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Abstract 
 

Environmental awareness is a concept that is being used frequently today both in the 

corporate world and in private. This has resulted in an increase of customer awareness of 

the environment and the social responsibility and puts more pressure on the companies' 

products and services. 

 

As the formation of new modern enterprise, the competition increases and many 

companies are choosing to invest resources in sustainable development to achieve 

competitive advantage. For companies to be able to communicate their environmental 

responsibility to the world around them, they create a sustainability report where they can 

show their responsibility to the world. The three most common responsibilities found in a 

sustainability report are social responsibility, economic responsibility and environmental 

responsibility. 

 

How a sustainability report should be designed is voluntary and variation means that it 

can be difficult for the untrained eye to interpret and compare information, we believe 

that a large proportion of the variation in the CSR is that companies choose to target 

different stakeholders that they find interesting for the company. 

 

The purpose of this paper is to examine and interpret sustainability reports from 

Scandinavia's three largest airlines, SAS, Lufthansa Airlines and Finnair to get an answer 

to the question of who their sustainability report is written. 

To achieve our purpose of this paper, we have linked the information we received from 

the companies' sustainability reports to several theories to form an opinion about the 

companies. We then concluded that the companies' sustainability reports have different 

focus and is aimed to different stakeholders. One reason for this may be that there is not 

an international framework for how the sustainability reports should look like, it is the 

company's own ambitions for how much they want to spend on research and 

development. 

 

The content of this essay is written in Swedish. 

 
Keywords: Social Responsibility, Financial Responsibility, Environmental 

Responsibility, legitimacy theory, stakeholder theory and institutional theory, SAS, 

Finnair, Lufthansa Airlines 



 

 
II 

Sammanfattning 
 

Miljömedvetenhet är ett begrepp som används flitigt idag både i företagsvärlden och 

privat. Detta har lett till att kundernas medvetenhet om miljön och det sociala ansvaret 

har ökat och de ställer allt högre krav på företagens produkter och tjänster.  

 

Allt eftersom de bildas nya moderna företag ökar konkurrensen och många företag väljer 

att lägga stora resurser inom hållbar utveckling för att uppnå konkurrensfördelar. För att 

företagen ska kunna kommunicera sitt miljöansvar till omvärlden skapar dem en 

hållbarhetsredovisning där dem talar om sitt ansvar för omvärlden. De tre vanligaste 

ansvaren som man finner i en hållbarhetsredovisning är det sociala ansvaret, det 

ekonomiska ansvaret och miljöansvaret.  

 

Hur en hållbarhetsredovisning ska utformas är frivilligt och variationen gör att det kan bli 

svårt för ett otränat öga att tolka och jämföra informationen Vi tror att en stor del till 

variationen inom hållbarhetsredovisning är att företagen väljer att rikta sig till olika 

intressenter som dem finner intressanta för bolaget. 

 

 

Syftet med denna uppsats är att granska och tolka hållbarhetsredovisningarna från 

nordens tre största flygbolag; SAS, Norwegian Airlines och Finnair för att få svar på 

frågan till vem deras hållbarhetsredovisning är skriven.  

 

För att uppnå vårt syfte med uppsatsen har vi kopplat den information vi fått från 

bolagens hållbarhetsredovisningar till olika teorier för att skapa oss en uppfattning om 

företagen. Vi har då kommit fram till att bolagens hållbarhetsredovisningar lägger fokus 

och riktar sig till olika intressenter. En anledning till detta kan vara att det inte finns ett 

internationellt ramverk för hur hållbarhetsrapporterna skall se ut, att det är företagets 

egna ambitioner för hur mycket resurser de vill lägga ner på forskning och utveckling. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Idag väljer fler och fler företag att redovisa mer än vad lagen kräver. Företag redovisar 

vad de gör för att klimatet inte skall bli för påverkat, företag redovisar hur de jobbar för 

ett bättre samhälle och vart de har valt att donera pengar för att säkra upp mot en bättre 

framtid. Dessa tre uppgifter som företagen redovisar kallas hållbarhetsredovisning.  

Hållbarhetsredovisning är en redovisning av företagets miljö, etiska och ekonomiska 

aspekter. Det finns ingen lag på att företag inom den privata eller offentliga sektorn måste 

lämna en hållbarhetsredovisning utan att dessa uppgifter är frivilliga. Dock väljer många 

företag att redovisa dessa uppgifter ändå av olika orsaker som bland annat för att få 

intressenters förtroende och visa att företaget arbetar medvetet mot att förbättra dessa tre 

aspekter (Granqvist, 2009). 

 

En undersökning gjord av World Economic Forum survey of CEOs and Leaders, visar att 

de viktigaste måtten för ett företags varumärke är de finansiella måtten. Samma 

undersökning visar att 3 av 4 finansiella mått stärks och blir bättre i företag som har 

samhällsansvar och att företag som hållbarhetsredovisar har i genomsnitt 18 % högre 

vinster än företag som inte hållbarhetsredovisar (Gupta, 2009). Vill bolag vara med och 

konkurrera med de stora ledande företagen måste bolaget ta hänsyn till sin omgivning 

och göra vad omgivningen kräver.  

 

Hållbarhetsredovisning härstammar från att FN i slutet av 1980-talet gav i uppdrag till 

Världskommissionen för miljö och utveckling att redogöra sambandet mellan ekonomisk 

utveckling och miljöförstöring och att ena världens miljörörelser runt en och samma 

definition. Detta ledde till att begreppet hållbarhet skapades och definitionen lyder: 

”En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (World Commission on 

Environment and Development, 1987). Världskommissionen leddes av norske 

statsministern Gro Harlem Brundtland och därför kallas detta uppdrag ofta 

Bruntlandkommissionen (Grankvist, 2009). 

 

Det är en sak att läsa och ta till sig definitionen men att använda den i praktiken kan 

tyckas svårt. Några som ansåg att definitionen kunde vara svårtolkad är den svenska 

stiftelsen Det naturliga steget som är grundad av Karl-Henrik Robért. Stiftelsen enade 

flera olika forskares läger kring fyra villkor som anses krävas för att uppnå hållbarhet, en 

av dessa fyra är att förhindra koncentrationsökning av ämnen från berggrunden i naturen. 

Detta skulle man uppnå genom att förminska mängden koldioxid som släpps ut i 

atmosfären när vi eldar olja som vi pumpat ut ur marken. Det andra villkoret är att 

förhindra koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion i naturen. Ett 

exempel för detta är att hindra konstgjorda ämnen från att nå våra vattendrag och påverka 

fiskarnas fortplantningssystem. Ett annat villkor är att inte utsätta naturen för 

undanträngning med fysiska metoder, exempelvis att inte gräva ur våtmarker för att skapa 

köpcentrum. Det sista villkoret är att inte hindra människor att tillgodose sina behov d v s 

att man ger folket tillräckligt med lön för att förse sina behov (Grankvist, 2009). 
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International integrated reporting committee (IIRC) grundades för att gynna integrerad 

hållbarhetsredovisning. Organisationen hade som uppgift att ta fram ett ramverk för 

hållbarhetsredovisning som behandlade både finansiell och icke-finansiell information. 

Syftet med det generella ramverket för integrerad hållbarhetsredovisning är att man ska 

kunna sammanställa och bedöma de rapporter som lämna av företagen (Fars, 2012). 

 

Jämför man Sverige med andra europeiska länder så ligger Sverige efter med att lämna 

bestyrkta hållbarhetsredovisningar, det visar en undersökning som Estra (The European 

Sustainability Reporting Association) har gjort under 2007. Endast 70 % av de största 

branscherna i Sverige utformar en hållbarhetsredovisning, detta är mindre än vad både 

Danmark och Finland har (Fars, 2012). 

 

Nä man som intressent till ett bolag tar del av deras hållbarhetsredovisning kan det vara 

av intresse att kunna jämföra med andra företag, detta är inte alltid så enkelt då 

informationen som ges i hållbarhetsredovisningarna varierar mycket. 

1.2 Problemdiskussion 

 

Intresset för hållbarhetsredovisning har ökat markant de senaste åren, flera olika 

intressenter efterfrågar företagens miljöpåverkan och deras sociala ansvar. Trots att detta 

begrepp Corporate Social Responsibility (CSR) har fått så stor acceptans i världen så är 

det fortfarande svårt att tolka den information som företagen vill kommunicera ut till 

omgivningen då den skiljer sig åt mellan de olika företagen (Ziek, 2009). 

 

En bransch som flitigt använder sig utav hållbarhetsredovisning är flygbranschen, 

nästintill alla flygbolag har idag en hållbarhetsredovisning med i sin årsredovisning. 

Detta kan bero på att flygbranschen svarar för ca 2-3% av de totala utsläppen i världen så 

pressen från omvärlden att lämna hållbarhetsredovisning är enorm (Bergling, 2011).   

 

Det finns inte någon lagstiftning som reglerar utformningen av hållbarhetsredovisningen 

men det finns diverse olika ramverk. Det vanligaste ramverket som används inom 

hållbarhetsredovisning är Global Reporting Initiative (GRI). Den första versionen av 

GRIs ramverk publicerades offentligt 2000 efter det har riktlinjerna ständigt utvecklats 

och förändrats. GRIs vision är att hållbarhetsredovisning ska bli lika accepterad som 

finansiell redovisning även om detta är ett så nytt sätt att redovisa. GRI ser att 

hållbarhetsredovisning är en process då det bland annat innehåller mätning av 

hållbarhetsprestanda avseende sociala, ekonomiska och miljömässiga ansvarsfrågor 

(Larsson, 2008). Även om GRI är det vanligaste ramverket som används så är det svårt 

för företag att veta vad som bör tas med i hållbarhetsredovisningen, detta för att ett 

företag har många olika intressenter som har olika informationsbehov. Den informationen 

som en aktieägare kräver är inte den samma som de anställda vill ha och för att företaget 

ska bibehålla eller förstärka sina relationer krävs att alla intressenters behov blir 

tillfredsställda (Du, 2010). 
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Ziva Sharp och Nurit Zaidman menar i sin forskning om CSR att man i grova drag kan 

dela upp CSR i två delar, den ena där CSR görs på grund av moral och etik, den andra där 

CSR är ett ekonomiskt drag.  Den moraliska och etiska delen återfinnes i intressentteorin 

där företagen skapar sin hållbarhetsredovisning mer som ett krav från sina intressenter, 

d.v.s. det är företagets skyldighet att ta fram en hållbarhetsredovisning mer än att de gör 

det som ett marknadsföringsdrag. När företagen utformar hållbarhetsredovisningen mer 

som ett ekonomiskt drag är man mer intresserad av att mäta samhällsansvar i finansiella 

mått än att utforma den efter intressenternas krav (Sharp & Zaidman, 2010). 

För många företag handlar CSR endast om att marknadsföra sitt bolag på bästa sätt. Det 

är ovanligt att det finns ett genuint intresse för CSR i företagsvärlden, managers egoism 

och lojalitet till sina överordnade gör dem till verktyg för att skapa vinst i bolaget vilket 

medför en minskad chans att dem utför en ansvarsfull förvaltning (Bevan, Corvellec & 

Fay, 2012). 

Lindgren & Swaen (2010) följer ovanstående Bevan, Corvellec & Fays spår att 

organisationer använder CSR som ett verktyg för att positionera sitt varumärke i 

intressenternas ögon, detta gör dem oftast genom sin årsredovisning. Huvudfrågan 

företagen ställer sig innan dem rapporterar sitt sociala ansvar är vad dem vill ha sagt och 

hur dem ska säga det. Dock finns det studier som har visat på ett positivt samband mellan 

miljöprestanda och finansiell prestanda i form av lönsamhet och värde. Förespråkare av 

dessa studier hävdar att med en god miljöprestanda skapar man sig konkurrensfördelar 

som i sin tur ökar intäkterna och med ökade intäkter ökar man värdet på företaget. Men 

likaväl som det finns studier som talar för CSR finns det dem studier som talar emot. I 

dessa studier som talar emot CSR visar man ett negativt samband mellan miljöprestanda 

och finansiell prestanda. Detta negativa samband beror bland annat på att miljömässiga 

och sociala investeringar är kostsamma och kostnaderna kan i vissa fall överstiga 

intäkterna vilket leder till en minskad vinst för bolaget och ett lägre marknadsvärde 

(Hassel, Larsson & Nore, 2011). 

Beroende på om företaget förespråkar CSR eller inte så kommer utformningen på 

hållbarhetsredovisningen att se annorlunda ut. Ett företag som förespråkar CSR är mer 

villigt att lägga ner ett stort engagemang och höga kostnader på sin 

hållbarhetsredovisning än ett företag som är emot. 

Dessa olika sett att hållbarhetsredovisa på, det olika fokus som bolagen väljer att lägga 

sin redovisning på leder till skiljaktigheter. Vi har valt att kolla närmare på dessa 

skiljaktigheter i Nordens tre största flygbolag, SAS, Norwegian Airlines och Finnair. När 

man läser deras hållbarhetsredovisningar är det mycket påtagligt att de vänder sig till 

olika intressenter och det är svårt att jämföra bolagen då den information man har fått 

olika stor plats i hållbarhetsredovisningen. 

 

 

1.3 Forskningsfrågor 

 

 Vem vänder sig bolagets hållbarhetsredovisning till? 
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 I vilka avseenden skiljer sig de olika flygbolagens hållbarhetsredovisningar 

åt? 

 Finns det något som tyder på att bolaget har valt att begränsa sig till att 

attrahera en viss målgrupp? 

 

1.4 Syfte 

 

Vårt syfte med denna uppsats är att analysera de skiljaktigheter som finns i bolagens 

hållbarhetsredovisningar och ta reda på till vilka intressenter bolagen har valt att rikta sig 

till. 

 

1.5 Avgränsning 

 

Vi valt att avgränsa oss till att analysera i Nordens tre största flygbolag, SAS, Norwegian 

Airlines och Finnair. Anledningen till detta är att vi vill kunna gå på djupet i dessa tre 

företag och jämföra dem med varandra utan att tid och resurser skall ta slut. Vi har 

analyserat bolagens hållbarhetsredovisningar from år 2009-2011 då bolagen uppnådde en 

nivå på sin hållbarhetsredovisning som vi anser krävs för att kunna genomföra denna 

studie. I vissa fall där hållbarhetsredovisning inte har fått ett eget avsnitt har vi avgränsat 

oss till de avsnitt som innefattar bolagens sociala, ekonomiska och miljömässiga ansvar.  

 

2 Metod 

2.1 Val av metod 

 

För att kunna ta reda på till vem hållbarhetsredovisningen riktar sig och varför bolagen 

har valt att ta fram en hållbarhetsredovisning ska vi kolla på redovisningar från tre stora 

flygbolag; SAS, Finnair och Norwegian. För att vi ska få en förståelse hur 

hållbarhetsredovisningar kan utformas har vi valt att göra en presentation av det 

vanligaste ramverket som är GRI. Vi kommer att sammanfatta deras 

hållbarhetsredovisningar för att sedan kunna göra en jämförelse mellan bolagen och hitta 

antydningar som kan kopplas till teorierna legitimitetsteorin, institutionell teori och 

intressentteorin. Sammanfattningen kommer att ske efter hur vi har valt att dela in CSR i 

Samhällsansvar, Ekonomiskt ansvar och Miljöansvar. Efter vi har gjort denna 

sammanfattning kommer vi lättare kunna jämföra bolagen med varandra och hitta 

eventuella skiljaktigheter på utformandet och innehållet. 

 

2.2 Tillämpning av metod 

 

Det finns i huvudsak två olika ansatser man kan göra på en uppsats, den ena är den 

kvalitativa metoden som går ut på att skapa en djupare förståelse för ämnet. I denna 
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metod skall man kunna förstå problemkomplexiteten som ämnet handlar om och se till 

helheten. Resultatet man får av en kvalitativ metod ska kunna användas på andra 

forskningsobjekt. Den andra ansatsen är den kvantitativa metoden som är vanlig då 

forskaren använder sig utav statistiska metoder som redovisas i enkäter eller 

frågeställningar med fasta svarsalternativ. Utgångspunkten i denna metod är att frågorna 

är väl strukturerade och inte kan ändras under arbetets gång. En fördel med en kvantitativ 

undersökning är att man kan få fram ärliga svar då den intervjuade personen är anonym 

(Johannessen & Tufte 2003). 

 

2.3 Val av vetenskaplig metod 

 

Syftet med vår uppsats är att skapa en djup förståelse för vem företagets 

hållbarhetsredovisning vänder sig till. Vi vill kunna jämföra hållbarhetsredovisning 

mellan de tre valda bolagen och sedan dra slutsatser. Vi har valt kvalitativ metod 

eftersom vi anser att vår forskning kräver en djup uppfattning och analysförmåga som 

den kvalitativa metoden skulle kunna hjälpa oss med. Information hämtas via databaser, 

böcker och vetenskapliga artiklar.  

 

För denna uppsats utförs inga intervjuer. Valet gjordes för att den eftersökta 

informationen gällande företagens hållbarhetsredovisningar hittas via årsredovisningar 

och hemsidor så behovet kunde tillfredsställas ändå. En annan anledning är för att vi ville 

åstadkomma liknande resultat på alla bolag för att sedan kunna jämföra dem sinsemellan.  

Genom att bortse från intervjuer har vi fått tillförlitlig information utifrån deras 

årsredovisningar. En annan bidragande faktor är dessutom är det svårt att intervjua 

personal på de olika flygbolagen med tanke på geografiskt avstånd då alla företag inte har 

sitt huvudkontor i Sverige.  

2.4 Val av datainsamling 

 

När problemställningen är fastställd är det viktig att veta vilken information som krävs 

för att problemet ska undersökas på rätt sätt och hur den informationen ska tas fram. 

Källorna kan delas i två klasser, primärdata och sekundärdata. Primärdata är när 

forskaren själv observerat, varit delaktig och upplevt det som tas med i uppsatsen. Det är 

då forskarens uppgift att samla in data genom att använda sig av en eller flera olika 

datainsamlingar, som t ex intervjuer och observationer. Fördelen med primärdata är att 

den är aktuell och nackdelen är att det är tids och resurskrävande. Sekundärdata är data 

som är publicerad och utgiven i olika former och varierande tillgänglighet dvs. 

andrahandsinformation som varit föremål och tolkats av andra forskare. Fördelen med 

sekundärdata är att den är tidssparande och att det finns stort urval av källor. Nackdelen 

med sekundärdata är att den data man hittar kan vara uråldrig eller orelevant för 

forskningen (Andersen, 1998). 

I vår uppsats kommer vi inte att använda oss utav primärdata då vi kommer att analysera 

och tolka redan gjorda hållbarhetsredovisningar. Vi kommer samla in vår information 

från databaser, hemsidor och litteratur.  
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2.5 Giltlighetsanspråk 

 

Validitet kan översättas med orden giltighet eller relevans. Validitet beskriver hur väl en 

mätmetod verkligen mäter det som är avsett att mätas. Validitet kan delas in i två 

områden; den inre och yttre validiteten. Den inre validiteten handlar om kopplingen som 

finns mellan teori och empiri i uppsatsen. Här är det är viktigt att uppsatsens alla delar är 

harmoniserade. För att ha en hög inre validitet måste forskaren intervjua rätt personer 

inom det valda ämnet, forskaren kan även använda sig utav en s.k. horisontell granskning 

där man blir granskad och får kritik t.ex. att skolkamrater lämnar sin åsikt om uppsatsen. 

Yttre validitet handlar om uppsatsens helhet och om den utgör en bra grund för att kunna 

göra generaliseringar utifrån. Yttre validitet har således att göra med studiens anknytning 

till verkligheten (Bryman & Bell, 2002).   

För att uppnå en hög validitet har vi valt teorier som är relevanta till vår empiriska 

undersökning. Desto högre validitet en uppsats har ju mera har den beskrivit det som var 

syftet att analysera. Vi har valt att lägga mest fokus på legitimitetsteorin, intressentteorin 

och institutionell teori detta då vi anser att dessa teorier lämpar sig till vår studie. I 

studien kommer vi se hållbarhetsredovisningen genom tre aspekter; ekonomiskt, socialt 

och miljömässigt ansvarstagande, vi kommer sedan göra en jämförelse mellan bolagen 

gällande vem deras hållbarhetsredovisning vänder sig till.  

Reliabilitet bestämmer hur noggrant man har bearbetat informationen och hur man har 

utfört sina mätningar, alltså kan reliabilitet ses som ett mått på hur tillförlitlig en 

undersökning och dess resultat är. Varje undersökning bör sträva efter att ha så pålitlig 

information som möjligt, detta är dock ett problem inom samhällsforskningen eftersom 

människan ständigt förändras. Det är svårt att få sammas resultat när människor och deras 

handlingssätt ständigt förändras. Det krävs en hög validitet i undersökningen för att få en 

hög reliabilitet (Johannessen & Tufte, 2003). 

För att få så pålitlig information som möjligt hämtade vi fakta från företagens egna 

årsredovisningar. Vi har diskuterat i gruppen för att skapa en intern reliabilitet och 

komma fram till en gemensam uppfattning, vi inser att det är svårt att få samma resultat 

vid vidare analys eftersom företagen ständigt förändras. I vår uppsats har vi varit 

noggranna med studien för att åstadkomma en stark validitet och med det uppnå en god 

reliabilitet. 

 

2.6 Källkritik 

 

Vi har samlat in den information som var relevant och användbar till vår 
undersökning för att därmed kunna genomföra en bra analys och jämförelse. De 
årsredovisningar som vi använt oss av har vi hämtat från företagens egna hemsidor. 
De teorier vi har behandlat har vi först hittat i litteratur böcker och sedan förstärkt 
dem med vetenskapliga artiklar. Vi anser att de material som vi har använt är 
trovärdigt då vi använt oss av vetenskapliga artiklar, litteratur och årsredovisningar. 
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3 Referensram 

3.1 GRI 

GRIs vision är att hållbarhetsredovisning skall bli lika accepterad som finansiell 

redovisning. Detta är en stor utmaning och GRI menar på att även om man inte lyckas 

hela vägen så innebär själva redovisningsprocessen i sig att en förändring mot hållbar 

utveckling sker. Kunskapen om verksamhetens miljöpåverkan och samhällsansvar ökar 

allt eftersom redovisningsprocessen fortgår och det leder till att företagen kan hantera 

detta på ett konstruktivt sätt (Larsson & Ljungdahl, 2008). 

 

Hållbarhetsredovisning leder inte bara till en ökad kunskap och sin påverkan på miljö och 

samhälle utan även en identifiering av nya affärsrisker, ökad trovärdighet, 

effektiviseringsmöjligheter och bättre rykte. Alla dessa faktorer bidrar till starkare 

intressentrelationer och i vissa fall konkurrensfördelar på marknaden (Larsson & 

Ljungdahl, 2008).    

 

3.1.1 GRIs ramverk 

 

Hållbarhetsredovisning innebär en mätning av företagets ekonomiska, sociala och 

miljömässiga ansvar. GRIs ramverk har för avsikt att hjälpa företag att utveckla en 

relevant och balanserad hållbarhetsredovisning, ramverket består av en uppsättning 

riktlinjer som kallas ”Sustainability Reporting Guidelines” (Larsson & Ljungdahl, 2008). 

 

GRIs riktlinjer böjar med redovisningsprinciper och vägledning för vad 

hållbarhetsredovisningen bör innehålla och hur den bör avgränsas. För att bedöma vad 

redovisningen bör innehålla presenteras fyra principer- intressenthänsyn, väsentlighet, 

fullständighet samt hållbarhetssammanhang. Med intressenthänsyn menar GRI att 

företaget ska ta reda på de viktigaste intressenterna och förklarar hur man tagit hänsyn till 

deras förväntningar och intressen i hållbarhetsredovisningen. Väsentlighet är en viktig 

princip då ämnen inom företagets ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan anses 

kunna påverka hur intressenterna uppfattar företaget. Inga betydelsefulla aspekter av 

bolagets ansvar ska falla bort för att fullständighet skall uppnås. Man ska tydligt 

specificera inom vilken tidsperiod redovisningen är gjord. Hållbarhetssammanhang 

uppnår man genom att inte bara rapportera företagets enskilda prestanda, utan att man 

sätter den i ett vidare sammanhang till företagets mål och strategier inför framtiden 

(Larsson & Ljungdahl, 2008). 

 

När man ska avgränsa för vad som bör vara med i hållbarhetsredovisningen har GRI 

(2006) tagit fram följande bild: 
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När man som företag använder sig utav GRIs riktlinjer bör man tala om vilken 

tillämpningsnivå man har använt. Det finns sex olika tillämpningsnivåer som omfattar 

olika mycket avancerade uträkningar. När man angett vilken tillämningsnivå man har 

anammat skall man visa tabellen som man har gått efter och vem det är som har gjort den 

bedömningen. För att visa för omvärlden att man har följt GRIs riktlinjer och 

tillämningsnivåer kan man begära att GRI granskar hållbarhetsredovisningen och blir 

man då godkänd så får man en ikon som bevisar detta (GRI, 2006). 

Exempel på en A+ ikon(GRI, 2006). 

 

 

 

 

3.2 CSR  

3.2.1 Socialt ansvar 

 

En del av hållbarhetsredovisningen är det sociala ansvaret.  Socialt ansvar kommer ifrån 

engelska Corporate social responsibility(CSR) och betyder företagens ansvar gentemot 
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dess samhälle. Därmed handlar socialt ansvar om att ”ett företag är förpliktigat att stå till 

svars för sin påverkan på samhället” (Grafström, Göthberg & Windel, 2008). 

Det sociala ansvaret kan tolkas på många sätt då det är ett mycket brett område. Vissa 

företag väljer att bara se till det lokala samhälle där firman är aktiv medans andra företag 

ser till det globala samhället. Det finns inga regler eller lagar som säger vart det sociala 

ansvaret börjar och slutar utan det är upp till det enskilda företaget att bedöma. Det är 

svårt att avgöra hur vida ökat socialt ansvar har lett till ökad lönsamhet då det inte finns 

specifika mått att mäta med, dvs. det är svårt att bevisa att det just är det som är grunden 

till ökningen och inte något annat (Grafström, Göthberg & Windel, 2008). 

Ursprungligen i svenska företag begränsades ansvaret ofta till hur de anställda blev 

behandlade och vilken arbetsmiljö dem arbetade i. Idag har förväntningarna på ansvar 

utökats och företagen får ta ansvar för hela kedjan det vill säga alla anställda i dotterbolag 

och underleverantörer i fattiga länder. Det finns ingen lag som säger att företagen måste 

ta detta ansvar men etiskt teori hävdar att företagen har detta ansvar och pressen från 

omvärlden gör det svårt för stora företag att stå emot. Forskning har visat att ett socialt 

ansvarstagande är viktigt för företagets relationer till sina intressenter framför allt sådana 

intressenter som media, konsumenter, och anställda (Jutterström & Norberg, 2011). 

Inom det sociala ansvaret finns det ett positivt och ett negativt ansvar. Det positiva 

ansvaret handlar om att företaget aktivt nyttjar sina resurser till förmån för samhället och 

dess omgivning, företagets handlingar har positiva konsekvenser. Med negativt ansvar tar 

företaget ansvar för de skadliga konsekvenser som verksamheten skapar samt att man 

försöker motverka uppkomsten av dessa. Ett exempel på negativt ansvar kan vara att man 

försöker att inte skada sina anställda, medans ett exempel på positivt ansvar kan vara att 

man försöker skapa fler arbetstillfällen (Jutterström & Norberg, 2011). 

Ett bra exempel på socialt ansvar är när aktieägare 1954 stämde företaget Standard Oil of 

New Jersey för att de ansåg att företaget hade skänkt bort deras pengar då dem hade gjort 

en donation till Princeton universitet. Domaren ansåg att donationen skulle leda till 

framtid lönsamhet så de säkrat upp att kvalificerad arbetskraft skulle finnas även i 

framtiden, domaren valde att fria Standard Oil of new Jersey (Grafström, Göthberg & 

Windel, 2008). 

3.2.2 Ekonomiskt ansvar 

 

Människorna har idag blivit mer kunniga och medvetna om vad de köper och detta ställer 

allt större krav på företagets produkter, företaget måste hänga med i utvecklingen och 

tillverka produkter som överensstämmer med kundernas förväntningar.  

 

Ekonomisk ansvarstagande innebär företagets sätt att agera och göra affärer där man 

tillfredsställer samhällets och kundernas krav på bolaget. Granqvist (2009) beskriver för 

att företaget ska uppnå en långsiktig lönsamhet måste man satsa på hållbar utveckling där 

man bidrar till samhället lika mycket som man försöker öka företagets vinster. Det har 

tagit många år för dagens företagande att inse vikten av hållbar utveckling, att förstå att 

det leder till framgång. Den dominanta inställningen har varit att ekonomiskt 
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ansvarstagande varit slöseri med företagets tillgångar.  

 

Ekonomiskt ansvarstagande handlar även till stor del om att företaget inte bara tänker på 

lönsamhet och vinst utan även på andra aspekter som intressenterna kräver. Det finns en 

stark koppling mellan att lägga pengar på ett icke lönsamt ansvarstagande och framtida 

vinster (Valiente, 2012). Valiente (2012) skriver även att behovet av att anpassa sig till de 

sociala föreställningarna innebär att samhället tror att företagsledare ska ansvara för sina 

intressenter så då borde företagledarna göra det även om detta kräver att företaget får 

offra en del av sina vinster. 

 

För några år sedan bestämde EU att bilar som har ett koldioxidutsläpp på mindre än 120 

gram per kilometer ska placeras som miljöbilar, trots att fordonstillverkarna upplevde det 

omöjligt att klara av att tillverka sådana bilar har de lyckats tillverka dessa miljöbilar 

efter några år. Här menar Granqvist att företaget måste våga tänka framåt släppa gamla 

uppfattningar (Grankvist 2009). 

 

3.2.3 Miljöansvar 

 

Miljöansvaret är en stor del i hållbarhetsredovisningen, här väljer företagen att beskriva 

hur de arbetar för att minska sin miljöpåverkan. EU har många direktiv för hur man 

hanterar sin miljöpåverkan och ett av dem är om miljöansvar för att förebygga och 

avhjälpa miljöskador (EU lagstiftningen, 2004). I detta direktiv har det fastställts en ram 

utifrån principen förorenaren betalar, det vill säga att man svarar för sina egna 

föroreningar (ansvarsprincipen). Med miljöskador menar man här skador som 

uppkommer indirekt eller direkt på vattenmiljö, arter, naturliga livsmiljöer och vilda 

fåglar som omfattas eller skyddas av gemenskapslagstiftningen. Markförorening som 

utgör en betydande risk för människans hälsa räknas också in som miljöskada. EU 

direktivet delar upp ansvarsprincipen på två olika sorters verksamheter, den ena där 

yrkesverksamheten medför utsläpp av tunga metaller i luft eller vatten, verksamheter där 

man hanterar farligt avfall exempelvis deponier och verksamheter där farliga kemiska 

ämnen framställs. Den andra delen av verksamheter i ansvarsprincipen är sådana 

verksamheter där miljöskador eller hot om miljöskador finns, denna del av 

ansvarsprincipen omfattar många fler verksamheter och i dessa fall ställs 

verksamhetsutövaren till svars endast om hen har varit oaktsam eller begått något fel (EU 

lagstiftningen, 2004). 

 

Forskning som har undersökt införandet av miljöledningssystem i olika organisationer 

har kommit fram till att fler och fler företag blir uppmärksamma på sin inverkan på 

miljön. För att ta sitt ansvar försöker företagen hitta metoder som minskar eller förbättrar 

den negativa påverkan på miljön (Babiak & Trendafi, 2010). Det kan i vissa fall vara 

svårt att identifiera och bedöma miljöansvaret som företagen tar, för att underlätta detta 

har Babiak & Trendafi (2010) tagit fram ett antal variabler som inkluderar i vilken 

utsträckning företagen bevarar naturresurser, engagemang i återställandet av miljön och 

förekomsten av program för bekämpning av föroreningar. Detta är bara några exempel på 

alla åtgärder ett företag kan göra för att ta sitt miljöansvar. 
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3.3 Intressentteorin 

 

Termen ”intressent” väcker många olika tankar hos många olika personer och företag. 

Phillips, Freeman och Wicks (2003) hävdar att detta beror på att ordet ”intressent” är ett 

ord som kan tolkas på många olika sätt beroende på vem som gör tolkningen och forskare 

har diskuterat och argumenterat om detta begrepp i många år.  

För att göra en beskrivning av vad en intressent är så beskriver Gray (1996) att en 

intressent är en mänsklig agent som kan influeras eller influera olika aktiviteter i 

organisationen. En organisation har oftast många intressenter av just denna anledning. 

Några av en organisations närmaste intressenter är de anställda, leverantörer, kunder och 

samhället, i intressentteorin väljer man att bredda och ta med även intressenter som inte 

skulle klassas som de närmaste exempelvis konkurrenter, börsmarknaden, regeringen och 

framtida generationer. 

Gray(1996) delar in intressentteorin i två delar där den första beskriver att 

organisationens intressenter kan ses som socialt grundade relationer och involverar 

ansvarstagande. Även om organisationen har ansvar för alla sina intressenter så menar 

Gray här att ansvaret i sig avgörs av vilken relation organisationen har till intressenten. 

(Gray, 1996) 

 Denna del där ansvaret bestäms av relationen är inte så relevant för CSR utan vi övergår 

till den andra delen av intressentteorin som är mer organisationscentrerad. Här styr 

organisationen intressenternas inflytande i förhållande till hur viktig(a) intressenten är för 

organisationen. Desto viktigare en intressent kan värkas vara för organisationen desto 

mer energi lägger organisationen på denna relation (Gray, 1996).   

Information är en mycket viktig faktor som kan användas för att manipulera intressenter 

så att organisationen får deras stöd och godkännande. CSR är en bra källa för 

organisationer att framföra denna information och skapa bra relationer till sina 

intressenter. Om organisationen följer intressentteorin i sin CRS rapport så blir det lättare 

att nå fram till intressenterna (Gray, 1996). 

Friedman och Miles (2002) gör en tolkning på intressentteorin där dem beskriver att 

företagets relationer till olika intressenter kan jämföras med olika kontrakt. Desto mer 

inflytande en intressent har desto viktigare blir det att inte ”bryta” detta kontrakt. För att 

kunna skilja på de olika intressenterna har dem gjort en indelning i fyra fack. I fack A 

hittar man dem intressenterna med mest inflytande så som aktieägare, partners och 

ledningen. I detta fack ligger alltså dem viktigaste ”kontrakten” och i de flesta fall 

förväntar man sig ett fysiskt kontrakt underskrivet av båda parter. I fack B finner man de 

näst inflytelserika intressenterna så som omgivningen och olika branschorganisationer. 

Resterande intressenter i fack C och D har relativt lite inflytande eller inget inflytande 

alls över verksamheten.   
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3.4 Legitimitetsteorin 

 

Fernández-Alles & Valle-Cabrera (2006) beskriver i en artikel definitionen av legitimitet 

som en generell uppfattning eller antagande att de åtgärder man gör för en enhet är 

önskvärda eller lämpliga inom vissa socialt konstruerade system av värderingar och 

normer. När ett företag ges legitimitet av sina intressenter får dem ett bättre rykte vilket i 

sin tur ger tillgång till bättre resurser. Den stora betydelsen av intressenter för 

organisationer har uppmuntrat till att försöka uppnå en social passform där man uppfyller 

sina intressenters krav på verksamheten. Företagen strävar inte bara efter effektivitet idag 

utan även legitimitet. 

 

Legitimitetsteorin grundas på att organisationen endast kan överleva om samhället där 

man är verksam i uppfattar det som att organisationens värdesystem stämmer överens 

med samhällets värdesystem (Gray, 1996). Man skulle kunna uppfatta detta som om att 

det finns ett socialt avtal mellan företaget och samhället. Det sociala avtalet innebär att 

företaget ska kunna möta de förväntningar och krav som samhället ställer på deras 

verksamhet, om företaget inte klarar av det så kommer man inte att lyckas bedriva sin 

verksamhet. Legitimitetsteorin menar även att företaget skall tillgodose andra intressenter 

och inte bara sina aktieägare för att kunna leva upp till sin image. Hållbarhetsredovisning 

är ett bra och effektivt sätt för företagen att nå fram till olika intressenter med intressant 

information. 

Företag måste vara legitima alltså visa att de lever upp till omvärldens föreställningar och 

krav för att kunna attrahera nödvändiga resurser och överleva långsiktigt. CSR innebär 

för många företag ett viktigt redskap för att bygga upp omvärldens förtroende 

(Jutterström & Norberg, 2011). 

Skulle företaget råka ut för någon stor skandal menar Lindblom (1994) att man kan 

applicera fyra olika legitimitetsstrategier för att vinna tillbaka förtroende från 

intressenter; utbilda intressenterna om hur företaget arbetar aktivt för att förbättra denna 

händelse, Försöka ändra intressenternas uppfattning om händelsen utan att ändra själv 

händelsen i sig, koncentrera sig på andra positiva händelser för att försöka distrahera 

intressenterna att glömma och till sist försöka ändra på intressenternas krav på företaget 

(Gray, 1996). 

3.5  Institutionell teori 

 

 Institutionell teori är en teori som företaget kan dra nytta av för att undersöka 

verksamhetens uppträdande i samhället. Den institutionella teorins synsätt skapar en 

helhetsbild av hur företaget beter sig i olika sammanhang såsom förväntningar och 

pådrivningar från samhället och andra viktiga institutioner. Teorin behandlar hur 

företaget utformat det sociala ansvaret och miljöansvaret utifrån omgivningens regler och 

krav (Deegan, 2006). 
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Ett företag kan tvingas att handla på olika sätt beroende på i vilken situation de befinner 

sig i. Coercive isomorphismer innebär att företaget är pressat från samhället och 

omgivningen, här måste företaget handla på ett visst sätt för att bli accepterat. Företaget 

kan då välja att upprätthålla frivilliga rapporter som överensstämmer med intressenternas 

förväntningar för att bli accepterat (DiMaggio och Powell, 1983). 

Decouplling är en annan term som behandlas i institutionell teori. Det betyder att 

företaget inte handlar i den verklighet som de beskriver utan man förskönar bilden av sin 

verksamhet, intressenterna och samhället tappar då förtroendet för bolaget och det skapar 

en mycket opålitlig bild som blir svår att sudda bort (Eriksson & Zetterquist, 2009).  

 

4 Empiri 
 

4.1 SAS 

 

4.1.1 Socialt ansvar 

 

SAS anser att en ekonomisk verksamhet som grundas efter ett socialt och miljömässigt 

ansvar leder till ökad tillväxt och skapar konkurrenskraft. Dialogen som SAS har med 

sina intressenter är betydelsefull för att dem ska kunna fastställa och förbättra sina 

hållbarhetsfrågor. Dem har en ständig dialog med olika kundgrupper som ett redskap för 

att för förbättra och skapa lämpliga produkter till marknadens omväxlande begäran. 

Företaget mäter konstant personalens uppfattning om bolaget och deras skicklighet att 

uppfylla krav på arbetsmiljö, det är viktigt för SAS att arbeta kring etiska frågor och 

förbättring av kultur och värdegrund. Företaget har en effektiv ställning när det gäller 

åsiktsutbyte med myndigheter, flygplatser och branschorganisationer. Koncernens 

hållbarhetsarbete är baserat på fyra kärnområden; Omtanke, pålitlighet, värdeskapande 

och öppenhet (SAS Årsredovisning, 2009). 

4.1.2 Ekonomiskt ansvar 

 

SAS vill bli ett mer värdefullt och vinstgivande företag, detta försöker dem uppnå genom 

att inrikta sig på den skandinaviska marknaden. För att generera mer vinst har företaget 

valt att koncentrera sig på passagerarna och deras behov samt att försöka minska 

kostnadsbasen (SAS Årsredovisning, 2009). 

Sambandet mellan ekonomi och hållbar utveckling är givet för SAS, en undersökning 

baserad på SAS resultaträkning konstaterar att den största delen av SAS intäkter och 

kostnader har sin grund i det sociala och ekonomiska ansvaret. Högsta tänkbara 

ekonomiska avkastning skapas genom hantering av företagets tillgångar såväl mänskliga 

som finansiella (SAS Årsredovisning, 2009). 
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Ett sätt att utnyttja bolagets tillgångar är att ha nära kontakt med personalen och hantera 

underhållet av flygplan och andra tillgångar på ett noggrant sätt. Det är viktigt för SAS att 

arbeta för en långsiktig hållbar utveckling, detta gör man genom att skapa lönsamhet och 

tillväxt lika mycket som man försöker tillgodose de miljökrav och förväntningar som 

finns på socialt och etiskt ansvar. Generellt har flygindustrin och SAS anklagats som en 

miljöförbrytare, det är därför SAS strävan att kunna bevisa motsatsen genom att ständigt 

arbeta för en hållbar utveckling (SAS Årsredovisning, 2009). 

Det är viktigt för SAS att kunna behålla de nuvarande kunderna samtidigt som man 

försöker locka nya kunder för att utöka inkomsterna. Detta försöker dem uppnå genom att 

kunderna väljer deras bolagstjänster baserat på hållbarhetsfrågorna som tar upp deras 

miljöarbete. SAS har flera intressenter som är intresserade av de konflikter som kan 

kopplas till miljöfrågor och socialt ansvar, dem har därför valt att lägga ner mycket arbete 

på dessa frågor för att tillgodose intressenternas behov (SAS Årsredovisning 2009). 

4.1.3 Miljöansvar 

 

Det kommersiella flyget svarar för ca 2 % av de globala utsläppen av koldioxid och av 

flygets totala klimatpåverkan svarar endast 2/3 för koldioxidutsläpp medans kväveoxider, 

vattenånga och partiklar svarar för resten. I dags läget ligger fokus på just 

koldioxidutsläppen men SAS hävdar att i framtiden kommer fokus troligen omfatta även 

andra klimateffekter, så som vattenånga och kväveoxider (SAS årsredovisning, 2010). 

SAS anknyter sig till principen att den som förorenar ska betala (Polluter Pays Principle), 

det vill säga att man får stå för sig egna miljöförstöringar och SAS är beredda att betala 

för sin miljöpåverkan. I SAS arbete för en bättre miljö har bolaget tillämpat ett 

miljöledningssystem som omfattar alla berörda aktiviteter inom koncernen. 

Miljöledningssystemet fungerar så att hela cykeln från planering till genomförande sedan 

utvärdering och sist förbättring av processer får riktlinjer att följa för att möta de krav 

som ställs på företaget. SAS har en central miljö och hållbarhets avdelning som 

rapporterar detta till VDn och varje år genomförs en självutvärdering av 

hållbarhetsarbetet i de berörda delarna (SAS årsredovisning, 2010). 

SAS har utvecklat en egen metod för att kartlägga de mest väsentliga miljöaspekterna, 

metoden innebär att de mäter graden på miljöaspektens betydelse. Graden på 

miljöaspekten styrs av fem kriterier; omfattningen av de miljömässiga konsekvenserna, 

mängden utsläpp/avloppsvatten, lagkrav, risk för incidenter och avvikelser, intressent 

gruppers krav och förväntningar. I SAS’s miljöledningssystem görs även en indelning på 

de direkta och indirekta miljöaspekter där de direkta är de som SAS har direkt kontroll 

över så som exempelvis jetbränslet vars förbränning orsakar utsläpp av växthusgaser. De 

indirekta omfattas av de miljöaspekter som SAS bara kan påverka i mindre grad så som 

exempelvis avtal om hotellövernattningar för besättningen där tjänsten orsakar utsläpp. 

Denna indelning av direkta och indirekta kostnader görs för att det har stor betydelse för 

förbättringsarbetet då de direkta kostnaderna kan styras med hjälp av riktlinjer och 

policys medans de indirekta miljöaspekterna endast kan styras genom av leverantörer 

(SAS årsredovisning, 2010). 
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4.2 Norwegian Airlines 

4.2.1 Socialt ansvar 

 

Norwegian Airlines anser att alla har vi ett gemensamt ansvar för att skapa en bra 

arbetsmiljö med öppenhet och tolerans. Norwegian tolererar inte någon form av 

diskriminering eller mobbning utan arbetsplatsen skall vara en plats fri från beteenden 

som kan verka hotfulla.  

I de situationer där Norwegian handlar med underleverantörer ser de i största möjlig mån 

till att även dessa företag använder sig av internationella standarder för samhällsansvar 

(Norwegian årsredovisning, 2011). 

Norwegian Airlines är starkt emot all form av korruption och tillåter inte några illegala 

influenser i beslutfattandet, varken direkt i bolaget eller av leverantörer. Norwegians 

samhällsansvarsstrategi är först och främst baserat på att Norwegian som flygbolag ska 

hjälpa till och minska föroreningar och utsläpp genom att flyga nya bränslesnåla flygplan. 

Utöver att flyga bränslesnåla flygplan så innehåller deras bruksanvisning för 

samhällsansvar; direktioner på en bra arbetsmiljö, koncernens riktlinjer för mänskliga 

rättigheter, hur de skall motarbeta korruption, arbetarnas rättigheter och deras säkerhet 

(Norwegian årsredovisning, 2011). 

Norwegian stödjer de internationella mänskliga rättigheter som tagits fram av FN att 

ingen skall på något sätt bidra till brott eller kringgående av de mänskliga rättigheterna. 

Norwegian lägger stor vikt att kontrollera detta noga så att överensstämmelse finns med 

FNs riktlinjer. Norwegian garanterar jämställdhet mellan kvinnor och män i fråga om 

arbetsvillkor, sysselsättning, karriärsmöjligheter och lön (Norwegian årsredovisning, 

2011). 

Det partnerskap som bolaget har med UNICEF kallas signatur partnerskap och innebär 

den högsta formen av partnerskap som UNICEF erbjuder sina partners. Norwegian har 

valt att stödja UNICEF då deras fokus ligger på barns rättigheter i världen, att åka ut och 

ge barn hjälp med de grundläggande behoven så som mat, vatten och även utöka barnens 

chanser att nå sin fulla potential i livet (Norwegian årsredovisning, 2011). 

4.2.2 Ekonomiskt ansvar 

 

Koncernen Norwegian Airlines har som mål att engagera sig i flyg, transport och 

reserelaterade företag, bolaget vill direkt eller indirekt engagera sig i deras 

internetbaserade tillhandahållande av varor och tjänster. Sådana varor och tjänster kan 

exempelvis vara biluthyrning, hotellbokningar, finansiella tjänster, betaltjänster och andra 

tjänster anknutna till betalkort. För att kunna engagera sig i bolagen som tillhandahåller 

dessa tjänster krävs det ett partnerskap eller samarbete med bolagen i fråga och 

Norwegian jobbar för att främja sådana samarbeten och partnerskap (Norwegian 

årsredovisning, 2011). 
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4.2.3 Miljöansvar 

 

Norwegian har åtagit sig att effektivt bedriva och stödja en hållbar miljöpolitik genom att 

aktivt arbeta för att minska utsläppen från flygplanen. Norwegian hävdar att genom nya 

flygplan med ny teknik kan bolaget minska sina utsläpp och samtligt erbjuda 

passagerarna nya bekväma flygplan. Det stora miljömålet Norwegian har är att minska 

utsläppen med 25 % per flygning mellan 2008-2015. Utöver detta mål har bolaget även 

andra mindre mål för att minska deras miljöpåverkan bland annat anser bolaget att alla 

anställda på Norwegian Airlines bör se över hur de kan bidra till en bättre miljö i deras 

dagliga arbete (Norwegian årsredovisning, 2011). 

Fler konkreta satsningar som Norwegian har gjort för att minska utsläppen förutom de 

nya flygplanen är så kallade ”gröna inflygningar”. Med gröna inflygningar menar man att 

slutskedet av flygturen d.v.s. landningen sker utan tunga motorer igång, piloterna utbildas 

i att glida ner och landa på ett miljöfrämjande sätt, dessa gröna inflygningar minskar 

utsläppen markant (Norwegian årsredovisning, 2011). 

Norwegian Airlines är noga med att rengöra motorerna minst 2-3 gånger per år då dessa 

blir mindre effektiva av allt damm och pollen som cirkulerar i luften. Flygplanet i sig 

rengörs och poleras också vid behov för att minska dragningarna uppe i luften, båda 

dessa åtgärder bidrar tillsammans till en minskning av koldioxidutsläppen med 16 000 

ton per år. Från och med 2012 kommer även Norwegian vara delaktig i EUs krav på 

handel av utsläppsrätter. I korthet betyder detta att flygbolagen betalar för vad de 

förorenar, för varje ton koldioxid bolaget släpper ut krävs ett visst antal utsläppsrätter 

(Norwegian årsredovisning, 2011). 

4.3 Finnair 

4.3.1 Socialt ansvar 

 

Socialt ansvar är ett brett område som innefattar allt ifrån anställda och kunder till 

samhället i sin helhet. Finnairs har valt att göra stora satsningar för människor runt om i 

världen. Bolaget samarbetar med olika barnorganisationer för att förbättra barnens 

livssituationer, en organisation som Finnair har samarbetat med är ”Barnklinikens 

Faddrar” i Finland. Syftet med projektet var att kunderna fick möjlighet att donera sina 

poäng till organisationen när de köpte sina flygbiljetter. Med hjälp av kundernas lojalitet 

kunde organisationen samla in mer än sju miljoner pluspoäng vilket är lika med 1000 

flygresor inom Finland. Denna insamling möjliggjorde det för många sjuka barn som bor 

långt bort från huvudstaden att besöka en konsert i Helsingfors år 2010 (Finnairs 

årsredovisning, 2010). 

Finnair stödjer även ett projekt i en av de fattigaste städerna i Indien, Bihar. Målet är att 

barnen ska få möjlighet att gå i skolan och få rent vatten. När Haiti drabbades av 

jordbävning år 2010 anordnade Finnair hjälpflygningar till landet som bestod av 

hjälputrusning och vårdpersonal från Finska och Tyska röda korset (Finnairs 

årsredovisning, 2010). 
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4.3.2 Ekonomiskt ansvar 

 

Att uppnå en hållbar och lönsam tillväxt är målet för Finnairs verksamhet. Genom en 

optimal fördelning av resurser och en god strategi, ämnar Finnair att kunna möta externa 

och interna utmaningar. Grundstenen för företagets mål är att skapa ett hållbart 

ekonomiskt mervärde genom att framställa lönsamma flygtjänster, som även tar i 

beaktning miljön och samhället. Finnair försöker att nå detta mål genom att identifiera 

och analysera effekterna av deras egen verksamhet, resultatet av analysen bedöms sedan 

av organisationer som hanterar miljö- och risk frågor, som i sin tur arbetar under ledning 

av företagets VD (Finnairs årsredovisning, 2010). 

  

Enligt Finnair måste bolaget ha tillsyn över sin miljöpåverkan för att klara av kundernas 

förväntningar. Trots att företaget tillgodoser intressenternas förväntningar om 

miljöpåverkan är det inte alltid så att besluten grundar sig på intressenters krav utan vissa 

beslut fattas baserat på kostnadsfaktorer (Finnairs årsredovisning, 2010). 

4.3.3 Miljöansvar 

 

Finnairs vision är att vara det mest populära valet för miljömedvetna flygpassagerare 

inom den interkontinentala flygtrafiken på norra halvklotet. För att nå sin vision arbetar 

flygbolaget ständigt med hållbarhetsutveckling. Resultatet är att Finnair har lyckats 

minska utsläppen med 22 % från år 1999 till fram 2009, dock är dagens mål att minska 

det totala utsläppet med 41 % mellan 1999 och 2017. Enligt Finnair själva är dem unika 

med att lämna ut dessa mål då inte så många flygbolag vill ge en alltför öppen 

information om vilket avtryck de har gjort på miljön för att skydda sin image (Finnair 

årsredovisning, 2010).   

 

Grunden för bolagets miljöfokus är att följa Internationella Air Transport Associations 

(IATA) mål om noll luftutsläpp. Här utgörs den största satsningen, där tanken är att varje 

ny generation av flygplan har innovativa egenskaper designade för att hålla nere dess 

negativa miljöpåverkan. Genom att flyga med moderna flygplan anser flygbolaget att de 

kan minska utsläppen drastiskt och i dagsläget har Finnairs flygplan en genomsnittsålder 

på sex år, vilket har gjort att de har en av de yngsta flottorna i världen (Finnair 

Årsredovisning 2010). 

 

5 Analys 

5.1 Norwegian Airlines 

5.1.1 Intressentteorin 

 

Intressentteorin som behandlades i den teoretiska referensramen delades upp i två delar 

där den ena delen är att ansvaret bestäms av relationen och den andra är mer 

organisationscentrerad samt kan kopplas till hållbarhetsredovisning. I den del som kan 

kopplas till hållbarhetsredovisning avgör organisationen själv hur mycket inflytande de 
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olika intressenterna har i bolaget. Bolaget styr själv vilka intressenter man vill lägga ner 

energi på att nå ut till beroende på hur viktig man tycker intressenten är (Gray, 1996). 

I Norwegian Airlines hållbarhetsredovisning hittar vi i deras samhällsansvar att de arbetar 

för att åstadkomma en trevlig och stabil arbetsmiljö fri från mobbning och 

diskriminering, de beskriver hur de stödjer de internationella mänskliga rättigheterna som 

tagits fram av FN. Här kan vi konstatera att bolaget vill nå ut till en av sina närmaste 

intressenter nämligen de anställda, men detta kan även vara information som ska nås ut 

till sina kunder så de ser att bolaget följer internationella standarder som tagits fram och 

respekterar människans rättigheter. 

 

Just människans rättigheter har Norwegian lagt stor vikt vid och när man läser bolagets 

hållbarhetsredovisning får man känslan av att dem är mycket stolta över sitt samarbete 

med UNICEF i strävan efter en bättre uppväxt för barn i nöd. Denna information är 

intressant för många olika intressenter, de anställda då det får de att känna sig stolta över 

sin arbetsgivare vilket kan leda till en bättre arbetsmiljö, bolagets kunder vet att en viss 

del av vinsten går till en bra sak vilket i sin tur kan leda till att kunderna vill stödja detta 

och väljer att flyga med Norwegian, samhället får det lättare acceptera Norwegian som ett 

bra bolag då de väljer att stödja UNICEF, och aktieägarna kan känna sig trygga i att 

pengarna går till bra ändamål i de fall de inte delas ut till ägarna.  

I sin hållbarhetsredovisning väljer bolaget att tala om hur starkt de motarbetar korruption 

i alla led av beslutsfattande, från högt upp i ledningen ner till underleverantörerna. Detta 

är information som kunder berörs av då Norwegian här talar om att de är ett seriöst bolag 

som främjar en bra arbetsmarknad, det är även intressant för deras nuvarande och 

framtida leverantörer då de förstår vart bolaget står i den frågan. 

I bolagets ekonomiska ansvar väljer de att endast ta upp hur de ”letar” nya 

samarbetspartners för att engagera sig i deras handel av varor och tjänster på internet. Här 

känns det som att bolaget valde att ta tillfället i akt och försöka nå ut till framtida 

leverantörer mer än att tala om vad de faktiskt hade som ekonomiskt ansvar. Dock berörs 

en annan viktigt intressent av denna information nämligen aktieägarna, de ser att bolaget 

strävar efter att utvecklas och växa. 

En av Norwegian Airlines mest inflytande rikaste intressent är samhället. Detta syns 

tydligt i bolagets miljöansvar där de går in i detalj vad de gör för att minska utsläppen 

och därmed minska deras klimatpåverkan i samhället.  Norwegian förklarar att de vill 

minska utsläppen med hjälp av nya flyg, gröna inflygningar, rengöring av flygplanen och 

att de i framtiden kommer att tillämpa handel av utsläppsrätter.  

5.1.2 Legitimitetsteorin 

 

Legitimitetsteorin handlar om att företaget måste möta samhällets krav och bli accepterat 

för att skapa legitimitet (Gray, 1996). Norwegian gör detta bland annat genom sin 

hållbarhetsredovisning.  

 

Samhället ställer idag mycket stora krav på företagens arbete att motverka 

klimatpåverkan och detta är krav som Norwegian har lagt stor vikt i att möta. Norwegian 

försöker skapa sig legitimitet genom att redovisa hur man utbildat sin personal att göra så 

kallade gröna inflygningar för att minska utsläppen drastiskt vid varje inflygning. Man 
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förklarar i hållbarhetsredovisningen att man rengör både flygplanet i sig och dess motorer 

för att minska luftmotståndet och öka effektiviteten vid flygningarna vilket leder till en 

minskning av koldioxidutsläppen med 16 000ton per år. I Norwegian strävan för 

legitimitet av samhället forskas ständigt i nya flygplans tekniker som kan vara mindre 

klimatpåverkande.  

Partnerskapet med UNICEF är ett sätt att möta samhällets krav på att respektera 

människans rättigheter och jobba för att få en värld där vi alla är lika värdefulla. 

Norwegian har valt att arbeta med UNICEF då de hjälper samhällets barn att växa upp i 

en mer rättvis värld än vad de kanske hade gjort annars. Detta partnerskap bidrar till att 

Norwegian får mer legitimitet hos sina intressenter i samhället.  

Det skrivs mycket om hur personalen ska behandlas och att det ska råda jämställdhet 

mellan mannen och kvinnan i fråga om arbetsvillkor, sysselsättning, karriärsmöjligheter 

och lön. Jämställdhet är ett viktigt krav som samhället ställer på bolagen och detta krav 

möter Norwegian genom att redovisa ovanstående i sin hållbarhetsredovisning.  

Att Norwegian tar upp hur dem arbetar mot korruption är ett bra sätt att skaffa sig mera 

legitimitet då samhället ständigt arbetar mot korruption och kräver det av bolagen om 

dem vill bli accepterade.  

 

5.1.3 Institutionell teori 

 

Den 29 februari 2012 skrev Dagens Industri om hur Norwegian Airlines kabinpersonal 

skall gå ut i strejk med fackförbundet Unionen. Bakgrunden till detta uttalande är att 

Norwegian Airlines säger nej till Unionens krav på att stoppa arbetspass på 60 timmar i 

veckan. Tidigare fanns det nationella regler som satte stopp för detta men enligt ett nytt 

EU direktiv finns det nu inget som stoppar bolaget att planera in 60 timmarsveckor för 

sina anställda (Dagens Industri, 2012).  

 

Enligt Coercive isomorphismer är Norwegian i denna situation pressad från samhället 

och omgivningen, här måste ledningen handla på ett visst sätt för att bli accepterat. 

Uppfattningen av Norwegian som företag kan komma att ändras om man inte handlar i 

enlighet med vad samhället ställer som krav på bolaget (Deegan, 2006). 

 

För att möta upp samhällets krav valde Norwegian att till slut ge med sig och skriva 

kollektivavtal med Unionen där man reglerade de kabinanställdas arbetstider. 

”Det är glädjande för båda parter att vi kommit överens om ett avtal som på Norwegian 

ger Unionens medlemmar arbetstider med möjlighet till återhämtning och balans mellan 

arbete och fritid”, Unionens förhandlingschef (Dagens Nyheter, 2012). 

 

 

5.2 Finnair 
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5.2.1 Intressentteorin 

 

Finnair har många olika målgrupper och en grupp som väljer att flyga med Finnair vid 

val av tjänsteresor är Volvo. I intressentteorin betonar man att desto viktigare en 

intressent är för organisationen desto mer arbete lägger företaget ner på att vårda denna 

relation. Volvos personal flyger med Finnair vid sina tjänstresor eftersom deras val 

grundas på bland annat personalens säkerhet, produkten, miljöaspekten och det slutliga 

priset. Det är viktigt för Volvo att deras beslut om vilket flyg man ska använda, tas ur ett 

miljöperspektiv (Finnairs årsredovisning 2010). 

Man kan se en tydlig koppling mellan Finnairs policy och intressentteorin som påpekar 

att en organisation har många intressenter bland annat personal, leverantörer, kunder och 

samhället (Gray, 1996). Finnair anser att hållbar utveckling är grunden för att företaget 

ska uppnå de finansiella målen samt även kunna fortsätta sin verksamhet på lång sikt utan 

att överaska de kommande generationernas välfärd. 

 

Finnair är ett flygbolag som ständigt strävar efter en hållbar utveckling för att kunna nå 

sin vision och möta intressenternas förväntningar om deras tjänster. Att företaget har 

lyckats att minska utsläppen med totalt 22 % under 10 år samt har ett mål att minska 

utsläppen med 41 % fram till 2017 är ett bevis på företagets goda avsikter. Finnair håller 

på att utveckla en ny generations flygplan som kommer att ha innovativa och avancerade 

egenskaper, allt för att minska den negativa påverkan på miljön (Finnars årsredovisning 

2010). Genom att Finnair arbetar på ett miljövänligt sätt kan företaget skapa 

konkurrensfördelar, behålla kunderna och även attrahera nya kunder. Att Finnair satsar 

stora resurser på forskning och utveckling betyder att företaget tar ett stort 

samhällsansvar, de tar hänsyn till miljön och växthuseffekten.  

 

5.2.2 Legitimitetsteorin  

 

Det är viktigt för Finnair att verksamheten tar hänsyn till det sociala ansvaret som 

innefattar allt ifrån personal och kunder till samhället i stort. Företaget har stora 

ambitioner att hjälpa människor runt i världen. Här överensstämmer Finnair med 

legitimitetsteorin som bygger på att organisationen endast kan överleva om samhället där 

man är verksam i uppfattar att företagets värdesystem kan möta samhällets värderingar. 

Företaget stödjer olika barnorganisationer för att förbättra barnens livssituationer, en 

sådan organisation är ”barnklinikens faddrar” i Finland. Med hjälp av kundernas 

tillgivenhet lyckades man att samla in 1000 flygresor inom landet vilket möjliggjorde för 

sjuka barn att besöka en konsert i Helsingfors. Sådana handlingar som Finnair tillämpar 

gör att företaget uppfattas som en ansvarsfull aktör i samhället där de är verksamma. 

Grafström (2008) anser att socialt ansvar är ett brett område och kan tolkas på olika sätt 

beroende på företagets uppfattning och engagemang. Vissa företag vill bara engagera sig 

där de är verksamma medan andra företag ser till det globala samhället. Finnair gör stora 

insatser i Afrika och Asien trots att de inte är verksamma i dessa länder, man hjälper 

utvecklingsländer att få ett bättre liv. Grafström skriver att det inte finns några skrivna 

regler om socialt ansvar utan det är upp till varje organisation att bedöma. År 2010 när 
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Haiti drabbades av jordbävning anordnade Finnair hjälputrustning och vårdpersonal, detta 

är bara ett av de stödprojekt som Finnair driver.  

 

I legitimitetsteorin som vi tog upp i ett tidigare avsnitt skrev vi om hur ett företag kan 

tillämpa fyra olika legitimitetsstrategier om man har drabbats av en skandal. Finnair 

drabbades av en skandal Mars 2012 om hemliga miljonbonusar till chefer (Dagens 

Industri, 2012), som en förbättrings strategi satsade Finnair på olika stödprojekt för att 

rädda deras image och sitt fina rykte. 

 

5.2.3 Institutionella teorin  

 

Finnair hamnade i en bostadsförmånsskandal som löd att Finnair var förlustbetingad i tre 

år och genomförde omfattande personaluppsägningar, men ändå valde att förbinda sig att 

betala sin vd:s hyra för en bostad som han ägde själv (Blässar, 2012). Detta kan vi koppla 

till Decoupling termen från den institutionella teorin som beskrev att företaget inte 

fungerar i verkligheten som de framställer om sin verksamhet. Det här påverkar 

personalens syn på bolaget negativt och minskar förtroendet för Finnair. Utgår man från 

den institutionella teorin om att företaget ges en helhetsbild utifrån hur de beter sig i olika 

sammanhang så måste företaget stoppa det rykte som sprids om bostadsaffären för att 

klara av den hårda konkurrensen. 

 

5.3 SAS 

5.3.1 Intressentteorin 

 

Tidigt in i SAS hållbarhetsredovisning hittar man en förklaring att hållbarhetsarbetet styrs 

av intressenternas förväntningar och omvärldens krav. SAS anser att deras intressenter 

lägger störst vikt vid miljöansvaret, hur de arbetar för att minska de klimatpåverkande 

utsläppen. På den grunden har SAS valt att göra miljöpåverkan till den största delen i 

hållbarhetsredovisningen (SAS årsredovisning, 2010). Detta går i enlighet med 

intressentteorin att företagen väljer att utforma sina rapporter efter vad deras intressenter 

förväntar sig och kräver. Man vill vårda relationen med sina viktiga intressenter och det 

väljer SAS att göra. SAS garderar sig senare med att tillägga att man lägger lika stor vikt 

på samhällsansvar men att samhällsansvaret inte får lika mycket utrymme i 

hållbarhetsredovisningen (SAS årsredovisning, 2010). Detta kan tolkas som att SAS inte 

anser att de intressenter som förväntar sig samhällsansvar är lika viktiga för bolaget som 

de intressenter som kräver miljöansvar.  

 

SAS anser att genom effektiviseringar så som förbättrade passagerar- och bagageflöden, 

ökad punktlighet och minskad väntetid kan man reducera miljöbelastningen. SAS skriver 

att för att uppnå detta mål krävs ett bra samarbete med diverse intressenter som 

inkluderar de centrala leverantörerna inom flygbranschen (SAS årsredovisning, 2010). 
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Att SAS väljer att vända sig till en av sina största intressegrupper leverantörerna här 

innebär att vi finner ett stort stöd för intressentteorin i SAS hållbarhetsredovisning. 

 

5.3.2 Legitimitetsteorin 

 

SAS har en tydlig strategi och tydliga miljömål för att uppnå en långsiktig hållbar 

utveckling. Företaget anser att hållbarhetsarbetet på många sätt leder till ökad lönsamhet 

och konkurrensfördelar då hållbarhetsfrågor har blivit en viktig trend i samhället för både 

kunder, kapitalmarknaden och investerare som ivrigt följer företagets 

hållbarhetsutveckling. För att verksamheten ska kunna nå sina mål om inom hållbarhet är 

det viktigt för bolaget att ständigt anpassa sig efter de krav som intressenterna ställer på 

företagets arbete och tjänster. För att få fram vilka nya krav som ständigt ställs på 

verksamheten har bolaget en öppen dialog med sina olika intressenter så som 

myndigheter, flygplatser och branschorganisationer.  

 

För att SAS ska kunna kontrollera hur man uppfattar bolaget så mäter bolaget ständigt 

personalens uppfattning om verksamheten och deras skicklighet att uppfylla krav på 

arbetsmiljön (SAS årsredovisning 2010). Vi kan här hitta stöd för legitimitetsteorin då 

den bygger på att företaget endast kan överleva om samhället där man är verksam i 

uppfattar att organisationens föreställning stämmer överens med samhällets tankesätt.   

Legitimitet är viktigt för bolaget och man vill uppfattas som det mest miljömedvetna 

flygbolaget i Europa detta märks när man läser SAS hållbarhetsredovisning, företaget har 

stora ambitioner för sitt hållbarhetsarbete och har vunnit pris för bästa 

hållbarhetsredovisning med följande motivation;  
 
”SAS har under en följd av år varit föregångare och därmed visat vägen för andra 

företag i utvecklingen av hållbarhetsredovisning som också är bestyrkt av en oberoende 

part. Det framgår otvetydigt att hållbar utveckling är en prioriterad fråga inom SAS och 

att denna redovisning anses som ett sätt att bidra till koncernens finansiella utveckling”.  

               (Bengtsson, 2006) 
 
Gray(1996) skriver att det finns ett socialt avtal mellan företaget och samhället, vilket 

innebär företagets förmåga att tillfredsställa de förväntningar och krav som omgivningen 

ställer på deras verksamhet. SAS är skickliga på att ge information om etik, miljö och 

socialt ansvarstagande i sin redovisning och dem har erfarenhet av forskning av etik och 

miljöarbete sedan 1995. En av svårigheterna som flygbranschen har upplevt är att visa 

korrekta siffror på miljöpåverkan vilket är en grund för att kunderna ska kunna värdera 

miljö och etikkrav i framtiden (Bondesson, 2007) 

 

5.3.3 Institutionell teori  

 

Institutionell teori bygger på hur företaget agerar i olika sammanhang såsom 

förväntningar och pådrivningar från samhället och andra viktiga institutioner.  Polisen 
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genomförde ett alkoholtest på en SAS pilot som hade ett resultat som visade över 1.0 

promille, detta trots att SAS har som regel att piloter måste vara alkoholfria minst i åtta 

timmar innan de ska flyga. SAS tar allvarligt på situationen och är fullt medvetna om det 

som inträffat, SAS har valt att stödja utredningen till 100 % (Svenska Dagbladet, 2012). 

Det som inträffat är en allvarlig situation och det är SAS ansvar att tänka på människors 

säkerhet. Alla resenärer vill flyga tryggt och säkert så flygbolaget måste förhindra att det 

händer igen med hjälp av regelbundna alkoholkontroller. 

 

6 Slutsats 
 

I vår studie har vi granskat hållbarhetsrapporter från de tre största flygbolagen i Norden; 

SAS, Finnair och Norwegian Airlines. Det som vi har kommit fram till är att företagens 

hållbarhetsredovisningar skiljer sig åt i flera olika aspekter. Företagen lämnar olika 

information i sina hållbarhetsredovisningar och de använder sig utav olika tekniker när de 

upprättar sina redovisningar.  Finnair väljer att fokusera mycket på det sociala ansvaret 

och beskriver ingående om deras samarbete med olika hjälporganisationer. SAS har i sin 

tur valt att skriva mer om hållbar utveckling i sin helhet med fokus på miljön. SAS har 

många års forskning om hållbarhet på nacken och SAS hållbarhetsredovisning följer 

GRIs riktlinjer samt är granskat av en oberoende partner. Norwegian Airlines 

hållbarhetsredovisning finns inte att hämta gratis på svenska utan den lästes på engelska 

och intrycket vi fick var att de har valt att ta med hållbarhetsredovisning endast för att de 

känner trycket från samhället. De var stolta över sitt sammarbete med UNICEF och 

skapar sig legitimitet med hjälp av detta samarbete. Man märkte tydligt att det inte fanns 

ett internationellt ramverk för hur hållbarhetsredovisningen ska utformas då 

uppdelningen var väldigt olika bolagen emellan.  SAS har genomgående ett förklarande 

skrivsätt och informationen i redovisningen är öppen och lätt att förstå, informationen var 

inte lika uppdelad i de olika ansvaren som Finnairs hållbarhetredovisning var. Finnairs 

hållbarhetsredovisning var mycket uppdelad och det var lätt att avgöra vad som var de 

olika ansvaren. Norwegian hade i sin tur en mer berättande hållbarhetsredovisning där 

man i text form beskrev vad man gjorde för samhället och miljön. I Norwegian 

hållbarhetsredovisning var det lite svårare att klura ut vad som hörde till vilken kategori 

inom hållbarhet. 

 

För att avgöra till vem hållbarhetsredovisningarna är skrivna till utgick vi ifrån de tre 

olika teorierna och kom fram till att SAS hållbarhetsredovisning är skriven till de största 

intressenterna aktieägarna och kunderna lika mycket som till de utomstående som är 

intresserade och vill följa företagets utveckling. SAS har valt att ge miljöansvaret ett stort 

utrymme i hållbarhetsredovisningen så vi drar slutsatsen att SAS största intressegrupp har 

höga förväntningar och krav på SAS miljöansvar. 

 

Norwegian Airlines hållbarhetsredovisning var inriktad mycket på personalen, vad de gör 

för att skapa en gynnsam arbetsplats och hur de arbetar för att personalen ska känna 

stolthet för sin arbetsplats. Man skulle kunna säga att fokus låg på de interna 

intressenterna så som personal och leverantörer. Självfallet fanns information som 
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kunderna förväntar sig också men det kändes inte som att Norwegian hade gett de ett lika 

stort utrymme i hållbarhetsredovisningen. 

 

Finnairs hållbarhetsredovisning kändes helt fokuserad på kunderna. Här förklarade man 

mycket hur man jobbade för samhället och alla de olika hjälporganisationerna ute i 

världen som Finnair samarbetar med och om hur deras arbete i sin tur stärker samhället 

som de organisationerna är versamma i. 

 

En gemensam slutsats för alla bolagen är att de vill visa samhället att de bryr sig om 

miljön och tar ansvar både ekonomiskt och socialt. Flygbranschen är en bransch som har 

en negativ påverkan på miljön, så dem är därför tvungna att engagera sig i miljöfrågor för 

att bli accepterade av samhället. Flygbolagen är beroende av legitimitet och måste vårda 

deras fina rykte för att uppnå konkurrensfördelar. 

 

 

7 Avslutande diskussion och förslag till fortsatt 
forskning 

 

Syftet med vår uppsats var att granska hållbarhetsredovisningarna på nordens tre största 

bolag och se till vilka olika intressenter dem valt att vända sig till. Vi tycker att vi har 

uppnått vårt syfte då vi har lyckats komma fram till vilken intressent dem valt att lägga 

sitt fokus på. Vi har även lyckats att förklara på vilket sätt vi tyckte att fokus låg på de 

olika intressenterna.  

 

Genom denna studie har vi fått mycket intressant kunskap inom området 

hållbarhetsredovisning och fått en djup insyn i flygbranschen. Det har varit både roligt 

och krävande att göra denna uppsats och vi är mycket nöjda med resultatet.  

 

Det hade vart intressant att göra en större studie där man inkluderar fler flygbolag och ser 

om man kan hitta fler skiljaktigheter. En annan ansats som hade vart rolig att forska om 

är huruvida hållbarhetsredovisning leder till ökad lönsamhet som det nämndes i många 

artiklar vi har berört. 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
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På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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