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Förord 

Vi vill börja med att tacka några personer som varit med och gjort denna uppsats möjlig. Ett stort 

tack vill vi rikta till de miljö-, hållbarhets- och CSR-ansvariga från de olika företagen, för ett fint 

bemötande, ett bra samarbete och givande intervjuer. 

 

Vi vill även passa på att tacka berörda personer som hjälpt oss att komma i kontakt med de olika 

företagen. Slutligen vill vi rikta ett stort tack till vår handledare, Hervé Corvellec, för allt stöd och 

konstruktiv kritik, samt ett stort engagemang för uppsatsen, som han gett oss under dessa lärorika 

veckor.  

 

Denna kandidatuppsats har till lika stora delar utförts av båda författarna.  

 

 

Helsingborg 25 maj 2016 

 

Josefine Fasth & Evelina Petersson 
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att beskriva varför företag synliggör sitt hållbarhetsarbete för sina 

kunder och konsumenter. Hållbarhet är ett komplext begrepp utan någon allmän erkänd definition 

och därför vill vi lyfta fram hur begreppet kan definieras i olika företag och om detta har någon 

betydelse för vad företag väljer att synliggöra. Genom vår kvalitativa ansats med textbaserade 

dokument och semistrukturerade intervjuer kan vi finna uppföranden hos företag som är relevanta 

utifrån teorierna om hållbarhet och hållbar kommunikation. Analysen redogör för hur 

respondenterna definierar hållbarhet, varför de väljer att synliggöra sitt arbete med hållbarhet samt 

vad som är problematiskt att synliggöra. Slutsatserna belyser att det finns flera anledningar till att 

företag väljer att synliggöra hur de arbetar för att minska sin miljöpåverkan. Att ta ansvar och utåt 

visa att detta görs är grunden i synliggörandet av hållbarhetsarbetet. Detta trots att en del är ute 

efter de konkurrensfördelar som uppstår medan andra har för avsikt att göra rätt för sig. Det har 

även påvisats att hur företag väljer att definiera hållbarhet inte har någon direkt koppling till vad de 

väljer att synliggöra på sina hemsidor och i sina hållbarhetsredovisningar. Det framgick att 

kanalerna som företag använder för att synliggöra sitt hållbarhetsarbete ofta inte är helt 

uppdaterade och att företag anser att det inte går att visa allt hållbarhetsarbete, eftersom det hade 

blivit för massivt. Även om både för- och nackdelar med att synliggöra hållbarhetsarbete existerar, 

menar de flesta av de deltagande företagen att synliggörandet är gynnande för verksamheten. 

Därför borde ett starkare samband mellan företags hållbarhetsarbete och den hållbara 

kommunikationen ut mot kund prioriteras.  

Nyckelord: hållbarhet, hållbar kommunikation, CSR, transparens, synliggörande, 

försörjningskedja  
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Abstract 

The purpose of this paper is to describe why companies reveal their sustainability performance for 

their customers and consumers. Sustainability is a complex concept without any public recognized 

definition, and therefore we want to highlight how the concept can be defined in different 

companies and if this has any bearing on what companies choose to make visible. Through our 

qualitative approach to text-based documents and semi-structured interviews, we can detect the 

behaviors of businesses that are relevant to the theories of sustainability and sustainable 

communication. The analysis describes how the respondents define sustainability, which is why 

they choose to make their sustainability visable and what is more difficult to show. The 

conclusions highlight that there are several reasons why companies choose to show how they work 

to reduce their environmental impact. Taking responsibility and to outward show that you do this is 

the basis of the visibility of sustainability efforts, although some do it for the competitive 

advantages that arise while others intend to do the right thing. It has also been demonstrated that 

how the company chooses to define sustainability has no direct connection to what they choose to 

make visible on their websites and in their sustainability reports. It appeared that the channels 

companies use to show their sustainability efforts is often not completely up to date and that 

companies believe that it is not possible to show all sustainability efforts because it would be too 

massive. Although both advantages and disadvantages with showing sustainability initiatives exist, 

most of the participating companies believe it is favorable for the business. Therefore, a stronger 

link between corporate sustainability activities and sustainable communication towards the 

customer should be prioritized .  

Keywords: Sustainability, sustainable communications, CSR, transparency, visibility, supply chain   
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1	Introduktion	
Konsumenter nuförtiden oroar sig för jordens framtid och har som ett resultat börjat föredra 

produkter med reducerad miljöpåverkan (Boztepe, 2012). Att skapa värde för kunder och 

konsumenter tar sig därför idag stort uttryck i att tillhandahålla så kallade hållbara produkter och 

tjänster, då konsumenters intresse för miljön fortsätter att växa (Delmas & Burbano, 2011). Dessa 

produkter och tjänster skapas sällan av enskilda företag utan företag är beroende av sina 

samarbetspartners, så som leverantörer och andra intressenter, för att gemensamt skapa värde för 

kunden (Seuring & Gold, 2012). Oro för jordens framtid och dess invånare växer bland såväl 

privatpersoner, som institutioner och organisationer (Boztepe, 2012; Owens & Legere, 2015) och i 

takt med detta har även konsument- och kapitalmarknaden för gröna produkter, tjänster och företag 

expanderat raskt det senaste årtiondet. (Delmas & Burbano, 2011)  

De konsumenter som väljer mer miljömässigt hållbara produkter och tjänster kan kallas för gröna 

konsumenter, och blir allt fler (Porter & Kramer, 2006 se Nyilasy & Gangadharbatla, 2014; Piecyk, 

2015). Därför är det inte helt främmande att företag som väljer att arbeta hållbart gör det delvis 

tack vare en omtanke om miljön men även för att det ger en positiv effekt på den egna 

organisationen. Med gröna applikationer både i produkter och processer skapas uppmärksamhet 

från konsumenter som värdesätter hållbara produkter och tjänster, vilket kan leda till att 

organisationen uppnår kostnadsfördelar. (Connolly & Prothero, 2008) På så sätt har den tredje 

dimensionen uppkommit, utöver den sociala och miljömässiga, den ekonomiska dimensionen 

(Levintova & Mueller, 2015; Souza, Rosenhead, Salhofer, Valle & Lins, 2015; Jones, Comfort & 

Hillier, 2014). Som ett resultat av att människor blir mer och mer engagerade om jordens framtid 

har medvetenhet om behovet av att synliggöra hållbarhetsfrågor uppstått (Godemann & Michelsen, 

2011). För företag som vill attrahera gröna konsumenter, blir det betydelsefullt att kommunicera 

och synliggöra sitt miljömässiga hållbarhetsarbete (Boztepe, 2012) eftersom det kan uppmuntra 

konsumenterna till en mer positiv uppfattning om företaget (Olsen, Slotegraaf & Chandukala, 

2014).  

1.1	Problembakgrund	
Även om oron för miljön har funnits i flera årtionden blev inte termen hållbarhet ett allmänt känt 

och konceptualiserat begrepp förrän under det sena 80-talet (Owens & Legere, 2015). Sedan dess 

har en mängd olika definitioner av begreppet uppkommit genom åren och någon överenskommen 

definition existerar fortfarande inte (Corvellec, 2016). Många finner att det är en vag och opålitlig 

term som kan betyda vad som helst för vem som helst (Jones et al., 2014). Därför är det svårt att 
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som enskilt företag ta itu med hållbarhetsutmaningarna. Det är högst osannolikt att förmå täcka alla 

de relevanta hållbarhetsfrågorna i alla dimensioner med definitionen från endast en aktör (Souza et 

al., 2015), vilket innebär att det är av stor betydelse att ha förståelse för de många olika 

definitionerna som av begreppet hållbarhet. Många företag väljer att synliggöra sitt 

hållbarhetsarbete eftersom det ses som ett sätt att stärka deras rykte och varumärke, och detta kan 

bidra till att en konkurrensfördel skapas för verksamheten (Frankental, 2001). Detta har resulterat i 

att en kombination av hållbarhetsarbete och marknadsföring har uppkommit. Denna typ av hållbar 

marknadsföring har fått benämningen grön marknadsföring eller eko-marknadsföring. (Fodness, 

2015) Samtidigt bör det uppmärksammas att det finns företag som “säger men inte gör”, och 

företag som “gör men inte säger”. Fler och fler företag ägnar sig till exempel åt greenwashing. 

Detta begrepp innebär att medvetet ge konsumenterna en missvisande bild om företagets 

miljömässiga prestationer eller de miljömässiga fördelarna av en produkt eller tjänst. Det görs trots 

att deras verksamhet bedrivs på ett ohållbart sätt, (Delmas & Burbano, 2011; Mahoney, Thorne, 

Cecil & LaGore, 2013) för att nå konkurrensfördelar (Mahoney et al., 2013).  

Andra företag har valt att minimera sin kommunikation om hållbarhetsarbetet då kunderna tenderar 

att få en motreaktion som inte är positiv om företag går ut med mycket information om sitt 

hållbarhetsarbete, eftersom det inte anses trovärdigt (Chun & Giebelhausen, 2012; Lewis, 2003). 

Att varumärket och ryktet stärks av kunders vetskap om företagets hållbarhetsarbete, är de flesta 

överens om. Samtidigt finns det de som menar att det inte finns några övertygande bevis för att ett 

företags aktiekurs till exempel, påverkas av en brist på socialt ansvar, även när detta resulterar i att 

företagets rykte tar skada (Frankental, 2001). Det är såklart problematiskt, precis som med vilken 

marknadsföring som helst, att konkret mäta om just synliggörandet av vissa tjänster eller produkter 

har bidragit till konkurrensfördelar (Young, Hwang, McDonald & Oates, 2010). Dock pratas det en 

del om att ett gott word-of-mouth kan hjälpa till att bidra till verksamheters lönsamhet (Grönroos, 

2008), vilket hållbar marknadsföring eller grön marknadsföring kan bidra till (McDonagh, 1998; 

Olsen et al., 2014). En underkategori till hållbar marknadsföring är hållbar kommunikation som 

yttrar sig mer i själva synliggörandet av hållbarhetsarbete ut mot kund. Essensen av hållbar 

kommunikation är att introducera en förståelse om relationen mellan människan och miljön 

(Godemann & Michelsen, 2011). Det problematiska uppstår således i att hållbarhet är ett vagt 

begrepp med många definitioner. Besluten om vad som ska synliggöras och varför det ska 

synliggöras blir då högst personliga beroende på hur verksamheten definierar begreppet, och 

beroende på vilka sorts kunder de vill attrahera.  
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1.2	Syfte	och	frågeställning	
Syftet med uppsatsen är att studera varför företag synliggör eller osynliggör sitt hållbarhetsarbete 

gentemot konsumenten samt om det finns ett samband mellan definitionen av begreppet hållbarhet 

och synliggörande av hållbarhetsarbetet. Därför vill vi undersöka hur företag, som utger sig för att 

vara hållbara, definierar hållbarhet och varför de arbetar med att synliggöra sitt hållbarhetsarbete. 

Detta blir vår huvudsakliga frågeställning, som nedan specificeras i två underfrågor: 

 

● Vad är anledningen till att företag väljer att kommunicera hur de arbetar med hållbarhet? 

● Hur hänger besluten om vad som ska synliggöras ihop med företags definition av begreppet 

hållbarhet? 

 

För att kunna studera synliggörandet/osynliggörandet av företags hållbarhetsarbete kommer vi att 

beskriva vad begreppet hållbarhet innebär i 10 olika företag. Genom att utföra semistrukturerade 

djupintervjuer med ett par företag från flera olika branscher kan vi hitta varierade tolkningar av 

begreppet dels inom branscher men även mellan olika typer av branscher. Därefter kommer vi att 

kunna se variationer på hur företag arbetar med att synliggöra det de definierar som sitt 

hållbarhetsarbete och om det finns delar de väljer att synliggöra mer än andra. På så vis ämnar vi ta 

reda på vad som ligger som grund i besluten om vad som ska synliggöras och varför det synliggörs 

i respektive företag som vi intervjuar. Med hjälp av varje företags definition av begreppet 

hållbarhet och ambition av hur de vill framstå mot sina kunder och intressenter, hoppas vi finna 

slutsatser som kan hjälpa oss att besvara våra frågeställningar.  
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1.3	Disposition	
Nedan presenteras vilka olika delar som uppsatsen följaktligen kommer att redogöra för, samt en 

kort beskrivning om vad varje del kommer att innehålla.  

Kapitel Innehåll 

2 Metod I detta avsnitt påvisas varför vi valt att använda oss av en 

kvalitativ ansats i form av intervjuer och hur detta bidrar till 

resultatet. Även de avgränsningar som valts att göras och på 

vilket sätt teorin bidrar till studien presenteras här. Slutligen 

presenteras hur analysen utformats. 

3 Teori och tidigare forskning Kapitlet om teori och tidigare forskning går först och främst in på 

definitioner av begreppet hållbarhet och behandlar sedan 

tillvägagångssätt för att kommunicera hållbarhet. Sist i detta 

kapitel förs ett teoretiskt resonemang där dessa båda delar 

sammanfogas till just synliggörande av hållbarhetsarbete.  

4 Empirisk analys Resultatet från det insamlade empiriska materialet redovisas och 

analyseras löpande med teorin i detta avsnitt. Analysen är indelad 

i tre huvuddelar, där olika definitioner i olika företag är inledande. 

Nästa del handlar om varför företagen synliggör sitt 

hållbarhetsarbete Slutligen presenteras svårigheterna med 

synliggörandet samt en jämförelse av hållbarhetsdefinitionen och 

synliggörandet i de fem branscher som ingår i studien.  

5 Slutsatser och diskussion Till sist sammanställs resultaten från analysen till slutsatser som i 

detta avsnitt besvarar uppsatsens frågeställningar. Det förs sedan 

en diskussion kring våra slutsatser i förhållande till teorin och 

avslutas med rekommendationer för fortsatt forskning.  
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2	Metod	-	en	kvalitativ	studie	
Nedan presenteras våra argument för de metodologiska ansatser som vi funnit mest lämpliga att 

anpassas till vår studie för att få fram trovärdiga resultat. Kapitlet inleds med vad som förde oss 

fram till det som blev vår slutgiltiga undersökning och hur företagen som deltagit i studien valdes. 

Efter det presenteras vårt utförande mer detaljerat, de avgränsningar som gjorts och vilken roll 

teorin spelat i undersökningen. Sist ges en kort beskrivning av hur det insamlade empiriska 

materialet har använts i analysen.  

2.1	Ett	flertal	val	-	vägen	fram	till	nu	
Då intresset tidigt legat på just synliggörande och osynliggörande av miljömässiga delar hos 

företag, utvecklades idén efter hand till att mer specifikt handla om deras kommunikation ut till 

kunden angående deras hållbarhetsarbete. Eftersom vi fann det intressant att titta på om det fanns 

något mönster i vad olika företag väljer att synliggöra med sitt hållbarhetsarbete bestämdes att vi 

skulle undersöka företag från olika typer av branscher. På så sätt skulle vi även kunna finna 

eventuella variationer mellan branscherna. Därför gjordes valet att utföra forskningen på företag 

från fem olika branscher: logistik och transport, livsmedel, detaljhandel, flygbolag samt bygg och 

anläggning. Det var viktigt att de deltagande företagen skulle vara företag som på något vis utger 

sig för att arbeta hållbart, eftersom vi ville undersöka om det finns delar de väljer att inte 

synliggöra i sitt hållbarhetsarbete. Undersökningen har begränsats till företag inom Sverige, även 

om en del av dem också är verksamma internationellt. Vi har då valt att undersöka den del av 

verksamheten som styrs av huvudkontoren inom Sverige. Något vi upptäckte under insamlingen av 

tidigare forskning var att många författare menar att begreppet hållbarhet är ett svårdefinierat, om 

inte odefinierbart, begrepp och att det kan ha olika betydelse beroende på vem som definierar det.  

Även konceptet Corporate Social Responsibility (CSR) som många företag som utger sig för att 

arbeta hållbart använder sig av, är svårdefinierat. På grund av detta använder vi oss av dessa 

teorier, som i sin tur skapar vår teoretiska referensram, och därför bads vardera av respondenterna 

från de olika företagen att personligen definiera de båda begreppen. För att försäkra oss om att få ut 

relevant information genomfördes semistrukturerade intervjuer med ansvariga inom miljö, CSR 

eller hållbarhet på de tio olika företagen. På så sätt hade vi för avsikt att djupgående kunna få ökad 

förståelse och beskriva olika företags uppfattning om vad hållbarhet innebär för dem och hur de 

med sin egen definition av begreppet kommunicerar sitt miljöarbete ut mot sina kunder. 
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2.2	Tjusningen	med	en	kvalitativ	ansats		
Vi ville undersöka hur personerna som blev intervjuade uppfattade och konstruerade sin sociala 

verklighet, genom att få deras ståndpunkt i hur hållbarhet definieras (Silverman, 2013; Rennstam & 

Wästerfors, 2015). Då vi ämnade ta reda på hur företagen för egen del uppfattar och definierar 

hållbarhet samt hur varje enskilt företag kommunicerar sitt hållbarhetsarbete, valdes en kvalitativ 

metod i form av intervjuer (Silverman, 2013). Detta är för att tillvägagångssättet i kvalitativ 

forskning brukar vara betydligt mindre strukturerat än i kvantitativ forskning och det finns även en 

betoning av det generella vid formuleringen av de inledande frågeställningarna inom den 

kvalitativa forskningen (Bryman, 2011). Av den orsak att material skulle samlas in från företag 

från varierade branscher behövdes en metod som gav oss relativt mycket frihet att anpassa 

intervjufrågorna specifikt till vardera företag.  

Vi ville kunna utnyttja bredden i vår forskning som kvalitativ metod omfamnar och därefter forma 

en intressant studie. En grund till valet av denna metod var således för att det finns en större bredd i 

materialet som samlas in från en kvalitativ undersökning än i en kvantitativ undersökning (Yin, 

2011). En annan betydande anledning var att vi önskade skapa en trygg miljö för respondenterna, 

och att lämna utrymme för dem att känna sig bekväma med att dela med sig av sina tankar och 

erfarenheter, vilka är de ursprungliga villkoren för metoden (Yin, 2011; Silverman, 2013). 

Eftersom vi hade för avsikt att nå företagens perspektiv i studien lades vikten på respondenternas 

synsätt och uppfattningar av deras hållbarhetsarbete (Bryman, 2011; Yin, 2011). Vårt material från 

studien ska representera deltagarnas synvinkel av miljö, förhållande och uppfattning. (Yin, 2011; 

Silverman, 2013; Rennstam & Wästerfors, 2015) Kvalitativ forskning bidrar även till att skapa 

inblick i nya, eller analysera befintliga, koncept och kunna förklara mänskliga och sociala 

beteenden (Yin, 2011; Silverman, 2013).   

2.2.1	Intervju	-	något	annat	än	ett	förhör		
Eftersom vi önskade ha en tvåvägskommunikation med respondenterna, för att ge utrymme för 

deras egna tankar, tolkningar och frågor, ansågs kvalitativa intervjuer vara lämpliga (Silverman, 

2013; Yin, 2011). De öppnar upp just för en kommunikation från båda håll, vilket i sin tur leder till 

att den som blir intervjuad kan ställa frågor till forskaren (Yin, 2011). Beroende på vilken kvalitativ 

metod som väljs samlas olika typer av data in. Den data som kommer utifrån en intervju är en 

persons verbala förklaring av ett beteende eller handling (Yin, 2011). Vi tar enligt hermeneutisk 

epistemologi hänsyn till skillnaden mellan människor och har som mål att fånga den subjektiva 

innebörden av social handling, som vi anser bygger på förståelse och tolkning. Därför har vi valt en 
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kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer med olika företag. (Zillinger, 2016) Vi 

valde att genomföra semistrukturerade intervjuer eftersom det ansågs intressant att använda 

specifika frågeställningar för att fånga olika företags tankar kring frågor inom samma ämne.  

Anledningen till att vi inte valde att hålla ostrukturerade intervjuer, som även de tillhör kvalitativa 

intervjuformer, var för att minimera risken att förlora strukturen under intervjuerna. En 

undersökning som rymmer flera fall behöver ett visst mått av struktur för att kunna jämföra de 

olika fallen med varandra. (Bryman, 2011) Ett annat skäl till att valet av semistrukturerade 

intervjuer ansågs som lämpligt var för att då kunna styra intervjun i en bestämd riktning men även 

lämna utrymme för representanten för företaget att själva ta upp teman och aspekter som de arbetar 

eller inte arbetar med (Silverman 2013). Detta bedömdes som relevant för att kunna besvara våra 

frågeställningar. I en semistrukturerad intervju kan intervjuerna rymma ett visst mått men ändå 

lämna utrymme för respondenten att ta upp teman som de är speciellt intresserade av (Leidner, 

1993 se Bryman, 2011), och det var även viktigt för oss att respondenterna skulle känna att de 

deltog mer i en typ av frågestund än i ett förhör. 

2.3	Etiska	överväganden	
I undersökningen har Brymans (2011) fyra etiska principer tagits hänsyn till: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Detta har åstadkommits genom att de 

intervjuade personerna fått information om undersökningens syfte, att deltagandet varit frivilligt, 

att deltagarna själva fått bestämma över sin medverkan samt att uppgifter om deltagarna har 

behandlats konfidentiellt och endast nyttjats för forskningsändamålet (Bryman, 2011). Denna 

studie förhålls anonym gentemot alla de intervjuade personerna samt de företag som de 

representerar. Detta är för att vi inte vill riskera att känslig information når ut till de deltagande 

företagens kunder och intressenter. Därför namnger vi inte någon av de intervjuade personerna utan 

refererar istället till “Företag #1”, “Företag #2” och så vidare, som visas i tabell 1 på sida 16. För 

att vidare hålla de intervjuade personerna anonyma används det neutrala pronomen “hen” istället 

för att uppge om personen är man eller kvinna.  

2.4	Vad	bidrar	teorin	till?	
Under vår arbetsgång har vi löpande genomfört en djupgående litteraturstudie av de teorier som 

sedan tidigare finns inom området. Detta för att inte riskera att utelämna centrala dimensioner, 

problem och möjligheter i teorin som vi sedan presenterar (Alvehus, 2013). I kapitlet om teori 

presenteras tidigare forskning om hållbarhet och synliggörande, samt en kombination av dessa båda 

delar. Detta leder oss fram till det som blir den teoretiska referensramen, alltså de begrepp vi valt 
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att utgå från i vår undersökning. Teorin är den grundläggande delen i vetenskaplig forskning, där 

författarna för texten fastställer grunden för en överenskommelse med sina läsare (Corvellec, 

2013). För att analysera vårt empiriska material har vi valt att använda oss av en abduktiv ansats. 

Abduktiv ansats kan förklaras som en växling mellan teoretisk och empirisk reflektion, till skillnad 

från induktiv ansats som utgår från empiri och deduktiv ansats som utgår från teori (Swedberg, 

2012; Alvehus, 2013; Ryen, 2004). Den abduktiva ansatsen är dock inte en blandning av induktion 

och deduktion utan står självständig och tillför helt egna beståndsdelar (Alvesson & Sköldberg, 

2008). Teorin i vår undersökning var inte från början fastställd och när någon ny intressant aspekt 

hittades i det empiriska materialet kunde vi gå tillbaka till teorin och modifiera den så att de båda 

delarna skulle förhålla sig och förklaras till varandra (Swedberg, 2012; Alvehus, 2013). Detta var 

en anledning till att en abduktiv ansats ansågs passande för denna undersökning.  

Alvehus (2013) beskriver att med hjälp av teorier ges en överblick och ett perspektiv på 

verkligheten men inte på varje enskild detalj, och vår vision var att teoriavsnittet skulle bidra till att 

läsaren ser varför undersökningen är relevant samt hur olika begrepp förhåller sig till varandra. När 

vår empiri samlats in ville vi se om det fanns några samband eller skillnader från teoretiska 

antaganden och uppfattningen från empirin. Fortsättningsvis redogör Alvehus (2013) för att en 

teoridel används för att presentera ett eller flertal centrala begrepp som diskuteras inom 

vetenskapen och därefter beskriva hur de kommer att användas inom uppsatsen. På så sätt var 

syftet med vår teoribakgrund och teoretiska referensram att föra uppsatsens resonemang framåt och 

visa hur den analys som kommer genomföras förhåller sig till den redan etablerade kunskapen 

inom området (Alvehus, 2013). Anledningen till att mycket fokus har lagts på konceptet CSR är för 

att det är ett återkommande ämne i tidigare forskning om hållbarhet, och något som många företag 

verkar ha lättare att konkretisera än termen “hållbarhet”. CSR är även ett begrepp som verkar ha ett 

samband med företags roll i hållbarhetsfrågor, vilket stämmer överens med det vi ämnat studera. 

Eftersom respondenterna inom samtliga företag haft svårigheter med att definiera hållbarhet blir 

det intressant att studera dessa företag för att kunna förstå samspelet mellan hållbarhetsarbete och 

synliggörandet av det.   

2.5	Två	olika	metoder:	text	och	snack		
Genomförandet av denna uppsats har utförts genom att först samla textbaserad information om de 

företag som tackat ja till att medverka i en intervju, och utifrån det har intervjuer utformats. Att 

blanda olika metoder bidrar till att de tolkningar som görs blir mer trovärdiga (Silverman, 2013). 

Genom dessa metoder var vår avsikt att skapa större förståelse dels för vad dessa företag arbetar 



 14 

med när det kommer till miljö- och hållbarhetsfrågor, dels varför de gör det samt vad de anser är 

viktigt att synliggöra för sina kunder. En kombinerad metod ger empiriskt material inom samma 

område men ur olika kontext. Till följd av att vi valde att arbeta utifrån materialet från både 

intervjuer och företagens publicerade textdokument inom hållbarhet ges en mer rättvis bild av 

verkligheten samt pålitlighet för vald metod. (Silverman, 2013) Därför var många av 

intervjufrågorna baserade på de deltagande företagens synliggjorda information om deras 

hållbarhetsarbete, så som hemsidor, sociala medier samt hållbarhetsredovisningar och -rapporter.  

Under intervjuerna bad vi deltagarna att definiera vissa begrepp inom studiens område utifrån deras 

egna uppfattningar. Detta eftersom vi ansåg det intressant att se variationer i hur personer som 

ansvarar för liknande områden i olika företag har för uppfattning om just de här begreppen. På så 

sätt gavs personerna utrymme att visa sina egna tolkningar och erfarenheter av vad de anser viktigt 

att arbeta med eller synliggöra (Yin, 2011; Rennstam & Wästerfors, 2015). Vår första kontakt med 

företagen var antingen via kundservice eller växel för att få tag på kontaktuppgifterna till den som 

var ansvarig inom de ämnen som vi ville undersöka. Innan intervjuerna, som skedde antingen via 

telefon eller genom fysiska besök, hölls mailkontakt där underlag inför intervjuerna skickades ut 

och där tid och plats för intervju bestämdes. Intervjuerna utfördes med personerna som ansvarar för 

miljö-, CSR- och hållbarhetsfrågor inom tio olika företag, och inom fem olika branscher. De 

skedde löpande från den 15/4 - 2016 till den 19/5 - 2016 (se tabell 1, s. 16) Vi arbetade ut våra 

intervjufrågor utifrån en övergripande mall. Därefter specificerade vi sedan denna relaterat till 

respektive företags textdokument om deras hållbarhetsarbete, som de har synliggjort för 

intressenter och kunder som besöker företagets hemsida.  

Med hänsyn till det ställde vi relevanta frågor till företagen anpassade efter deras hållbarhetsarbete 

för att få djupare förståelse för företagens arbete i syfte att kunna besvara vår frågeställning. Yin 

(2011) menar att viktig information riskerar att försummas utan bra och relevanta frågor och 

eftersom företagen i studien agerar inom olika branscher, och därmed har olika förutsättningar och 

arbetsområden, ansågs en anpassning av frågorna under intervjuerna av värde. Eftersom vi inte 

ville ta bort spontaniteten ur intervjusvaren, och för att svaren inte ska kunna tolkas som att den 

intervjuade följer ett manus, skickades inte hela intervjumallen utan endast ett övergripande 

underlag (Alvesson & Deetz, 2000). Vår intervjumall delades upp i olika teman med mål att skapa 

en röd tråd under intervjuerna men även för att det skulle leda till att vi samlade in empiri inom de 

områden vi önskade analysera. Därför var det en del intressanta aspekter som vi fick välja att 

utelämna i vår studie på grund av brist på utrymme samt risken för att uppsatsen skulle bli för 
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splittrad. Vi valde företag som på något sätt synliggör sitt hållbarhetsarbete, och framförallt företag 

som synliggör arbetet via sin hemsida. Anledningen till detta var att vi ville försäkra oss om att de 

företag vi intervjuade skulle ha för avsikt att visa för kunderna att eller hur de arbetar med 

hållbarhetsfrågor, eftersom det var en del av vad vi ville studera. 

Vid formuleringen av intervjufrågorna tog vi i beaktning att frågorna inte skulle vara så specifika 

att det skulle hindra andra idéer och synsätt att dyka upp under fältarbetet, eftersom det kan leda till 

att undersökningens fokus begränsas. Vi ville inte heller gå in i intervjuerna med för många 

förutfattade meningar, vilket gjorde att vi ställde frågor som “gör ni/har ni...” och la till följdfrågor 

istället för att ställa frågor som “varför gör ni/varför har ni...”. En annan anledning till att vi gjorde 

på detta sätt var för att undvika ledande frågor. (Bryman, 2011) Det bör dock tilläggas att på 

Företag #3 fanns ingen officiell miljöavdelning med en miljöansvarig då detta är ett förhållandevis 

litet företag. Denna intervju utfördes då med två personer, varav den enes position var speditör med 

visst ansvar för miljöfrågor och den andre var delägare i företaget. Även på Företag #1 och Företag 

#5 gjordes intervjun med två personer, vilket bör poängteras att resultatet av intervjun då kan 

variera något än om det varit en enskild intervju. Detta för att den ena personen kan få tid att 

reflektera längre över frågorna medan den andra personen pratar. Det kan leda till att de företagen 

får större möjlighet att täcka fler områden eftersom de kan komplettera varandras svar. En annan 

effekt av att vara två personer som medverkar kan även vara att svaren begränsas om personerna 

känner att de behöver ta hänsyn till sin kollegas tankar och åsikter om deras svar.  

Intervjun med Företag #8 hölls, som de flesta andra, via telefon. Den svarande här hade ont om tid 

och därför hölls intervjun medan hen körde bil, vilket kan ha påverkat svaren till mer spridda eller 

kortfattade än om hen hade befunnit sig på en mer lugn plats. Så var även fallet under intervjun 

med Företag #9 som befann sig på ett tåg. Den semistrukturerade intervjuformen gav oss en frihet 

att ställa följdfrågor, ändra ordningsföljden på frågorna och lägga till och ta bort frågor under 

intervjuns gång (Bryman, 2011). Detta tillförde större flexibilitet under intervjuerna och således 

kunde rätt frågor ställas till de olika personerna för att få fram den information som ansågs 

nödvändig i förhållande till uppsatsens syfte. Varje intervju spelades även in för att sedan 

transkriberas, dels för att inte missa nödvändig information under vår empiriinsamling och dels för 

att undvika missuppfattningar (Silverman, 2013). I nedanstående tabell visas de datum som 

intervjuerna hölls samt längden på dem och vilken typ av företag de hölls med 

 

 

 



 16 

 Typ av företag Intervju Tid intervju Intervjuform 

Företag #1 Detaljhandel 15/4 - 2016 39 min Telefon 

Företag #2 Logistik och transport 18/4 - 2016 42 min Telefon 

Företag #3 Logistik och transport 21/4 - 2016 49 min Besök 

Företag #4 Flygbolag 27/4 - 2016 37 min Telefon 

Företag #5 Bygg och anläggning 28/4 - 2016 65 min Telefon 

Företag #6 Detaljhandel 28/4 - 2016 41 min Telefon 

Företag #7 Livsmedel 29/4 - 2016 41 min Telefon 

Företag #8 Flygbolag 4/5 - 2016 53 min Telefon 

Företag #9 Bygg och anläggning 11/5 - 2016 35 min Telefon 

Företag #10 Livsmedel 19/5 - 2016 43 min Besök 

Tabell 1. Intervjutillfällena av miljö-, CSR- och hållbarhetsansvariga på företagen. 

2.6	Analysen	väcks	till	liv	
Rennstam och Wästerfors (2015) skriver att analysarbete inom kvalitativ forskning till största del 

handlar om att sortera och reducera sitt material för att kunna skapa en argumentation i sin analys. 

För att lättare kunna föra denna argumentation presenteras det empiriska materialet löpande med 

analysen. Detta även för att texten ska få ett bättre flyt. På så vis har vi för avsikt att skapa större 

förståelse för hur företag resonerar kring synliggörandet av sitt hållbarhetsarbete. Till följd av att 

intervjutillfällena var spridda på ett flertal veckor startade vår analysprocess redan innan 

insamlingen av vårt intervjumaterial var helt färdigställt. Då vi i ett tidigt skede såg mönster i vårt 

material kunde vi börja utforma vår analys under ett tidigt stadie av intervjuprocessen. Halvvägs i 

analysprocessen upplevdes att det saknades material om en specifik del av synliggörandet för att 

kunna besvara vår frågeställning. Därför kontaktades respondenterna som vi framtill den 

tidpunkten hade genomfört intervju med, där en kompletterande fråga ställdes för att stärka vårt 

material. Inledningsvis i analyskapitlet ges en beskrivning över hur de olika företagen i vår studie 

definierar hållbarhet, samt varför och hur det gynnar dem att arbeta med hållbarhetsdimensionerna. 

Därefter har de utdrag och citat från transkriberingar, hållbarhetsredovisningar samt hemsidor som 

var extra intressanta och bidrog mest till uppsatsens syfte valts ut och satts i relevans till teorin 

kring hållbarhet och synliggörande. Med hjälp av detta har den empiriska analysen skapats. 
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3	Teori	och	tidigare	forskning	
För att kunna utföra en undersökning om hur företag synliggör sitt hållbarhetsarbete för kunder 

och konsumenter är det av stor vikt att själva begreppet hållbarhet först definieras. I detta avsnitt 

konstateras först att hållbarhet är ett tämligen svårdefinierat begrepp, och därefter presenteras hur 

hållbarhet kan tolkas. Det redogörs även allmänt för hur synliggörande kan innebära en 

konkurrensfördel för verksamheter och sist förs ett teoretiskt resonemang där dessa båda delar 

sammanfogas till just synliggörande av hållbarhetsarbete. 

3.1	Hållbarhet,	ett	inte	helt	självklart	begrepp	
Det allt mer aktuella begreppet hållbarhet har ingen överenskommen definition och därav inte 

heller en definition av vad som menas med hållbara åtgärder (Corvellec, 2016). Även om begreppet 

inte ännu har en specifik eller överenskommen definition så är idag forskningsfältet om hållbara 

försörjningskedjor däremot ett väletablerat och erkänt begrepp i den akademiska världen. Enskilda 

organisationer och industrier kan inte identifiera och ta itu med hållbarhetsutmaningar på egen 

hand. I affärsvärlden materialiseras detta ömsesidiga beroende mellan olika aktörer i processen för 

hur försörjningskedjans medlemmar gemensamt höjer värdet på produkter och tjänster. Det når sin 

höjdpunkt när de färdiga produkterna och tjänsterna skapar större värde för konsumenterna. 

Företag börjar även bli medvetna om att kunderna uppskattar värdet av produkter och tjänster som 

tillhandahålls av försörjningskedjor utan åtskillnad mellan de olika aktörerna. (Seuring & Gold, 

2012)  

Under de senaste årtiondena har detta öppnat upp möjligheten för företag att utveckla en större 

förståelse för de sammanvävda dimensionerna av hållbarhet enligt definitionen av begreppet i 

Brundtlandkommissionen (World Commision on Environmental and Development, 1987). Även 

om det finns lika många olika uppfattningar om vad hållbarhet innebär som det finns människor på 

den här planeten, så medför utvecklandet av hållbara objekt mer än bara ett löfte (Grosz, 2001). 

Detta för att kunna reducera negativa effekter som mänskliga aktiviteter har på miljön (Corvellec, 

2016). Det är nästintill omöjligt att täcka alla relevanta dimensioner av hållbarhet om definitionen 

är baserad på endast en aktör (Souza et al., 2015). Därför är det viktigt att veta hur hållbarhet kan 

definieras utifrån flera olika synsätt. Detta kan således bidra till att de löften som ges ska kunna ta 

uttryck i praktiken. 
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3.2	Att	definiera	hållbarhet	
Även om hållbarhet är ett begrepp utan en erkänd, allmän definition, enligt den tidigare 

forskningen, så finns det många som har definierat vad ordet innebär för deras verksamhet. En 

anledning till att hållbarhet är ett så pass svårdefinierat begrepp kan bero på att det finns många 

olika aspekter att ta hänsyn till. Levintova och Mueller (2015) nämner att hållbarhet kan delas in i 

tre underkategorier: miljömässigt skydd, ekonomisk utveckling och social rättvisa. De menar att 

någon form av konsensus om hur balansen bör fördelas mellan dessa tre perspektiv måste infinnas 

och detta gör begreppet hållbarhet till ett tämligen vagt sådant. Även författarna Souza et al. (2015) 

berör de tre aspekterna av miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet, och beskriver vidare att 

dessa tre kategorier i sin tur kan delas in i olika underkategorier. Detta gör att hållbarhet kan 

upplevas som ett brett och därmed otydligt begrepp, vilket i sin tur kan leda till att det bli svårare 

att hitta en allmän definition. Därför är det inte särskilt överraskande att hållbarhet har många olika 

betydelser. Människor är olika och beroende på vem individen är uppfattas vissa delar som mer 

framträdande än andra. Detta gör att betydelsen av hållbarhet kan skilja sig från person till person. 

För att skapa större förståelse för begreppet presenteras nedan några exempel på hur författare har 

valt att definiera hållbarhet.  

Även Fodness (2015) och Brundtlandkommisionen (WCED, 1987) redogör för de tre 

dimensionerna av hållbarhet, vilka Fodness (2015) refererar till som the triple bottom line. Enligt 

honom måste företag hantera sin inverkan på miljön och samhället samtidigt som de måste 

bibehålla sin ekonomiska lönsamhet. Detta stärker Levintova och Muellers (2015) argument om att 

någon form av balans mellan de tre perspektiven bör infinnas i syfte att kunna ta sig an och arbeta 

med hållbarhet. Definitionen av hållbarhet som ett överbegrepp för dessa tre underkategorier har 

emellertid mottagit mycket kritik. Kritiker till dessa tre dimensioner hävdar att ekonomisk 

hållbarhet inte borde stå som en enskild dimension. Istället borde den vara omsluten av den sociala 

dimensionen som i sin tur borde vara omsluten av den miljömässiga dimensionen. (Giddings, 

Hopwood & O’Brien, 2002) Latour (1986) menar att definitioner av hållbarhet konstrueras enbart 

som en princip enligt ett definitionsresonemang. Grosz (2001) argumenterar dock för att genom att 

erbjuda produkter och tjänster, men även lokala och tillfälliga definitioner, som öppnar upp 

möjligheter för ett mer hållbart beteende blir världen mottaglig för de handlingar som människor 

utför. Jah och Murthy (2006) påvisar att hållbarhet innebär något som måste räcka på lång sikt och 

definierar begreppet som följande: 
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With globalisation becoming an irreversible process, our prime concern can no 

longer be limited to whether peoples and regions of the world would develop 

concurrently. It must conclude very vital concerns about the implications of such a 

‘type of development’ for environmental sustainability, interpreted as a universal 

phenomenon and one that implies for a very long run. (Jah & Murthy, 2006) 

  

Denna definition fokuserar mer på den långsiktiga, miljömässiga biten av hållbarhet. Även Jones et 

al. (2014) beskriver hållbarhet som miljömässig och påstår att det betyder att företag ska se bortom 

sin egen vinst och se den påverkan de utövar på världens natur. Fodness (2015) däremot visar en 

definition av hållbarhet som ett sätt att tillgodose olika behov: 

                                                                                   
Although the definition of sustainability is far from settled, one frequently finds it 

described along the lines of meeting the needs of the present without compromising 

the ability of future generations to meet their own needs. (Fodness, 2015) 

  

Detta är även Brundtlandkommissionens definition av hållbarhet, ihop med att hållbarhet berör 

både den miljömässiga, sociala och även den ekonomiska aspekten (World Commission on 

Environment and Development, 1987). Missimer, Robert och Broman (2016) kommenterar denna 

definition på följande vis: 

 
Wanting this to happen cannot be derived from scientific knowledge or proven 

right or wrong by scientific methods. That this is at all desirable is a normative 

stance that each person needs to decide for herself/himself to embrace or not. 

(Missimer et al.,, 2016) 

  

Vidare beskriver de hållbarhet som en process att eliminera de mekanismer som systematiskt bryter 

ner viktiga sociala och ekologiska aspekter: 

 
Sustainability is thus about the elimination of mechanisms of systematic degradation 

of essential aspects of both the ecological and the social system. Since thresholds in 

complex adaptive systems are difficult to identify, it makes sense to define 

sustainability this way - to not have a basic design and operation of society that 

implies a systematic deviation from the above-mentioned desirable state. (Missimer et 

al., 2016). 
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3.2.1	En	hållbar	attityd	-	en	fördel	för	företag	
Definitioner av hållbarhet både som ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter framgår ovan, 

och alla nämnda författare har sina egna tolkningar av vad begreppet innebär. De tre dimensionerna 

av hållbarhet är ofta återkommande, där tidigare forskare pratar om den ekonomiska, sociala och 

miljömässiga aspekten. Frankental (2001) menar dock att ett stort antal företag har inlett 

hållbarhetsarbeten som ett komplement till sin affärsmodell. Arbetet syftar till att öppet betona och 

bevisa sin anslutning till miljömässig hållbarhet i ett försök att skilja sig från sina konkurrenter och 

stärka deras rykte och varumärke. Ett företags rykte och image är av stor betydelse och ett minst 

sagt tilltalande koncept, eftersom det ökar kundtillfredsställelsen och därigenom försäljningen 

(Kim, Jeon, Jung, Lu & Jones, 2011; Andreassen & Lindestad, 1998). Företagets image är en viktig 

och värdefull tillgång, vilken företag måste lära sig förvalta (Abratt & Mofokeng, 2001). Kim et al. 

(2011) beskriver vidare att ett koncept som uppstått för att lyckas med detta och på sätt skapa 

långsiktig framgång för företag är Sustainable Competetive Advantage, SCA. Barney (1991) 

beskriver SCA som ett sätt för företag att nå långsiktig framgång av att implemetera en unik, 

värdeskapande strategi. Det är även viktigt att inget annat företag implementerar denna strategi på 

samma gång och att den är svår att kopiera (Barney, 1991). Precis som Grosz (2001) argumenterar 

för att egna definitioner av hållbarhet i företag kan öppna upp möjligheter för ett mer hållbart 

beteende, verkar dessa egna definitioner således även kunna skapa en konkurrensfördel (Barney, 

1991). Detta för återigen fram argumentet om att den finansiella dimensionen är en förutsättning 

för att de andra två dimensionerna av hållbarhet ska kunna genomföras.  

3.3	Synliggöra	hållbarhet	–	en	konkurrensfördel?	
Hållbar utveckling är något som många intressenter har anammat eftersom det framför och inger 

optimism, även om förståelsen för termen fortfarande är liten (Long & Arnold, 1995 se McDonagh, 

1998). Det finns dock ett behov av att tydligt kommunicera de ekologiska problem som uppstår av 

hållbar utveckling till en bredare publik än vad som i nuläget uppnås i samhället. Det kan bidra till 

att höja vikten av själva kommunikationsakten. (McDonagh, 1998) Hållbarhetsarbete och en väl 

utvecklad marknadsföringsstrategi är sålunda båda delar som kan fungera som konkurrensfördelar i 

organisationer, och ur detta har marknadsförings- och kommunikationsstrategier som påvisar 

företags hållbarhetsarbete uppkommit. Dessa kommer nedan att beskrivas mer ingående. Det finns 

en stor mängd utvecklade certifierings- och miljöledningssystem som syftar till att stödja 

hållbarhetsarbetet (Liljenfeldt & Keskitalo, 2011). Ett stort antal företag publicerar även i dagsläget 

årliga hållbarhetsrapporter, vilket kan ses som en återspegling mot en riktning av transparens och 

öppenhet kring hållbarhetsfrågor. Naturligtvis har denna sorts rapporter ibland benämnts med 
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uttryck som ett PR-trick och greenwashing1 av icke statliga organisationer eftersom metoderna 

bakom dessa rapporter kan uppfattas som odugliga och som att de genomförs enbart för egen 

vinnings skull. (Frankental, 2001)  

Lyon och Montgomery (2013) har däremot uppfattningen om att synliggörandet av gröna tjänster 

och produkter inte är en långsiktig ekonomisk lösning för företag. De anser att det blir en allvarlig 

informationsnackdel för konsumenterna när företag går ut med påståenden om deras 

hållbarhetsarbete. De beskriver vidare att utan något trovärdigt sätt att kontrollera företagens krav 

förutspås att marknaderna för den här typen av varor kommer att kollapsa. Frankental (2001) påstår 

dock att det är ett steg i rätt riktning att företag börjar redovisa för sin verksamhets påverkan. Det 

finns även de som menar att själva “sägandet” är en inkörsport till “görandet”, och att de som 

börjar med att säga ofta går vidare till att göra (Corvellec, 2016; Kim et al., 2011). Foreman (2011) 

skriver även att aktiviteterna av ett sådant arbete endast kan märkas om de är synliggjorda för 

kunderna och övriga intressenter. 

3.3.1	Grön	marknadsföring	
Vetskapen om att ett företag ägnar sig åt att aktivt arbeta med miljöfrågor kan skapa 

konkurrensfördelar och stärka företagets varumärke (Fodness, 2015; Frankental, 2001). Det finns 

flera saker som bidrar till att stärka företags varumärken, och en god marknadsföringsstrategi är en 

av dem. Det viktiga är att fatta beslut om vilken marknadsföringsstrategi som ska användas, för att 

kunna nå resultatet att förse konsumenterna och kunderna med fördelar genom värdeskapande 

produkter. Strategin är därför till för att besluta om vilka produkter som ska skapas och hur 

företaget ska erbjuda dem till sina kunder. (Fuller, 1999) För gröna konsumenter är det med största 

sannolik gröna produkter som skapar värde. Som ett resultat av detta har en kombination av 

hållbarhet och marknadsföring uppstått, vid namn hållbar marknadsföring eller grön 

marknadsföring (Fuentes, 2014). Grewal och Levy (2008) definierar hållbar marknadsföring som 

ett strategiskt åtagande att förse sina konsumenter med gröna produkter och tjänster (se D’Souza, 

Taghian, Sullivan-Mort & Gilmore, 2015). Hållbar marknadsföring kan ses som en förlängning till 

själva begreppet hållbarhet och definieras som marknadsföringsaktiviteter kring hållbarhetsfrågor 

hos ett företag. Som svar på konsumenters mer och mer gröna attityder har företag därför börjat 

utforma sina marknadsföringsstrategier för att öka konsumenters medvetenhet om hur de arbetar 
                                                
1 Greenwashing innebär att vilseleda konsumenterna gällande miljöpraxisen i företaget eller av miljöfördelarna med en 

produkt eller tjänst (Cherry & Sneirson, 2011; Rahman, Park & Chi, 2014 ). Antingen väljer de att tysta ner sitt 

bristande hållbarhetsarbete, eller så försöker de att presentera sitt arbete i ett falskt, positivt sken (Delmas & Burbano, 

2011). 
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med miljön (Boztepe, 2012). Hållbar marknadsföring kan definieras som planering, organisering, 

genomförande och styrning av marknadsföringsresurser. Detta för att tillgodose konsumenternas 

önskemål och behov och i samband med detta ta hänsyn till sociala och miljömässiga kriterier och 

på så vis uppnå företagets mål. Det innefattar att vårda hållbara relationer med kunder, socialt och 

miljömässigt. (Belz & Peattie, 2009) 

3.3.2	Hållbar	kommunikation	
En underkategori till hållbar marknadsföring är hållbar kommunikation, vilket är just 

synliggörandet av hållbarhetsarbete ut mot kund (Godemann & Michelsen 2011). Företag väljer att 

integrera miljörelaterade frågor i sin marknadsföringsstrategi för att på så sätt sträva efter att 

minimera sin verksamhets miljöpåverkan (Rex & Baumann, 2007). Genom att kommunicera sitt 

miljöarbete genom exempelvis hemsidor eller hållbarhetsredovisningar skapas transparens mot 

kund (Frankental, 2001), vilket stärker kundens förtroende för företaget (Gididngs et al., 2002). 

Hållbar kommunikation handlar om att visa såväl positiva som negativa aspekter av hållbarhet 

(Godemann & Michelsen, 2011), vilket blir en ansträngning för transparens. Du och Sen (2016) 

påvisar att det krävs vetskap om vad som främjar och hindrar framgång för att lyckas matcha utfall 

mot kundernas höga förväntningar. För att kunna kommunicera sitt gröna arbete behöver företag 

därför fokusera på att identifiera vem som väljer att konsumera gröna produkter samt hur dessa 

konsumenter förhåller sig till hållbarhetsproblematiken (McDonald & Oats, 2006). Då kan 

ytterligare forskning inom att kommunicera hållbarhetsarbete, men även inom marknadsföring av 

gröna produkter, ske på ett effektivt och lönsamt sätt (Mitchell & Saren, 2008). Kim et al. (2011) 

påstår att företags kommunikation om deras hållbarhetsarbete bör reflektera företagets vision om 

var de ämnar befinna sig om fem till tio år. Det vill säga om företaget i fråga önskar vara ledande 

inom sin bransch bör marknadsföringen och kommunikationen mot kunden återspegla detta mål, 

snarare än var företaget befinner sig i dagsläget. 
 

Även andra kommunikationssätt som den ökade användningen av ICT2, Information and 

Communication Technology, har visat sig ha ett samband med hållbar utveckling av både 

energiförbrukning och produktion (Nica & Potcovaru, 2014) samt inom transportssektorn 

(Popeschu, 2015). Straughan och Roberts (1999) nämner att forskning om konsumenter som väljer 

att konsumera hållbara produkter har visat sig kunna vara både välutbildade/outbildade, äldre/yngre 

                                                
2 Information and Communications Technology är ett begrepp för att beskriva möjligheterna som skapas genom 

framsteg inom data och telekommunikation. Dess gröna potential kan vara ett verktyg för att göra produktionsprocesser 

och vägtransporter mer miljömässigt hållbara. (Popescu, 2015) 



 23 

och kvinnor/män. Det visade sig alltså att grönt konsumentbeteende inte har någon koppling alls till 

dessa faktorer (Straughan & Roberts, 1999). Däremot menar Connolly och Prothero (2008) att 

sociokulturella studier har visat att gröna produkter har används som symbol för konstruktion av 

identitet hos konsumenter. 

3.4	En	vanlig	strategi	för	att	visa	sitt	ansvarstagande	
Ett tillvägagångssätt som många företag då har anpassat för att uppmärksamma och utåt visa att de 

jobbar med både social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet är konceptet Corporate Social 

Responsibility, CSR (Moratis, 2015). CSR tar ett bredare omfång av ett företags syfte och ansvar 

bortom företagets chans till vinst, eller lagkrav (Cherry & Sneirson, 2011; McWilliams & Siegel, 

1997). Själva begreppet CSR har sin rot i att företag har en insikt i att de är en del av samhället och 

därmed anser ha en potential att ansvara för en del av sociala mål och ambitioner (Jones, Alrawi, 

Comfort & Hillier, 2006). Hopkins och Crowe (2003, se Jones et al., 2006) hävdar att en 

underliggande definition av begreppet CSR har en lång historia som tyder på att det alltid har 

funnits en spänning mellan företag och sociala mål. Det är något som har blivit allmänt erkänt som 

ett verktyg för att förbättra och hantera företagets miljömässiga legitimitet, benämnt som Corporate 

Environmental Legitimacy3 (Lyon & Montgomery, 2013). Legitimitetsteorin förutsätter att det 

finns en social kontakt mellan samhället och företaget. Detta görs för att undvika samhällets 

ogillande av målen samt för att säkerställa företagets överlevnad. Företag bör ständigt legitimera 

sin verksamhet för att upprätthålla balansen mellan samhällets och organisationens mål. (Frynas & 

Yamahaki, 2016) Denna typ av legitimering kan således ske i form av CSR-arbete.  

CSR är dock endast ett tillvägagångssätt för att visa att de tre dimensionerna av hållbarhet tas i 

beaktning i företag. Det viktiga är att företag tar sig an miljömässiga ansträngningar, vilket 

återspeglar ett välbefinnande av ekonomin, samhället och miljön (Olsen et al., 2014). Anledningen 

till att många företag anpassat CSR-arbete som ett tillvägagångssätt för att arbeta med 

hållbarhetsaspekter är för att det har blivit det mest rättrogna och accepterade konceptet i 

företagsvärlden (Lee, 2008). Detta trots att betydelsen av CSR har gått igenom många förändringar 

och utvecklingar och att det från början ansågs vara en irrelevant och ofta ogillad idé (Carroll, 

1999; Lee, 2008). CSR är dock en mer marknadsorienterad strategi, där lönsamhet står i större 

fokus än vad det gör i hållbarhetsarbete (Foreman, 2011) Ändå går det inte att bortse från att 

                                                
3 Corporate environmental legitimacy kan definieras specifikt som “den generaliserade uppfattningen eller antagandet 

att ett företags gemensamma miljöprestanda är önskvärd, korrekt eller lämplig''. Miljölegitimitet kan även minska ett 

företags exponering mot osystematisk risk. (Bansal & Clelland, 2004 se: Lyon & Montgomery, 2013)  
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betydelsen av arbete med hållbarhet har förflyttats bortom enbart välgörenhet, då företag har som 

förhoppning att få avkastning på arbetet. (Franketal 2001). Frankental (2001) menar även att brist 

på socialt ansvar resulterar i att företag sätts i en skadad position i slutändan. Dock kan inte 

företags sociala och miljömässiga ansvar slå rot om de inte belönas finansiellt. Konsumenters 

intresse för miljömässigt hållbara tjänster och produkter ökar emellertid ständigt (Boztepe, 2012) 

och därför har arbete med hållbarhet och att som företag öppet visa en hållbar attityd uppstått som 

en konkurrensfördel för verksamheter. Det har även visats att socialt ansvar attraherar kunder 

medan ansvarsavtagande istället kan stöta bort dem (Cherry & Sneirson, 2011). Ett sätt att se till att 

marknader belönar etiska åtaganden är att ändra redovisningssystemen så att företagen granskas, 

inte bara beroende på deras ekonomiska resultat, men också beroende på ett brett spektrum av 

miljömässiga och sociala indikatorer (Franketal, 2001). 

3.5	För	att	sammanfatta				 																																																																																				
Hållbarhet är således ett begrepp som är så pass brett att det är svårt att hitta en allmän definition 

(Corvellec, 2016), och detta kan bottna i att det kan delas in i flera olika kategorier eller 

dimensioner som i sin tur kan delas in i ännu fler underkategorier (Souza et al., 2015). Eftersom det 

är så pass brett och otydligt kan olika definitioner av begreppet skapas beroende på vem individen 

är och utifrån egna tankar och erfarenheter uppfattas och tolkas olika delar av begreppet. Tre 

dimensioner nämns ofta, vilka Fodness (2015) refererar till som the tripple bottom line. Dessa är 

den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga dimensionen av hållbarhet. Det förekommer 

dock många diskussioner om dessa tre delar och det finns de som anser att vissa av dimensionerna 

är mer väsentliga än andra (Giddings et al., 2008; Frankental, 2001). Många företag har valt att 

anstränga sig för miljön, och andra dimensioner av hållbarhet, eftersom det kan ses som en 

konkurrensfördel (Frankental, 2001). För att det ska kunna bli en fördel för företaget behöver 

kunder och konsumenter få reda på att företaget arbetar med denna typ av frågor. Det är där 

begreppet grön marknadsföring kommer in i bilden, vilket handlar om att föra ihop 

hållbarhetsarbete med marknadsföring så att dessa tillsammans skapar en konkurrensfördel 

(Boztepe, 2012). En underkategori till grön marknadsföring är hållbar kommunikation, som 

handlar mer specifikt om själva synliggörandet av företags hållbarhetsarbete ut mot kund och 

konsument (Godemann & Michelsen, 2011). Detta koncept är oerhört mångsidigt, vilket gör det 

intressant att vidare undersöka hur företag specifikt arbetar för att synliggöra sitt hållbarhetsarbete 

för sina kunder och konsumenter. 
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 4	En	empirisk	analys	
I kommande avsnitt kommer den teoretiska referensramen om hållbarhet och synliggörande, som 

just presenterats, att kompletteras med det insamlade empiriska materialet i form av de tio 

intervjuerna med miljö-, CSR- och hållbarhetsansvariga på företagen. Ändamålet med detta kapitel 

är att med hjälp av den empiriska analysen komma fram till slutsatser som knyter samman våra 

frågeställningar om varför företag arbetar för att synliggöra sitt hållbarhetsarbete. Inledningsvis 

presenteras hur företagen definierar hållbarhet och varför de arbetar med hållbarhetsfrågor. 

Fortsättningsvis förs en diskussion om varför de valt att synliggöra sitt hållbarhetsarbete. Slutligen 

presenteras vad som verkar vara det svåraste att synliggöra med företags hållbarhetsarbete och 

det redogörs för en jämförelse mellan de olika branschernas synliggörande.  

4.1	En	personlig	definition	
För att kunna förstå hur de olika företagen i denna studie resonerar kring synliggörandet av sitt 

hållbarhetsarbete är det väsentligt att först beskriva hur de arbetar med hållbarhet. Det är därför av 

stor betydelse att skapa förståelse för vad de anser att hållbarhet är. Hållbarhet är som tidigare 

nämnt ett begrepp som anses svårdefinierat och brett (Corvellec, 2016; Grosz, 2001) medan hållbar 

utveckling i sin tur har en positiv klang hos intressenter, trots att förståelsen för begreppets 

innebörd kan ses som relativt liten (Long & Arnold, 1995 se McDonagh, 1998). Under genomförda 

intervjuer har hållbarhetsbegreppet följts som en röd tråd, vilket varit ett medvetet val eftersom det 

under litteraturstudien och teoriuppsamlingen uppmärksammats problematik kring att begreppet 

definieras olika. Samtliga företag har därför blivit ombedda att definiera begreppet, efter deras egna 

uppfattningar och erfarenheter. Företag #7, som är ett livsmedelsföretag, beskrev 

hållbarhetsbegreppet som ett “extremt luddigt” begrepp som kan vara svårt att förstå, och därför 

har de mer försökt utgå från den egna verksamheten.  

Hållbarhetssamordnare på Företag #5, ett bygg- och anläggningsföretag, hävdar att anledningen till 

att företagen väljer att göra begreppet till sitt eget och anpassa det till sin egen verksamhet är för att 

ordet hållbarhet är tämligen abstrakt och vill därmed nå en spridning och acceptans inom företaget 

och att medarbetarna ska ha något att relatera till. Detta är precis vad Barney (1991) Corvellec 

(2016) och Grosz (2001) argumenterar för: att egna definitioner av hållbarhet i ett företag skapar en 

långsiktigt framgångsrik och värdeskapande strategi. Just implementerandet av en sådan typ av 

strategi verkar därmed kunna skapa ett värde för begreppet hållbarhet för medarbetarna inom 

organisationen, något som även hållbarhetschef på ett av flygbolagen ansåg väsentligt (Företag #8). 

Om äktheten inom hållbarhetsaktiviteter, så som till exempel CSR, ses som betydande av 
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medarbetarna kan det påverka deras arbetsprestation (Story & Neves, 2015). Det kan anses viktigt 

att de känner sig engagerade eftersom det är medarbetarna som tar de operativa besluten i 

verksamheten. (Collier & Esteban, 2007)  

Hållbarhetsamordnare i Företag #6, som är verksamt inom detaljhandeln, berättar att även de valt 

att definiera hållbarhet på sitt eget sätt för att kunna jobba med de frågor där deras påverkan finns. 

Souza et al. (2015) skriver att det är svårt att kunna finna en definition av hållbarhet genom att 

enbart se på en verksamhet, vilket kan ses som en av drivkrafterna till att företag väljer att hitta en 

egen definition på vad hållbarhetsbegreppet egentligen innebär för verksamheten. 

Hållbarhetssamordnare på Företag #5 (bygg och anläggning) säger såhär i samband med att de bads 

definiera begreppet hållbarhet: 

[...] just när man pratar om hållbarhet så kan det vara lite fluffigt och luddigt och 

folk vet inte riktigt vad vi menar (Intervju Företag #5). 

  

Miljöansvarig på Företag #3, som är ett logistik- och transportföretag, hade också svårigheter att 

fastställa en specifik definition på hållbarhetsbegreppet. Hen beskrev hållbarhet som något “som 

ska vara länge”, vilket kan stärkas av Jah och Murthy (2006), men något som även är “väldigt stort 

och brett” (Intervju Företag #3). Vidare beskriver hen att det beror på vilket sammanhang det sätts 

i. De intervjuade personerna på Företag #2 (logistik och transport), Företag #5 (bygg och 

anläggning), Företag #6 (detaljhandel), Företag #7 (livsmedel), Företag #9 (bygg och anläggning) 

och Företag #10 (livsmedel) nämnde alla de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk 

och miljömässig, när de bads definiera begreppet. Hållbarhetschef på Företag #8, som är ett 

flygbolag, kommenterar också begreppet som ett otydligt sådant: 
  

När vi tittar på hållbarhet så finns det ju en mängd olika guidelines och riktlinjer, 

men när vi tittar på det och när vi försöker vi omvandla det här så är det ju att vi 

ska kretsa kring ansvarstagandet och omtanken. Så att hållbarhet för mig är ju att 

man visar ett ansvarstagande och att man utgår ifrån att man ser till att utvecklas i 

en positiv riktning. (Intervju Företag #8) 

  

Även hållbarhetssamordnare i Företag #5 (bygg och anläggning) nämner hållbarhet som något som 

ska vara ansvarsfullt och långsiktigt utformat, och detta är något som även hållbarhetssamordnare i 

Företag #6 (detaljhandel) betonar. Vidare trycker Företag #8 (flygbolag) även på att hållbarhet kan 

ta sig uttryck på olika sätt beroende på vem individen är, i enlighet med Moratis (2015): 
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Sen kan det ta sig uttryck på många olika sätt beroende på vem man frågar eller 

vilket område man tittar på, men det är väl essensen i det som vi… som jag ser i 

alla fall (Intervju Företag #8). 

  

CSR-ansvarig på Företag #1 som är ett detaljhandelsföretag, definierade begreppet endast som att 

ha långsiktigt hållbara produkter, som att till exempel kunna lämna in dem på lagning i fall de 

skulle gå sönder. Detta kan i och för sig ses som en del i den miljömässiga dimensionen då 

produkterna kan räcka länge och till och med återanvändas, vilket de även tydligt framhäver på sin 

hemsida. 

 

En kombination av att värna om naturen, att tillgodose såväl medarbetares som kunders eller 

konsumenters behov samt att nå en konkurrensfördel verkar således vara den mest förekommande 

definitionen av vad hållbarhet innebär. De flesta av de intervjuade företagen berör dessa tre 

dimensioner, även om deras definitioner i övrigt skiljer sig åt från varandra. Detta är just den så 

kallade tripple bottom line som Fodness (2015) hänvisar till inom begreppet hållbarhet, det vill 

säga de tre aspekterna av miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Företagen verkar 

följaktligen instämma med Levintova och Muellers (2015) argument om att någon form av balans 

mellan de tre perspektiven bör infinnas i syfte att kunna ta sig an och arbeta med hållbarhet. 

Giddings et al. (2002) vision om att den ekonomiska aspekten borde omslutas av den sociala, som i 

sin tur borde omslutas av den miljömässiga, kan med det här resonemanget tolkas på detta vis: att 

den sociala aspekten endast kan fungera om företaget når lönsamhet, och att den miljömässiga 

aspekten endast kan uppnås om den sociala aspekten fungerar. Alltså är stommen i att kunna ta sig 

an viktiga hållbarhetsfrågor att företaget först och främst går med vinst. Företag #9 (bygg och 

anläggning) menar att lönsamhet är prioriterat eftersom de enligt lag måste gå med vinst och även 

det för att överleva på marknaden. Hållbarhetschef på företaget hävdar även att de tre 

underkategorierna av hållbarhet måste inneha en balans för bästa funktion, vilket även kan stärkas 

av Levintova och Mueller (2015). Sammanfattningsvis kan konstateras att alla företagen har var sin 

definition på vad begreppet innebär, men fraser som ofta återkommer är långsiktigt ansvarstagande 

samt de tre dimensionerna av social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Därför går det inte att 

påvisa specifika branschdefinitioner utan det har visat sig vara individuellt för respektive företag, 

oberoende av bransch. 

Att företagen väljer att anpassa och skräddarsy begreppet efter den egna verksamheten behöver inte 

ses som något problematiskt. Istället kan egna och tillfälliga definitioner av hållbarhet öppna upp 

möjligheter för ett mer hållbart beteende och göra världen mottaglig för de handlingar som 
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människor utför (Grosz, 2001; Corvellec, 2016). Precis som Företag #8 (flygbolag), Företag #5 

(bygg och anläggning) och Företag #9 (bygg och anläggning) beskriver kan detta bidra till att skapa 

ett värde av begreppet hos medarbetarna. Därför kan det diskuteras om det ens är nödvändigt att en 

allmänt erkänd definition av hållbarhet ska existera om det kan vara så att tillfälliga och personliga 

definitioner får en värdeskapande effekt på begreppet hos medarbetarna. Detta skulle nämligen 

kunna underlätta arbetet med att integrera ett hållbarhetstänk i alla delar av verksamheten. Vidare 

kan egna definitioner av begreppet underlätta synliggörandet för företag, eftersom det ger utrymme 

att på egen hand tolka och värdera vad som är viktigt att visa för kunden.   

4.1.1	Varför	ha	en	grön	attityd?	
Att först definiera vad hållbarhet innebär är första steget mot att visa sitt hållbarhetsarbete. En fråga 

som också blir central för synliggörandet är varför företag bör arbeta med hållbarhet, och hur det 

kan gynna deras verksamhet. Frankental (2001) påpekar att företag väljer att öppet betona och 

bevisa sin användning av hållbarhetsarbete för att stärka varumärket och urskilja sig från sina 

konkurrenter. En del företag har tidigare valt att integrera det i verksamheten som ett komplement 

till sin affärsmodell (Frankental 2001), men som exempelvis hos Företag #1 (detaljhandel) fanns 

arbetet med hållbarhetsfrågor med från start. Detta kan bero på att företaget är hyfsat nystartat och 

att hållbarhet är en av hörnstenarna i verksamheten. Att de valt att hållbarhet ska finnas med redan 

från början som en av verksamhetens hörnstenar kan bero på att kravet och intresset för 

hållbarhetsarbete ökat i samhället (Boztepe, 2012). Företag #1 (detaljhandel) och Företag #8 

(flygbolag) uppger båda att de vill framstå som “ett schysst” företag med “schyssta förhållanden”, 

vilket kan vara en anledning till varför de synliggör sitt hållbarhetsarbete (Intervju Företag #1; 

Intervju Företag #8). Både hållbarhetschef på Företag #4 och Företag #8 trycker dessutom på 

vikten av att deras kunder också vet om att medarbetarna på företagen har goda anställningsvillkor. 

Båda företagen är aktörer inom flygbranschen, som enligt de båda är en utpekad bransch i samband 

med miljöfrågor. Flygbolag har ofta ögonen riktade mot sig vid hållbarhetsfrågor, vilket kan ses 

som en aning orättvist (Företag #8), då flyget är ett viktigt transportalternativ för medicin- och 

värdetransporter. Det är också ett viktigt transportalternativ för Sverige överlag, eftersom det är ett 

avlångt land och det finns då mycket som flygbranschen tillför i hållbarhet istället. (Företag #4) 

Här visas att en gemensam nämnare för de båda flygbolagen är att synliggöra goda 

anställningsvillkor och att de värnar om sina medarbetare. 

Flygbolagen Företag #8 och Företag #4 delar även åsikten att det inte är intressant att följa andra 

företag som redan har en hållbar produkt för det är inte där utmaningen finns. Utmaningen är att 

arbeta med hållbarhet i en verksamhet som inte är hållbar från början. Företag #2 som är en stor 
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aktör inom logistikbranschen menar även att om företag är verksamma i branschen bör 

hållbarhetsfrågan finnas på agendan och de arbetar även mycket med beteendet hos sin personal. 

Detta kan jämföras med Företag #3, även de ett logistik- och transportföretag, som inte hade någon 

utbildning för att integrera hela verksamheten i hållbarhetsfrågor men anser sig vilja ta sitt ansvar 

för att deras verksamhet påverkar miljön. Företagen är båda verksamma inom samma bransch och 

båda menar även att företag inom denna bransch bör ta sitt ansvar. Att Företag #3 inte lyckas i 

samma utsträckning som Företag #2 kan bero på att storleken på företagen är skiljer sig markant åt, 

och därmed deras uppfattning om vilken påverkan de kan ha på andra aktörer. Nästintill alla 

företagen ansåg att de som företag har ett särskilt ansvar för miljön. Fuller (1999) stärker detta när 

han redogör för att företag är dominanta institutioner på marknaden, och att de därför måste ta sig 

an de sociala och miljömässiga problem som påverkar mänskligheten.  

I affärsvärlden arbetar de olika aktörerna gemensamt för att tillhandahålla produkter och tjänster 

som skapar värde för kunderna och konsumenterna (Seuring & Gold, 2012). Företag #8 menar just 

att drivkraften till att en del företag valde att genomföra ett hållbarhetsarbete har visat sig vara just 

på grund av mervärde för företaget, dess medarbetare och dess kunder och konsumenter. Det har 

dock även beskrivits som en självklarhet för att ge tillbaka till samhället (Företag #2, logistik och 

transport). Företag #6 (detaljhandel) säger att det är en viktig fråga som ligger i tiden, och är något 

som “alla gör nu, till höger och vänster” (Intervju Företag #6). De ser det som en väldigt viktig 

hållbarhetsfråga att se till att hjälpa människor med hälsan och med att må bra. Företag #7 

(livsmedel) beskriver att företag bör “dra sitt strå till stacken” (Intervju Företag #7). Verksamheter 

kan inte vända ryggen till och lämna utmaningen till andra aktörer (Fuller 1999). Frankental (2001) 

påpekar dock att företag väljer att öppet betona och bevisa sin användning av hållbarhetsarbete för 

att stärka varumärket och urskilja sig från sina konkurrenter. Företag #3 (logistik och transport), 

däremot, såg visserligen inte att det var någon nackdel att arbeta med hållbarhetsfrågor men såg 

heller ingen konkurrensfördel med arbetet då priset alltid är övervägande. Det råder således inte 

bara delade åsikter om vad hållbarhet innebär utan även om varför företag bör arbeta med dessa 

frågor. Vissa anser att det handlar om att ta sitt ansvar medan andra ser det som en 

konkurrensfördel. 

4.2	Synliggörande	av	hållbarhetsarbete		
I och med att denna undersökning har gått ut på att studera företag som utger sig för att vara 

hållbara, har samtliga företag ett intresse av att visa hur de arbetar med hållbarhet för sina kunder 

och konsumenter. Anledningen till varför de arbetar med hållbarhet och vad de synliggör av sitt 
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hållbarhetsarbete skiljer sig som sagt åt. Det har dock konstaterats att samtliga företag arbetar med 

hållbarhetsfrågor och det har även konstaterats att de företag som valts alla är företag som på något 

sätt väljer att synliggöra delar av sitt hållbarhetsarbete för sina kunder och konsumenter.  

4.2.1	Att	visa	eller	inte	visa	
Företag #2 (logistik och transport), Företag #5 (bygg och anläggning), Företag #6 (detaljhandel), 

Företag #8 (flygbolag), Företag #9 (bygg och anläggning) och Företag #10 (livsmedel) för årliga 

hållbarhetsredovisningar, vilka är öppna för allmänheten att ta del av. Resterande företag synliggör 

främst deras hållbarhetsarbete på hemsidan eller via sociala medier. Hållbarhetsredovisningar har 

således ingen koppling till vilken bransch företagen är verksamma inom. Företag #7 (livsmedel) 

har dock visionen om att de ska föra hållbarhetsredovisningar, så fort tiden räcker till. Många av 

företagen förespråkar transparens, vilket verkar vara en stor anledning till varför de vill synliggöra 

hur de bidrar till eller påverkar miljön. Att vara transparent visar på öppenhet kring 

hållbarhetsfrågor (Frankental, 2001), vilket inger förtroende hos kunderna och konsumenterna för 

företaget. Detta förtroende kan användas för att stärka företagets finansiella hållbarhet (Giddings et 

al., 2002) men det är inte den enda anledningen till att de valt att synliggöra vad de gör. Företag #9, 

som är ett bygg- och anläggningsföretag, säger såhär om varför de valt att synliggöra sitt 

hållbarhetsarbete: 

Det är naturligtvis viktigt att göra detta känt för omvärlden, för våra kunder, 

investerare, ägare, anställda, potentiella anställda, leverantörer etcetera. Vi vill att 

detta blir känt så att vi kan ha en bra plattform att stå på i relation till dessa olika 

aktörer. Vi menar också att det påverkar vårt varumärke och vår lönsamhet i rätt 

riktning på kort och lång sikt. (Intervju Företag #9) 

Belz och Peattie (2009) beskriver att kommunikation och synliggörande av hållbarhetsarbetet, i 

form av hållbar kommunikation, innefattar att vårda hållbara relationer med företagets kunder. 

Detta är vad Företag #9 (bygg och anläggning) har för avsikt då de beskriver att utöver 

lönsamheten ser de synliggörandet av hållbarhetsarbetet som något som skapar öppenhet, förståelse 

och kanske till och med värde för de aktörer och intressenter som de har någon form av relation till. 

Det finns givetvis andra anledningar till varför företag väljer att arbeta med hållbar, eller grön, 

marknadsföring och kommunikation. Företag #2 (logistik och transport) redogör för att det finns 

många anledningar till varför de synliggör sitt hållbarhetsarbete för sina kunder. Några av dem är 

att de vill stärka sitt varumärke, för att de är stolta över vad de gör men även för att de har 

förbundit sig att rapportera vad de gör. Både Företag #2 och Företag #3, som är logistik- och 

transportföretag, anser att de vill visa sitt ansvarstagande såväl externt som internt. Företag #3 ser 
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synliggörandet som en möjlighet att inspirera sin personal och sin omvärld till att engagera sig i 

miljö- och hållbarhetsfrågor, vilket går hand i hand med visionen som Företag #7 (livsmedel) har 

om att skapa en bild av sig själva som de sedan måste leva upp till.  

Detta är klara exempel på när sägandet utgör grunden för görandet, det vill säga att företaget 

integrerar miljörelaterade frågor i sin marknadsföringsstrategi för att sträva efter att minimera 

verksamhetens miljöpåverkan (Rex & Baumann, 2007). Däremot har Företag #3 (logistik och 

transport) nämnt under intervjun att de inte aktivt anstränger sig för att utbilda sin personal i 

hållbarhetsfrågor. Detta kan reflektera själva sägandet, men med endast en vision om att lyckas 

med görandet. På detta sätt kan det, som Företag #2 (logistik och transport) uttryckte, vara en 

nackdel med synliggörande i och med att det kan vara svårt att genomföra. Eftersom gröna 

konsumenter, enligt Straughan och Roberts (1999), kan vara såväl välutbildade som outbildade, 

äldre som yngre, män som kvinnor har grönt konsumentbeteende inte någon koppling alls till några 

specifika faktorer. Detta innebär att det inte finns någon specifik kund eller målgrupp som 

företagen behöver attrahera i synliggörandet av hållbarhetsarbetet. De flesta av företagen nämnde 

också att det de synliggjort på sina hemsidor, sociala medier och i sina hållbarhetsredovisningar är 

menat att rikta sig till gemene man, och inte en specifik målgrupp, oberoende på vilken bransch de 

tillhör. Detta kan bero på att de är medvetna om att hållbarhetsfrågor är något som berör allas 

omvärld. Conolly och Prothero (2008) beskriver dessutom att gröna produkter har använts som 

symbol för konstruktion av identitet hos kunder och konsumenter, vilket också bidrar till att 

synliggörandet av hållbarhetsarbetet är ett värdeskapande motiv för företagets kunder. Detta bidrar 

således till företagets lönsamhet. 

4.2.2	Spela	med	öppna	kort	-	hiss	eller	diss?	
Ovan beskrevs att det kan innebära både fördelar och nackdelar för företag med att synliggöra sitt 

arbete med hållbarhet. Företag #2 (logistik och transport) skriver i sin hållbarhetsredovisning att de 

vill bli klimatneutrala men miljöchef på företaget nämner att det inte är något de kan åstadkomma 

helt själva: “Vi måste tillsammans ställa krav och föra utvecklingen framåt” (Intervju Företag #2). 

Hållbarhetsarbete i form av hållbarhetsredovisning är en ansträngning för transparens ut mot kund. 

Dessa har dock diskuteras vara odugliga och bara genomförts med mål att skapa mervärde för 

företaget (Franketal 2001). Han beskriver vidare att företag kan belönas för sina etiska, 

miljömässiga och sociala åtaganden genom att de granskas och i år (2016) ska det även bli 

lagstadga i Sverige att alla större företag ska hållbarhetsredovisa sin verksamhet (Alestig, 2015). 

Detta har setts som positivt, för att det kan bidra till att lyfta hållbarhetsfrågan, men även som 

negativt, eftersom ett krav kan medföra att det görs på fel sätt och skulle i vissa fall leda till så 
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kallad greenwashing inom verksamheter (Frankental, 2001). Dock påverkas inte alla företagen i vår 

studie av lagen eftersom storleken på verksamheterna varierar. Utöver greenwashing, som handlar 

om att säga men inte göra, finns det även de verksamheter som gör men inte säger (Chun & 

Giebelhausen, 2012). Att göra valet att inte synliggöra hållbarhetsarbetet för sina kunder kan bero 

på, precis som Företag #2 påpekade, att det kan vara svårt att genomföra allt som utlovas.  

Vid frågan om företagen är villiga att anstränga sig utöver vad lagen säger svarade de flesta att så 

var fallet. Företag #7 (livsmedel) menade att lagen inte riktigt har hängt med i utvecklingen inom 

hållbarhetsområdet. Företagen inom studien har kommit olika långt i synliggörandet av sitt 

hållbarhetsarbete, där till exempel Företag #8 (flygbolag) redan har hållbarhetsredovisat i fem år, 

medan Företag #7 bara precis är i uppstarten och inte kommit lika långt. De menar att ambitionen 

alltid funnits men att tiden inte riktigt räckt till och att det då blir en aspekt som blir lidande. 

Emellertid arbetar de för transparens och planerar att synliggöra sitt arbete mer på bland annat sin 

hemsida men här är återigen tidsbristen avgörande. De påstår dock att ju mer företag spelar med 

öppna kort desto mer kan göras och de anser, till skillnad från Lyon och Montgomery (2013), att 

verksamheten hade gynnats av att synliggöra arbetet. (Företag #7)  

Att spela med öppna kort innebär mer än att bara synliggöra det som är positivt. Precis som 

Foreman (2011) skriver om CSR så är det viktigt att synliggöra effekterna av sitt hållbarhetsarbete 

oavsett om de är positiva eller negativa. I annat fall har kunderna ingen möjlighet att lägga märke 

till aktiviteterna som verksamheten ägnar sig åt. Begreppet ekologisk marknadsföring innebär 

också att både visa negativa och positiva effekter av olika aktiviteter som är påfrestande för miljön 

(Cevreolman, 2010 se Boztepe, 2012). Att även visa vad som kan göras bättre är en form av 

transparens ut mot kund. Transparens är något som även Företag #1 (detaljhandel) synliggör att de 

arbetar med på sin hemsida. Där handlar det om transparent produktion, och företaget beskriver att 

de regelbundet granskar sina leverantörer och dokumenterar revisionerna, vilka finns tillgängliga 

för vem som helst att ladda ner på deras hemsida (Hållbarhetsredovisning Företag #1, 2015).  

När det handlar om vad företag väljer att visa för sina kunder och intressenter är åsikterna delade. 

Författare inom ämnet synliggörande av hållbarhetsarbete har, som tidigare nämnt i teorin, ansett 

att grön marknadsföring inte ses som en långsiktig lösning och att det kan vara en nackdel att gå ut 

med information och påståenden om hållbarhets- och CSR-arbeten (Lyon och Montgomery, 2013). 

Miljöchef på Företag #2 (logistik och transport) menar att det kan vara en nackdel, och till och med 

farligt, att synliggöra för mycket. Hållbarhetsansvarig på Företag #3 (logistik och transport) delar 

även åsikten om att det kan vara riskabelt att lova för mycket: “Man ska ju kanske inte lova för 



 33 

mycket heller, det är ju svårt att alltid hålla vad man lovar” (Intervju Företag #3). Företaget hade 

sedan tidigare ett uttalat mål om att organisationen skulle bli papperslös, som kunde läsas på deras 

hemsida. Detta är ett mål som de sedan valt att ta bort på grund av att de kände att branschen 

begränsade dem till att lyckas genomföra målet. Hemsidan har dock inte uppdaterats efter att målet 

togs bort. Som transportbranschen ser ut idag kommer målet aldrig kunna genomföras då olika 

länder har olika branschkulturer och därmed olika rutiner. (Företag #3) Företaget upplyser om att 

Sverige bland annat har kommit längre i sitt hållbarhetsarbete, vilket även Företag #2 (logistik och 

transport), Företag #6 (detaljhandel) och Företag #10 (livsmedel) förstärkte. Att företagen väljer att 

inte synliggöra vissa delar kan ses som en form av undanhållande för kunden, om än förståeligt. 

Det handlar alltså om att de medvetet döljer vissa delar av sitt hållbarhetsarbete för att inte göra 

kunderna besvikna. Ärlighet och öppenhet mot kunderna har dock visats skapa förtroende för 

företaget, något som bidrar till mer långsiktiga kundrelationer (Grönroos, 2008). Företagens egna 

definitioner av hållbarhet verkar dock inte ha någon särskild koppling till vad de väljer att 

synliggöra. Besluten om vad som ska synliggöras verkar ha starkare koppling till vilken bransch 

företagen tillhör, och därmed vilka hållbarhetsfrågor som anses vara högst prioriterade för 

branschen i fråga. (Hållbarhetsredosvingar 2014, 2015: Företag #2; Företag #5; Företag #6; Företag 

#8; Företag #9; Företag #10)  

4.2.3	Grön	transparens	
Till skillnad från både Företag #2 och Företag #3 (logistik och transport), som nämner att det är 

riskabelt att lova för mycket, har Företag #7 (livsmedel) en väldigt kaxig marknadsföring om sina 

produkter just för att det sätter press på dem att anstränga sig ytterligare. Detta är precis vad Kim et 

al. (2011) argumenterar för då de säger att om företag ska lyckas med sin marknadsföring bör den 

reflektera företagets vision om var de ämnar befinna sig om fem till tio år. På så sätt kan själva 

sägandet vara den så kallade inkörsporten till det faktiska görandet. Företag #7 bjuder in 

konsumenterna till en dialog så att företaget ska kunna utvecklas på det sättet, med ambitioner att 

förändra livsmedelsbranschen till en mer transparent bransch. De menar att genom att bjuda in 

kunder, konsumenter och intressenter till dialog genom deras transparens kan det medföra att andra 

företag väljer att lyfta hållbarhetsfrågan (Företag #7). Genom en transparens skriver McDonagh 

(1998) att det anses av stor vikt att lyfta själva kommunikationen av hållbarhetsarbetet. Detta bidrar 

till att skapa förståelse för allmänheten om utvecklingen och problemen inom hållbarhet, som vi 

står inför idag. Företag #9, ett bygg- och anläggningsföretag, söker även kunder som motiverar 

dem att dra sig utanför sin “comfort zone” för fortsatt utveckling.  

Företag #3, som är ett relativt litet logistik- och transportföretag, uppger att de genom ett omedvetet 
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val riktat in sig på den sociala biten mest, men inte i sin kärnverksamhet utan snarare genom att 

bidra till samhället genom andra aktiviteter: “Kan man inte påverka så väldans mycket i sin egen 

verksamhet så kan man ju ändå bidra till de som kan förändra något” (Intervju Företag #3). 

Anledningen till att de känner att de inte kan påverka så mycket är för att de är ett så pass litet 

företag i förhållande till “de stora jättarna” i branschen. De menar istället att de arbetar till störst 

del med sin sociala hållbarhet. (Företag #3) Detta är dock inget som de har valt att synliggöra för 

sina kunder, eftersom de är osäkra på om det hade varit av betydelse. De för resonemanget om att 

deras insats är i för liten skala för att synliggöras: "Vi jobbar i det tysta men ändå att man jobbar" 

(Intervju Företag #3).  

Här kommer återigen Lyon och Montgomerys (2013) argument in om att det kan vara en nackdel 

att gå ut med information om företagets hållbarhetsarbete om det inte anses av betydelse. När det 

handlar om livsmedelsbranschen, som Företag #7 tillhör, och logistik- och transportbranschen, som 

Företag #3 tillhör, har de båda åsikter om att branscherna har många aspekter att förändra till det 

bättre. Även om de båda verksamheterna skiljer sig åt inom flera områden så är båda relativt små 

aktörer på marknaden, men synen på vilken påverkan verksamhetens arbete kan bidra till i 

branschen varierar. Det som de däremot har gemensamt är att de båda anser att varje företag har en 

miljöpåverkan och att det därför är viktigt att ta sig an hållbarhetsfrågor. Det råder sålunda delade 

uppfattningar och meningar på om det alltid är positivt att synliggöra sitt hållbarhetsarbete, som 

företag. Även om resonemangen lutar mer åt det positiva, finns det vissa aspekter som några av 

företagen tar upp, som skulle kunna resultera i att företagen inte gynnas av själva synliggörandet. 

Ändå är samtliga av företagen företag som på ett eller annat sätt valt att utge sig för att arbete 

hållbart, det vill säga har synliggjort sitt hållbarhetsarbete. Detta måste betyda att även om vissa 

risker tas när de väljer att skylta med vad de gör, så väger det de kan få ut av synliggörandet upp 

för dessa eventuella risker.   

4.2.4	CSR	som	metod	för	att	visa	sitt	ansvarstagande	
Under intervjuerna var det många av företagen som nämnde konceptet CSR när de blev ombedda 

att definiera hållbarhet. När de även bads definiera CSR visade det sig att detta koncept, liksom 

hållbarhet, är en vag term utan någon allmän definition (Moratis, 2015; Frankental, 2001). Företag 

#4 (flygbolag) ansåg att begreppet hållbarhet är bredare och att de därför valde att arbete med det 

hellre än CSR. Enligt Moratis (2015) har många företag som arbetar med hållbarhetsfrågor dock 

anammat CSR för att på ett tydligt och konkret sätt visa att de tar ansvar. Men CSR är inte 

synonymt med hållbarhet, då CSR är mer lönsamhetsorienterat (Foreman, 2011). Företag #7 

(livsmedel) anser att CSR låter mer som ett “modeord” för att utåt visa något slags 
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samhällsengagemang. På så sätt kan det i stor grad ses som en strategi för företags synliggörande 

av sociala och miljömässiga arbeten. Olsen et al. (2014) beskriver att den miljömässiga delen är 

den av störst vikt, vilket också de deltagande företagen instämmer med. Den sociala biten är dock 

även av stort värde för många av företagen, vilket också kan vara en anledning till att CSR har 

blivit ett anpassat koncept. Samtliga företag delade åsikten om att arbete med de tre dimensionerna 

av hållbarhet var av stor betydelse, men CSR-arbete var inte helt självklart för alla företag. 

4.3		När	det	blir	svårt	att	ha	ett	grönt	fokus		
Att få medarbetarna att göra bra hållbara beslut i vardagen är någonting som hållbarhets- och CSR- 

ansvariga har som en utmaning i sin yrkesroll (Företag #7, livsmedel). Företag #4 (flygbolag) och 

Företag #9 (bygg och anläggning) ansåg att tidsaspekten hade en påverkan på hållbara beslut, men 

också när andra utmaningar i verksamheten var i större fokus. När en annan förändring eller 

utveckling inom verksamheten kräver större prioritering hamnar därmed lätt hållbarhetsfrågan i 

skymundan. Verksamhetens resurser har därmed redan förbrukats. Tidsbrist och dålig planering är 

aspekter som visat sig ha en påverkan på beslut som tas som kanske inte alltid är positivt ur 

miljösynpunkt: 

[...] det är också en fråga om faktiskt när man har så ont om tid och det hela tiden 

är så mycket på gång så blir det lätt lite, inte så miljömässigt bra beslut i stunden att 

man hinner kanske inte planera [...] (Intervju Företag #7).  
 

Något som skulle kräva större prioritering än den miljömässiga dimensionen av hållbarhet kan vara 

företagets lönsamhet. Som tidigare beskrivit krävs att företagen först går med vinst för att kunna 

angripa den sociala och miljömässiga dimensionen. Balans måste därmed infinnas mellan 

dimensionerna (Mueller & Levintova, 2015). När det sedan kommer till vad företagen vill visa för 

kunden, synliggörs endast den sociala och miljömässiga dimensionen. Anledningen till detta kan då 

enkelt förklaras med att den ekonomiska biten är en erkänd och accepterad förutsättning för att de 

andra två dimensionerna ens ska kunna fungera. För att företag ska lyckas prestera hållbart på den 

miljömässiga och sociala biten krävs att lönsamheten inte blir lidande (Företag #3, logistik och 

transport; Frankental, 2001; Fodness, 2015).  

Företag #2, Företag #3, Företag #4 och Företag #8 som tillhör logistik- och transport- respektive 

flygbranschen nämner alla att en viktig del i deras hållbarhetsarbete handlar om de små sakerna 

som förarbeteende och gröna inflygningar. Detta är dock inte något de valt att synliggöra för 

kunden. Hållbarhetschef i Företag #8 påstår att det idag kan handla mycket om vem inom 
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branschen som exempelvis har nyast flygplan. Men de är väl medvetna om att hur de flyger 

egentligen spelar lika stor roll som vad de flyger. Även om dessa små delar bidrar till en mindre 

miljöpåverkan kan detta vara svårare att kommunicera ut till kund än mer konkreta påståenden som 

att företaget exempelvis använder sig av de modernaste, mest bränslesnåla fordonen. 

Hållbarhetsbegreppet måste göras enkelt och begripligt för alla (Företag #5, bygg och anläggning; 

Företag #6, detaljhandel; Företag #9, bygg och anläggning). Detta är saker som kunden kan se som 

faktum istället för konstateranden som hen måste förlita sig på. Därför finns det delar som 

företagen helt enkelt väljer att synliggöra mer än andra. Företag #4 (flygbolag) hävdar även att det 

helt enkelt inte fungerar att synliggöra allt hållbarhetsarbete då mängden information är för 

betungande.  

4.3.1	Leverantören	-	en	svårkontrollerad	aktör	
Företag är mindre tydliga med att synliggöra de hållbarhetsaspekter som är utmaningar, och 

därmed anses svårare att arbeta med (Cevreorman, 2010 se Boztepe, 2012). Företag #7 (livsmedel) 

menade att företagen även bör synliggöra vilka utmaningar som finns och inte enbart att allt 

positivt som sägs åstadkommits. Exempel på mer problematiska hållbarhetsområden är 

leverantörskedjorna och särskilt de i andra länder (Företag #2, logistik och transport; Företag #6, 

detaljhandel). Branschkulturer och språkbarriärer upplevs som en begränsning för CSR-ansvarig på 

Företag #1 (detaljhandel) vid uppföljning och hållbarhetskontroller av sina leverantörer. Företag #1 

beskriver vidare att ju längre leverantörskedjan är, desto osäkrare blir kontrollen. Även 

hållbarhetssamordnare på Företag #7 (livsmedel) instämmer i påståendet om att granskningen av 

leverantörerna är svårkontrollerade: 
 

Men generellt så tror jag att uppföljning av gröna leverantörskedjor är extremt… 

alltså det är den största utmaningen att kunna säkerställa att leverantörerna 

verkligen gör det de säger att de ska göra och verkligen håller det de säger och 

lovar. (Intervju Företag #7) 

 

Även miljöchef på Företag #2 (logistik och transport) nämner kulturkrockar i branschen som en av 

de största svårigheterna när det kommer till miljömässiga och sociala hållbarhetsfrågor. Hen påstår 

att det finns större risk bland just transportleverantörer än andra leverantörer, och då särskilt 

utomlands i länder där det råder en annan affärskultur och där det är mer oroligt än i Sverige. 

Gunther (2004) menar att företagen helst väljer leverantörer som har liknande sätt att arbeta med 

hållbarhet i den mån det är möjligt. Detta kan ses som en utmaning att åstadkomma eftersom olika 

länder och marknader inte alltid prioriterar hållbarhet i lika hög grad. Hållbarhetssamordnare på 
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Företag #5, som är ett bygg- och anläggningsföretag, anser att hållbarhetsarbetet borde sträcka sig 

bortom den egna verksamheten, det vill säga även för den påverkan som ens leverantörsled har och 

av de produkterna som levereras till kund:  

Man ska ta ansvar, inte bara för det som sker inom sin egna verksamhet, utan också 

för den påverkan som man har i sitt leverantörsled och på de produkter och på det 

man levererar till kunden (Intervju Företag #5). 

 

Kunder och konsumenter uppskattar värdet av att företagen tar sitt ansvar för hela 

försörjningskedjan istället för att enbart bry sig om det som är innanför ens egna väggar (Seuring & 

Gold, 2012). Företag #3 (logistik och transport) finner det svårt att kontrollera en leverantörs 

verkliga kvalitet och att kunna försäkra sina kunder att godset gått en specifik väg. En kontroll av 

leverantörer är en osäker process. Att kunna kontrollera om leverantörerna verkligen gör det de 

utlovat kan medföra en hög kostnad och utmaning. (Foreman, 2011) Företag i studien använder 

fraser som “hållbarhet hela vägen” (Intervju Företag #4, flygbolag) och “ta ansvar från fabrik till 

förbränning” (Intervju Företag #6, detaljhandel) och “från ursprung till konsument” (Intervju 

Företag #10, livsmedel) i sin hållbarhetskommunikation. Detta kan ses som ett löfte som kan vara 

svårt att åstadkomma och kontrollera genom hela kedjan med utomstående aktörer, men är många 

företags vision. Det kan dock ses som en nackdel att gå ut med för mycket information till 

intressenter (Delmas & Burbano, 2011) och därmed användningen av för starka påståenden då det 

kan anses svårt att leva upp till (Lyon och Montgomery 2013). Det kan då vara problematiskt för 

kunder och konsumenter att förhålla sig till informationen eftersom de inte kan bedöma realiteten 

på påståendet.  

För aktörer som är verksamma på marknader i andra länder, där det råder en annan affärskultur och 

där arbetet med hållbarhetsfrågor inte är lika framträdande, kan arbetet ta lång tid (Företag #1, 

detaljhandel). Företag #10 (livsmedel) hävdar även att det kan ta lång tid att genomföra en 

förändring i en stor organisation där företagskulturen, och därmed sättet att tänka och förhålla sig 

till hållbarhetsfrågor, bör förändras. “Alla ska känna ansvar för att det ska kunna vara grönt från 

jord till bord” (Intervju Företag #10) Hen menar att alla medarbetare bör känna sig involverade för 

att kunna leverera gröna produkter. Därför eftersträvar Företag #1 korta leverantörsled för att även 

lättare kunna kontrollera sina leverantörer. Då utvecklingen styr mot en global ekonomi så hade en 

bredare ram eller regelverk för hållbara aktiviteter underlättat så att företag lättare kan samarbeta 

med sina utrikesleverantörer. Detta kan dock efter en sådan implementering fortfarande ses som en 

utmaning till följd av olika affärskulturer. (Foreman 2011) Företagen i studien skiljer sig inte 
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enbart åt för att de är verksamma inom olika branscher utan storleken på företagen är även 

skiftande. Detta leder till att ett flertal har leverantörer i andra länder, men enligt Företag #8 

(flygbolag) kan även bristande hållbarhetsarbete ske hos leverantörer inom Sverige, likväl som till 

exempel hos leverantörer i tredje världen. Detta bör därmed inte försummas. Kanske är 

anledningen till att så få företag synliggör hållbarhetsarbetet med sina leverantörer just för att dessa 

är så pass svårkontrollerade aktörer i försörjningskedjan.   

4.4	En	branschjämförelse	
Något som är gemensamt för alla studiens branscher är att det inte finns någon definition av 

begreppet hållbarhet beroende på bransch. Det har snarare visats att en definition av hållbarhet 

skapas av varje enskilt företag. Många av företagen för årliga hållbarhetsredovisningar för att 

synliggöra sitt hållbarhetsarbete, och samtliga av dem kommunicerar även detta via sin hemsida. 

Det har framkommit att det finns ett visst samband mellan vilken bransch företagen tillhör och vad 

de väljer att synliggöra. En intressant aspekt är att livsmedelsföretag samt detaljhandelsföretag 

arbetar mest aktivt för ökad transparens, vilket kan bottna i att miljöproblemen som dessa företag 

står för är mer relaterade till själva människokroppen (Företag #6, detaljhandel; Företag #7, 

livsmedel; Företag #10, livsmedel). På så vis skiljer sig vad företag synliggör med sitt 

hållbarhetsarbete beroende på bransch.  

 

Branscher med produkter som ska förtäras eller bäras nära människokroppen bör arbeta för 

transparens för att skapa tillit och förtroende hos sina kunder och konsumenter medan andra 

branscher arbetar mer aktivt för att synliggöra deras reducerade fotavtryck. Anledningen till att 

företag väljer att synliggöra sitt hållbarhetsarbete är däremot snarlik i alla studiens branscher. Det 

handlar om att uppnå konkurrensfördelar, attrahera medarbetare och att visa sitt ansvarstagande. 

Däremot påstår företagen som är verksamma inom logistik- och transportbranschen respektive 

flygbolagen att det kan vara missgynnande att synliggöra för mycket eftersom det kan leda till att 

de löften som ges blir svåra att uppfylla (Företag #2, logistik och transport; Företag #3, logistik och 

transport; Företag #8, flygbolag). Dessa företag är även de företag som anses vara en stor 

bidragande faktor till våra ökande miljöproblem, och har därför fler ögon riktade mot sig i dessa 

frågor. Detta kan vara anledningen till att de är mer försiktiga i sin hållbara kommunikation. Både 

bygg- och anläggningsföretagen samt flygbolagen är väldigt måna om sina medarbetare och 

använder bland annat synliggörandet av hållbarhetsarbete för att attrahera ny personal (Företag #4, 

flygbolag; Företag #5, bygg och anläggning; Företag #8, flygbolag; Företag #9, flygbolag). 

Gemensamt för alla branscher är att synliggöra det som anses mest relevant för vilken bransch 
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företaget är verksamt inom, medan anledningen till varför de synliggör sitt hållbarhetsarbete är 

densamma.  

4.5	I	stora	drag		
Kapitlet inleddes med att visa hur de olika företagen i denna studie valt att definiera ordet 

hållbarhet. Det konstaterades att alla hade en egen definition på begreppet, precis som teorin antytt, 

men med en gemensam grunddefinition då nästintill alla företag nämnde de tre dimensionerna av 

hållbarhet: den sociala, den miljömässiga och den ekonomiska. Dessa dimensioner nämns i de 

flesta företag oavsett vilken bransch de tillhör. För att skapa en förståelse för läsaren om varför 

företagen valt att synliggöra sitt hållbarhetsarbete följde därför en förklaring till varför varje företag 

valt att arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor. En förklaring till när det kan uppstå svårigheter 

med att arbeta med hållbarhetsfrågor presenterades även. Det framkom här att konkurrensfördelar 

som kan hjälpa till att öka företagets lönsamhet har en stor roll i varför företag arbetar med 

hållbarhet. Det handlar även om att skapa mervärde för såväl medarbetare som kunder och 

konsumenter. Därefter gick vi djupare in på uppsatsens ämne om just synliggörande, där det 

beskrevs att en stor anledning till att företag arbetar med att synliggöra vad de gör för miljön 

handlar om just konkurrensfördelar och lönsamhet, då det bidrar till att stärka företagets varumärke 

och rykte. Vidare beskrivs att synliggörandet inte alltid sker i positiv bemärkelse då många av 

företagen menar att det kan medföra nackdelar att visa för mycket. Detta för att det då kan bli svårt 

att leva upp till de löften som ges till kund. Sist i detta kapitel presenteras att svårigheter med att ha 

ett grönt fokus uppstår när tiden inte räcker till, så att företag inte hinner planera för miljömässigt 

bra beslut. Det framgick även vad som är svårast att synliggöra, just eftersom det är svårast att 

kontrollera - leverantörerna. Sist i kapitlet redovisas skillnader och likheter mellan de olika 

branscherna, där det framgick att vad företagen väljer att synliggöra skiljer sig åt medan 

anledningen till varför de synliggör sitt hållbarhetsarbete är densamma i alla branscher.  
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5	Dags	att	knyta	ihop	säcken		
Med utgångspunkt i analysen, som har lyft fram vårt empiriska material i förhållande till den 

teoretiska referensramen, kommer nedan våra slutsatser att redovisas. Detta kommer att göras för 

att besvara frågeställningarna i början av uppsatsen. Därefter följer en diskussion om själva syftet; 

att studera varför företag synliggör eller osynliggör sitt hållbarhetsarbete gentemot kund och 

konsument. Avslutningsvis presenteras förslag och rekommendationer på vidare forskning. 

5.1	Slutsatser	i	förhållande	till	frågeställningarna	
● Vad är anledningen till att företag väljer att kommunicera hur de arbetar med 

hållbarhet? 

Företagen i vår studie har viljan att ta sitt ansvar för sin verksamhet och försörjningskedjan. De 

flesta har framförallt visat att de arbetar med hållbarhetsfrågor med ett syfte att uppmärksamma 

omvärlden om rådande hållbarhetsproblem. En del har även ambitioner att skapa en transparens i 

branschen och påverka andra aktörer till att tillsammans leda utvecklingen framåt. Åsikterna ifall 

det ansågs konkurrenskraftigt att synliggöra hållbarhetsarbetet är företagen enade om med 

undantag av ett företag i studien, men att det ses som positivt att arbeta med hållbarhet är samtliga 

företag överens om. Företag ser ett mervärde i att synliggöra sitt hållbarhetsarbete både för 

medarbetare och intressenter. Det har visat sig vara av betydelse för medarbetarna att känna en 

stolthet för sin arbetsplats men även viktigt för företagen att kunna locka till sig kompetent 

personal och för att ses som en attraktiv arbetsgivare. Ett synliggörande kan anses stärka företagets 

varumärke och lönsamhet i positiv riktning både på kort och lång sikt. Ett av företagen nämnde 

även att en anledning till att de fokuserar på att synliggöra sitt hållbarhetsarbete är för att det ger 

dem motivation att ständigt leva upp till vad de lovar. På vis är anledningen till varför företag 

synliggör sitt hållbarhetsarbete inte kopplat till vilken bransch de tillhör. 

 

● Hur hänger besluten om vad som ska synliggöras ihop med företags definition av 

begreppet hållbarhet? 

Företag arbetar aktivt med att anpassa hållbarhetsbegreppet till sin egen verksamhet och skapar 

därmed en egen definition av begreppet som medarbetare kan förhålla sig till. De flesta av de 

deltagande företagen ansåg att hållbarhet utgick från de tre dimensionerna av miljömässig, social 

och ekonomisk hållbarhet, något som många av dem även synliggjorde att de arbetade med på 

hemsidor respektive i hållbarhetsredovisningar. Fasta definitioner i kombination med dynamiska 

definitioner, från företag till företag, är således hur hållbarhet definieras. Förhållandet mellan vilka 
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hållbarhetsfrågor som företag arbetar med och vad av det som de sedan väljer att visa utåt kan 

uppfattats ha en viss koppling. För de flesta företag kan det upplevas massivt att synliggöra allt 

hållbarhetsarbete och därför väljer varje företag att synliggöra det som är mest relaterat till 

branschens miljöpåverkan och de aktiviteter som är typiska för branschen. Företagens enskilda 

definitioner är därmed inte kopplade till vad som synliggörs. Vad som synliggörs är däremot 

kopplat till vilken bransch företagen tillhör. Det kan ses komplext att visa allt då mycket 

information kan upplevas betungande för utomstående. Det är även ett starkt löfte att yttra, då de 

flesta företagen i studien upplever en svårighet att kontrollera hela försörjningskedjan. Om 

företagen åstadkommer det de synliggör kan det bidra till ökad legitimitet men det kan även få 

motsatt effekt om de visar mer utåt än vad de egentligen gör. Men det har även framgått från 

studien att ett sägande kan på lång sikt leda till själva görandet. Därför kan en balans mellan 

synliggörande och osynliggörande vara en framgångsfaktor.  

 

Utifrån de svar som getts på våra frågeställningar kan vi dra slutsatsen att synliggörandet av 

företags hållbarhetsarbete inte alltid kan kopplas till deras definition av vad hållbarhet egentligen 

innebär. Anledningen till varför företag kommunicerar hållbarhet är oberoende av vilken bransch 

de tillhör. Beslutet om vad som ska synliggöras har emellertid ett tydligt samband till vilken 

bransch företaget tillhör. För att undvika att ge en missvisande bild till kund krävs att kanalerna där 

hållbarhetsarbetet presenteras ständigt uppdateras i takt med att hållbarhetsarbetet utvecklas, samt 

att själva synliggörandet stämmer överens med hur företag väljer att definiera hållbarhet.  

5.2	En	hållbar	diskussion	
Eftersom hållbarhet är ett begrepp med olika betydelse beroende på vem individen är, blir själva 

synliggörandet av företags hållbarhetsarbete en komplex del och utmaning. En tänkvärd upptäckt är 

att trots detta verkar inte definitionen av hållbarhet ha ett direkt samband med synliggörandet av 

hållbarhetsarbetet. Det har visat sig att flertal av företagen inte haft någon specifik strategi med sitt 

synliggörande av sitt hållbarhetsarbete, vilket kan påverka deras hållbara konkurrensfördelar (SCA) 

negativt (Barney, 1991). Den information som är synliggjord är många gånger inte uppdaterad 

eftersom tidsbrist ofta försummar hållbarhetsarbetet. Många menar att hållbar kommunikation 

skapar konkurrensfördelar för företaget, så som ett gott rykte och stärkt varumärke (Frankental, 

2001). Legitimitet har en betydande roll för att synliggörandet av hållbarhetsarbetet ska bli 

prioriterat av företag, eftersom kunderna då kan känna sig trygga med företaget (Lyon & 

Montgomery, 2013). En intressant upptäckt med denna undersökning var dock att många av 

respondenterna menade att det inte alltid är positivt att synliggöra vad de gör. Något som påverkar 
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företaget mer än ett gott rykte är nämligen ett dåligt rykte (Grönroos, 2008), och därför ansåg några 

av företagen att det kan vara farligt att synliggöra för mycket. Konsekvenserna av att inte leva upp 

till vad som lovats kunderna kan bli förödande för företaget.  

Företag som är verksamma inom branscher som är ansedda ha en större påverkan på miljön har 

enligt studien ett mer försiktigt förhållningssätt till vad de väljer att synliggöra. Det har även 

framkommit att företag som säljer produkter som ska förtäras eller bäras nära kroppen är mer måna 

om att skapa en transparens för kunden eller konsumenten. På så vis skiljer sig vad som synliggörs 

i respektive bransch åt. En anledning till att företag synliggör vad de gör är för att skapa ett 

mervärde. För att åstadkomma ett mervärde ur en hållbarhetsaktivitet så att det anses framgångsrikt 

bör företagen ha en långsiktig strategi om hur långt de önskar nå med sitt hållbarhetsarbete (Fuller 

1999; Barney, 1991), så att de kan synliggöra det därefter. Ett av logistik- och transportföretagen 

belyste vikten av att medarbetarna ska känna sig stolta över företaget. Den hållbara kommunikation 

kan därmed bidra till ett ökat mervärde för medarbetarna såväl som kunder. Anledningen till varför 

företagen kommunicerar hållbarhet är följaktligen densamma för alla företag, och alla branscher, i 

denna undersökning.  

Även Kim et al. (2011) förstärker vårt resonemang om att strategin om att visa vart företag vill nå 

med sitt hållbarhetsarbete är framgångsrikt. Under vår fältstudie uppmärksammades som tidigare 

nämnt i vår analys att det ansågs svårt att ha kontroll över hållbarhetsarbetet genom hela 

försörjningskedjan, och då specifikt kring respektive företags leverantörer. Detta beror delvis på att 

olika länder ofta är inblandade och det kan leda till krockar mellan olika affärskulturer, men skulle 

även kunna innebära en möjlighet att lära av varandra. Att Sverige ligger i framkant när det gäller 

miljö- och hållbarhetsarbete är det många av respondenterna som intygat, men det är även viktigt 

att inte förbise att det finns leverantörer även i Sverige som inte gör någon ansträngning för att 

minska sin miljöpåverkan. Problemet här ligger snarare i att det uppstår svårigheter att kontrollera 

hela kedjan när det är för många aktörer inblandade, även om varifrån aktörerna kommer kan ha en 

bidragande faktor. I stort sett handlar synliggörandet om att verksamheter vill ta sitt ansvar och visa 

att de gör det, oavsett om det är för att det skapar konkurrensfördelar eller om det handlar om att 

göra rätt för sig. Ett övergripande ansvar är någonting som har visat sig vara uppskattat av 

intressenter (Porter & Kramer, 2006 se Nyilasy & Gangadharbatla, 2014; Piecyk, 2015) och är 

även många företags vilja att åstadkomma, även om det kan upplevas komplext.  
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5.3	Rekommendationer	för	vidare	forskning		
Syftet med uppsatsen var att studera hur företag synliggör eller osynliggör sitt hållbarhetsarbete 

gentemot kunden och konsumenten. Då vi enbart undersökt synliggörande av hållbarhetsarbete ur 

företagens hållbarhetsansvarigas perspektiv hade rekommendationer för vidare forskning kunnat 

fokuseras kring hur medarbetarna värdesätter synliggörandet av företagets hållbarhetsarbete. Detta 

hade kunnat medföra att företagen arbetar med hållbarhet inte bara externt utan även internt i större 

utsträckning, om det visar sig vara av betydelse. Respondenterna i vår studie ansåg även att 

hållbarhetsarbetet bidrar till en ökad lönsamhet och därmed hade det kunnat undersökas om 

synliggörandet av hållbarhetsarbete och lönsamhet har ett direkt samband. Det hade även kunnat 

vara av intresse att se det ur ett bredare perspektiv och då få kundernas uppfattning om vad som 

anses viktigt att synliggöra. Då vi uppfattade att ett flertal av företagen i vår studie inte var 

övertygade om vad de trodde kunder eller intressenter vill känna till hade en sådan forskning varit 

av värde.  
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Bilaga	1	
Intervjumall för Företag #5. Vissa korrigeringar har gjorts, så som specifika frågor om företagets 

textdokument, för att behålla företaget anonymt. Intervjuer med samtliga företag har i stort sett 

denna mall som utgångspunkt, med vissa anpassningar till varje företags textdokument och 

bransch. 

 
Grundläggande 

 

• Namn och position inom företaget?  

• Hur länge har ni arbetat på den positionen inom företaget?  

• Vart ligger kontoret du utgår ifrån?  

• Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

• Beskriv ert företag med tre ord 

• Vad tänker du på när du hör ordet hållbarhet? Hur skulle du definiera begreppet?    

o Vad ingår i begreppet? 

• Hur reflekterar du över begreppet när du arbetar?  

o På vilket sätt? 

o I vilka sammanhang? 

• Hur ser du kring ett företags roll i hållbarhetsfrågor? 

o Anser du att man om företag har ansvar för miljön?  

o Beroende på svar, Varför, varför inte? 

 
Hållbarhetsarbete och CSR 

 

• Vad gör ni rent praktiskt för att uppnå era mål som ni nämner på er hemsida mål? 

• Vad skiljer er från era konkurrenter?    

• Hur gör ni för att tillgodose miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter i er verksamhet, 

för att det ska gå i linje med era etiska riktlinjer?  

• Vad gör ni för miljön, utöver det vi precis nämnt?  

o Arbetar ni med fler aspekter än dessa?  

o Vilka områden eller aspekter är då integrerade? 

o Vad anses mest viktigt för er att arbeta med? 

• Varför arbetar ni med hållbarhetsfrågor?  
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• Vilken är er främsta styrka i ert hållbarhetsarbete?  

• Gällande er verksamhet? 

• Gör ni någon ansträngning för att skapa medvetenhet hos alla era medarbetare om 

betydelsen av miljöfrågor. Hur skapas denna medvetenhet - rent praktiskt?  

• Upplever ni några svårigheter med att praktiskt infiltrera social och miljömässig hållbarhet i 

någon del av er verksamhet? 

• Vad innebär begreppet CSR? Hur definierar du det? 

• Finns det någon del inom CSR (social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet) som ni 

fokuserar mer på? 

• Ni skriver att miljöarbetet ska vara integrerat i hela verksamheten.  

• Hur går ni tillväga för att åstadkomma detta?  

 
Synliggörande och kommunicerande av hållbarhetsarbete 

 

• Hur vill ni framstå mot era kunder och intressenter? 

o Vilken uppfattning önskar ni att de ska ha om er? 

o Vilken sorts kunder önskar ni attrahera? 

• Hur synliggör ni ert miljö- och hållbarhetsarbete för era kunder? Hur kommunicerar ni ert 

hållbarhetsarbete? (Hemsida? Sociala medier? Nyhetsbrev? osv) 

o Vad är mest betydelsefullt att kunderna får reda på om ert arbete med 

hållbarhetsfrågor? 

o Finns det saker som ni anser är mer betydelsefulla än andra att visa för 

kunden/intressenter? 

o Vilka medier når ni flest kunder via? 

• Hur kommunicerar ni ert hållbarhetsarbete internt? 

o Hur gör ni för att infiltrera ett hållbarhetstänk i alla avdelningar i företaget? 

 
Partners och svårigheter 

 

• Hur väljer ni era samarbetspartners och underleverantörer? Vad grundar ni ert beslut på vid 

valet av dem? 

o Har ni några hållbarhetskrav de ska uppfylla? 

• Beskriv en situation i din yrkesroll då du upplevt svårigheter att agera hållbart.   
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• Upplever du några konflikter mellan hållbara och ekonomiska beslut? 

• Upplever du några konflikter mellan lönsamhet och sociala ambitioner? 

• Upplever du praktiska begränsningar i ditt arbete med hållbarhet, både socialt, miljömässigt 

och ekonomiskt? 

 
 

Mål och åtaganden 

• Hur mäter ni hållbara prestationer?  

• Har ni några ambitioner att anstränga er för miljön utöver vad lagen säger? Eller är det 

endast för att det är lag på det?  

• Vad gör ni i så fall utöver lagen för att förbättra miljön? 

• Hur följer ni upp era mål, löften och åtaganden? Hur vet ni att ni åstadkommer dem? 

• Uppfyller ni alltid alla era mål inom hållbarhet? 

o Om inte, vad kan ni göra annorlunda för att uppfylla dem? 

• Finns det något område där det är svårare att uppfylla målen? (Socialt? Ekonomiskt? 

miljömässigt) 

• Lyckas ni integrera era miljöaspekter i både beslut och handling? 

o Hur? 


