar att det är ett arbete som inte är enkelt:  

 

“Skellefteå Kraft har jobbat med hållbarhetsredovisning längre än vi har haft en riktigt bra 

strategi för det”  

 

Deltagare A förklarar vidare att strategi väljs genom att verksamhetsplaner tas fram som är 

baserade på styrdokument. De strategiska nyckeltalen sätts av koncernledningen i 

strategiarbetet, övriga nyckeltal och målen som sätts inom ramen för hållbarhetsarbetet 

bestäms av övriga innehållsägare. Processen tydliggörs av deltagare B som beskriver “vilka 

hållbarhetsfrågor som är relevanta för vår avdelning väljs efter en dialog i samband med 

verksamhetsplaneringen som sedan förankras och beslutas i en HR-kommitté”. Deltagare C 

beskriver en mer individuell process, “på min avdelning är det jag som som bestämmer vad 

vi bör ha särskilt fokus på”. Deltagare A sammanfattar och anser däremot att det skulle vara 

“klokt att jobba med en bredare förankring och utveckla en processförbättring med jobbet att 

framställa verksamhetsplanen”. Att jobba processorienterat är något som är relativt nytt för 

Skellefteå Kraft. Deltagare A menar att de har insett att de måste bli mer flexibla för att kunna 

möta förändringar i omvärlden. För att få hållbarhetsarbetet att genomsyra verksamheten 

identifierades, utifrån hållbarhetsredovisningen, två aktuella processer företaget ville 

utveckla: investeringsprocessen och inköpsprocessen. Deltagare A illustrerar nedan hur 

hållbarhetsredovisningen varit ett verktyg för att hållbarheten ska genomsyra Skellefteå Krafts 

beslut. 

 

“Investeringsprocessen har historiskt grundats i ekonomiska parametrar, vi har räknat på 

kronor och ören och gjort ett business-case av investeringarna. Idag har vi med hjälp av 

hållbarhetsredovisningen och annan stöddokumentation varit en del av sådana processer för 

att säkerställa att hänsyn även tas till hållbara perspektiv”.  

 

“På samma vis har hållbarhetsredovisningen varit ett instrument i vårt förändrade sätt att 

jobba med leverantörsleden, vilka krav vi ställer på leverantörer och hur vi granskar dem för 

att uppfylla hållbara aspekter som ligger i linje med vår verksamhet.   

 

Deltagare A fortsätter och menar att ovan nämnda förändringar är exempel då investeringarna 

i viss utsträckning blivit dyrare men mer miljövänliga.  Deltagare B är samstämmig och 

beskriver att hållbarhetsredovisningen används som ett verktyg i arbetet att styra sin 

avdelning, främst utifrån utvalda mål men belyser samtidigt svårigheterna med “att göra 

målen så konkreta att det blir ett verktyg även för medarbetarna”. Deltagare C är av en annan 
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åsikt och beskriver att hållbarhetsredovisningen inte används som ett styrande verktyg och 

upplever heller inte att den är ett hjälpmedel för medarbetare att arbeta utifrån. 

 

Deltagare A menar att Skellefteå Kraft har haft svårigheter att förstå hur man sätter hållbara 

mål, samt att de har haft svårt att uttrycka detta så länge de varit fast i att dela in frågorna i 

ekonomisk, socialt och miljömässigt ansvar. Svårigheten har legat i att klassificera och 

kategorisera under vilka av dessa tre aspekter olika områden ska placeras. “Vi investerade 

exempelvis i en ny teknik som renar gaserna i ett av våra kraftvärmeverk. Investeringen hade 

snabb avskrivningstid som snabbt kom att bli lönsam och ge ekonomiskt värde. Ska den 

redovisas som en ekonomisk aspekt? Eller som en miljömässig eftersom den gynnar miljön på 

grund av mindre avgasutsläpp eller kanske som social då den indirekt främjar samhället?”. 

Det är frågeställningar som försvårade och skapade otydlighet för Skellefteå Kraft, deltagare 

A berättar vidare att: “I år har vi lämnat den indelningen och har istället nio fokusområden 

vilket är nytt sen den 1 april”. En förändring som ska underlätta för de som vill förstå företaget 

men även underlätta för medarbetarna att förstå hur de tillsammans ska jobba hållbart. Det har 

varit en systemförändring som deltagare A menar fått bra respons.  

 

5.1.2 Global reporting initiative och väsentlighetsanalys    
Deltagare A berättar att Skellefteå Kraft väljer att rapportera enligt GRI och processen har sin 

utgångspunkt i deras väsentlighetsanalys. “Den bygger på att vi tar hänsyn till strategi, 

verksamhetens påverkan och vad intressenterna vill veta om verksamheten”. Deltagare A 

beskriver att all nödvändig information samlas in och sedan vägs allt samman i workshops 

som mynnar ut i en matris som beskriver vad som blir viktigt att redovisa. 

Väsentlighetsanalysen omarbetas kontinuerligt beroende på händelser i omvärlden som 

påverkar verksamheten, om strategin justeras eller avgörande förändringar i andra riktningar 

görs. Deltagare A berättar att företaget inledningsvis följer ett av GRI:s branschspecifika 

tillägg för energibranschen men belyser vikten av väsentlighetsanalysen; 

 

”Eftersom det finns en stor mängd olika nyckeltal så är det främst vår väsentlighetsanalys 

som är avgörande vad vi redovisar” 

 

Vidare beskriver deltagare A att det sker en utvärdering varje år om det behöver göras en ny 

analys. “När vi valt ut de mest väsentliga delarna blir nästa steg intervjuer med 

innehållsägare och nyckelpersoner för respektive områden, personer som sitter på kunskap 

som är relevant i utformningen. Exempel på dessa personer är miljöansvarig, HR-ansvarig 

och ekonomichef. Under intervjuerna tittas det dels bakåt, vad som skett under föregående år, 

viktiga händelser i omvärlden och utvärderar nyckeltal samt blickar framåt. 

  

5.1.3 Ledningssytem 
Deltagare A uppfattar att det råder blandat resultat i hur väl medarbetarna förstår 

hållbarhetsbegreppen och dess innebörd. “Jag upplever att för vissa tar man till sig det och 

förstår innebörden och vad vi vill uppnå men för andra är det svårare”. Även deltagare B 

anser att en ökad förståelse hos medarbetarna är viktigt, något som är lättare sagt än gjort. Det 

är ett pågående förbättringsarbete som ständigt genomförs och deltagare A beskriver att 
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“Arbete sker nu med kommunikationsaktiviteter, information, dialoger, event, utbildningar för 

att konkretisera och skapa förståelse hos medarbetarna”. En strukturell förändring som 

genomförts av företaget, i syfte att öka medarbetarnas förståelse är övergången till att numera 

redovisa hållbarhetsarbetet interaktivt. Deltagare A menar att hållbarhetsredovisningens 

tidigare format, i form av en PDF rapport separerades och isolerades från övriga verksamheten 

som inte nådde ut och lästes av medarbetarna.  

 

“Vi leder idag ut våra medarbetare till vår hemsida där hela vår redovisning finns tillgänglig 

för att försöka sudda ut gränser mellan internt och externt”.  

 

Deltagare A presenterar en nyligen framtagen intern matris som ska verka som ett informellt 

ledningssystem genom företaget och menar att: “Användning av denna matris kommer 

underlätta för verksamhetens olika avdelningar att plocka ut relevanta nyckeltal för sin 

avdelning och förfina dessa”. Deltagare A beskriver att matrisens uppbyggnad utgår ifrån 

väsentlighetsanalysen, där de övergripande fokusområden som anses vara mest relevanta sätts. 

Därefter bestäms delmål och målområden, som i sin tur förfinas i mätbara mål och nyckeltal. 

Syftet med matrisen är enligt deltagare A ett sätt att bryta ned och integrera det vardagliga 

arbete i relevanta mål som sedan ligger i linje med företagets övergripande mål. ”Det handlar 

inte om att sätta hållbarhetsmål, utan det handlar om att sätta hållbara mål”. Efter att målen 

är satta så skall ett processorienterat arbetssätt integreras i det vardagliga arbetet. Deltagare B 

beskriver hur tillvägagångssättet ser ut: “Vi utgår från beslutade fokusområden och bryter ner 

dom till verksamhetsmål och aktiviteter där vi tar hänsyn till vad de övriga affärsområdena 

har för behov av stöd och support från våran avdelning och försöker arbeta förebyggande i 

så stor utsträckning som möjligt”. För att integrera konkreta aktiviteter i det vardagliga arbetet 

beskriver deltagare B vidare att “vi har planeringsmöten varje vecka där vi prioriterar vilka 

aktiviteter som ska genomföras av vem och när”. Deltagare C berättar att de främst plockar ut 

ekonomiska nyckeltal som de arbetar utifrån och för att uppnå målen integreras konkreta 

aktiviteter i det vardagliga arbetet genom att: “jobba med våra processer och daglig styrning 

med dagligt lyftande av avvikelser i processen som vi släcker löpande”.  

 

5.2 Analys 
5.2.1 Hållbarhetsredovisning 
Resultatet visar att företaget frångått konceptet att framställa sin redovisning utifrån triple 

bottom line som (Hart & Milstein, 2003; Slaper & Hall, 2011) menar skapar förutsättningar 

och förenklar redovisningen av sitt hållbarhetsarbete. Indelningen skall enligt GRI (2019a) 

bidra till förståelse av ekonomiska, miljömässiga och sociala insatser. Resultatet tyder dock 

på motsatt effekt, där själva kategoriseringen av dessa tre aspekter blivit en barriär i företagets 

hållbarhetsarbete. Resultatet blir således ett tecken på att hållbarhetsarbetet kan underlättas då 

det anpassas efter det enskilda företagets premisser, snarare än följer en förutbestämd metod.  

 

Resultatet indikerar att hållbarhetsredovisningen till viss del används som ett internt 

styrinstrument. Ur resultatet kan vi tyda att hållbarhetsredovisningen används i olika 

utsträckning på företagets avdelningar. Det råder skillnader i hur den integreras i arbetet och 
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i vilken utsträckning den används i styrningen, som (Frostenson, 2010; Domingues et al., 

2017) menar är en central del för att uppnå hållbarhet. Van Heel et al. (2010) menar att det 

ofta saknas ramar för integrering och resultatet visar på att företagets arbete med 

hållbarhetsredovisning tidigare skett utan någon tydlig strategi och forskning. Resultatet 

indikerar dock en förändring med att hållbarhetsarbetet numera integreras i strategin. Detta 

stöds av Van Heel et al. (2010) som menar att utvecklingsmöjligheterna för hållbarhet då är 

som störst. Vi gör följaktligen tolkningen att hållbarhetsredovisningen kan minska sin 

möjlighet att påverka när den används i olika utsträckning på företagets avdelningar. För att 

detta skall uppnås blir acceptansen av hållbarhetsredovisningen på samtliga avdelningar i 

verksamheten en viktig utgångspunkt.  

 

Resultatet belyser vikten av att säkerställa en sammanhängande process mellan strategi och 

ansvar. Detta får stöd av Azapagic (2003) som betonar att hållbarhetsarbete ska ske likt en 

intern organisatorisk process. Frostenson et al., (2013) redogör att det krävs interaktion mellan 

aspekterna för att uppnå ett framgångsrikt hållbarhetsarbete och i resultatet framgår det att 

förändringar i företagets hållbarhetsarbete är under utveckling då de upplever svårigheter med 

att sätta hållbara mål. Resultatet indikerar att flexibilitet är betydelsefullt för att överkomma 

svårigheterna med att integrera ett processorienterat arbetssätt.  

 

Av resultatet framgår det att införandet av hållbarhetsredovisningen var en tydligt bidragande 

orsak till ökad medvetenhet om hållbarhet inom företaget. Att användningen av 

hållbarhetsredovisningen skulle leda till bättre lönsamhet är inte någon självklarhet (Borglund 

et al., 2010), vilket avspeglas i resultatet som visar att miljövänligare investeringar i vissa fall 

blivit dyrare.  Resultatet visar även hur den ökade medvetenheten i sin tur förbättrade 

styrningen och systematiken av hållbarhetsfrågor som Borglund et al. (2010) menar är precis 

vad en hållbarhetsredovisning kan bidra med. Baserat på resultatet görs tolkningen att ju 

längre ett företag hållbarhetsrapporterar, desto mer ökar möjligheten att utveckla arbetssätt för 

att överkomma barriärer samt stärka användningen av redovisningen.   

 

5.2.2 Global reporting initiative och väsentlighetsanalys 
Grundkravet att utföra en väsentlighetsanalys vid tillämpning av GRI ramverket (GRI, 2015) 

stämmer överens med resultatet. I samstämmighet med Frostenson et al. (2015) tyder 

resultatet på att det finns två syften med att följa GRI, intressenternas intresse i företaget samt 

arbetet med hållbarhetsprocesser. Resultatet visar att företaget identifierar viktiga 

hållbarhetsfrågor tillsammans med intressenter som sedan blir en del av hållbarhetsrapporten 

(GRI, 2015). Detta tyder på att intressenterna är betydelsefulla aktörer vid utformningen av 

hållbarhetsrapporten. Genom att företaget är öppna och exponerar sitt hållbarhetsarbete samt 

inkluderar intressenter i utformningen gör vi tolkningen att det finns ett intresse i företaget av 

att bidra till ökad hållbarhet.   

 

5.2.3 Ledningssystem 
Ur resultatet går det att urskilja hur en tydligare struktur skapat förutsättningar för att 

underlätta medarbetarnas förståelse samt finna korrekt information om hållbarhetsfrågorna 

som enligt Edvinsson (2016) kan bidra till förbättringar i företaget. Ytterligare en aspekt 
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resultatet visar är hur ledningssystemet struktur hjälper till att framställa en intern matris som 

anpassats efter företaget, med syfte att integrera hållbarhet och leda medarbetarna i arbetet. 

Detta stämmer överens med vad Edvinsson (2016) menar ledningssystem främsta uppgift är. 

Resultatet indikerar att det föreligger svårigheter med att integrera medarbetarna i 

hållbarhetsarbetet och matrisen kan användas som ett verktyg för att konkretisera 

hållbarhetsfrågorna. 
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6 SLUTSATSER OCH DISKUSSION  
Detta kapitel inleds med att presentera studiens slutsatser genom att sammanfatta resultatet 

från föregående kapitel för att kunna besvara studiens forskningsfrågor. Vidare ges en 

avslutande diskussion och avslutningsvis förslag till framtida forskning.  

 

6.1 Studiens slutsatser 

Syftet med denna studie var att analysera hållbarhetsredovisningens betydelse för de interna 

processerna som kan bidra till ökad hållbarhet. Delstudie 1 har kartlagt hur Skellefteå Kraft 

kommunicerar sina hållbarhetsprocesser i hållbarhetsredovisningen.  

 

Det vi kan konstatera i denna studie med hjälp av Frostenson et al. (2015) modell är att en 

betydande del av Skellefteå Krafts hållbarhetsredovisning inte sker i en sammanhängande 

process. Redovisningen av arbetet med enskilda aspekter blir tydligare i 

hållbarhetsredovisningen än redovisningen av sammanhängande processer. Vi kan utifrån 

detta dra slutsatsen att Skellefteå Kraft antingen saknar sammanhängande 

hållbarhetsprocesser eller att det existerar processer som inte kommuniceras.   

 

Vi kan konstatera att det råder en ojämn fördelningen mellan de redovisade områdena. Då 

företaget är beroende av dess intressenter kan vi se att förväntningar hos omgivningen blir 

avgörande vid utformningen av hållbarhetsredovisningen.  Genom att synliggöra 

hållbarhetsarbetet för intressenterna kan de öka legitimiteten och vi tolkar detta som att 

Skellefteå Kraft redovisar och lägger större vikt på de områden som tillgodoser intressenternas 

förväntningar snarare än att återspegla alla områden likvärdigt. Det finns ett övervägande antal 

risker och kritiker mot hållbarhetsredovisningen som menar att den kan försköna 

hållbarhetsarbetet genom att framhålla positiva sidor och exkludera negativa. Fastän studien 

inkluderar en publicerad hållbarhetsredovisning såväl som omfattar intervjuer kan vi inte med 

säkerhet avgöra om mindre smickrande delar utelämnats. Det bör dock nämnas att alla 

hållbarhetsaspekter inte är önskvärda att kommunicera då det kan försvåra läsbarheten, utan 

hållbarhetsredovisningen bör innehålla de frågor som är centrala för organisationen 

(Frostenson et al., 2013).  Vad studien däremot kan fastställa är att framgångar, lyckade 

resultat och positiva aspekter utgör majoriteten av vad som kommuniceras och nästintill inga 

misslyckanden förekommer.   

 

Genom delstudie 2 har vi ökat förståelsen på vilket sätt hållbarhetsredovisningen fungerar som 

ett internt styrinstrument för att möjliggöra hållbarhetsprocesser inom företaget.   

 

Studien visar på svårigheter och utmaningar att skapa processer som främjar 

hållbarhetsarbetet. Då resultatet tyder på att företaget haft svårt att integrera 

hållbarhetsfrågorna kan vi konstatera att förändringsarbetet blir ett viktigt styrinstrument för 

att kunna möjliggöra hållbarhetsprocesser. Noterbart är hållbarhetsfrågornas komplexitet, 

vilket framgår i företagets arbete med förbindelsen mellan att förstå hållbarhetsbegrepp och 

att kunna förmedla det vidare genom verksamheten i vissa fall inte sker obehindrat.   
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I resultatet illustreras vikten av att hållbarhetsredovisningen kommuniceras samstämmigt 

internt och externt med syftet att eliminera gränser och åskådliggöra verksamhetens 

hållbarhetsarbete. Det antyder att företaget är angelägna om att ge intressenter samma insyn i 

företaget som dess medarbetare. Det visar även att det finns en intention att engagera 

medarbetarna och integrera hållbarhetsarbetet i hela verksamheten. Med anledning av detta är 

vår slutsats att företaget inte bara använder sin hållbarhetsredovisning som ett 

marknadsföringsdokument, utan att det finns ett intresse av att vara en positiv kraft genom att 

styra sin verksamhet mot ökad hållbarhet. 

 

Även om vi anser att det föreligger ett intresse av att uppnå ökad hållbarhet så blir 

svårigheterna med hållbarhetsarbetet delvis synliggjorda i studien. Resultatet visar på att 

medarbetarna har olika lätt att ta till sig hållbarhetsredovisningen och en slutsats är att den kan 

vara komplex att förstå. Vi tolkar omställningen till en interaktiv hållbarhetsredovisning som 

ett sätt att hantera detta. Med hänsyn till ovan görs en koppling mellan de gap som vi som 

externa intressenter lyckas identifiera och komplexiteten att uppfatta 

hållbarhetsredovisningen. Utifrån detta blir således slutsatsen att hållbarhetsredovisningen 

kan vara svår att kommunicera på ett tydligt sätt till både interna som externa intressenter.  

 

Studien indikerar på att hållbarhetsredovisningen fått en relativt stark position i verksamheten 

och att det genomförs ett kontinuerligt förbättringsarbete inom företaget. Det tyder på att 

hållbarhetsredovisningen inte enbart används för att legitimera verksamheten, utan dessutom 

delvis fungerar som ett styrinstrument för att uppnå ökad hållbarhet. En generell slutsats är att 

användningen av hållbarhetsredovisningen som ett styrinstrument tenderar att vara beroende 

av hur väl förankrad den är på de olika avdelningarna.  

  

6.2 Avslutande diskussion  
Studien har visat att hållbarhetsredovisningen delvis används som ett internt styrmedel. 

Beroende på om de enskilda innehållsägarna ser hållbarhetsredovisningen som ett vedertaget 

instrument eller inte blir således uppfattningen om användningen olika. Vi får uppfattningen 

om att hållbarhetsredovisningen är mer styrande än vad de enskilda deltagarna upplever den 

vara. Detta tror vi är till följd av att hållbarhetsredovisningen inte ses som ett allmänt 

accepterat styrdokument men att de omedvetet och indirekt likväl använder sig av den i 

styrningen.   

 

Utifrån studiens resultat är en reflektion komplexiteten med kommunikationen av 

hållbarhetsredovisningen i kombination med integreringen av ett hållbart arbetssätt. Vår 

uppfattning är att det är en stor mängd aspekter och perspektiv som måste beaktas för att få 

en väl fungerande hållbarhetsprocess. Sammantaget får vi uppfattning om att det finns ett 

intresse på Skellefteå Kraft att bidra i samhällets hållbarhetsutmaningar. Vilket vi anser utgör 

en grundförutsättning för att komplexiteten inte ska begränsa hållbarhetsarbetet. 
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6.3 Förslag till framtida forskning  
Tidigare studier har främst studerat hållbarhetsredovisningens kommunikation ur ett externt 

perspektiv medans den interna kommunikationen studerats mer sparsamt. I och med att 

studien analyserat den interna processen har den således kunnat bidra med kunskap inom 

forskningsfältet.  Då det finns mindre forskning ur detta perspektiv hade det varit intressant 

med ytterligare forskning som analyserar det interna processen på ett djupare plan. Det skulle 

vara intressant med en studie som omfattar medarbetarnas perspektiv då det skulle ge insikt i 

hur hållbarhetsredovisningen uppfattas av dem. Det hade även varit intressant att jämföra 

framtagna innehållsanalyser mellan olika företag för att se hur de interna processerna varierar.  
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https://www.skekraft.se/om-oss/hallbarhet/vara-viktiga-fragor/
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BILAGA 1 – INTERVJUGUIDE HÅLLBARHETSSTRATEG   
   

- Vad är dina arbetsuppgifter och hur länge har du arbetat inom hållbarhet? 

 

- Upplever du att hållbarhetsarbetet har förändrats sedan du började här? 

 

- Hur går ni tillväga vid framställningen av hållbarhetsrapporten?  

 

- Ni redovisar enligt GRI. Men använder ni er av branschspecifika tillägg och i så fall vilka?  

 

- Hur väljer ni ut vilka indikatorer ur GRI som ni redovisar? 

 

- Vad var anledningen till att ni numera har en interaktiv hållbarhetsredovisning? Då vi 

jämför tidigare pappersform och nuvarande upplever vi det som ni har mer info tillgängligt 

nu. 

 

- Använder ni hållbarhetsrapporten för att kommunicera ut hållbarhetsarbetet till 

medarbetarna? Finns det skillnader i vad som kommuniceras till externa intressenter.  

 

- Vilka är involverade i beslutsfattande om hållbarhetsarbetet? Har medarbetarna inflytande i 

beslutsfattandet? 

 

- Använder ni hållbarhetsredovisningen som ett internt styrinstrument i ert 

hållbarhetsarbete? Om ja, på vilket sätt? 

 

- Har ni några styrinstrument eller processer för att arbeta mot hållbarhet? 

Använder ni er av någon liknande modell (styrmodell, processledningssystem, matris) för att 

genomföra och utvärdera ert hållbarhetsarbete.  

 

- Upplever du att medarbetarna förstår hållbarhetsbegreppen?  
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BILAGA 2 – INTERVJUGUIDE HR- OCH EKONOMICHEF 
- Använder du företagets hållbarhetsredovisning som ett verktyg för att styra din avdelning 

mot ökad hållbarhet? På vilket sätt? 

 

- Hur ser processen ut vid valet av vilka hållbarhetsfrågor och nyckeltal som är relevanta för 

din avdelning? Vilka utmaningar upplever du?  

  

- Vilka faktorer påverkar vilka hållbarhetsfrågor som blir relevanta för er avdelning? 

 

- Utifrån valda mål, hur integreras konkreta aktiviteter i det vardagliga arbetet för att uppnå 

målen? 

 

- Hållbarhet kan delvis vara svårt att mäta. Har ni någon metod för att mäta resultat?  

 

- Upplever du att hållbarhetsredovisningen blir ett hjälpmedel för medarbetarna att jobba 

utifrån? I så fall, på vilket sätt?  

 

- Upplever du att hållbarhetsredovisningen i sig kan generera nya hållbarhetsprocesser inom 

din avdelning? 

 

 


