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Sammanfattning 
  

Bakgrund: Hållbarhetsredovisning är ett aktuellt ämne som kontinuerligt diskuteras. En 

hållbarhetsredovisning är ett hjälpmedel för företag att kunna kommunicera med sina 

intressenter om annan information än enbart den finansiella. Men företagens intressenter 

förväntar sig mer arbete med den miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekten. 

Hållbarhetsredovisningar tenderar att rapportera organisationers idealbilder, strategiska planer 

och målsättningar som är sammankopplat till hållbart arbete. 
  

Syfte: Syftet med studien är att beskriva och analysera hur företag sätter upp hållbarhetsmål 

och hur de kommunicerar för att bestämma vad hållbarhet är för företaget. Vidare är avsikten 

att undersöka hur intressenterna upplever det som framställs i hållbarhetsredovisningen 

  

Metod: Denna studie använder kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer 

för en djupare behandling av ämnet. Intervjuer genomfördes med hållbarhetschefen för att 

undersöka hur företaget sätter upp sina hållbarhetsmål. Samt hur de kommunicerar med 

anställda om vad hållbarhet innebär. För att erhålla intressenternas perspektiv utfördes 

intervjuer med fem medarbetare samt en enkätundersökning med 50 resenärer. Studien visar 

vilken information de efterfrågar och hur intressenterna upplever det som framställs i 

hållbarhetsredovisningen. 

 

Resultat & slutsatser: Det är viktigt för företag att bestämma hållbarhetsmål och att identifiera 

sina primära intressenter och att skapa möjligheter för dem att influera vilken information som 

ska tas upp i hållbarhetsredovisningen. I studien understryker företaget att det starkaste motivet 

till hållbarhetsredovisning är intressenternas förväntningar och krav. Medarbetare och resenärer 

nämns som primära intressenter. Denna studie visar att dessa intressenter ställer höga krav på 

miljömässiga- och sociala aspekter och att de visar stort intresse i dessa frågor, framförallt att 

det är väsentligt att arbeta med den sociala aspekten tillsammans med företaget. Företaget visar 

intresse för att arbeta för att minska de samhällsekonomiska förluster som uppstår vid 

störningstrafik, och att det är viktigt att bemöta resenärernas krav. Studien visar att företaget är 

medvetna om problematiken med att leva upp till det som framförs i hållbarhetsredovisningen. 

Företaget har som mål att uppnå intressenters förväntningar men utifrån intressenternas 

uppfattning når de inte riktigt upp till kraven som ställs. 

 



 
  
 
 

Abstract 

Background: Sustainability reporting is a current topic that is continuously being discussed. 

Corporate stakeholders expect more work on the environmental, social and economic aspects. 

Sustainability reports are reports of the organizers’ idealistic views, strategic plans and aims 

that are linked to sustainable work. In order for companies to be able to communicate with 

stakeholders regarding information, other than financial information, companies use 

sustainability reports as a tool in this exchange of information.  

 

Purpose: The purpose of this study is to investigate, describe and analyze the communication 

of sustainability work between the company and its stakeholders. Furthermore, the intention 

of this study is also to investigate how stakeholders perceive what is presented in the 

sustainability report.  

 

Method: This study was conducted through a qualitative research method, with semi-

structured interviews to access a deeper analysis of the subject. Interviews were implemented 

with the company´s sustainability manager to research how the company has formulated their 

sustainability goals. Also, how they communicate with the stakeholders regarding what 

sustainability means to them. To obtain the stakeholders' opinions, interviews were conducted 

with 5 employees and 50 commuters did a survey. This was implemented in order to research 

what information they inquire and to highlight how stakeholders experience what is presented 

in the sustainability report.  

 

Result and conclusions: It is important for companies to be aware of their sustainability 

goals, before establishing a sustainability report. Therefore, it is important to identify the 

companies’ stakeholders in order to determine the sustainability goals. The stakeholders 

influence what information should be mentioned in the sustainability report. The company 

emphasizes that the strongest motive for sustainability reporting is the stakeholders' 

expectations and requirements. Stakeholders as employees, travelers and owners are 

appointed as primal stakeholders. The results of the study show that stakeholders' have high 

requirements on environmental and social aspects. The company shows a great interest in 

questions regarding if it is important to work with social aspects, which also include the 

employees. The company also shows interest in how they can work in a preventive manner to 

reduce socio-economic losses that occur in relation to traffic disruptions. Hence, the 

importance to achieve the stakeholders’ requirements. The results indicate that the company is 



 
  
 
 

aware of the issue regarding fulfilling what is presented in the sustainability report. The 

results also indicate that the company aims to achieve all stakeholders' expectations, however, 

they do not quite meet the requirements set by the stakeholders. 
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1.INLEDNING 

 I följande avsnitt presenteras bakgrund till ämnet samt en 

problemdiskussion som sedan följs av studiens syfte, problemformulering 

och avgränsning. 

1.1 BAKGRUND 

Det finns fyra anledningar till varför företag väljer att arbeta med hållbarhet. En av 

anledningarna är för att kunna uppnå långsiktiga vinstresultat. Den andra anledningen är att 

använda organisationernas arbetsförmåga på ett ansvarsfullt sätt. Den tredje anledningen är för 

att uppnå goda sociala förutsättningar. Slutligen handlar det om att understödja ett bättre 

samhälle genom att göra moraliskt rätt (Garriga & Melé, 2004). Principerna för 

hållbarhetsarbete är att ekonomiska, sociala och miljömässiga intressen ska vara integrerade 

med varandra. Det ekonomiska förhållandet är nyckeln till att social och miljömässig utveckling 

ska vara möjlig (Blewitt, 2006). Hållbarhetsredovisning är ett sätt att bemöta intressenternas 

förväntningar på hur ett företag bör arbeta med hållbarhet. Olausson (2009) anser att fler 

satsningar görs i frågor gällande miljön vilket utmynnar i lönsamhet. Företag kan styrka sin 

konkurrenskraft genom att dela med sig av sitt hållbarhetsarbete.  

  

Enligt Frostenson et al. (2015) bidrar redovisning till att bolag kan dela med sig av information 

om socialt- och miljömässigt ansvar till intressenter. Dessutom bidrar redovisningen även till 

att öka omfattningen som företag väljer att sköta hållbarhetsfrågor. Enligt Grafström, Göthberg 

och Windell (2015) kan olika intressenter vara med och påverka verksamhetens sociala- och 

miljömässiga ansvar. Således kan intressenterna ställa krav och förväntningar på företagens 

hållbarhetsarbete. Genom kommunikation med intressenterna kan företaget påverka hur 

omgivningen tolkar företaget, vilket kan bilda samt förbättra relationer som kan vara väsentliga 

för bolagets goda resultat (Grafström et al., 2008). Alltfler intressentgrupper observerar företag 

och vill i större omfattning få information om hur företaget drivs. Grafström et al. (2008) hävdar 

att media är en viktig faktor som observerar olika organisationer. Skribenterna menar däremot 

att diskussion om sociala och miljömässiga frågor riskerar att företaget blir kritiserad av media. 

Företag arbetar med att sänka riskerna till att få dåligt rykte och måste därför leva upp till det 

som lovas, det vill säga intressenternas förväntningar.  
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Sandberg och Holmlund (2015) anser att organisationer kan ha en annan agenda med 

hållbarhetsredovisning vilket kan vara att framställa företaget som något bättre än vad som är 

skäligt. Företaget kan arbeta med olika metoder för att kunna upprätta en bra 

hållbarhetsredovisning vilket kan ge upphov till bra inställning och positiv känsla hos de som 

läser. En annan metod är att företaget kan framställa verksamheten som moraliska. Om en 

organisation inte uppfyller målen inom hållbarutveckling kan de via strategier rättfärdiga detta 

via hållbarhetsredovisningen (Sandberg & Holmlund, 2015). 

  

Westermark (2013) beskriver hållbarhetsredovisningar som en rapportering av organisationers 

idealbilder, strategiska planer och målsättningar som är sammankopplat till hållbart arbete. En 

hållbarhetsredovisning är ett hjälpmedel för företag att kunna kommunicera med sina 

intressenter om annan information än enbart den finansiella (Sandberg & Holmlund, 2015). 

Finansiell redovisning skall vara en opartisk dokumentation av finansiell information i 

jämförelse med hållbarhetsredovisningen som anses vara ett incitament. Meningen med 

hållbarhetsredovisning är att den ska förbättra och förändra valmöjligheter i kontext med 

sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter (Westermark, 2013). Redovisning kan 

beskrivas som en drivkraft som förklarar bakgrunden till varför ett företag engagerar sig i 

hållbarhetsutveckling (Deegen & Unerman, 2011). 

 

Enligt de nya kraven på årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) ska företag som uppfyller två 

av tre kriterier vara tvungna att presentera hållbarhetsredovisning. Enligt årsredovisningslagen 

(1995:1554) ska medelantalet anställda i företaget uppgå till mer än 250 stycken och då utgår 

man från de två senaste räkenskapsåren. Det andra kravet är att företagets redovisade 

balansomslutning de senaste två åren ska uppgå till mer än 175 miljoner kronor. Det sista kravet 

innebär att företagets redovisade nettoomsättning de senaste två räkenskapsåren ska uppgå till 

mer än 350 miljoner kronor. Hur årsredovisningen ska upprättas styrs av årsredovisningslagen. 

Syftet med årsredovisningslagen är att företagens rapportering så långt som möjligt ska bli 

enhetlig och jämförbar. Årsredovisningslagen är en ramlag och hur lagen ska tolkas och 

kompletteras styrs av bestämmelserna att årsredovisningen ska upprättas enligt god 

redovisningssed.  

 

Riktlinjerna från organisationen Global Reporting Initiative (GRI) är den ledande standarden 

inom hållbarhetsredovisning. Global Reporting Initiative är en organisation som inte är 

vinstdrivande, och är ledande inom hållbarhetsområdet. Dessa riktlinjer används av företag i 
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olika länder oberoende av företagsstorlek och branscher (Brown, de Jong & Levy; GRI, 2015b; 

Westermark, 2013). Enligt Frostenson och Helin (2015) är användningen av GRI:s ramverk ett 

sätt för företag att enklare framställa sin hållbarhetsredovisning. Vid framställandet av en 

hållbarhetsredovisning bör företagen ge information om de delar som är relevanta för det 

särskilda företaget då påverkan på miljön och sociala förhållanden kan divergera beroende på 

företagets verksamhet. I och med det måste företagen urskilja och bestämma vad som är 

relevant för företaget att rapportera för att kunna uppnå rätt ändamål med 

hållbarhetsredovisningen (Frostenson et al., 2015). Hahn och Lülfs (2013) anser att en 

hållbarhetsredovisning ska ge en komplett och väldisponerad bild av verksamhetens 

hållbarhetsarbete. Därmed är det viktigt att både positiva och negativa aspekter redovisas. Hahn 

och Lülfs (2013) anser att problem med ensidiga redovisningar kan undvikas om företag följer 

GRI:s riktlinjer som råder företag till att redogöra för negativa och positiva aspekter av 

hållbarhetsarbetet. 

 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 

Mot tidigare presenterad bakgrund kan det fastställas att hållbarhet är ett otydligt begrepp. 

Frågor som socialt ansvar, ekonomi och klimatkrisen har ökat företagens ansvar för att bidra 

till samhällsnytta. Mossberg (2012) anser att offentlighetens intresse för hållbarhetsarbete ökar, 

vilket märks tydligt i media. Synnerligen där problem finns inom miljömässiga och sociala 

frågor. De flesta intressenter har krav och förväntningar på företag. Enligt GRI:s principer och 

regelramverk gällande hållbarhetsrapportering d.v.s. företagets ekonomiska, sociala och 

miljömässiga påverkan kommer företag att driva bolaget på ett sätt som förväntas av 

intressenterna och därefter redogöra för dessa händelser. Beroende på vilka intressenterna är 

kommer olika krav att ställas. För att minska risken att misslyckas med 

informationsöverföringen och att uppfattas som opålitlig säger GRI:s regelramverk att företag 

bör genomföra intressentdialoger tillsammans med viktiga intressentgrupper. Detta för att 

bestämma hållbarhetsmål och de åtgärder som behövs för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete. 

  

Det är nödvändigt att bestämma vad hållbarhet är. För företag kan det exempelvis vara att vara 

punktliga, öka säkerheten och tryggheten, ha mångfald och kompetensspridning inom 

organisationen samt minska utsläppen och energianvändningen. Den interna och externa 

kommunikationen är viktiga eftersom intressenter har stort inflytande och påverkan på företaget 

likaväl som företaget har stor påverkan på intressenterna. Genom kommunikation med 
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intressenter kan företag bestämma vad som är väsentligt och oväsentligt att ta upp i 

hållbarhetsredovisningen. De flesta intressenter har krav och förväntningar på bättre 

hållbarhetsarbete och framförallt har anställda och kunder förhoppningar. Det är viktigt att 

skapa förståelse för vad som förväntas av företagen. Det finns en risk att företag saknar 

neutralitet i sina hållbarhetsredovisningar, eftersom företagen själva bestämmer hur de vill 

redovisa, därför kan de ge en missvisande bild. Eftersom intressenterna har stort inflytande 

finns det en risk med att kommunicera hållbarhetsarbete om företag inte lever upp till sina 

hållbarhetsmål, vilket kan orsaka följder för företagets rykte och kan därmed ge upphov till 

finansiella problem. 

 

Morsing och Schultz (2006) framför en diskussion kring problematiken med kommunikation 

mellan företag och intressenter där de försöker samla in erfarenheter kring hur 

hållbarhetskommunikationen bör gå tillväga för att effektiviseras. Det är oklart hur och i vilken 

omfattning företag arbetar med hållbarhetsredovisningar genom att föra dialoger. Det är även 

oklart i vilken utsträckning företagen skapar hållbarhetsmålen i dialog med anställda och 

kunder. Med det sagt kommer denna studie undersöka hur företag inkluderar sina intressenter 

när de anslår hållbarhetsmål och hur företagets intressenter uppfattar de mål som beskrivs. Detta 

är intressant för att det är problematiskt att sätta upp hållbarhetsmål, att bestämma vad 

hållbarhet är och att kommunicera detta med intressenter för att kunna möta förväntningar och 

bedriva ett adekvat hållbarhetsarbete. Det vill säga att det är intressant att undersöka om hur 

företagen bestämmer vad hållbarhet är och hur företagens interna och externa kommunikation 

verkställs.     

  
1.3 SYFTE & FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med studien är att beskriva och analysera hur företag sätter upp hållbarhetsmål och hur 

de kommunicerar för att bestämma vad hållbarhet är för företaget tillsammans med sina 

intressenter. Vidare är avsikten att undersöka hur intressenterna upplever det som framställs i 

hållbarhetsredovisningen.  

  
• Hur inkluderar företag sina intressenter när de sätter upp sina hållbarhetsmål samt hur 

uppfattar intressenterna det som framställs?  
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1.4 AVGRÄNSNING 

Denna studie kommer att avgränsa sig till företagsintressenter som resenärer och anställda 

vilket även avgränsas till den sociala aspekten. 
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2. TEORI 

I detta avsnitt kommer studiens teoretiska del presenteras. Kapitlet inleds 

med beskrivning av redovisningsteorier, intressentteorin, legitimitetsteorin 

och Triple Bottom Line-modellen.  

2.1 REDOVISNINGSTEORIER 

Global Reporting Initiative (GRI) är den ledande standarden inom hållbarhetsredovisning. 

Regelramverket har utvecklats genomgripande för hållbarhetsredovisning vilket innehåller 

principer för tvångsfri rapportering av hållbarhetsarbete. Dessa riktlinjer används av företag i 

olika länder oberoende av företagsstorlek och branscher (Brown, de Jong & Levy; GRI, 2015b; 

Westermark, 2013). Enligt Frostenson och Helin (2015) är användningen av GRI:s ramverk ett 

sätt för företag att på ett enklare sätt framställa sina hållbarhetsredovisningar. GRI:s ramverk 

används även för att kunna förenkla jämförelsen av årsredovisningar mellan olika företag om 

samtliga följer samma riktlinjer.  

 

Frostenson och Helin (2015) berättar att GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning liknar 

redovisningsstandarder inom IFRS, International Financial Reporting Standards. IFRS har 

sedan en längre tid funnits för den finansiella redovisningen. Till skillnad från GRI måste IFRS 

följas av samtliga bolag inom EU (Frostenson & Helin, 2015). Redovisning enligt IFRS ska 

vara rättvisande så att det blir möjligt att revidera den. Däremot kan man inte revidera 

hållbarhetsredovisning eftersom den inte ger en rättvisande bild av företaget då det främst 

baseras på visioner av hur företaget önskar att vara. Målet med GRI är att ramverket ska 

utveckla principer och regelverk gällande rapportering som berör företagets ekonomiska, 

sociala och miljömässiga påverkan. Syftet med riktlinjerna är att utveckla rapportering samt att 

förmedla riktlinjerna till alla länder i världen och göra dessa till en standard. Dessa 

ansträngningar är för att hållbarhetsredovisningen ska bli lika högt prioriterad som finansiella 

rapporter (Westermark, 2013; KPMG et al., 2010).  

  
2.2 INTRESSENTTEORIN 

Intressenter kan beskrivas på olika sätt. En vanlig definition är en person eller en grupp 

individer som kan påverka ett företag och som påverkas av företagets verksamhet (Clarkson, 

1995). Intressenter kan delas upp i två kategorier, primära och sekundära. Primära intressenter 

är den viktigaste intressentgruppen för organisationer. De intressenter som oftast hamnar i 
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primära kategorin är banker, aktieägare, investerare, kunder, anställda samt leverantörer. 

Dessutom har staten och kommunen även inflytande på organisationer då de måste följa lagar 

och regler. Primära intressenter är beroende av varandra (Clarkson, 1995). För att företag ska 

kunna vara framgångsrika och överleva är det viktigt att de primära intressenterna är nöjda, så 

att företaget kan skapa värde. Den andra kategorin består av sekundära intressenter som kan 

beskrivas som de som blir påverkade av organisationen. Däremot ligger dessa inte till grund för 

transaktioner med verksamheten och påverkar inte företagets överlevnad och framgång. 

Sekundära intressenter kan ha olika intressen, exempelvis kan detta vara en viss variant av 

media med intresse för miljö. Andra sekundära intressegrupper kan påverkas av organisationen 

t.ex. genom miljöutsläpp (Clarkson, 1995). Ett företag kan förklaras som en produkt av 

företagets förhållanden med olika intressenter. I enlighet med intressentperspektivet kan 

företagets tillvaro bestämmas av dess intressenter. Detta genom de förväntningar och 

förhoppningar som dessa har på företaget (Gray, Owen & Adam, 1996). Som tidigare nämnt 

kan intressenter ha olika krav och förväntningar på företaget vilket kan resultera i att de kan 

hamna i tvist med varandra. Detta kan medföra svårigheter för företaget att veta hur de ska 

prioritera mellan intressenter som går emot varandra (Deegan & Unerman, 2011). Ett exempel 

på en sådan situation kan vara konflikter mellan intressenter med ekonomiskt engagemang och 

intressenter med hållbarhetsengagemang (Gray et al. 1996). En annan faktor inom 

intressentproblematik kan vara den kontinuerliga förändringen av intressenternas förväntningar 

och krav. Detta bidrar till att företaget konstant behöver uppdatera information genom att föra 

samtal med intressenterna för att veta vad som är aktuellt och relevant (Deegan & Unerman, 

2011).  

  

Intressentteorin kan definieras ur normativt-, instrumentellt- och deskriptivt perspektiv. I denna 

studie kommer resultatet sammankopplas med det normativa och instrumentella synsättet. Det 

normativa synsättet säger att organisationen bör forma sina handlingar utifrån intressenternas 

nytta, oavsett hur det påverkar organisationen. Det andra synsättet är instrumentellt perspektiv 

som utnyttjas för att skapa en förståelse för hur organisationer sköter relationen med 

intressentgrupper. Instrumentellt perspektiv handlar om i vilken utsträckning intressenterna 

påverkar företag. Perspektivet hävdar att den påverkan intressenter har på organisationer är 

fastställande för hur företag tar ställning till intressenternas förväntningar (Donaldson & 

Preston, 1995). Instrumentella perspektivet säger att även om intressenter påverkar eller inte 

påverkar organisationens ekonomiska lönsamhet kommer organisationen ändå styra 

verksamheten till alla intressenters fördel. Teorin ser inte organisationer som mekanismer utan 
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som hjälpmedel för att bygga förtroende hos alla intressenter. Det normativa perspektivet säger 

att företag har ett socialt ansvar (Hansas, 1998). Normativa perspektivet handlar om att 

makten intressenterna har över organisationen inte ska ta över, utan alla intressenter ska 

behandlas likartat (Deegan & Unerman, 2011). Det instrumentella perspektivet talar om hur 

organisationen är en del av ett större socialt system. Det vill säga att teorin fokuserar på att en 

del intressenter på bästa sätt bemöts för att företaget ska kunna förbättras och fortsätta. 

Företagen ser inte alla intressenter på samma sätt utan prioriterar de intressenter som ger störst 

nytta till företaget (Deegan & Unerman, 2011). Om en intressentgrupp bidrar till goda resultat 

och ekonomisk lönsamhet, kommer företaget prioritera att agera efter deras förväntningar. För 

att företag ska kunna uppnå mål och utvecklas prioriteras intressenterna med mest 

inflytande. Detta kan betyda att intressenten kan kräva att ta del av företagsinformation (Gray 

et al., 1996). Det är viktigt för företag att visa intressenterna att företagets produkter och tjänster 

har låg risk för miljön. Därför upprättar företagen en hållbarhetsredovisning 

(Unerman & O’Dwyer, 2004). Varför företag väljer att redogöra för de miljömässiga och 

sociala aspekterna är för att de eftersträvar de primära intressenternas krav och förväntningar, 

för att företaget ska kunna överleva (Clarkson, 1995). Enligt det instrumentella perspektivet 

kan företag välja att redovisa intressenternas särskilda krav. En viktig punkt som GRI 

uppmärksammar är dialogen med intressenterna. Denna metod går ut på att företag utför en 

väsentlighetsanalys tillsammans med intressenterna och att de för en dialog om de 

förväntningar och krav som ställs på företaget (Brown, S. H., de Jong, M., & Levy, L. D., 

2009). Enligt det normativa synsättet arbetar företag för att vara ansvarsdrivna. På detta sätt 

kan företag även urskilja sina betydelsefulla intressenter och prioritera dessa framför andra 

intressegrupper (Clarkson, 1995). Det är viktigt för företaget att bemöta de primära 

intressenternas krav men även de sekundära intressenternas. Företag kan ha flera motiv i ett 

normativt och ett instrumentellt perspektiv då företaget har många olika organisationer som de 

samarbetar med (Deegan & Unerman, 2011).   

  

Anställda och kunder på företag har påverkan på företagets fortlevnad. Det är viktigt för företag 

att veta om att de anställdas och kundernas förväntningar och krav kan ändras över tid. Detta 

kräver en kontinuerlig kommunikation med anställda och kunder. Anställda och kunder är en 

kommunikationskanal och har en betydande roll när företag vill nå ut med sitt hållbarhetsarbete. 

Dawkins (2004) hävdar att anställda ofta anses vara en pålitlig informationskälla och kan ha en 

stor koppling till andra intressentgrupper. Anställda kan fungera som sändebud åt bolagen 

genom att berätta om vad företaget tillför och arbetar med när det kommer till hållbarhet. Därför 
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har anställda makten att påverka. Dawkins (2004) anser att anställda och kunder tycker att det 

är viktigt att bry sig om frågor som rör hållbarheten och den information som företaget 

presenterar i hållbarhetsredovisningen. Hållbarhetsfrågor och främst sociala frågor kan öka de 

anställdas motivation och vilja att tala gott om verksamheten. Om ett företag har bra rykte kan 

det ha det lättare att ha kvar befintlig personal men även rekrytera nya anställda. Vissa riktlinjer 

som GRI innehåller har ett samband med intressentteorin (Clarkson, 1995). En utbredd 

medvetenhet om intressenternas makt kan förklara varför företag väljer att upprätta sin 

redovisning efter GRI:s riktlinjer. Hahn och Kühnen (2013) menar att företag motiveras av 

strategiska urval vid upprättandet av hållbarhetsredovisning trots att företag tillämpar GRI:s 

riktlinjer kan detta leda till att utförandet av redovisning ser annorlunda ut mellan företag.   

  
2.3 LEGITIMITETSTEORIN 

Legitimitetsteorin utgår ifrån att det finns ett socialt kontrakt mellan företag och samhälle. 

Företag behöver identifiera sina viktigaste mål tillsammans med sina intressenter för att få 

kännedom om deras prioriteringar. Utgångspunkten är att företag behöver leva upp till 

samhället förväntningar och krav på hur verksamhetens ska bedrivas (Deegan, 2002). På senare 

tid, i och med hårdare lagstiftning gällande miljön, förväntas företag att ta ansvar för en hållbar 

utveckling (Deegan & Unerman, 2011). De normer som företagen arbetar med kan förändras 

med tiden eftersom det sker ständiga förändringar i världen och även när det gäller accepterade 

normer. Företag behöver anpassa sig efter dessa normer för att bedömas som legitima (Hartwig, 

2018). Legitimitetsteorin framför alltså en teoretisk motivering till varför företag väljer att 

upprätta hållbarhetsredovisningar. Hummel och Schlick (2016) definierar legitimitet som en 

generaliserad perception eller förutsättning att ett företag handlingar är lämpliga eller korrekta 

inom ett socialt konstruerat system av normer och omdömen. Om betydelsefulla grupper 

bedömer företaget som icke-hållbart finns risken att företagets legitimitet hotas vilket medför 

en risk för företagets fortlevnad på lång sikt. Dessa negativa påföljder kan exempelvis orsakas 

av dålig image, kunder som är besvikna, och dispyter med anställda. Legitimitetsteorin menar 

att hållbarhetsinformation nyttjas som strategier för verksamheter som presterar undermåligt 

för att influera och påverka synsätten samhället har om företagets hållbarhetsarbete. Hahn 

och Lülfs (2013) och O’Donovan (2002) anser att företag försöker använda redovisning som 

marknadsföring där den stora parten innehåller bra synpunkter och där intentionen är att bygga 

upp företagets rykte och legitimitet. Därmed kan tillämpningen av redovisning kritiseras. Hahn 

och Lülfs (2013) anser även att företag bör redovisa dåliga resultat. Företagets legitimitet kan 
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påverkas negativt om intressenter tolkar det som redovisas som att företaget inte når upp till 

deras förväntningar och krav.   

  
2.4 HÅLLBARHETSREDOVISNINGENS TRE OMRÅDEN 

John Elkington (1999) är grundaren till modellen Triple Bottom Line (TBL) som visar de tre 

grundområden som en hållbarhetsredovisning kan baseras på. Dessa är ekonomiska aspekter, 

miljömässiga aspekter och sociala aspekter. Enligt Elkington (1999) används modellen för att 

beskriva företagets sätt att arbeta med hållbarhet som vidare kan leda till att företagets 

intressenter får en rättvis bild av företaget. Med andra ord visar Triple Bottom Line hur 

företaget balanserar dessa tre områden. Enligt Isaksson och Garvare (2003) använder företag 

ofta Triple Bottom Line för att planera olika typer av prestationsmått som inkluderar sociala, 

miljömässiga och ekonomiska aspekter. Redovisningar som är anpassade efter GRI:s 

regelramverk kan ha utvecklats ur Triple Bottom Line-modellen. Grundtanken är att presentera 

en redovisning i tre delar, som visserligen är smartare och utvecklade på ett större 

redovisningsansvar. Både GRI:s principer och Triple Bottom Line-modellen har likheter i att 

redovisningen ska ge en rättvisande bild av företagets hållbarhetsarbete till intressenter.  

  

Ekonomisk hållbarhet handlar om att hushålla med resurser för att förbättra den mänskliga 

rättvisan (Hedenus, Persson & Sprei, 2015). En betydande del inom denna aspekt är att dela 

företagets resurser på ett sätt så att kommande generationer också har möjlighet till att ta del av 

dem. Dessa resurser kan vara bensin, olja, metaller, fosfor och andra viktiga tillgångar. I 

dagsläget är återvinning aktuellt då tanken är att återvinna och inte förbruka tillgångarna. En 

annan viktig del är det människor har konstruerat över tid. Detta kan vara infrastruktur, 

byggnader, företag och andra viktiga ekonomiska kapitalresurser (Hedenus, Persson & Sprei, 

2015). Den ekonomiska aspekten är den del företaget vanligtvis känner sig hemma i. De 

ekonomiska aspekterna ett företag måste ta hänsyn till är till exempel efterfrågan på lång sikt 

eller hur lönsamheten blir på lång sikt. Det vill säga att i den ekonomiska aspekten 

av Triple bottom line är fokus på att få ett hållbart resultat på lång sikt samt att kunna ta vara 

på det sociala kapitalet och naturkapitalet (Elkington, 1999). Tidigare satsade företag på 

expansion och vinstmaximering. Elkington (1999) menar att det nya sättet att arbeta är via 

ställningstagande för hållbarhet och för omgivningen. Det måste finnas en balans mellan 

ekonomiskt arbete och hållbarhetsarbete.   
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För att ett företag ska kunna anses vara hållbart ur ett miljöperspektiv beror det på vilken typ 

av naturkapital som används i företaget. Enligt Elkington (1999) anses naturkapital som något 

komplext. Naturkapital kan delas in i två grupper, kritiskt och förnybart kapital. Kritiskt kapital 

är resurser som är oersättliga. Förnybart kapital är det som kan förnyas, repareras eller till och 

med skapas substitut till, det vill säga ersättas. Dessa kan vara vatten, jordbruksmark och 

skogar. Vidare menar Elkington (1999) att företag måste ta hänsyn till vilken form av 

naturkapital som påverkas av verksamheten samt om den kommer att påverka andra 

naturkapital. Något som företaget bör veta är att om fler företag utnyttjar samma naturkapital 

kommer miljön att påverkas. Ju effektivare ett företag använder sig utav sina naturkapital desto 

mer kommer företaget att bidra till ett hållbarare samhälle. Miljön är en betydande aspekt då 

företagen påverkar klimatet och dess förändringar. Företag bidrar till skadliga föroreningar och 

därför bör företag ta hänsyn till samhället och miljön. Miljöpåverkan är en aspekt som ska 

redovisas och detta kan leda till att företaget får omvärdera verksamheten och investera i nya 

tekniska lösningar (Elkington, 1999).  

  

Det sociala perspektivet handlar om humankapital. Detta kan vara hälsa och utbildningsgrad i 

ett företag, men också personalens och andra gruppers hälsa och välfärd. Med andra ord måste 

företag veta sin roll i samhället. Det handlar inte bara om företagets anställda eller om kunder 

utan också om hur engagerade företag är inom olika sociala områden och 

samhällsfrågor. Enligt Waage et al. (2005) handlar social hållbarhet om rättigheter för 

företagets anställda och för deras samarbetspartners. Det är viktigt att arbeta för rättvisa löner 

och andra förmåner till anställda för att kunna skapa en trygg arbetsmiljö. Detta leder till 

välbefinnande och ökad levnadsstandard för anställda, och dessutom kan detta även motverka 

sociala svårigheter och konflikter i samhället. Den sociala aspekten handlar även om att bygga 

upp och utveckla det sociala skyddsnät som individer behöver för ett bättre välbefinnande 

(Hedenus et al. 2015). Basen till socialt ansvar är kontraktet mellan olika aktörer i samhället 

vilket är en förutsättning för att det civila samhället ska fungera. Crowther och Reis (2011) 

menar att det är betydelsefullt för företaget att arbeta med socialt ansvar eftersom företaget på 

så sätt påverkar människor och civilsamhället nu och i framtiden.   
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3. TIDIGARE FORSKNING 

I följande kapitel presenteras tidigare forskning med hjälp av en 

litteraturstudie som behandlat området hållbarhetsredovisning. 

Litteraturinsamlingen genomfördes genom användning av databaser som 

Google Schoolar, Diva Portal och Högskolan Dalarnas bibliotek.  

3.1 TIDIGARE FORSKNING 

Manetti (2011) har i sin studie undersökt kvaliteten av intressentkommunikationen. Ett viktigt 

steg inom rapporteringsprocessen är kommunikationen med intressenterna. Undersökningen 

baseras på 147 hållbarhetsrapporter upprättade enligt GRI:s riktlinjer och det granskade 

området var intressentengagemang, praxis och politik. Det observerade området granskades 

genom att inspektera hur de undersökta företagen verkställt rapporteringsprocessen för att 

beskriva relevans och väsentlighet av den offentliggjorda informationen. Resultatet av studien 

visar stora skillnader på hur och varför företag använder sig av intressentengagemang. Analysen 

resulterar i att intressenthantering prioriteras mer än intressentengagemang. Intressenthantering 

betyder att företagen urskiljer primära och sekundära intressenter. Det betyder likaså att 

företagen behandlar intressenternas förväntningar och krav inom hållbarhet vilket medför 

envägskommunikation med företagsintressenterna. Intressentengagemang å andra sidan 

handlar om att föra dialog mellan intressenter och företaget som innefattar gemensamt ansvar 

och att interaktion har en stor betydelse. Studien visar även låg delaktigheten för att bestämma 

innehållet i rapporter samt att de analyserade företagen hade bristande bedömning gällande 

väsentlighet och relevans i rapporterna. Skribenterna anser att resultatet av studien visar att 

företag arbetar flitigt med intressenthantering men mindre med intressentengagemang. 

Intressenthantering används som ett legitimeringsmedel för att behandla intressenterna på bästa 

möjliga sätt. Därmed är företagen långt ifrån att uppnå målen för intressentkommunikation som 

bygger på ömsesidig respekt och dialog.   

  

Waniak-Michalak, Sapkauskiene och Leitoniene (2018) har i sin studie undersökt hur företag 

kan använda hållbarhetsredovisning för att legitimera sina handlingar. Om företag vill uppnå 

ett specifikt resultat beslutade de att endast dela med sig av information till intressenter som 

gynnar företaget. Om företagen inte hade bra information att framföra i 

hållbarhetsredovisningen kunde de ändra på informationen. Detta var för att ge en bra bild av 

verksamheten för att inte förlora legitimitet. Genom att ändra informationen i 
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hållbarhetsredovisningen kunde företag dölja vad de har misslyckats med. Författarna menar 

att en informationsassymetri uppstår mellan företagen och intressenterna då informationen i 

hållbarhetsredovisning inte är rättvisande och inte speglar hela verkligheten.  

  

Bing-Ngu och Amran (2018) har i sin studie undersökt hur företagsintressenter behandlas som 

en viktig part i hållbarhetsredovisningen. Detta underlättar att definiera väsentlig och viktig 

information vilket i sin tur bidrar till ansvarsskyldighet och förbättrad klarhet för intressenterna. 

Intressenternas engagemang angående bedömning av vad som anses vara relevant i 

en hållbarhetsredovisning är en av de viktigaste punkterna för att kunna understödja hållbar 

utveckling. Att avgöra vad som är relevant anses som ett hjälpmedel för att begränsa innehållet 

till det som är väsentligt för företag och intressenter. Väsentlighetsanalys kan användas på 

sådant sätt att företaget kan plocka ut relevant information och därpå redovisa endast det som 

är viktigt. I dagsläget har företag hållbarhetsredovisningar för att förevisa ansvar gentemot 

företagsintressenterna. Skribenterna hävdar att oavsett om företag är verksamma inom samma 

bransch kan deras väsentliga frågor vara olika inom samma affärsområde vilket bidrar till att 

företagen behöver identifiera sina frågor. Denna studie resulterar i att intressentengagemanget 

är viktigt och fundamentalt för att bestämma väsentlighet. De företag som erkänner och 

accepterar fördelarna med intressentkommunikationen i ett tidigt stadium, har högre potential 

att uppnå en legitimitet. Detta kan bidra till ekonomiska förmåner vilket kan gynna företaget 

exempelvis med större vinstmarginaler och marknadsandelar.  

  

Morsing och Schultz (2006) har i sin studie undersökt hur hållbarhetsredovisning inte ska ses 

som marknadsföring utan en rapport som ska spegla verksamheten. Studien visade att de 

intressenter ett företag har föredrar tydligare och mer begränsad information kring 

hållbarhetsarbete. Detta innebär att företagen måste öka fokus på informationen och sättet som 

de förmedlar informationen på för att skapa ett värde och legitimitet.   

  

Searcy och Buslovich (2014) har i sin studie funnit att det blir vanligare för företag att redovisa 

om hållbarhetsarbete. Däremot menar forskarna att tillvägagångssättet för framställandet av 

hållbarhetsredovisning ofta skiljer sig åt mellan olika företag. Forskarna hävdar att det inte finns 

mycket forskning kring hur företag arbetar med utveckling och användning av 

rapporterna. Forskarna menar att det finns en del tillvägagångssätt som företagen utgår 

ifrån. Searcy och Buslovich (2014) och Hahn och Kühnen (2013) genomförde studier som 

visade att fastän företag arbetade med GRI:s regelramverk drevs rapporteringen för det mesta 
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av strategiska tänkande vilket betyder att rapporten kan se olika ut i kvalité och 

innehåll. Forskarna är överens om det borde införas krav på upprättandet av 

hållbarhetsrapportering för att förbättra strukturen och öka kredibiliteten. Detta krav kan bidra 

till minskad variation mellan företagens hållbarhetsrapporter och till följd av detta kan 

företagen förbättra båda tillämpningen och utvecklingen av rapporten (Searcy & Buslovich, 

2014; Hahn & Kühnen, 2013).   

  

Moratis och Brandt (2017) har i sin studie undersökt kvaliteten på intressentengagemang inom 

hållbarhetsredovisning. Undersökningen klargör att intressenternas engagemang är en 

betydande process. Företaget kan således anpassa sig samt identifiera viktigt innehåll 

för hållbarhetsredovisning. GRI:s regelramverk räknar in intressentengagemang som en viktig 

nyckelprocess och därför är det viktigt att inte avlägsna intressentperspektivet gällande att 

definiera rapportinnehåll då det kan orsaka irrelevanta rapporter. Resultatet på studien visade 

att intressentengagemang är något de flesta företag arbetar med. Dock misslyckas många 

verksamheter med att ge komplett information om hur engagerade intressenterna varit i att ange 

innehållet i hållbarhetsrapporten. Detta betyder att intressenterna inte ingår i verksamheters 

strategiska beslutsfattande.    
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4. METOD 

I följande avsnitt finns en introduktion om fallföretag, förklaring om val av 

ämne, metod och tillämpning av metod. Avsnittet avslutas med en 

metoddiskussion. 

4.1 FALLFÖRETAGET: EN PRESENTATION 

MTR Nordic AB består av MTR Tunnelbana, MTR Tech, MTR Express, MTR Pendeltåg. Den 

22 juli 2008 tog MTR Nordic AB över driftskötseln av tunnelbanan i Stockholm. SL och MTR 

avtalade om ett åtta års uppdrag för att sköta Stockholms tunnelbana med en potentiell 

förlängning på sex år. MTR fick ansvar för planeringen, drift och underhållning av 

tunnelbanan. I enlighet med MTR Nordic hållbarhetsredovisning har företaget som mål att 

arbeta för att kunna skapa ett hållbart samhälle och uppnå mål inom miljö-, hållbarhet- och 

kvalitet. MTR Nordic hållbarhetredovisning följer Elkingtons modell och delas in tre delar, 

miljömässig-, social- och ekonomisk hållbarhet. Den miljömässiga hållbarheten handlar om att 

få en ökad andel resenärer med spårbundentrafik. Företaget arbetar med detta för att kunna 

påverka miljön på ett effektivt sätt. Företaget anser att kommunaltrafik minskar utsläppen av 

koldioxid på ett lönsamt sätt. Således har företaget som mål att människor hellre väljer att resa 

kommunalt före resa med bil. Sociala hållbarheten handlar om olika projekt där intentionen är 

att bidra till en samhällsutveckling. MTR Nordic har ett samarbete med MY Dream Now, en 

organisation som arbetar för att få ett gott samarbete mellan utbildning och arbetslivet. Ett 

exempel på ekonomisk hållbarhet är arbetet som ansvarstagande inköpare. MTR Nordic ställer 

höga krav på alla leverantörer gällande frågor som berör mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö 

och antikorruption (MTR Nordic, 2019).  

  
4.2 ÄMNESVAL 

Vi började inledningsvis med en litteraturgenomgång för att få en grundläggande kunskap om 

hållbarhetsredovisning. Detta gjorde vi genom att läsa examensarbeten, avhandlingar, 

vetenskapliga artiklar och litteratur som behandlar det område vi valt att fördjupa oss inom. Vi 

insåg tidigt att hållbarhetsredovisning är ett brett område, därför avgränsas studien till 

intressentmedverkan som en metod för att bestämma cad hållbarhet betyder för just detta 

företag. Anledningen till att vi valde att fokusera på resenärer och anställda är för att få en 

uppfattning på hur detta företag arbetar med sina primära intressenter. Syftet med studien är att 

beskriva och analysera hur företag sätter upp hållbarhetsmål och hur de kommunicerar för att 
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bestämma vad hållbarhet är för företaget. Vidare är avsikten att undersöka hur intressenterna 

upplever det som framställs i hållbarhetsredovisningen.  

 

4.3 VAL AV METOD 

Många författare separerar kvantitativ och kvalitativ forskning när det kommer till 

metodologiska frågeställningar. Bryman och Bell (2017) anser att hantering av data antingen 

accentuerar kvantifiering eller lägger forskarna fokus på ord och har ett tolkande synsätt. Till 

skillnad från kvantitativ metod kan kvalitativ metod belysa en samhällsvetenskaplig 

frågeställning genom att på ett nyanserat sätt studera samverkan mellan individer, upplevelser, 

känslor, teman och mönster (Ahrne & Svensson, 2015). Den kvalitativa metoden används för 

att undersöka det som inte kan beskrivas med siffror, t.ex. processer, betydelser och kvalitéer i 

olika sammanhang.   

  
4.4 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

En fördel med fallstudier är att flera informationskällor kan användas för datainsamling. De 

metoder som förekommit i denna studie är intervjuer och en enkätundersökning. Studien 

baseras på intervjuer med fem anställda och med företagets hållbarhetschef samt på en 

enkätundersökning med 50 resenärer. Studien utgår från hållbarhetsredovisningen för 2017. 

Möjligheterna med ett kvalitativt tillvägagångssätt är att vi kunde anpassa intervjuerna efter 

företagets hållbarhetsredovisning och dess fokusområden. Via hållbarhetsredovisningen från 

2017 har intervjufrågorna och enkätfrågorna bildats som vi därefter använde i intervjuerna och 

enkätundersökningen. Genom att använda Triple bottom line, intressentteorin, 

legitimitetsteorin och GRI:s regelverk har vi analyserat hur företaget arbetar med att redovisa 

hållbarhet och hur företaget utformar redovisningen för att bemöta intressenters krav. 

 

4.5 INTERVJU 

Enligt Denscombe (2014) är intervjumetoden en lämplig datainsamlingsmetod för ett 

komplicerat ämne. Vår primära forskningsmetod är intervjuer som vi genomfört med fem 

anställda och hållbarhetschefen på MTR Nordic. Hållbarhetschefen ansvarar och koordinerar 

framställandet av hållbarhetsredovisningen. Intervjun med hållbarhetschefen på MTR Nordic 

skedde via möte den 24 april 2019 på deras huvudkontor i Stockholm. Intervjun omfattar 

information om företaget samt om hur företaget genomför hållbarhetsredovisningar och hur de 

förhåller sig till intressenternas förväntningar och krav. Dessa frågor handlar om varför de 
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upprättar hållbarhetsredovisning, hur processen ser ut, hur de arbetar med GRI samt 

intressenternas betydelse i processen.   

  

Vi valde att intervjua anställda på företaget med samma befattning. I början av studien 

planerade vi att intervjua tio anställda men efter fem intervjuer insåg vi att den insamlade 

informationen var tillräcklig. De anställda kontaktades personligen och därefter informerades 

de om studiens syfte. Efter godkännande av samtliga respondenter valde vi att genomföra 

intervjuerna om deras förväntningar och krav som intressenter. Dessa intervjuer skedde via 

telefonkontakt. Frågorna som ställdes till respondenterna behandlar punkterna hälsosam och 

säker arbetsplats, jämställd och jämlik arbetsplats och tillvaratagande av kompetens och 

mångfald. Anledningen till att vi valde att granska dessa punkter var för att kunna få en 

förståelse för hur företaget tillgodoser de anställdas förväntningar på social hållbarhet. Vi valde 

semistrukturerade intervjuer innebär att man formulerar samma frågor till alla respondenter, 

men att det finns möjligheter till följdfrågor under intervjun (Bryman & Bell, 2005). 

Intervjufrågorna till de anställda bestod av fyra huvudfrågor där det även fanns följdfrågor som 

ställdes under intervjuns gång. Intervjuerna bidrar till att få en förståelse för hur företaget 

bemöter och hantera de anställdas förväntningar och krav i samband med upprättandet av 

hållbarhetsredovisning. En fördel med intervjumetoden enligt Bell, Waters och Nilsson (2016) 

är metodens flexibilitet. Med flexibilitet menas att den som intervjuar kan gå in på känslor på 

ett sätt som inte är möjligt vid en enkätundersökning. Detta gör det möjligt för intervjuaren att 

få en helhetsbild vilket även kan leda till att intervjuaren kan kontrollera informationen med 

följdfrågor som ger högre validitet (Sallnäs, 2007). Det finns även nackdelar med intervjuer 

vilket kan vara bearbetning av insamlad data och analys som är mer tidskrävande än 

databearbetning med enkäter (Denscombe, 2014). En ytterligare nackdel som Bell m.fl. (2016) 

lyfter fram är tidsramen, det vill säga att det tar längre tid att utföra intervjuer jämfört med 

enkäter. Förberedelsen för en intervju är lik förberedelsen inför enkäter. Det krävs ett specifikt 

tema och frågeställningar samt specifika frågor.  
 

4.6 ENKÄTUNDERSÖKNING 

Bryman och Bell (2017) beskriver att enkäter och strukturerade intervjuer är i flera avseende 

liknande forskningsinstrument. Vi valde att genomföra en enkätundersökning med 50 

slumpmässigt valda resenärer inom Stockholmsregionen. Varför vi valde att genomföra en 

enkätundersökning är för att resenärerna inte har tid att stanna upp för en intervju när de har ett 

tåg att hinna till. Därför skapade vi en enkät som vi därefter delade ut i T-centralen vid 
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tunnelbanespärrarna samt andra stationer inom Stockholmsregionen. Enkätundersökningen 

utfördes för att ge oss en uppfattning om hur resenärerna uppfattar företagets hållbarhetsmål. 

Enkätundersökningen bestod av tio frågor där respondenterna fick flera svarsalternativ. 

Respondenterna hade dessutom möjlighet till att utveckla sina svar på vissa frågor genom 

följdfrågor som vi ställde under undersökningens gång. Bryman (2001) beskriver att i en 

enkätundersökning behöver man inte ringa och boka in ett möte på samma sätt som på 

intervjuer, samt att det inte är lika tidskrävande. Bryman (2001) tar även upp en nackdel med 

att använda enkäter. Exempelvis finns det risk för bortfall eller att det finns svårigheter att 

fastställa om man har rätt person som svarat på enkäten. I denna studie finns ett mindre bortfall 

av de resenärer som inte ville delta i enkätundersökningen.  

  

4.7 HÅLLBARHETSREDOVISNING 

Vi har även granskat MTR Nordics hållbarhetsredovisning för år 2017 för att få en uppfattning 

om hur företaget redovisar hållbarhet och hur de förhåller sig till intressenterna. 

Hållbarhetsredovisningen har genomgåtts från början till slut med fokus på de delar som 

beskriver företagets arbete med hållbarhet, hur hållbarhetsmål bestäms och hur intressenterna 

hanteras. Hållbarhetsredovisning 2017 är strukturerad i fyra fokusområden. Studien fokuserar 

på fokusområde 1 och 3 som behandlar resenärer och medarbetare. Väsentligheter rörande 

hållbarhet har identifierats för att därefter jämföras med intressenternas 

uppfattning. Intervjufrågor samt enkätfrågor  utformades utifrån fokusområde 1 och 3. 

Intervjuerna, enkätundersökningen och den offentliga hållbarhetsredovisningen är det som 

utgör datainsamlingen. Med dessa data har vi kunnat skapa en förståelse för hur företaget väljer 

att rapportera samt hur de förhåller sig till intressenternas krav och förväntningar. Information 

som samlas in genom hållbarhetsredovisningar är sekundärdata. Fördelen med att använda 

sekundärdata enligt Bryman och Bell (2015) är att det inte är tidskrävande. Dessutom är 

informationen data i hög kvalité.   

  

4.8 METODDISKUSSION 

Reliabilitet definieras som studiens trovärdighet och tillförlitlighet (Jacobsen, 

2002). Reliabilitet handlar om hur studien behandlar olika slumpmässiga påverkningar (Patel & 

Davidsson, 2011). När studien genomförs skapas ett resultat och detta resultat kan innehålla ett 

sant och ett falskt värde. Det falska värdet kan bero på okontrollerbara omständigheter. 

Hållbarhetsarbete är ett viktigt område som företag måste ta seriöst och därför finns det risk att 
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respondenterna svarar på ett förväntat sätt som är socialt godkänt. För att minimera denna risk 

har vi under studiens gång ställt frågor som är neutrala och inte frågor som uppmuntrar till ett 

visst svar. En god reliabilitet bidrar till minskade felvärden och man kan därmed komma närmre 

respondentens genuina uppfattning (Patel & Davidsson, 2011).   

  

I denna studie har vi behandlat intern reliabilitet genom att tolka informationen tillsammans för 

att jämföra våra tolkningar. Detta skedde genom att vi tillsammans tolkade all insamlad data, 

vilket har resulterat i högre intern reliabilitet (Bryman & Bell, 2015). Dialogen skedde på sådant 

sätt där vi jämförde våra tolkningar för att komma fram till ett gemensamt perspektiv som 

undersökningen kan ha som bas. Med extern reliabilitet menas den omfattning av en 

observation som kan återskapas (Bryman & Bell, 2015). Vi har haft som mål att ha transparenta 

och bestämda resonemang genom studiens gång, vilket garanterar extern reliabilitet. Vi har 

dessutom arbetat med hantering av källor för att skapa text som är felfri och tillförlitlig. Det 

betyder att en annan forskare skulle kunna komma fram till samma resultat ifall en liknande 

undersökning genomförs med liknande information och metod (Bergström & Boréus, 2012).  

  

Med validitet menas att samla in trovärdigt underlag som ger en vederhäftig och konkret bild 

av verkligheten (Bryman & Bell, 2015). Enligt Jacobsen (2002) är det viktigt att all införskaffad 

data är giltig och väsentlig. I denna studie är det viktigt att tillförsäkra att vi undersöker det vi 

faktiskt har som intention att undersöka. För att kunna etablera intern validitet gäller det att 

studiens undersökning och de teoretiska uppfattningar som vi har skapat överensstämmer. Detta 

har vi gjort genom att använda oss av semi-strukturerade intervjuer med fem medarbetare och 

hållbarhetschefen. Genom intervjuer har vi kunnat kommunicera samt ställa följdfrågor, 

dessutom även kontrollera att respondenternas svar inte missuppfattats. Eftersom denna studie 

grundas på kvalitativ undersökningsmetod har det medfört att vi har haft ett grundligt 

engagemang. Vi har inkluderat deltagarna i observationen genom att respondenterna fick 

erhålla resultatet för att säkerställa att informationen är rapporterad och tolkad på ett felfritt sätt 

vilket säkerställer validiteten (Bryman & Bell, 2015).  Med extern validitet menas att 

säkerställa att studiens resultat kan generaliseras (Bryman & Bell, 2015).   

  

4.9 GENERALISERING 

Målet med studien är att bidra till ökad kunskap och att generalisera det resultat som studien 

gett upphov till. En fråga är om fem respondenter är tillräckligt. Generaliserbarhet är 
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enligt Bryman och Bell (2015) en begränsning inom den kvalitativa forskningen och 

möjligheterna till generalisering av studien är begränsad. Vår analys och slutsatser grundas på 

intervjusvar och enkätsvar. Urvalet av respondenter är slumpmässigt när det gäller enkäten men 

för litet för att representerar en känd population. Gustavsson (2010) hävdar att generella 

slutsatser inte är det essentiella utan syftet är att komma fram till en djupare förståelse av ett 

fenomen. Vi har försökt att inte begränsa oss utan att bredda vårt synsätt genom att utföra semi-

strukturerade intervjuer med hållbarhetschefen samt med fem medarbetare. Vi har även 

genomfört en enkätundersökning med resenärer. Genom att få med respondenternas egna ord 

har vi fått en bredd på studiens perspektiv. Studiens resultat kan inte generaliseras till en större 

population men kan generaliseras till en teoriutveckling, d.v.s. till en djupare förståelse av 

svårigheterna och möjligheterna att inkludera olika intressenters erfarenheter och perspektiv i 

hållbarhetsredovisningen.    
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5. RESULTAT 

I följande avsnitt presenteras resultatet som studien gett upphov till.  

5.1 GRANSKNINGEN AV HÅLLBARHETSREDOVISNING 

Enligt MTR:s hållbarhetsredovisning ändras omvärlden och samhället ständigt vilket påverkar 

även intressenternas förväntningar. Därmed är det betydande för företaget att ständigt 

dokumentera och följa upp intressenternas prioriteringar genom kommunikation. På detta sätt 

kan företaget öka tilliten hos sina intressenter om de utför det som har lovats. Dessutom kan 

det leda till att intressenterna engagerar sig mer i hållbarhetsarbete. MTR Nordic definierar 

resenärer som pendlare och besökare i Stockholmsregionen och dessa är företagets primära 

intressenter. MTR Nordic hävdar att Trafikförvaltningen också genomför månatliga 

undersökningar vilket påverkar avtalet som MTR har med Trafikförvaltningen. Kundernas 

nöjdhet i Trafikförvaltningens undersökning påverkar MTR vilket innebär att bra resultat från 

undersökning resulterar i bonus och dåligt resultat innebar återbetalning. Trafikförvaltningen 

och Region Stockholm värderar kontinuerligt frågor som berör energianvändning, 

tillförlitlighet och tillgänglighet.   

  

Samhället är primärt definierat som Landstinget där miljöfrågor och frågor om nöjda 

medarbetare är viktiga. För ägarna som är hållbarhetsansvariga i MTR Corporation Ltd är det 

den långsiktiga ekonomin och hållbara leverantörskedjorna som står i centrum. För leverantörer 

som ersättningsbussar är de viktigaste frågorna de mänskliga rättigheterna, punktlighet och 

korrekt trafikinformation. För samarbetspartner inom infrastruktur och byggbranschen är de 

viktigaste frågorna och värderingarna att samarbete ska finnas. För intresseorganisationer och 

ideella organisationer som stadsmissionen är samhällsengagemang och samarbete och en 

attraktiv resemiljö viktigt.  

  

Företaget genomförde en väsentlighetsanalys som baserades på företagsintressenternas åsikter 

och prioriteringar. Väsentlighetsanalysen presenteras i hållbarhetsredovisningen. I dessa 

intressentdialoger valde företagsledning frågor som berör ekonomisk, social och miljömässig 

hållbarhet. På detta sätt grundades företagets affärsstrategi vilken består av fyra 

fokusområden. Fokusområde 1 behandlar resenärerna där företaget fokuserar på punktlighet, 

trygghet och säkerhet, tillgänglighet samt smidighet och rena, fräscha och funktionella 
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stationer. Fokusområde 2 behandlar miljö- och klimatpåverkan som företaget har där fokus 

ligger på minskad energianvändning, minskad kemikalieanvändning, förbättrad 

avfallshantering och hållbar leverantörskedja. Fokusområde 3 behandlar medarbetarna och 

fokus ligger på att främja mångfald, hälsosam och säker arbetsplats, jämställd och jämlik 

arbetsplats samt tillvaratagande av kompetens och mångfald. Fokusområde 4 handlar om att 

utveckla och länka samman samhällen där fokus ligger på nya hållbara trafiklösningar, 

hållbar fastighetsutveckling och lokalt hållbarhetsengagemang (MTR Nordic, 2017). Den här 

studien baseras på fokusområde 1 och 3 som behandlar intressenterna medarbetare och 

resenärer.  

5.1.1 FOKUSOMRÅDE 1 

En av företagets intressenter är resenärer och deras förväntningar och krav är något företag 

måste prioritera. Detta för att resenärerna har stor påverkan på företagets fortlevnad. För 

resenärerna är det viktigt att företaget lever upp till de förväntningar och krav som de har. För 

resenärerna är det viktigt att företaget levererar en punktlig och stabil trafik. Fokusområde 1 

behandlar resenärerna där målet är att arbeta på sådant sätt att resenärerna blir nöjda. Företaget 

kommunicerar med resenärerna kontinuerligt genom olika kanaler. Dels på stationerna, på 

tågen, på sociala medier och via kundundersökningar.  Detta för att kunna föra dialoger för att 

tillsammans komma fram till mål som påverkar båda parterna. Under 2014 genomförde 

företaget en intressentdialog för att veta om resenärernas förväntningar och krav samt hur 

kraven ska prioriteras. Företaget menar att de har skapat fokusområde 1 utifrån resenärernas 

förväntningar. Fokusområde 1 beskriver hur man möjliggör effektivt resande vilket grundas på 

fyra punkter. Som är punktlighet, trygghet och säkerhet, tillgänglighet och smidighet samt 

renlighet, funktionalitet och fräschhet.  

  

Företaget har som mål att leverera punktlig trafik i hög kvalité. I hållbarhetsredovisningen 

framförs det att störningar i trafiken orsakar stora samhällsekonomiska förluster och för den 

individuella resenären störningar i tidhållningen. Företaget mäter punktlighet för tunnelbanan 

dagligen. Inom tunnelbanan genomförs regelbundna möten där medarbetarna inom 

trafikledningen planerar och analyser åtgärder.   

  

Företaget har som mål att resenärer ska känna sig trygga med att resa med tunnelbanan. Därför 

arbetar företaget på olika sätt för att öka säkerheten via samarbeten med flera aktörer som 

Polisen, kommuner och Trafikförvaltningen. Andra faktorer som kan utvecklas och ge 
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trygghetskänsla och säkerhetskänsla är rätt belysning, flera trygghetsvärdar, flera 

ordningsvakter, nattvandrare och flera kameror.  

  

Enligt företaget är det viktigt att förbättra tillförlitligheten och lättillgängligheten då det bidrar 

till att fler människor väljer att resa med kollektivtrafik. Företaget försöker arbeta för att 

motverka hinder för punktlighet genom att ständigt underhålla järnvägsspåren och tågen. 

Företaget arbetar även med att informera alla resenärer. Tunnelbaneförare informerar resenärer 

genom att använda sig av mikrofon och att företaget använder sig utav olika digitala system där 

de kan informera resenärer om problem som uppstår. På detta sätt kan företaget ha direkt 

kommunikation vilket bidrar till god tillgänglighet och smidighet. Nyanställda som arbetar i 

kundnära situationer får utbildning i tillgänglighet och bemötande av resenärer. Denna 

utbildning repeteras var femte år. 

  

Enligt hållbarhetsredovisningen är en ren, fräsch och fungerande miljö viktigt för medarbetare 

och resenärer.  Företaget sköter städning av alla tunnelbanor, depåer och stationer. Städningen 

på stationerna och tågen görs dagligen och följs upp en gång i månaden genom en nordisk 

standard för att mäta städkvalitet. Trafikförvaltningen hjälper även MTR Nordic genom att 

regelbundet göra uppföljningar av städning och klottersanering.  

  

5.1.2 FOKUSOMRÅDE 3 

Dialoger med medarbetarna sker löpande genom utvecklingssamtal och via en 

medarbetarundersökning som genomförs en gång per år där respondenterna är anonyma. 

Undersökningen samlar in data om medarbetarnas synpunkter om arbetsförhållandet och 

arbetsmiljön.    

  

MTR Nordic skriver att de bedriver ett systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete för hela 

företaget för att främja de anställdas hälsa och välbefinnande. Företaget skriver att de vill skapa 

en arbetsplats där de proaktivt kan arbeta med anställda som är i behov av stöd. De menar att 

detta skapar en säker miljö för medarbetarna samt resenärerna. Företaget arbetar genom att 

bilda en struktur med lokala skyddskommittéer för att minimera antalet olyckor. Företaget följer 

ett kollektivavtal som ska stötta ansvariga på företaget inom varje dotterbolag när det kommer 

till fackliga förhandlingar. I hållbarhetsredovisningen står det att företaget arbetar med att förse 

medarbetarna med olika tjänster som ska främja en hälsosam livsstil. Företaget vill arbeta på 
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ett sätt där medarbetarna alltid kan prata med sin chef eller att de kan 

kontakta arbetsmiljöchefen för att få ytterligare hjälp. Företaget arbetar för att ha en jämställd 

och jämlik arbetsplats. Ingen anställd ska diskrimineras oavsett etnicitet, sexualitet, kön, 

funktionshinder, religion, ålder eller könsöverskridande identitet. Detta väljer företaget att 

förmedla via deras likabehandlingspolicy som omfattar alla medarbetare oavsett om man sitter 

i ledningen eller är ute och arbetar. Kontinuerliga utbildningar säkerställer att medarbetarna 

agerar enligt företagets likabehandlingspolicy.  

  

Den tredje hållbarhetsfrågan i detta fokusområde handlar om tillvaratagande av kompetens och 

mångfald. Företaget arbetar för att ständigt utveckla och förbättra samt skapa engagemang. 

Cheferna stämmer av med utvecklingssamtalen som diskuterar medarbetarnas arbetssituation, 

prestation och karriärönskemål och cheferna upprättar en individuell utvecklingsplan. Företaget 

lägger vikt på att ta vara av kompetens samt att medarbetarna har chans till att utvecklas med 

hjälp av interna karriärvägar.  

  

5.1.3 DEN EKONOMISKA ASPEKTEN 

MTR Nordic arbete med den ekonomiska aspekten syftar till att skapa ett värde för företagets 

intressenter. Företaget ser till att det finns resurser som kan investeras för incitament som skapar 

positiva sociala värden. Det främsta och viktigaste målet är att via företagets arbete skapa värde 

för resenärer genom att erbjuda snabbare och bättre resvägar skapar kollektivtrafiken även 

indirekta värden. Ett exempel på detta är att fastigheter runt omkring järnvägarna har 

benägenhet för att få ett ökat fastighetsvärde. Dessutom bidrar kollektivtrafiken till en minskad 

trängsel vilket medför en ökad säkerhet inom trafiken. Enligt hållbarhetsredovisningen har ett 

konsultbolag gjort ekonomiska uträkningar som räknar ut vad kollektivtrafiken framställer för 

värde. Efter en uträkning kom konsultföretaget fram till att om Sverige reducerar 

kollektivtrafiken med 30 procent skulle detta resulterat i en samhällsförlust på 4,3 miljarder 

kronor. Företaget anser att långsiktiga ekonomiska beslut om satsning på underhåll och 

förbättringar utvecklar och förändrar ekonomin till det bättre. Företaget arbetar även med 

interna mål inom verksamheten. Det är viktigt för företaget att minska kostnaderna genom att 

välja råvaror för ett bra pris för att kunna använda pengarna till löneförhöjning. Ett viktigt mål 

enligt hållbarhetsredovisningen är hälsa och välbefinnande för medarbetare och resenärer. 

Företaget har som mål att arbeta långsiktigt lönsamt och bidra med positiv tillväxt. På detta sätt 

menar företaget att de kan skapa värde för medarbetare och resenärer och för samhället i stort. 
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Företaget hävdar att de informerar medarbetarna om smarta lösningar för att utveckla 

verksamhetsområdet och minska resursslöseri. Resenärerna utgör en ekonomisk påverkan på 

företaget då effektivt resande med tunnelbanan bidrar till samhällsekonomiska effekter. Som 

tidigare nämnt kan förseningar på tågen orsaka stora ekonomiska förluster för företaget. Därför 

är punktlighet en viktig fråga för företaget och resenärerna samt medarbetarna. För att inte 

minska på ekonomiska förlust arbetar företaget genom att informera medarbetarna hur de ska 

arbeta med störningstrafiken.   

  

5.1.4 DEN SOCIALA ASPEKTEN 

Företagets arbete med den sociala aspekten accentuerar arbetsmiljön för medarbetarna på 

företaget. Att företaget eftersträvar att skapa ökad trygghet för medarbetarna samt att skapa god 

arbetsmiljö för de anställda bidrar till social hållbarhet. Företaget menar att en trygg och säker 

arbetsplats bidrar till ökad motivation och engagemang bland de anställda samt att det även 

motiverar de att ta hänsyn till miljön. Det är viktigt för företaget att ha trygga och säkra 

tunnelbanestationer för att bidra till att fler människor väljer att ta tåg istället för bil. Detta 

grundas på det övergripande mål som formulerats: ” I grunden har vi en hållbar affärsmodell 

vilket innebär att om vi växer, och gör det på ett ansvarsfullt sätt, så kommer vi kunna bidra 

ytterligare till en hållbar utveckling.” (s.6). MTR Nordic har som mål att vara lätt åtkomliga 

och pålitliga med tågen för att öka bekvämligheten för resenärerna. Därför är det viktigt för 

företaget att resenärerna litar på att tågen är i tid och att störningsinformationen kommer ut i 

god tid. Företaget har som mål att erbjuda färdmedel till olika typer av resenärer, d.v.s. från 

unga till vuxna men också för resenärer med funktionshinder. Därför vill företaget arbeta 

förebyggande för att skapa ett smidigt och tillgängligt färdalternativ. Detta genom att ha 

fungerande hissar, rulltrappor, ledsagning och utbildad personal som exempelvis kan hjälpa 

barn, äldre och funktionshindrade.  

  

5.1.5 DEN MILJÖMÄSSIGA ASPEKTEN 

Resa med tunnelbana är ett hållbart och miljövänligt alternativ. På detta sätt gynnas både 

resenärerna och företaget men också miljön om fler resenärer väljer att resa med tunnelbanan 

istället för att åka med bilresor. Detta för att kollektivtrafiken är skonsammare för miljön 

jämfört med bilresor. Ju fler som reser med tunnelbanan desto mindre utsläpp blir det av 

skadliga ämnen och detta kommer att bidra till bättre miljö. Företaget strävar efter att förbättras 

och ha mindre påverkan på miljön. För att minska miljöpåverkan använder de anställda 
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skonsamma kemikalier för klottersanering och städning av depåer. Enligt MTR Nordic har 

antalet resenärer ökat med 3,3% under 2016 vilket innebär 11 miljoner fler resenärer än 2015. 

Om resenärerna istället hade valt att resa med bil hade detta betytt att en klimatpåverkan från 

koldioxidutsläppen hade ökat. Om företaget arbetar enligt målen på fokusområde 1 kommer 

detta bidra med fler resenärer på tunnelbanan och därmed kommer koldioxidutsläppen minska 

radikalt. Företaget genomför som tidigare nämnt medarbetarundersökningar där medarbetarna 

har möjligheten att komma med förbättringsförslag för att främja arbetet. Företaget menar att 

medarbetarna har möjligheten att förbättra arbetsmiljön. Genom dessa förbättringsförslag kan 

företaget förbättra arbetsmiljön på företaget, detta genom att utveckla och förnya stationer 

medarbetarna arbetar på.   

  

5.2 INTERVJU MED HÅLLBARHETSCHEFEN 

MTR Nordic har som mål att på ett överblickbart sätt underlätta och informera företagets 

intressenter. Företaget fokuserar och investerar på att framställa informationen som består av 

sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter. Hållbarhetschefen på företaget hävdar att det 

är viktigt att sprida betydelsefull information om företaget till interna och externa aktörer. Det 

är viktigt att företagets medarbetare vet hur det går för företaget. Hållbarhetschefen hävdar även 

att genom upprättelse av hållbarhetsredovisning kan MTR Nordic kommunicera med 

intressenter om hur de påverkar hållbarheten. Förtaget har som lagkrav att upprätta en 

hållbarhetsredovisning. Koncernen är börsnoterad i Hong Kong men inte i Sverige och trots 

detta måste företaget ändå upprätta en hållbarhetsredovisning. Hållbarhetschefen talar om att 

hållbarhetsredovisning är något de upprättade innan årsredovisningslagen trädde i kraft 2017. 

Hållbarhetschefen anser att det är till en fördel för företaget att ha hållbarhetsredovisning som 

ett krav. Detta innebär att hållbarhetsredovisning tvingas till uppföljning, det vill säga att det är 

återkommande. Med hjälp av detta menar hållbarhetschefen att de som verksamhet, kan följa 

upp vilka delar av hållbarhetsredovisningen som brister och därmed skapa ett 

förbättringsarbete. Kraven från intressenter är även ett viktigt. Genom hållbarhetsredovisning 

kan företaget kommunicera med intressenter om hur de uppfyller deras begäran. Företaget vill 

vara transparenta med det de gör för att kunna vara transparenta. MTR Nordic vill även visa 

vad de är duktiga på.  

  

Hållbarhetschefen tog över chefsrollen för ett år sedan och innan arbetade en annan företrädare 

som tog fram hållbarhetsredovisningen. Hållbarhetschefen menar att hållbarhetsredovisning 
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har funnits en lång period där de först började arbeta med detta när MTR Nordic tog över 

tunnelbanan. Dessutom har SL det som krav att upprätta en hållbarhetsredovisning. Företaget 

arbetar med GRI genom att använda riktlinjerna för hur hållbarhetsredovisningen ska 

framställas. Framställandet av hållbarhetsredovisning delas upp i två delar, en kvantitativ- och 

kvalitativ del. Flera medarbetare som är involverade på olika sätt för att upprätta 

hållbarhetsredovisning men hållbarhetschefen är den som koordinerar allting. Den kvantitativa 

delen består av datainsamling som företaget samlar in. Denna grundas på siffror inom de olika 

områden som företaget fokuserar på. Siffrorna visar nyckeltalen som syftar till det sociala, 

miljömässiga och ekonomiska ansvaret i hållbarhetsredovisningen. Det är viktigt enligt 

hållbarhetschefen att vara källkritisk och skapa förståelse för insamlat datamaterial. Dessutom 

viktigt att kontrollera att all insamlad information och data är det de behöver för att kunna 

upprätta kvantitativa delen. De har även intervjuer med externa personer, exempelvis bolagen 

som sköter företagets IT-utrustning, partnerbolag och välgörenhetsorganisationer. 

Hållbarhetschefen anser att den kvalitativa delen kan vara svår att framställa då de vill skapa 

lättlästa texter för alla intressenter.  

  

Det är lätt när man själv är insnöad i ett område att skriva på ett sätt så att endast de i samma bransch 

förstår vad man skriver om.   

  

Hållbarhetschefen menar att den kvalitativa delen kan vara komplex då företaget vill hitta en 

balans i rätt nivå för att nå ut till samtliga intressenter. Hållbarhetschefen anser att det är en 

utmaning att få till en bra hållbarhetsredovisning som intressenter och utomstående aktörer ska 

bli intresserad av och även vilja titta i. Utomstående aktörer kan vara företag eller 

privatpersoner som vill ta del av bolagets hållbarhetsredovisning. Företaget arbetar med fyra 

olika fokusområden och inom respektive område finns det delområden som totalt uppgår till 14 

stycken. Företaget väljer att arbeta extra med två av fokusområdena. Det ena är om energi och 

klimat som är viktigt för företaget då de som företaget påverkar klimatet. Företaget försöker 

reducera utsläppen för hela spårtrafiken vilket inkluderar stationer, depåer och där de parkerar 

tågen. Hållbarhetschefen anser att företaget kan spara pengar om de blir duktiga på att spara 

energi, dessutom är det bra för miljön. MTR Nordic tåg drivs av grön el och den totala energin 

som minskas visar att det behövs mindre import av fossil från andra länder till Sverige. Det 

andra området företaget fokuserar på är mångfald och tillvaratagande av kompetens. Företaget 

vill arbeta hårdare med det här området. Som tidigare nämnts har företaget medarbetare 
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från 100 olika nationaliteter men hållbarhetschefen anser att ju högre upp man kommer i 

företaget blir mängden av mångfald mindre.   

  
Men ju högre upp man kommer blir så blir det mindre och mindre mångfald vilket vi vill ändra. 

Ledningsgrupperna består fortfarande av vita män i medelåldern så att där ser vi att vi behöver 

jobba mer på för att få bättre balans på mångfald.  

  

Företaget vill arbeta för att uppnå en större mångfald i ledningsgruppen och inte enbart på 

stationsvärdar, lokförare, kundservicevärdar, städare och andra befattningar. Hållbarhetschefen 

säger att de vill anställa fler kvinnor, fler med utländsk bakgrund, yngre och äldre för att öka 

mångfalden. Företaget arbetar genom att skapa en intressentkarta där de värdesätter 

intressenterna. Hållbarhetschefen uppger att företagets primära intressenter är SL, resenärerna, 

medarbetarna, Trafikförvaltningen och ägarna MTR Hong Kong. Bolagets uppdragsgivare SL 

och Trafikförvaltningen är viktiga och resenärer samt medarbetare. För att få information om 

företagets intressenters intressen arbetar de med regelbundna undersökningar.   

  

Ja, det är ju lite på olika sätt. Vi gör ju bland annat regelbundna undersökningar bland våra 

resenärer, vad de tycker och hur nöjda de är med trafiken som vi levererar. Sen är det viktigt för oss 

att veta hur resenärerna upplever renligheten på fordonen, på stationen, informationen de får osv. 

Den informationen får vi in varje månad. Sen gör vi ju på samma sätt en undersökning med 

medarbetarna för att in en hel del synpunkter och förbättringsförslag.    

   

Företaget anser att det är viktigt med mångfald då de ser det som en tillgång. Eftersom 

resenärerna har mångfald är det viktigt att medarbetarna också har det. Företaget tycker det är 

en fördel för verksamheten om de speglar resenärerna. Enligt hållbarhetsredovisningen är 

medarbetarna viktiga intressenter och därför försöker företaget vara tydliga med instruktioner 

gällande trygghet, säkerhet och hälsosam arbetsmiljö. Detta gör de genom att arbeta med 

företagets balansplatta där säkerhet är den viktigaste delen. Företaget anser att säkerhet är det 

viktigaste som alltid måste prioriteras. Företaget får information om medarbetarnas nöjdhet 

genom en medarbetarundersökning som sker en gång per år.   

  
Ja, alltså enkäten är ju anonym dock får vi ju veta vilken avdelning de tillhör. Sedan går 

avdelningschefen igenom svaren och tittar igenom de områden där man har störst utmaningar eller 

där de har svarat lägst. Där försöker man ta fram förslag på hur man kan förbättra sig. Så det är 
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jätteviktigt verktyg och jag tror att de flesta medarbetarna har liksom förstått att det är ett bra sätt 

att följa upp.  

5.3 INTERVJU MED FEM MEDARBETARNA 

Några synpunkter på hållbarhetsredovisningen från respondenter var att vissa kände en 

avsaknad på arbetet om hälsosam arbetsplats. Det var delade åsikter kring hur hälsosamt arbetet 

var för respondenterna. Medarbetare 1 påpekade att det inte är hälsosamt då det är påfrestande 

och stressigt arbete samt att planeringsavdelningen inte var bra nog på att planera in 

arbetstiderna. Medarbetare 2 hävdade att det inte är hälsosamt då de arbetar skiftpass som 

påverkar medarbetarens dygnsrytm. Medarbetare 3 nämnde detta vid frågan om hälsosam 

arbetsplats:   

  

Däremot är det tveksamt när det kommer till hälsan. Anledningen är för att stationerna vi sitter på 

ibland kan vara dåligt byggda vilket ger sämre förutsättningar för att kunna prestera bra. Det finns 

ju sätt att klaga på t.ex. via intranätet men det känns inte som att det man klagar om åtgärdas. Sen 

är arbetet väldigt stressigt vilket ibland orsakas av dålig planering från företagets sida.  

Medarbetare 3  

  

Medarbetare 4 ansåg att det är en hälsosam arbetsplats då denne hävdade att arbetet inte kräver 

fysiskt påfrestning. Den största delen av arbetet består av psykisk belastning. Medarbetare 4 

talade om hur säker arbetsplatsen var:  

  

Jag skulle nog faktiskt påstå att det är en säker arbetsplats då vi alltid har tillgång till hjälpmedel 

ifall någonting skulle hända. Vi har larm och även väktare som alltid finns omkring för att säkerställa 

att inget ont händer och för att hålla koll på läget.   

Medarbetare 4  

  

Medarbetare 5 nämnde att företaget var tydliga på ge instruktioner på vad man får och inte får 

göra men inte någon riktig information om vad arbetsmiljö innebär. Samma medarbetare ansåg 

att företaget själva inte utför arbete såsom hållbarhetsredovisningen antyder. Medarbetare 3 

ansåg att kännedomen handlar mer om vem man har som chef, det vill säga hur aktiv chefen är 

på att framföra den informationen. Både medarbetare 2 och 3 tyckte att informationen om 

arbetsmiljön är tillgängligt på företagets intranät men att företaget i sig inte är lika bra på att 

förmedla om att informationen finns.  
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Samtliga respondenterna hade olika uppfattningar om likabehandlingspolicyn då 

respondenterna hävdade att de upplever det som att det finns diskriminering på företaget. 

Medarbetare 1 nämnde att det kan finnas diskriminering mellan stationsvärdarna på grund 

av åldersskillnad, etnicitet, hudfärg eller kön. Respondenten hävdar att cheferna behandlade 

medarbetarna lika men att det oftast uppstod diskriminering mellan medarbetarna.  

  

Ja, bland chefer och sådant skulle jag säga att alla blir likabehandlade. Diskriminering kan ske 

internt mellan kollegor men inte att det har kommit från chefer. Till exempel att det finns olika typer 

av människor där vissa av dem ser ner på andra på grund av hudfärg, åldersskillnad, kön och 

etnicitet.  

Medarbetare 1  

  

Medarbetare 1 och 3 berättade om en incident där en chef hade uttryckt sig fel där 

respondenterna kände sig diskriminerad på grund av religion. Respondenterna tyckte att det var 

fel att uttala på det sättet om religion, att cheferna istället borde fokusera på viktigare frågor 

som rasism eller hur väl medarbetarna trivs på företaget.  

  
Det kan förekomma diskriminering mot religion speciellt mot min egna där cheferna inte låter oss 

att be på rasterna. Vilket är jättesjukt för jag borde få be på rasterna. Det är inte så att jag stör 

någon när jag ber utan är oftast i ett rum avskilt från andra och detta sker på mina raster. Jag tog 

upp det här problemet med chefen och han valde att inte ta det vidare.  

Medarbetare 1  

  

Det har förekommit stunder då jag har känt ett viss utanförskap. Jag minns ett specifikt fall då jag 

var på ett möte tillsammans med andra kollegor och chefer där en chef specifikt sa ”ni får inte kasta 

er ner och be till er gud”. Tyckte det var intressant hur den chefen direkt syftade på islam som 

religion.  

Medarbetare 3  

  

Medarbetare 5 nämnde att denne kände att hen inte blev lika behandlad av 

planeringsavdelningen. Respondenten menade att vissa på företaget kan få förutfattade 

meningar om personer baserad på vart man bor eller vilket kön man har. På detta sätt uttalade 

respondent sig angående likabehandlingspolicyn på företaget:  
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Jag tycker att när de gäller ledningen som sköter planeringen att tjejer har större fördel att få pass 

än oss killar. Man känner sig illa behandlad och företaget går på att man måste göra mycket för 

företaget för att få något gott tillbaka. Jag tycker det är synd att när man t.ex. inte kan arbeta en dag 

då kan man hamna i deras svarta lista och aldrig få pass. De sker favorisering och grupperingar 

vilket påverkar ens egen status.  

Medarbetare 5  

  

Samtliga respondenter tyckte att det är viktigt för MTR Nordic att arbeta mer med denna 

hållbarhetsfråga. Vid frågan om hur företaget behandlar områden om likabehandling i 

hållbarhetsredovisningen, tyckte många att företaget inte riktigt nådde upp till målen eller att 

verkligheten inte såg likadan ut som siffrorna på hållbarhetsredovisningen. Respondent 2 

nämnde att denne enbart en gång förde dialog med chefen angående likabehandling men att det 

inte blev någon uppföljning. Samma respondent nämnde att företaget erbjuder facklig 

rådgivning men att det inte betyder något för respondenten.   

  

Respondenterna hade delade åsikter om denna fråga och de flesta tyckte att företaget ser positivt 

på kompetensspridning. Medarbetare 2 nämnde att dåvarande chefen hade frågat om 

respondenten ville arbeta som utbildare istället då denne studerar till lärare. Medarbetare 4 

nämnde att det finns utvecklingsmöjligheter i företaget och ansåg att processen var delvis 

rättvis. Respondenten menar att företaget hellre fokuserar på hur väl arbetet har skötts och på 

kompetensnivå för att sedan kunna erbjuda karriärsteg mellan bolagen. Medarbetare 5 svarade 

att denne har universitetsexamen och har talat med chefen om att få bättre position men att det 

inte har lett till något. Respondenten uttalades sig på detta sätt:  

  
Nja… alltså uppriktigt sagt så är de flesta på företaget som mig. Vi har universitetsutbildningar och 

jag har personligen pratat med chefen om att jag faktiskt vill utvecklas här på företaget men tyvärr 

blev det inte så. Jag tror att det är enklare på något vis att gå upp i position inom själva arbetet men 

inte om man vill sikta högre upp och arbeta för ledningen.  

Medarbetare 5  

  

Medarbetare 3 hävdade däremot att företaget inte alls hade positiv syn på kompetensspridning. 

Respondenten menar att företaget inte bryr sig om de anställdas individuella mål utan att det 

viktigaste är att kunna passa in i deras ram. Medarbetaren tycker att detta är en nackdel för 

företaget då respondenten menar att företaget går miste om kompetens och chansen till att 

utvecklas till det bättre. Medarbetare 1 nämnde att de flesta medarbetare inte vet om att de kan 
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ansöka om andra befattningar. Därför anser respondenten att kompetensspridningen inte är lika 

bra som den hade kunnat vara. Medarbetare 3 och 5 ansåg även att företaget borde ha flera 

utvecklingssamtal om året för att kunna diskutera arbetsrelaterade frågor. De ansåg att 

utvecklingssamtalen var givande då det är enklare att föra dialog med chefen än att ha 

telefonkontakt. Medarbetare 4 nämnde att utvecklingssamtalet kan vara ett bra tillfälle att 

diskutera om karriärsönskemål.   

 

5.4 ENKÄTUNDERSÖKNING 
  

 
Figur 1 "Hur ofta reser du med tunnelbana?’ 

Siffrorna taget från enkätundersökningen, bilagor finns i slutet. 
 
Av 50 respondenter som svarade på enkäten åker majoriteten alltid tunnelbana. 48% av 

respondenterna åker tunnelbana dagligen till och från arbetet eller för andra vardagliga sysslor. 

Vidare svarade 30% av respondenterna att de ofta åker med tunnelbana. 18% av respondenterna 

åker tåg ibland, anledningen är att de blir för dyrt att åka med egen bil till arbetet. Slutligen 

svarade 4% av respondenterna att de reser med tunnelbana mycket sällan då dessa anser att bil 

är enklare färdmedel och att det inte är lika stressigt som att åka tåg. 
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Figur 2 ¨Har du någonsin tagit del av MTR Nordics hållbarhetsarbete?¨ 

Siffrorna taget från enkätundersökningen, bilagor finns i slutet. 

 

Av 50 respondenter har totalt 34 % tagit del av företagets hållbarhetsarbete, resterande 66% har 

inte gjort det. Efter en kort diskussion med respondenterna om vad hållbarhets arbete generellt 

innebär kunde vi se att majoriteten av våra respondenter hade förståelse om vad 

hållbarhetsarbete innebär. 
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Figur 3 "Tycker du att tågen är tillförlitliga och lättillgängliga?" 

Siffrorna taget från enkätundersökningen, bilagor finns i slutet. 
 
86 % av respondenterna uttalade sig om att tågen är punktliga och att tilliten på att tågen går i 

tid är hög. Av totalt 50 respondenter tyckte 46 % att tågen är mycket tillförlitliga och 

lättillgängliga och 40% av respondenterna tyckte att tågen oftast är tillförlitliga och 

lättillgängliga. Däremot hävdade 14 % av respondenterna att tågen ibland inte når upp 

till förväntningar. Dock påpekade en del av resenärerna att det kan uppstå problem med 

kollektivtrafiken när snön faller ner vilket orsakar förseningar och detta bidrar till problem med 

punktlighet. Om ett tåg stoppas eller om en störning uppstår innebär det förseningar på tågen 

vilket kan leda till samhällsekonomiska förluster och för själva resenären innebär det en 

tidsförlust. En respondent påpekade att hen inte åker tåg ofta men med hjälp av digitala system 

exempelvis som SL:s trafikapplikation kan respondenten få informationen den behöver. 

Dessutom nämnde en annan respondent att företaget brukar ha personal med gula 

informationsvästar som också är tillgängliga för att uppdatera resenärer om trafiktillståndet. I 

diagrammet ovan visas det att majoriteten tycker att tunnelbanan är tillförlitliga och 

lättillgängliga. Dock ansåg en del respondenter att företaget behöver arbeta för att utveckla och 

förbättra för att underlätta för respondenterna.  

 

  

 

0

5

10

15

20

25

1. Inte alls 2. Ibland 3. Ofta 4. Mycket väl

Tycker du att tågen är tillförlitliga och 
lättillgängliga?

Tycker du att tågen är
tillförlitliga och lättillgängliga?



   
  
                                                                           35 
 
 
 

 
 

 
 

Figur 4 "Tycker du att resa med tunnelbana är tryggt och säkert?" 

Siffrorna taget från enkätundersökningen, bilagor finns i slutet. 
 

44% av respondenter tyckte att resa med MTR Nordic är tryggt och säkert. Däremot hade 

respondenterna kommentarer angående denna fråga. Många respondenter upplevde att resa 

under dagtid var mycket säkrare och tryggare än vad det var på kvällstid. Anledningen till detta 

är för att många ansåg att under dagtid har många resenärer samma ändamål i jämförelse med 

kvällen. Vidare hävdade 38% av respondenterna att resa med tunnelbana är mycket tryggt och 

säkert oavsett dagtid och kvällstid. 12% tyckte att resa med tunnelbana är lite tryggt och säkert 

och slutligen hävdade 6%  att det inte alls var säkert och tryggt. En anledning som orsakade 

otrygghet för respondenterna som inte alls tyckte det var säkert och tryggt på tunnelbanan, var 

på grund av ljudnivån på tunnelbanan vilket skapat obehag för resenären. En annan resenär 

nämnde att det kändes otäckt att åka under kvällstid till specifika stationer av olika anledningar. 

Respondenten menar att vissa utsatta områden i stockholmsregionen är obehagliga att resa till. 

Respondenten föreslog att företaget borde ha ordningsvakter eller väktare på en del stationer 

för att öka på tryggheten. Däremot tyckte en större mängd av respondenterna att säkerheten och 

tryggheten var bra.  
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Figur 5 "Tycker du att MTR Nordic arbetar för att vara smidiga och tillgängliga för alla?" 

Siffrorna taget från enkätundersökningen, bilagor finns i slutet. 
 
42% av respondenterna tyckte att företaget oftast når upp till målen när det kommer till att 

arbeta för att vara tillgängliga och smidiga för alla resenärer. Totalt svarade 18% respondenter 

att företaget arbetar ofta med att vara tillgängliga och smidiga för resenärer. Men många 

respondenter ansåg att det brister i arbetet vid stationerna när rulltrappor och hissar inte fungerar 

som det ska eller när de går sönder. Vidare hävdade 26% av respondenterna att företaget sällan 

arbetar för att vara tillgängliga och smidiga. Några respondenter påpekade att områden som inte 

ligger centralt i Stockholm inte har samma fokus som stationerna som ligger centralt. En 

respondent hävdade att reparationer på stationer inom centrala Stockholm sker snabbare än i 

förorter längre ut på tunnelbanelinjerna som exempelvis Skärholmen som ligger söderut. Av 50 

respondenter svarade 14% att företaget inte alls arbetar för att vara tillgängliga och smidiga. En 

respondent som inte alls tyckte att företaget arbetade för att vara tillgängliga och smidiga för 

alla resenärer påpekade följande:  
 

Att ha passagerarsäte för funktionshindrade i början och slutet av tunnelbanan säger inte att företaget 

arbetar för att underlätta för dessa människor. Inte heller att de har hiss för till exempel barnvagnar då 

hissarna ändå inte är rena. Funktionshindrade ser jag inte något problem med att dem åker för de är 

vanliga människor de med. Men att de arbetar för funktionshindrade och gamla ska ha det enkelt ser 

jag inte mycket av.  
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Figur 6 "Vad anser du om renligheten, fräschheten och funktionaliteten på tunnelbanan?" 

Siffrorna taget från enkätundersökningen, bilagor finns i slutet. 
 

Majoriteten av respondenterna svarade att de tyckte att stationerna och tågen var rena och 

fräscha men att det finns förbättringsåtgärder. Totalt av 50 respondenter svarade 40 % att de 

oftast är nöjda med renligheten och fräschheten på tunnelbanan och stationerna. Vidare svarade 

26 % av respondenterna att de var väldigt nöjda med hur tunnelbanan och stationerna såg ut. 

En resenär ansåg att företagets renlighet och fräschhet är mycket bra men då drog denna 

respondent en parallell mellan andra tunnelbanestationer i andra länder. 22 % av respondenter 

var sällan nöjd med renlighet och fräschhet när det kommer till tunnelbanan och stationerna och 

slutligen svarade resterande 12% att de inte tyckte att det var rent och fräscht. En resenär 

hävdade att det inte är rent och fräscht och att det finns många som spiller i tågen och smutsar 

ner. En annan respondent påpekade att tågen är renare än stationerna och att man tydligt kan se 

att mer resurser används till tunnelbanan istället för stationerna trots att dessa har lika stor 

betydelse för resenärer när de gäller renlighet och fräschhet. En annan respondent påpekade 

följande:  

   
Tågen och stationerna är rena och fräscha men att det finns andra områden som inte ses över, andra 

områden som inte ögat brukar se.  
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6. ANALYS 

I följande avsnitt redogörs en analys av resultatet 

6.1 INTRESSENTHANTERING 

Intervjuerna med medarbetarna bidrar till en förståelse på hur företaget hanterar de anställdas 

krav. Granskningen av hållbarhetsredovisning visar att det är svårt att identifiera hur företag 

arbetar för att uppnå uppsatta mål. Bing-Ngu och Amran (2018) hävdar att intressenternas 

engagemang är en av de viktigaste punkterna för att kunna understödja hållbar utveckling. 

Hållbarhetschefen beskriver vilket sätt företaget arbetar på för att intressenters krav och 

förväntningar ska uppnås, däremot nämner han inte om företaget uppnår målen. Företaget 

redogör för fördelar och styrkor i hållbarhetsarbetet men säger ingenting om svagheter och 

nackdelar, vilket gör det svårt att få information om företaget når de uppsatta 

målen. Intervjuerna med medarbetarna visar att medarbetarna tycker det är viktigt för företaget 

att arbeta mer med rättvisa och med kommunikation och att inkludera medarbetarna mer i att 

utveckla det sociala ansvaret.  Intervjuerna visar att företaget delvis når mångfaldsmålen bland 

medarbetare men inte i företagsledningen och särskilt inte målet att anställa människor från 

olika nationaliteter. Företagets medarbetarundersökning har en betydande roll för 

kommunikation med de anställda som är en betydelsefull princip i GRI:s regelramverk. Men 

intervjuerna med medarbetarna visade att företaget inte använder kommunikationen med 

medarbetarna i den utsträckning som hållbarhetschefen antyder. Vilket visar att företaget inte 

uppfyller kommunikationsmålen. Detta kan bidra till att medarbetare känner att deras 

förväntningar inte prioriteras. Medarbetarna har bristande förtroende för företagets 

hållbarhetsarbete och skulle kunna bidra med viktiga synpunkter om utmaningar och 

möjligheter framöver. Moratis och Brandt (2017) argumenterar för att företag som misslyckas 

med att informera och föra dialoger exkluderar intressenterna från företagens strategiska 

beslutsfattande. Enkätundersökningen visar att många resenärer inte tar del av företagets 

hållbarhetsarbeten. Men att de har en uppfattning om vad som menas med hållbarhet. Detta kan 

betyda att resenärer inte riktigt vet om hur stort inflytande och påverkan de skulle kunna ha om 

företaget skulle inkludera dem i diskussioner om hållbarhetsmål. Genom bättre kommunikation 

skulle även resenärerna kunna bli delaktiga och påverka de arbeten som är relevant för 

företagen.  
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Intressenthantering är viktigt i samband med hållbarhetsfrågor och det är viktigt för företag att 

vara observanta på att förändringar av intressenternas förväntningar sker över tid. Donaldson 

och Preston (1995) menar att det behövs en kontinuerlig kommunikation med intressenterna för 

att veta vad de förväntar sig. Företag kan genom den informationen påverka och styra sina 

intressenters förväntningar vilket påpekas i den instrumentella intressentteorin. Företaget kan 

med hjälp av kommunikation med medarbetarna och resenärerna samla information om hur 

verksamheten kan förbättras för att bidra till ökat hållbarhet.  Medarbetarna och resenärerna 

visar att de anser att det är väsentligt och viktigt att engagera sig i hållbarhetsfrågor. Waniak-

Michalak et al. (2018) menar att kommunikation och dialoger om hållbarhetsfrågor kan öka 

motivation och viljan att sprida ett gott rykte om verksamheten vilket ökar legitimiteten och 

skapar nya affärsmöjligheter. 

 

Intervjuerna visar att medarbetare vill påverka företagets sociala ansvar och att de är redo att 

delta och utveckla hållbarhetsarbetet till exempel via medarbetarnas förbättringsförslag. 

Företaget prioriterar intressenthantering genom att dela upp intressenterna efter primära och 

sekundära intressentgrupper. Men det finns en risk att företag behandlar medarbetarnas 

förväntningar och krav på hållbarhet i envägskommunikation med medarbetarna. Istället för att 

aktivt kommunicera med medarbetarna om det gemensamma ansvaret som båda parterna har. 

På så sätt kan företaget förstå hur de kan arbeta för att faktiskt uppnå medarbetarnas 

förväntningar men också att medarbetarna orkar att involvera sig mer i hållbarhetsmålen. 

Enligt Manetti (2011) använder företag intressentdialoger som ett legitimeringsmedel. Därmed 

är företaget långt ifrån att uppnå den intressentkommunikation som GRI:s riktlinjer och 

principer redogör för. Det vill säga att intressentkommunikationen bygger på ömsesidig respekt 

och dialog. Detta kan bidra till att intressenter bedömer företag som icke-hållbara vilket kan 

resultera en risk för företagets fortlevnad på långsikt. Hummel och Schlick (2016) menar att de 

negativa påföljderna kan vara att anställda säger upp sig och att det uppstår dispyter.    
 

6.2 INTRESSENTENGAGEMANG 

Studien visar att det finns stort och tydligt engagemang i hållbarhet bland anställda och 

resenärer. Dawkins (2004) anser att anställda och kunder tycker att det är viktigt att bry sig om 

hållbarhetsfrågor. Sociala frågor kan dels öka anställdas motivation samt viljan att tala gott om 

företaget. Detta stödjer det instrumentella perspektivet, d.v.s. att vissa intressenter har större 

påverkan på vissa frågor som sociala frågor. Intressentengagemanget är betydande i samband 
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med hållbarhetsfrågor och det är viktigt för företaget att vara observanta på förändringar av 

intressenternas förväntningar och krav.  

 

Företaget utgår från GRI:s ramverk men det är svårt att avgöra om dessa principer verkligen 

följs. Frostenson och Helin (2015) menar att GRI:s principer och riktlinjer inte har samma tyngd 

som IFRS som företag måste följa. Finansiell redovisning skall vara en opartisk dokumentation 

men hållbarhetsredovisningen är mer av ett incitament. Hållbarhet är dessutom ett diffust 

begrepp och därför är det svårt att veta vad som ska redovisas. Finansiella rapporter ska spegla 

verkligheten och de kontrolleras av redovisningskonsulter och revisorer. På detta sätt genomgår 

finansiella rapporter kontroller för att säkerställa att informationen är rättvisande och 

fullständig. På hållbarhetsredovisningar ställs inte samma krav även om revisorer granskar 

rapporterna. Westermark (2013) menar att dessa ansträngningar är för att 

hållbarhetsredovisningen ska bli lika högt prioriterad som finansiella rapporter. 
 

Hållbarhetschefen nämner att företaget arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor. Enligt 

hållbarhetschefen utvecklades hållbarhetsarbetet när intressenterna började ställa högre krav 

dels på företaget men också på rapporternas transparens. Utifrån intervjun med 

hållbarhetchefen verkar företaget bestämt att det är viktigt att ha en effektiv och utvecklad 

kommunikation med sina intressenter gällande ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor 

vilket visar att företaget har ambitioner att utför arbete i samtliga tre hållbarhetsområden 

(Elkingtons, 1994).  
 

Hållbarhetschefen hävdar att företaget har som mål att fortsätta bedriva en hållbar verksamhet 

och att arbeta preventivt för att bemöta de utmaningar som finns i branschen. Du et al. (2010) 

hävdar att det är betydelsefullt att begripa både möjligheterna och problematiken som ett ökat 

fokus på hållbarhet kan medföra. Studiens resultat ger antydningar på att företaget är medvetna 

om problematiken med att leva upp till de mål och visioner som framförs i 

hållbarhetsredovisningen. Hållbarhetschefen resonerar om komplexiteten som finns i 

branschen, där de svårigheter som finns inte går att ändra direkt och att det finns flera 

beståndsdelar att beakta.  
 

Granskningen visar att hållbarhetsredovisning tenderar att framhäva utlovat arbete och 

engagemang i olika hållbarhetsfrågor. Du et al. (2010) hävdar att företag måste fastställa 

intressentengagemanget och redogöra för hur arbetet egentligen genomförs. Företag bör även 
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redovisa hållbarhetsarbetets inverkan i verksamheten och vad intressentengagemanget exakt 

har lett till, vilket kan öka pålitligheten. Hållbarhetschefen nämner att företaget tar hänsyn till 

intressenternas engagemang. Dock uttrycker de anställda under intervjuerna att de inte blir 

inkluderade i frågor om socialt ansvar i den omfattning som de egentligen. Enkätsvaren visar 

att resenärerna känner att de vill engagera sig mer i hållbarhetsfrågor men att de inte vet på 

vilket sätt. Detta visar att företaget inte har utvecklat metoder att inkludera sina intressenter i 

hållbarhetsarbetet. Intervjuerna med anställda och enkätsvaren visar att företaget inte förmår att 

kommunicera vad intressentengagemanget har lett till. En del av medarbetarna säger att de inte 

tycker att deras röster blir hörda och företaget inte tar hänsyn till deras förväntningar. Du et al. 

(2010) anser att det är betydelsefullt att företag delar med sig av de underliggande motiven till 

hållbarhetsarbetet. På så sätt kan pålitligheten öka om intressentengagemanget är autentiskt. 

Därför är det även viktigt för företag att dela med sig av fördelarna som engagemanget ger. 

Företaget arbetar således sämre med socialt ansvar än vad som indikeras i 

hållbarhetsredovisningen. Enligt Moratis och Brandt (2017) kommer intressenternas 

engagemang ofta inte till någon nytta. Detta kan bero på olika faktorer som storleken på 

företaget som gör det svårare att nå ut till alla medarbetare. Det kan även bero på att företaget 

väljer att framställa en hållbarhetsredovisning för att se bra ut. En ytterligare anledning kan 

också vara att det som framställs i hållbarhetsredovisningen är en illusion om hur företaget 

skulle vilja vara. 

  

6.3 INTRANÄT & SOCIAL MEDIA 

Isaksson och Garvare (2003) hävdar att företag använder Triple Bottom Line för att planera 

olika typer av prestationsmått som inkluderar sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter. 

Enligt hållbarhetschefen arbetar företaget inte med hållbarhetsfrågor som en egen enhet utan 

försöker inkludera och förena alla i organisationen i arbetet mot ökad hållbarhet. 

Hållbarhetsredovisningen finns publicerad på företagets hemsida för externa intressenter och 

på det interna intranätet för anställda. För att förbättra kommunikationen uppmanar 

hållbarhetschefen resenärer och medarbetare att ladda ner Appar som upplyser om störningar 

samt om trafikens status. SL har en App utan chatt-funktion och därifrån kan resenärerna 

enklast kommunicera med företaget, genom att ringa eller maila. Hållbarhetschefen nämner att 

företaget använder sociala medier för att kunna kommunicera med resenärerna. Detta för att nå 

ut till fler resenärer än vad som är möjligt när man delar ut enkätundersökningar på stationer. 

Enligt Hartwig (2018) bör företag ha kontinuerliga dialoger med sina intressenter 
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då accepterade normer ständigt förändras. Företaget behöver anpassa sig efter nya normer för 

att bedömas som legitima. Det är svårt att säga om det bästa sättet för kommunikation med 

resenärer är via sociala medier. Enligt enkätsvaren tycker vissa resenärer att 

störningsinformationen inte når ut till alla då vissa kan vara äldre eller funktionshindrade med 

svårigheter att använda internet eller smartphones. Därmed kan detta orsaka en negativ effekt 

på kommunikationen om företaget inte tar hänsyn till alla grupper av människor.   

  

Företaget har som mål att arbeta särskilt med det sociala ansvaret. Hållbarhetschefen hävdar att 

företaget behöver vara klara och tydliga med företagsvärderingarna för att medarbetarna ska 

känna sig trygga med att företräda verksamheten. Du et al. (2010) hävdar att offentligheten vill 

ha mer lätt åtkomlig information, därmed är både webbplatsen och intranätet företagets främsta 

kanal för kommunikation. Stora företag har etablerade intranät för att enklare kommunicera 

med sin medarbetare. Hållbarhetschefen hävdar att enkätundersökningar som medarbetarna 

genomför på intranätet bidrar till att arbetet med att utveckla företagets sociala ansvar 

underlättas. Företagets intranät används enbart av ledningen och medarbetare. För att 

hållbarhetsinformationen verkligen ska nå ut och användas, behöver företagets webbplats och 

intranät vara tilltalande samt lättfattligt. Enligt intervjuerna med medarbetare bidrar digitala 

kanaler inte till en positiv verkan då vissa intressenter känner att undersökningarna inte kommer 

till någon användning. Det vill säga att medarbetarnas åsikter inte riktigt lyfts upp i den 

omfattning som de skulle önska. Det är oklart om företaget verkligen använder intranät för att 

kunna kommunicera effektivt med medarbetare och studien visar att effektiv kommunikation 

egentligen inte är enkelriktad utan dubbelriktad.  

 

6.4 INTRESSENTERNAS NYTTA  

Studien visar att både anställda och resenärer har nytta av att delta i företagets arbeten för ökad 

hållbarhet. Intervjuerna visar att medarbetarna vill ha en förändring och delta mer aktivt i 

hållbarhetsarbete för att bidra till deras egen utveckling i arbetet. På detta sätt kan medarbetarna 

få ökad respekt, högre löner, bättre arbetsvillkor och förbättrad arbetsmiljö. Enligt Waage et al. 

(2005) handlar social hållbarhet om rättigheter för företagets anställda och för deras 

samarbetspartners. Det är viktigt att företaget och anställda tillsammans kan arbeta för rättvisa 

löner och andra förmåner för att kunna skapa en trygg arbetsmiljö. Detta leder till välbefinnande 

och ökad levnadsstandard för anställda, och dessutom kan detta även motverka sociala 

svårigheter och konflikter i samhället. För resenärerna är det viktigt att resa billigt och att välja 
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tunnelbana före andra färdmedel vilket på långsikt bidrar till mindre miljöstörningar och färre 

bilolyckor. Enligt enkätsvaren är det viktigt för resenärerna att få information i god tid samt att 

informationen ska vara enkel. Resenärerna anser att tillförlitligheten för tågen är betydelsefullt 

då detta bidrar till att fler resenärer åker tunnelbana. Genom att delta i hållbarhetsarbetet kan 

resenärerna arbeta mer med frågor om ökad säkerhet, trygghet och punktlighet. På detta sätt 

kan tunnelbanan bli ett mer attraktivt alternativ. Hållbarhetsredovisningen nämner inte 

intressenternas nytta utan beskriver mer den nytta företaget har av intressenternas deltagande. 

På samma sätt nämner hållbarhetschefen nyttan för företaget med intressenternas deltagande 

men säger ingenting om nyttan som resenärer och medarbetare har av deltagandet.  
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 7. SLUTSATS 

I detta avsnitt finns en återkoppling till syftet och tillvägagångsättet. 

Därefter presenteras studiens slutsatser. Vidare avslutas avsnittet med 

förslag till framtida forskning. 

7.1 SLUTSATS 

Syftet med studien är att beskriva och analysera hur företag sätter upp hållbarhetsmål och hur 

de kommunicerar för att bestämma vad hållbarhet är. Vidare är avsikten att undersöka hur 

intressenterna upplever det som framställs i hållbarhetsredovisningen. För att uppnå syftet och 

bidra till ny kunskap har insamlad empiri analyserats. Intervjuer genomfördes med ansvarige 

för hållbarhetsredovisningen på företaget och med fem medarbetare på MTR Tunnelbana. Vi 

har också genomfört en enkätundersökning med resenärer. Vår utgångspunkt var att 

hållbarhetsredovisning är under utveckling. Företaget har utvecklat sin hållbarhetsredovisning 

men har fortfarande mycket kvar att göra. En utmaning är att hållbarhetsrapporter saknar ett 

generellt system för upprättande (Searcy & Buslovich, 2014; Fagerström & Hartwig, 

2016). GRI börjar bli en allmänt accepterad standard. Enligt Westermark (2013) 

är ansträngningarna omfattande för att hållbarhetsredovisningen ska bli lika högt rangordnat 

som finansiella rapporter.  

 
Hållbarhet är ett svårtolkat begrepp som ger företag möjligheten att redovisa det de själva vill. 

Definitionen av hållbarhet kan växla beroende på vilka intressentgrupper företagen riktar sig 

till. Det handlar om att bestämma den påverkan verksamheten har på hållbarhet genom direkt 

och indirekt kontroll över det egna bolaget. Exempel på mål för social hållbarhet är mångfald 

och kompetensspridning. Enligt Westermark (2013) är en av intressentmodellens fördelar att 

göra företag uppmärksamma på fördelarna med att arbeta tillsammans med olika grupper av 

intressenter vilket skapar relationer. Exempelvis kan viktiga intressenter vara avgörande för att 

verksamheten ska offentliggöra sina bidrag för ökad hållbarhet. Påverkan som medarbetarna 

har är den indirekta effekten på företagens image, rykte och skepnad. Företag kommunicerar 

med sina intressenter dock är inte alla intressenter lika inkluderade i företagets 

hållbarhetsarbete. Detta tyder på att företaget inte arbetar med vissa grupper av intressenter i 

den utsträckning som de borde göra. Hållbarhetsredovisningen är ett verktyg för företag att 

kommunicera med primära intressenter. Redovisningen leder till att företagsintressenter och 

omvärld kan ta del av information om verksamhetens hållbarhetsarbete. Dessutom leder 
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redovisningen till vidareutveckling som kan bidra till framtida utvecklingar och 

förbättringar. Studiens resultat visar att företag kan välja att hantera intressenterna på olika sätt. 

Ett sätt är att en viss målgrupp väljs utifrån hur mycket påverkan de har på företaget och då 

presenteras en redovisning som motsvarar deras intressen. Ett annat sätt är att redovisa hur 

fallföretaget går tillväga för att kommunicera med viktiga intressenter som bidrar till företagets 

fortlevnad. De mest betydelsefulla intressentgrupper för MTR Nordic är medarbetare, 

resenärer, SL och ägare som ofta nämns i hållbarhetsredovisningen och som företaget 

uppmärksammar för att utveckla och förbättra dialogerna med. Vår studie visar att företag kan 

ha svårt att föra dialoger med olika intressenter och att medarbetarna och resenärerna upplever 

att de blir exkluderade från beslut som företaget tar om hållbarhetsarbete. Trots att företaget 

upprepande gånger nämner dessa intressenter i sin hållbarhetsredovisning och talar om hur de 

utför sina dialoger, prioriteras inte intressenternas förväntningar och krav i den utsträckning 

som de själva önska. Det kan vara svårt för företag att tillmötesgå förväntningar och krav som 

intressenterna har och vårt empiriska resultat visar att företaget inte når upp till målen som 

medarbetarna har. Medarbetarna önskar att utveckla det sociala ansvaret och ta del av det arbete 

som företaget nämner i sin hållbarhetsredovisning. Företaget riskerat att minska de anställdas 

engagemang genom att visa ointresse samt genom att inte ge utrymme till medarbetarna att 

engagera sig i hållbarhetsmålen. Eftersom deras intressen kan ändras över tid betyder det att 

det kräver en kontinuitet i kommunikationen. Företaget använder olika digitala kanaler för att 

kommunicera med sina intressenter. Det empiriska resultatet visar att företaget använder 

digitala kanaler för att informera och skapa envägskommunikation som i praktiken inte 

inkluderar anställda och resenärerna i diskussionerna om hållbarhet. Eftersom dessa 

intressenter inte får återkoppling och känner att de inte blir hörda tyder detta på att företaget 

utför envägskommunikation. Detta har anställda och resenärer lagt märke till vilket innebär att 

de blir osäkra på vilken nytta de har av att delta i diskussioner och arbete för hållbarhet. 

Exempelvis nämner medarbetarna att det är meningslöst och att det saknar nytta att försöka 

framföra egna idéer och erfarenheter när representanter för företaget är ointresserade och det 

inte finns kanaler som fungerar. 
 

7.2 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING 

Ett förslag till framtida forskning skulle kunna vara att utföra en liknande studie men att 

inkludera flera intressenter i forskningen. Det skulle kunna vara intressant att se hur de andra 

intressenterna förhåller sig till företagets hållbarhetsredovisning. Därefter skulle man kunna 

jämföra med denna studie för att få en djupare förståelse för hur företaget förhåller sig gentemot 
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intressenter. Ytterligare ett förslag till vidare forskning skulle kunna vara att jämföra företaget 

med en annan spårtrafiksbransch. Eller att undersöka hur företag inom spårtrafikbranschen 

förhåller sig till GRI:s riktlinjer. Detta hade gett en tydligare bild av hur företag arbetar med 

GRI:s riktlinjer.   
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BILAGA 1 

Medarbetarna 

Huvudfrågor: 

1. På MTRs hållbarhetsredovisning kan man läsa om fokusgrupp 3 som handlar om de 

anställda. Anser du som anställd på MTR att du har en hälsosam och säker arbetsplats?  

2. Enligt hållbarhetsredovisningen anser MTR att de arbetar för att främja medarbetarnas 

hälsa och välbefinnande, har du som anställd fått den uppfattningen och varför? 

3. Känner du att du blir lika behandlad som andra anställda? Tycker du att det finns 

diskriminering? 

4. MTR anser att de ser positivt på kompetensspridning och hävdar att de uppmuntrar 

karriärsteg mellan bolagen, hur ser du på detta uttalande? 

 

Följdfrågor: 

1. Vad är din befattning/Tjänst?   

2. Vad ingår i dina arbetsuppgifter?   

3. Hur länge har du arbetat på MTR?   

4. På vilket sätt arbetar MTR för att ständigt kunna möta de krav du som medarbetare har? 

5. Hur ser det löpande förbättringsarbetet ut inom företaget med syfte att förbättra 

omständigheterna för dig som anställd? 

6. På MTRs hållbarhetsredovisning kan man läsa om fokusgrupp 3 som handlar om de 

anställda. Anser du som anställd på MTR att du har en hälsosam och säker arbetsplats?  

7. Om nej, har du förslag på förändringar som företaget kan åtgärda för att skapa en 

hälsosam och säker arbetsplats? 

8. Om ja, på vilket sätt är MTR hälsosam och säker arbetsplats? 

9. MTR talar mycket om att de informerar medarbetarna om arbetsmiljöpolicy, anser du 

att företaget är bra på att förmedla information angående arbetsmiljön? 

10.  Känner du att du blir lika behandlad som andra anställda? Tycker du att det finns 

diskriminering? 

11. Hållbarhetsredovisningen behandlar områden om likabehandling, hur tycker du att 

företaget arbetar med likabehandlingspolicy (policy om att motverka kränkande 

särbehandling)?  

12.  Enligt din åsikt, hur ser företagets ledning på mångfald?  
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13. Kan du berätta om en händelse där du blivit personligt berörd kopplad till mångfald, 

positiv eller negativ?  

14. Om du skulle få sätta företaget på en mångfaldsskala, 1-ej mångfald till 10 – mycket 

mångfald. Var skulle din arbetsgivare hamna? Motivering.  

15. Enligt hållbarhetsredovisningen anser MTR att de arbetar för att främja medarbetarnas 

hälsa och välbefinnande, har du som anställd fått den uppfattningen och varför? 

16. Känner du att du kan föra en dialog med din chef om några problem uppstår?  

17. Hållbarhetsredovisningen säger att företaget genomför en dialog kring medarbetarens 

prestation och karriär önskemål och upprättar en individuell utvecklingsplan. Hur ser 

du på dessa utvecklingssamtal? Anser du att dessa samtal är givande? Vad kan 

förbättras? 

18. MTR anser att de ser positivt på kompetensspridning och hävdar att de uppmuntrar 

karriärsteg mellan bolagen, hur ser du på detta uttalande? 

19. Som medarbetare har ni samtal med era chefer angående arbetsmiljö och hälsa. Har ni 

fått erbjudanden exempelvis om att företaget erbjuder träningskort, massage och 

kostrådgivning? På vilket sätt har du fått informationen? 
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BILAGA 2 
Intervjufrågor till hållbarhetschefen 

1. Kan du berätta lite om din roll?  

2. Varför upprättar ni en hållbarhetsredovisning? Vad är motiven? 

3. Vad betyder CSR/hållbarhet för er?  

4. Hur arbetar MTR aktivt med CSR/hållbarhets frågor?  

5. Hur länge har ni arbetat med CSR/hållbarhets frågor och hur framställdes iden om att 

skapa en hållbarhetsredovisning? 

6. Hur många är ni som arbetar med att upprätta hållbarhetsredovisning och hur ser arbetet 

ut för att skapa den?  

7. Har ni några speciella fokusområden som ni arbetar extra med?  

8. Vad är det svåraste med att arbeta med hållbarhetredovisning?  

9. Finns det någon typ av samarbete mellan andra organisationer om hållbarhetsfrågor? 

10. Vilka är företagets intressenter och hur värdesätter ni de? 

11. På vilket sätt får ni information om era intressenters intressen? Genomför ni en 

intressentundersökning, om ja, hur då? 

12. På vilket sätt arbetar ni med intressenternas krav och förväntningar? 

13. Har ni primära och sekundära intressenter? (Primära är intressenter ni blir påverkade av 

och som ni påverkar och sekundära är de som ni påverkar men som inte påverkar er.) 

14. Enligt hållbarhetsredovisningen är personalen på företaget viktiga intressenter, på vilket 

sätt arbetar ni för att kunna skapa en trygg, säker och hälsosam arbetsmiljö? 

15. På vilket sätt får ni fram information och därefter statistik på medarbetarnas nöjdhet?  

16. Hur ser ni eller ledningen på mångfald? 

17. På vilket sätt arbetar ni för att uppnå resenärers krav? Hur får ni fram statistik angående 

deras nöjdhet?  

18. Vad är syftet med er hållbarhetsredovisning utifrån den ekonomiska aspekten? 

19. Hur arbetar ni med era nyckeltal? Hur kom ni fram till era nyckeltal och hur får ni fram 

siffrorna? 

20. Varför arbetar ni med frågor som berör den sociala aspekten? 

21. Ni arbetar mycket med frågor som berör miljön, vad är anledningen till det? 

22. Arbetar ni med miljöinriktade aktiviteter?   

23. De flesta resenärer tycker att det är säkert att resa med tunnelbanan på dagen men 

mindre säkert under kvällstid. Ni hävdar att ni vill ändra på detta och att ni arbetar 
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preventivt för att förhindra brott och för att öka säkerheten för resenärer. Hur arbetar ni 

med detta?  
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BILAGA 3 
 

Frågeformulär till utvärderande intressentundersökning  

Hållbarhetsredovisning 2009  

 

1. Önskar du vara anonym?  

JA   NEJ   Namn: 

_____________________________________________________________________ 

 

 

2. Hur ofta reser du med tunnelbanan? 

Mycket sällan             1             2             3             4             Alltid 

 

3. Varför reser du med tunnelbanan? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

4. Har ni någon gång tagit del av MTR Nordics hållbarhetsarbete? 

JA  NEJ 

 

5. Med hållbar utveckling menas det att arbeta med ekonomisk -, miljömässig - och 

social påverkan som företaget har på samhället. Anser du att det är viktigt att MTR 

arbetar med hållbar utveckling? 

Ej viktigt             1              2             3              4              Mycket viktigt 

 

6. MTR har i deras hållbarhetsredovisning angett att trygghet och säkerhet är en viktig 

faktor i deras rapport. Känner du dig trygg och säker när du reser med MTR? Dagtid 

och kvällstid? 

Inte trygg             1              2              3              4              Mycket trygg 

 

6a. Varför? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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7. Hur ofta brukar problem uppstå med tågen?  

Mycket sällan             1              2              3              4              Mycket ofta 

 

8. MTR hävdar att de vill underlätta resan för resenärer genom att göra den så smidig 

som möjligt. Anser du att MTR säkerställer information som är tillförlitlig och 

lättillgänglig? 

Inte alls             1              2              3              4              Mycket väl 

 

9. En ren, fräsch och fungerande miljö är viktigt för företaget. MTR ansvarar för 

städning av alla fordon (tunnelbana, pendeltåg och MTR Express), depåer och stationer. 

Är du som resenär nöjd med stationernas utseende likaså tågens? Hur anser du att 

renligheten är på samtliga? 

Inte nöjd              1              2              3              4              Väldigt nöjd 

 

10. Enligt hållbarhetsredovisningen arbetar företaget flitigt med tillgänglighet och 

smidighet. Anser du som resenär att MTR arbetar för att vara tillgängliga och smidiga 

för alla resenärer? (unga, gamla, handikapp etc.) 
Inte alls             1              2              3              4              Mycket väl 

 

 

 

 

 

 

 

 


