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Sammanfattning 

Denna rapport syftar till att ur ett intressentperspektiv få en ökad förståelse för 

hållbarhetsredovisningens användning i praktiken. Därav åsyftar rapporten även till att 

undersöka huruvida informationen i hållbarhetsrapporter enligt regelverk inkluderar den 

information som kommuner efterfrågar vid val av leverantör. Detta med förhoppningen om att 

få en bättre insikt i varför användningen av hållbarhetsrapporter ser ut som den gör vid 

leverantörsbedömningar samt hur användningen skulle kunna tänkas te sig. Rapporten består 

av en egenkomponerad referensram som utgörs av internationella regelverk i form av GRI, 

nationella regelverk och begrepp som information gap samt information under- och overload. 

Genomförandet har skett med hjälp av kvalitativ metod och det empiriska materialet har samlats 

in genom kvalitativa intervjuer. Det empiriska materialet behandlar hur kommuners användning 

av leverantörers hållbarhetsrapporter vid upphandling ser ut samt hur kommuners 

informationsbehov stämmer överens med informationen i hållbarhetsrapporter enligt regelverk. 

Detta sätts sedan i relation till referensramen i analysen vilket möjliggjorde slutsatser som att 

beklagan angående bristfällig användning av hållbarhetsrapporter är berättigad. Detta då 

kommuner inte använder leverantörers hållbarhetsrapporter vid leverantörsbedömning. Även 

en slutsats kan dras gällande att det i många fall råder en bristfällig överensstämmelse mellan 

informationen i leverantörers hållbarhetsrapporter och kommuners informationsbehov. Något 

som kan klassificeras som ett information gap. 
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Abstract 

The aim of this report, through a stakeholder perspective, is to gain a deeper understanding of 

the usage of sustainability reports in practice. Therefore, a further aim of this report is to explore 

whether the information, in sustainability reports according to regulations, really include what 

municipalities demand when selecting suppliers. Through this, the report will aim to create a 

better insight as to why the usage of sustainability reports among municipalities is built the way 

it is, and how it could work. This report contains a self-made framework of references 

consisting of international regulations named GRI, national regulations and the concept 

information gap along with information under- and overload. The method used in this report is 

qualitative, as are the interviews’. The empirical evidence considers municipalities usage of 

supplier’s sustainability reports, to procure and discover how the information – in sustainability 

reports according to regulations – agrees with municipalities information demands. This is later 

related to the framework of references in the analysis which leads us to the conclusion that 

identified concern that sustainability reports are not used is justified. This because of 

municipalities do not use supplier’s sustainability reports when procuring and selecting 

suppliers. Furthermore, it can also be concluded that very often the information in sustainability 

reports do not comply to what information municipalities demand which can be identified as an 

information gap. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Planeten som vi lever på har gjort människans fantastiska utveckling möjlig. Vi är ytterst 

beroende av denna planet, men likaså är den beroende av oss. Varje handling som människan 

utför har en inverkan på planeten och idag använder vi oss av så stora mängder resurser att vi 

förstör den plats som ligger till grund för vår överlevnad. I och med detta står vi idag inför 

enorma prövningar (World Wide Fund for Nature [WWF], 2016). Att skydda miljön och ta 

socialt ansvar samtidigt som samhället ska prestera ekonomiskt är kanske det största åtagande 

som mänskligheten någonsin kommer att stå inför (Dima, Popa & Farcane, 2015).  

1.1.1 Hållbar utveckling 

I en värld med ändliga resurser har konceptet hållbarhet kommit att få allt större intresse och 

stöd det senaste decenniet (Dima et al., 2015). Begreppet hållbar utveckling introducerades 

redan i början av 1980-talet men fick sitt stora genombrott år 1987. Detta genom en rapport av 

Världskommissionen för miljö och utveckling med titeln ”Vår gemensamma framtid” 

(Andrews & Granath, 2016), även kallad ”Bruntlandrapporten”. Rapporten belyste att den 

ekonomiska utvecklingen och tillväxten måste ske på miljöns villkor (Andrews & Granath, 

2016) och definierade begreppet hållbar utveckling som en utveckling som tillfredsställer 

dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina 

behov (World Commission on Environment an Development, 1987). Många pratar därför om 

hållbar utveckling som en process av den ekonomiska utvecklingen där man inte använder upp 

alla naturresurser eller skapar negativa miljökonsekvenser i sådan grad att planeten inte kan 

upprätthållas (Robinson, 2002).  

1.1.2 Hållbarhetsredovisning 

Företag lämnar alltför ofta ett avtryck som påverkar planeten och människan, både socialt, 

ekonomiskt och miljömässigt (Amran & Keat Ooi, 2014). Att redovisa dessa ekonomiska, 

I detta kapitel ges en bakgrund till hållbarhetsredovisningens framväxt samt en kort beskrivning 

gällande tillhörande regelverk. Kapitlet innefattar även en problemdiskussion, syfte, målgrupp och 

gjorda avgränsningar samt en disposition över rapporten. 
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sociala och miljömässiga aspekter av ett företags verksamhet (Frostenson, Helin & Sandström, 

2012) samt att ta ansvar för dessa är grunden i hållbarhetsredovisning. Hållbarhetsredovisning 

syftar till att presentera en transparent och tydlig bild av ett företag (Futerra Sustainability 

Communications et al., 2011) och kan utgöra en grund för att öppna en dialog mellan företag 

som rapporterar och intressenter. Hållbarhetsrapporterna kan även bistå intressenter med att 

avgöra om de vill arbeta med företag eller inte och vid avgörandet gällande vilka produkter som 

ska konsumeras, vilka partnerskap och investeringsbeslut som är lämpliga med mera (KPMG 

& SustainAbility, 2008). 

Som en konsekvens av trycket från användare gällande finansiell och icke-finansiell 

information så har konceptet hållbarhetsredovisning brett ut sig (Dima et al., 2015). I allt större 

utsträckning har även företag själva börjat erkänna nödvändigheten av att rapportera om 

hållbarhet. Därmed har både medvetenheten och redovisningens praxis förbättrats drastiskt 

under det senaste decenniet (Amran & Keat Ooi, 2014). Med tiden har även tankesättet om att 

redovisningen kring hållbarhet inte var relevant nog att inkluderas i de årliga finansiella 

rapporterna kommit att förändras (Klynveld Peat Marwick Gördeler [KPMG], 2017). Numera 

är upplysningarna om företags miljömässiga och sociala påverkan samt företags påverkan på 

hållbar utveckling välstrukturerad (Amran & Keat Ooi, 2014) och enligt en undersökning av 

KPMG (2017) inkluderar idag 250 av världens största företag åtminstone någon form av sådan 

information i sina årliga rapporter. Hållbarhetsredovisning ses därmed som allt mer nödvändig 

och börjar integreras i den vanliga årsrapporteringscykeln (Futerra Sustainability 

Communications; KPMG; SustainAbility, 2011).  

1.1.3 Regelverk och standarder 

För att uppnå målet om en global hållbar ekonomi så finns det organisationer som spenderar 

mycket tid och resurser på att adressera problematiken som är relaterad till företags 

upplysningar angående detta (Dima et al., 2015). Redovisningen kring hållbarhet är dock inte 

lika komplett som den traditionella redovisningen då det i vissa fall inte finns några fastställda 

normer eller kriterier för vad som ska redovisas (Sveriges Finansanalytikers Förening [SFF], 

2007). Det finns dock ett ramverk som kan ses som mer allmängiltigt än andra och det är 

ramverket som utfärdas av Global Reporting Initiative, även förkortat GRI (KPMG, 2017). 
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1.1.3.1 Internationella standarder 

Trots att det som ovan nämnts finns ett flertal olika organisationer som är intresserade av att 

implementera sina standarder, riktlinjer och ramverk gällande företags redovisning om hållbar 

utveckling (Dima et al., 2015) så har GRI kommit att bli den organisation vars ramverk med 

samma namn blivit det mest etablerade inom hållbarhetsredovisning (Föreningen Auktoriserade 

Revisorer [FAR], u.å.). År 2000 lanserade de sin första version av riktlinjer och i oktober 2016 

gav GRI ut de första globala standarderna för hållbarhetsredovisning (Global Reporting 

Initiative [GRI], 2017). GRI försöker erbjuda ett konsekvent och strukturerat ramverk som 

företag kan följa för att försäkra mät- och jämförbarhet (Futerra Sustainability Communications 

et al., 2011).  

1.1.3.2 Svensk reglering  

Om företag i Sverige redovisar efter GRI:s standarder så måste de även säkerställa att 

upplysningskraven som ingår i Sveriges årsredovisningslag beaktas och efterlevs. GRI är 

således endast riktlinjer och rekommendationer och uppfyller därmed inte automatiskt det 

svenska lagkravet (FAR, u.å.). Den svenska årsredovisningslagen, ofta förkortat ÅRL, är dock 

inget bindande regelverk vad gäller upprättande av en hållbarhetsrapport utan en följ eller 

förklara-lagstiftning. Detta innebär att upplysningskraven kan ersättas genom att förklara varför 

de inte har redovisats (FAR, u.å.). 

1.2 Problemdiskussion 

Det finns flera perspektiv på allting, när det kommer till hållbarhetsredovisning så handlar det 

å ena sidan om företagen som framställer dem och å andra sidan om intressenterna som ska läsa 

dem (Futerra Sustainability Communications et al., 2011). I och med den ökade medvetenheten 

hos intressenterna, angående hållbar utveckling och deras rättigheter, så har trycket på företagen 

ökat och likaså intressenternas efterfrågan på information gällande miljö-, social och ekonomisk 

påverkan (Amran & Keat Ooi, 2014). Detta tryck och begäran av information är en av de största 

drivkrafterna till att många företag idag hållbarhetsredovisar (Buslovich & Searcy, 2014) och 

redovisningen kommer endast att vara av värde om företag tydligt kan identifiera och 

tillfredsställa dessa behov (Futerra Sustainability Communications et al., 2011). Att tillmötesgå 

intressenternas efterfrågan och förväntningar är dock en utmaning för många företag (Amran 
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& Keat Ooi, 2014) och intressenternas förväntningar kan många gånger skilja sig från företags 

verkliga investeringar i hållbarhet (Bradford, Earp, Showalter & Williams, 2017). 

Det råder även skillnader mellan forskningen kring hållbarhetsredovisning och forskningen 

kring dess faktiska användning. Enligt Buslovich och Searcy (2014) är forskningen gällande 

hållbarhetsredovisning omfattande, exempelvis har ett flertal studier undersökt anledningarna 

till varför företag hållbarhetsredovisar. Relativt lite forskning har dock lagts på själva 

användandet av hållbarhetsrapporter och denna typ av forskning är fortfarande i förstadiet enligt 

Buslovich och Searcy (2014). Detta trots att det är grundläggande att ha kännedom om att 

redovisningen faktiskt gör någon skillnad. Det vill säga om intressenterna till exempel använder 

sig av rapporten för att grunda sina beslut och handlingar på dess innehåll (KPMG & 

SustainAbility, 2008). Buslovich och Searcy (2014) undersökning visade på att företag var 

bekymrade över att ingen läser deras rapporter och faktum är att det inte är någon hemlighet att 

företag klagar på att deras hållbarhetsrapporter inte läses eller används (Futerra Sustainability 

Communications et al., 2011). Intressenterna är, trots en uppmuntran om att företag ska 

framställa hållbarhetsrapporter, inte så angelägna om att läsa den framställda informationen 

(Bradford et al., 2017). 

I Sverige finns det dock en lag som menar att upphandlande myndigheter bör ta i beaktning 

både miljöhänsyn samt social och arbetsrättslig hänsyn (SFS 2016:1145), således sådan 

information som delvis återfinns i hållbarhetsrapporter. Lagen benämns som Lagen om 

offentlig upphandling, även förkortat LOU, och åsyftar med upphandling till de handlingar som 

utförs i syfte att till exempel anskaffa varor och tjänster (SFS 2016:1145). Med upphandlande 

myndigheter menas statliga myndigheter, kommuner och landsting (Konkurrensverket, 2011). 

Fortsättningsvis menar svensk lagstiftning att det enbart är företag som klassificeras som större 

som måste hållbarhetsredovisa (FAR, u.å.). Det är även dessa stora företag som oftare har 

möjlighet att kunna lägga energi och kraft på att lämna anbud vid offentlig upphandling samt 

kunna erbjuda de stora volymer som efterfrågas (Upphandlingsmyndigheten, 2018). 

Enligt en undersökning av Bradford et al (2017) fanns det dock skillnader mellan vad företag 

redovisar i sina hållbarhetsrapporter och vad intressenterna vid användandet faktiskt efterfrågar. 

Hållbarhetsrapporter upprättade i enlighet med GRI visade sig inte tillfredsställa det 

huvudsakliga intresset hos intressenterna, speciellt inte hos den generella konsumenten 

(Bradford et al., 2017). Detta då det framgick att GRI:s riktlinjer inte överensstämde med 
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kundernas uppfattning om hållbarhetsarbete. Bradford et al (2017) menar fortsättningsvis att 

det var tydligt att företag ansåg konsumenterna som viktiga intressenter när det kom till 

upprättandet av hållbarhetsrapporter. Det fanns dock inga klara indikationer på att de var av 

prioritet. Vid en granskning av GRI:s riktlinjers framväxt såg man istället att de grundar sig på 

att möta behoven hos ett mycket bredare spann av intressenter till verksamheten. Något som 

resulterat i att det råder ett glapp mellan vad företag redovisar och vad intressenter, speciellt i 

egenskap av kund, efterfrågar (Bradford et al., 2017). Ett glapp som i enlighet med Coy, Davet 

och Hooks (2002) kan ses som ett information gap vilket uppstår när det råder skillnader mellan 

vad intressenter förväntar sig och vilka upplysningar som företag faktiskt förser intressenterna 

med. 

Givet ovan resonemang anser vi att hållbarhetsredovisning är en respons på intressenternas 

efterfrågan och att det därmed är av intresse att studera denna typ av redovisning ur ett 

intressentperspektiv. Just intressenternas användning av hållbarhetsrapporter verkar ha fått 

relativt lite uppmärksamhet trots att många företag ställer sig bekymrade i denna fråga. I och 

med detta tycker vi att intressenternas användning av hållbarhetsrapporter är ett område som 

förtjänar mer belysning. Svenska kommuner, i egenskap av kund, torde potentiellt vara en grupp 

av intressenter som använder sig av hållbarhetsrapporter vid leverantörsbedömningar. Dels på 

grund av LOU men även på grund av att deras leverantörer är av ett större slag och med större 

sannolikhet hållbarhetsredovisar. Vi tror därmed att det hade varit intressant att undersöka hur 

kommuners användning av leverantörers hållbarhetsrapporter ser ut vid val av leverantör.  

Diskussionen ovan ger oss även tankar om att det hade varit givande att undersöka huruvida 

informationen i leverantörers hållbarhetsrapporter enligt regelverk matchar med kommuners 

informationsbehov vid leverantörsbedömningar. Något som möjliggör en diskussion gällande 

om det råder ett information gap eller inte. Genom detta önskar vi få en förståelse för varför 

användningen av hållbarhetsrapporter bland kommuner ser ut som den gör samt en insikt i om 

användningen skulle kunna tänka te sig annorlunda än vad den gör i praktiken idag. I och med 

denna problemdiskussion har vi kommit fram till följande frågeställning: 

Hur används leverantörers hållbarhetsrapporter av kommuner vid val av leverantör? 

& 
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Hur matchar informationen i leverantörers hållbarhetsrapporter enligt regelverk med 

kommuners informationsbehov vid leverantörsbedömningar vid upphandling?  

1.3 Syfte 

Syftet med denna rapport är att ur ett intressentperspektiv beskriva och få en ökad förståelse för 

hållbarhetsrapporters användning i praktiken. Detta genom att undersöka hur användningen av 

hållbarhetsrapporter ser ut bland kommuner samt om informationen i hållbarhetsrapporter 

enligt regelverk inkluderar den information som kommuner efterfrågar vid val av leverantör. 

Rapporten åsyftar med hjälp av detta till att få en bättre insikt i varför användningen av 

hållbarhetsrapporter ser ut som den gör samt hur användningen skulle kunna tänkas te sig. 

1.4 Målgrupp 

Trots en ökad medvetenhet gällande ansvar gentemot intressenterna så finns det ett signifikant 

behov av att demonstrera nyttan för företag gällande hållbarhetsredovisning (Dima et al., 2015). 

I och med detta kommer rapporten att främst rikta sig till företag.  

1.5 Avgränsningar 

Rapporten avgränsas genom att enbart utgå från svenska kommuner. Detta med tanken om att 

dessa respondenter skulle kunna förse undersökningen med intressant data i och med att de med 

större sannolikhet använder sig av hållbarhetsrapporter samt har större företag som leverantörer 

som på grund av sin storlek torde hållbarhetsredovisa.   
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I detta kapitel ges en bakgrund till hållbarhetsredovisningens framväxt 

samt en kort beskrivning gällande tillhörande regelverk. Kapitlet 

innefattar även en problemdiskussion, syfte, målgrupp och gjorda 

avgränsningar samt en disposition över rapporten.  

 
Referensramen utgörs av tidigare forskning angående användningen 

av hållbarhetsrapporter, regelverk och en redogörelse för information 

gap samt information over- och underload. Avslutningsvis ges en 

beskrivning kring hur teorierna kommer att användas i analysen.  

 

Kapitlet kommer bland annat att beskriva varför studien baseras på 

kvalitativ metod samt varför datainsamlingen skett genom kvalitativa 

intervjuer med kommuner. Utöver detta redogörs även begreppet 

trovärdighet, forskningsetik samt kritik gentemot vald metod. 

 

I empirikapitlet presenteras bland annat respondenterna i korta drag 

och deras syn på kommunernas användning av hållbarhetsrapporter. 

Kapitlet innefattar även respondenternas skildring av deras 

informationsbehov vid upphandling och val av leverantör.  

Analysen inleds med en kort sammanställning gällande vad som kan 

konkluderas utefter empirin. Sedan följer en diskussion som kopplar 

samman empirin med referensramen. Bland annat kopplas empirin till 

begreppet information gap samt information over- och underload.  

Slutsatsen baseras på analysen och innefattar de mest väsentliga 

upptäckterna som framkommit genom studien, exempelvis att 

hållbarhetsrapporter inte används. Kapitlet avslutas med praktiska 

rekommendationer och förslag till vidare studier.  

1.6 Disposition 
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2. Referensram 

2.1 Användningen av hållbarhetsrapporter 

Ett område inom hållbarhetsredovisning som är i behov av extra uppmärksamhet är frågor som 

berör själva användandet av hållbarhetsrapporterna (Buslovich & Searcy, 2014). Exempelvis 

har tillhandahållandet, exklusiviteten och framträdandet av information angående hållbarhet på 

internet under de senaste åren ökat. Detta medan kännedomen, gällande informationens 

användning och om vem som använder sig av informationen i jämförelse är väldigt liten (Lymer 

& Rowbottom, 2009). Bradford et al (2017) tillsammans med Lymer och Rowbottom (2009) 

menar att det saknas en angelägenhet bland intressenter att använda informationen gällande 

hållbarhet som förses av företag. Detta trots en uppmuntran och en efterfrågan på information 

kring hållbarhet. Buslovich och Searcy (2014) har dock funnit ett antal identifierade 

anledningar till att hållbarhetsrapporter används. Bland annat används rapporterna av externa 

intressenter för att förstå företags hållbarhetsproblematik, som underlag till benchmarking, för 

att lära sig hur företag presterar och tar ansvar samt för att samla information. 

Buslovich och Searcy (2014) fann också att hållbarhetsrapporter används internt inom företag. 

Även Lymer och Rowbottom (2009) menar att hållbarhetsupplysningar som ges på internet 

främst används internt, således av företaget som själv upprättat hållbarhetsrapporten. Den 

interna användningen kan enligt Buslovich och Searcy (2014) delas in i tre breda kategorier; 

anställdas medvetenhet och engagemang, internt referensverktyg och annat användande. Att 

förse anställda med information och därigenom öka deras medvetenhet och engagemang är den 

största interna användningen av hållbarhetsrapporter. Lymer och Rowbottom (2009) menar 

även dem på att den interna användningen bygger på att informera människorna inom företaget. 

De anställda använder sig i sin tur av informationen för att både bedöma arbetsgivare och för 

att bättre kunna representera företag vid kommunikation med externa parter. När det kommer 

till hållbarhetsrapporter som ett referensverktyg menar Buslovich och Searcy (2014) att 

rapporterna internt används som stöd vid förhandlingar med externa parter. Vidare också att 

Referensramen utgörs av tidigare forskning angående användningen av hållbarhetsrapporter, regelverk 

och en redogörelse för information gap samt information over- och underload. Avslutningsvis ges en 

beskrivning kring hur teorierna kommer att användas i analysen. 
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rapporterna är ett utmärkt underlag för att demonstrera aktiviteter inom hållbarhet och 

framgångar. Annat internt användande av hållbarhetsrapporter är bland annat att öka 

legitimiteten bland både interna och externa intressenter (Buslovich & Searcy, 2014). 

Hållbarhetsrapporter används således i viss utsträckning, och då främst internt inom företaget 

som själv upprättat hållbarhetsrapporten. Lymer och Rowbottom (2009) framför dock att 

externa parter såsom analytiker och investerare anser att upplysningarna som ges är av dålig 

kvalité och i enlighet med Buslovich och Searcy (2014) finns det ett behov av att förbättra 

användandet. Buslovich och Searcy (2014) menar vidare på att det finns en önskan om att 

användningen av hållbarhetsrapporter både ska ökas och breddas i framtiden. Potentiella 

användningsområden för hållbarhetsrapporter skulle bland annat kunna vara att bättre kunna 

hitta information samt att använda informationen i rapporterna för att underlätta benchmarking. 

Hållbarhetsrapporterna kan även användas för öka engagemanget för hållbarhet, underlätta 

utvärdering och för att få en mer precis plan över företags mål (Buslovich & Searcy, 2014). 

2.2 Regelverk och standarder 

2.2.1 ÅRL:s upplysningskrav 

Sedan en tid tillbaka har det i Sverige funnits ett allmänt upplysningskrav gällande icke-

finansiell information i årsredovisningens förvaltningsberättelse. Detta upplysningskrav har 

gällt i den mån upplysningarna behövs för att förstå ett företags utveckling, resultat och 

ställning (Pricewaterhousecoopers [(PWC], 2016). Med grund i en förändring i EU:s 

redovisningsdirektiv (FAR u.å.) beslutade den svenska riksdagen om en ändring i 

Årsredovisningslagen, ÅRL. En ändring som innebar att företag som uppfyller specifika 

storlekskriterier från och med räkenskapsåret som börjar efter den 31 december 2016 ska 

hållbarhetsredovisa (PWC, 2016). Därmed kommer de tidigare hållbarhetsupplysningskraven 

att kvarstå i den mån de behövs för förståelsen för ett företags utveckling, resultat och ställning. 

Kraven kompletteras dock numera med ett nytt krav om ytterligare information i en så kallad 

hållbarhetsrapport (PWC, 2016). 

De svenska upplysningskraven innefattar tre perspektiv; det allmänna perspektivet, 

miljöperspektivet och ett perspektiv som lägger fokus vid icke-finansiella förhållanden (SFF, 

2007). Det allmänna perspektivet behandlas i ÅRL 6 kap 1§ 2st och handlar om att upplysningar 

ska ges gällande förhållanden som är viktiga för att kunna möjliggöra en bedömning av företags 
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resultat, ställning och verksamhet. Det andra perspektivet, miljöperspektivet, tas upp i ÅRL 6 

kap 1§ 4st andra meningen och har fokus på upplysningar kring hur miljön påverkas av 

miljöfarlig verksamhet. Det sista perspektivet, som lägger vikt på icke-finansiella förhållanden, 

handlar till stora delar om upplysningar som ska synliggöra sociala och miljörelaterade aspekter 

av företags verksamhet. Detta tredje perspektiv behandlas i ÅRL 6 kap 1§ 4st första mening 

(SFF, 2007). 

Utöver dessa upplysningskrav gällande hållbarhet i förvaltningsberättelsen så inkluderar 

numera ÅRL, som tidigare nämnts, även ett nytt krav (PWC, 2016). Detta behandlas bland 

annat i ÅRL 6 kap 10§ och innebär att det inte är tillräckligt med upplysningskraven i 

förvaltningsberättelsen (SFS 1995:1554). Något som gäller för företag som uppfyller mer än 

ett av följande storlekskriterium under de senaste två räkenskapsåren (FAR, u.å.): 

 medelantalet anställda ska ha uppgått till mer än 250 

 företagets balansomslutning ska ha uppgått till mer än 175 miljoner kronor 

 företagets nettoomsättning ska ha uppgått till mer än 350 miljoner kronor  

För dessa större företag ställs det krav på att de utöver upplysningskraven ska inkludera en så 

kallad hållbarhetsrapport i sin förvaltningsberättelse. I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ kan 

hållbarhetsrapporten även lämnas som en fristående handling om så önskas (SFS 1995:1554). 

Oberoende om rapporten är skild från förvaltningsberättelsen eller inte så är 

hållbarhetsrapporten, enligt den nya regleringen, en rapport som omfattar information gällande 

hållbarhet som är nödvändig för att få förståelse. Förståelse för ett företags utveckling, resultat 

och ställning samt konsekvenserna av verksamheten. Informationen ska innefatta upplysningar 

som rör frågor om miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och 

motverkande av korruption (FAR u.å.) och detta berörs i ÅRL 6 kap 12§ (SFS 1995:1554). Här 

behandlas även minimikraven på hur omfattande en hållbarhetsrapport måste vara och dessa 

går under benämningen skall-kraven. Kraven är sammanställda i sex olika punkter där var och 

en behandlar olika områden som en hållbarhetsapport måste innehålla (FAR, u.å.). De sex 

punkterna är följande: 

 (1) företagets affärsmodell, 

 (2) den policy som företaget tillämpar i frågorna, inklusive de granskningsförfaranden 

som har genomförts, 
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 (3) resultatet av policyn,  

 (4) de väsentliga risker som rör frågorna och är kopplade till företagets verksamhet 

inklusive, när det är relevant, företagets affärsförbindelser, produkter eller tjänster som 

sannolikt får negativa konsekvenser,  

 (5) hur företaget hanterar riskerna , och 

 (6) centrala resultatindikatorer som är relevanta för verksamheten (SFS 1995:1554) 

Punkt ett gällande affärsmodellen åsyftar till kravet om att affärsmodellen måste beskrivas samt 

hur modellen tar hänsyn till hållbarhet. Något som innebär en redogörelse över den påverkan 

som uppstår i och med affärsverksamheten när det kommer till hållbarhet. De två 

nästkommande punkterna handlar bland annat om att företag ska redovisa hur arbetet kring 

hållbarhet styrs med hjälp av till exempel policys och mål. Företag ska också förklara riskerna 

i verksamhetens mest väsentliga hållbarhetsfrågor med avseende på affärsförbindelser, 

produkter eller tjänster samt en förklaring kring hur dessa risker hanteras. Detta i enlighet med 

punkt fyra och fem. Avslutningsvis ska resultatindikatorer för de mest väsentliga 

hållbarhetsfrågorna redogöras i enlighet med sjätte och sista punkten i skall-kraven (PWC, 

2016). 

Exakt vad upplysningarna ovan ska inkludera är inte klart definierat i lagrummet utan här måste 

en bedömning göras av varje företag angående vad som är väsentligt att redovisa. Om något av 

områdena bedöms som icke väsentligt ska en förklaringsgrund till detta redovisas (FAR u.å.). 

När det kommer till huruvida kraven är uppfyllda eller inte beror det inte på rapportens 

omfattning utan det kan vara fullt tillräckligt med ett kortfattat dokument för att kraven ska 

anses vara uppfyllda (FAR, u.å.). Kortfattad information kan därmed vara tillräckligt, bara 

företag lämnar upplysningar om de mest väsentliga frågorna då det är vad som förväntas av 

dem (PWC, 2016). 

För att få hjälp gällande vad som är väsentligt kan företag som tidigare nämnts ta hjälp av texter 

kring lagarbetet. I förarbetena framgår det till exempel att upplysningar angående miljö 

förväntas innefatta aktuella och förutsägbara konsekvenser av verksamheten på miljön samt på 

hälsa och säkerhet (Svenskt näringsliv, 2016). Exempel på upplysningar gällande detta är 

användning av energi och vatten, samt växthusgasutsläpp och andra föroreningar (PWC, 2016). 

Förarbetena lämnar även förslag på vad uppgifterna kan förväntas innehålla information om när 

det kommer till sociala förhållanden och personal (Svenskt näringsliv, 2016), till exempel 
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jämställdhet, arbetsvillkor, hälsa och säkerhet (PWC, 2016). Detta är dock enbart exempel på 

information som upplysningarna kan avse, i slutändan är det upp till företag själva att påvisa 

vilka frågor som är väsentliga och varför (PWC, 2016). 

2.3 GRI:s upplysningskrav 

Den ovannämnda ÅRL är inte så utförlig och konkret utan företag uppmuntras enligt EU-

direktiv till att använda etablerade ramverk för hållbarhetsrapportering, till exempel riktlinjerna 

från Global Reporting Initiative, GRI (PWC, 2016). GRI:s funktion handlar om att uppfylla 

fyra fokusområden. Det första området handlar om att GRI ska skapa standarder och vägledning 

för konsekvent hållbarhetsredovisning och på så vis främja hållbar utveckling. Det andra 

området har som fokus att harmonisera hållbarhetslandskapet genom GRI ska utgöra ett 

centrum för hållbarhetsramar och initiativ, samt samarbeta med de som går efter GRI:s vision 

och uppdrag. Det tredje fokusområdet handlar om att ge ut skicklig och effektiv information 

om hållbarhetsredovisning. Det fjärde fokusområdet lägger vikt på att förbättra prestation 

genom att driva den effektiva användningen av hållbarhetsinformation (GRI, u.å.). 

GRI:s standarder ger bland annat stöd i hur väsentliga hållbarhetsfrågor kan identifieras samt 

förslag på hållbarhetsaspekter och resultatindikationer som potentiellt kan vara av relevans 

(PWC, 2016). De är uppbyggda som en uppsättning sammanhängande punkter som främst har 

utvecklats för att användas tillsammans och för att på så vis kunna hjälpa företag att utarbeta en 

hållbarhetsrapport (GRI, 2016). Uppsättningen kan delas in i olika huvudområden; ekonomi, 

miljö och socialt. Dessa områden behandlar i sin tur olika punkter inom respektive område och 

för varje punkt finns det både krav, rekommendationer och vägledning. För att ett företag ska 

kunna säga att deras hållbarhetsrapport är i enlighet med GRI:s standarder så måste alla krav 

vara uppfyllda. Kraven är således obligatoriska instruktioner medan rekommendationerna 

enbart är uppmuntringar och därmed inget måste (GRI, 2016). Nedan kommer varje 

huvudområde och dess respektive punkter med tillhörande krav att behandlas kortfattat. 

2.3.1 Ekonomi 

Det första huvudområdet gällande ekonomi innefattar krav i sex olika punkter. Det första kravet 

handlar om att företag ska redovisa sin ekonomiska prestanda. Detta genom att ge upplysningar 

om det direkta ekonomiska värde som genererats och distribuerats av verksamheten. Kravet 

innefattar även att risker och möjligheter, till följd av klimatförändringarna, som potentiellt kan 
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innebära väsentliga konsekvenser ska redovisas samt förpliktelser gällande anställdas pension. 

Nästa krav berör marknadsnärvaron som innefattar upplysningskrav om att redovisa normala 

ingångslöner baserat på kön i jämförelse med den lokala minimilönen. Upplysningar ska också 

ges gällande hur stor andel av den högsta ledningen som kommer från det lokala samhället. Den 

tredje punkten behandlar den indirekta ekonomiska påverkan. Här ställs det krav på att företag 

ska redovisa i vilken utsträckning man stödjer investeringar i och bistånd till infrastrukturen. 

Det ställs även krav på att företag ska redovisa indirekt ekonomisk påverkan som är av 

betydelse, både negativ och positiv påverkan. 

Nästa punkt berör företags anskaffningsmetoder och omfattar krav på att företag ska redovisa 

hur stor procent av anskaffningsbudgeten som spenderas på lokala leverantörer. Den femte 

punkten handlar om anti-korruption och bygger på tre upplysningskrav. Företag ska för det 

första redovisa vilka aktiviteter som bedöms vara i riskzonen för korruption och för det andra 

visa på sin kommunikation samt utbildning kring policys angående anti-korruption. Det tredje 

upplysningskravet i denna punkt kräver även att antalet bekräftade incidenter av korruption 

samt vidtagna åtgärder redovisas. Den sista punkten berör anti-konkurrensbeteende vilket 

innebär att företag ska redovisa juridiska ageranden för att motverka anti-konkurrensbeteende 

och monopol (GRI, 2016). 

2.3.2 Miljö 

Det andra huvudområdet, miljö, består av åtta punkter med specifika krav i varje punkt. Första 

punkten handlar om material och att företag ska redovisa vikten eller volymen av material som 

använts för att producera företagets huvudsakliga produkt. Material både i form av förnybara 

och icke-förnybara ska redovisas. Vidare ska även procenten av återvunnet råmaterial, 

produkter och förpackningsmaterial redovisas. Den andra punkten berör energi och innefattar 

krav om att redovisa intern och extern energianvändning, samt reducering av 

energikonsumtionen. Även energiintensiteten ska redovisas vilket görs genom att visa 

energianvändningen per vald energikälla, exempelvis energianvändning per producerad 

produkt.  

Nästa punkt redogör för vatten och ställer krav på att total vattenanvändning per källa samt 

vattenkällor som påverkas av vattenanvändningen ska redovisas. Den totala volymen av vatten 

som är återanvänd och återvunnen ska likaså redovisas. Den fjärde punkten handlar om den 

biologiska mångfalden. Företag ska i enlighet med denna punkt redovisa sin lokalisering och 
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storlek av hyrd, ägd och använd mark kring och i skyddade områden samt områden med hög 

biologisk mångfald. Även väsentlig påverkan på den biologiska mångfalden från aktiviteter, 

produkter och tjänster ska redovisas och också hur företag skyddar och återställer livsmiljöer. 

Fortsättningsvis ska företag redovisa antalet rödlistade arter som lever inom de livsmiljöer som 

påverkas av verksamheten (GRI, 2016). 

Både punkt fem och sex inom huvudområdet miljö berör utsläpp. Punkt fem innefattar krav om 

att företag ska redovisa totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, ozonnedbrytande 

ämnen och luftföroreningar samt redogöra för sin minskning av utsläpp. Även här ska 

utsläppsintensiteten redovisas vilket exempelvis kan göras genom utsläpp per produkt. Den 

sjätte punkten behandlar däremot utsläpp kopplat till avfall. Här ställs det krav på att företag 

ska redovisa sitt totala utsläpp i vatten, planerat som oplanerat, total avfallsvikt per avfallstyp, 

i form av farligt eller icke-farligt avfall samt hanteringsmetod. Även väsentligt spill och 

transport av farligt avfall ska redogöras (GRI, u.å.). Nästa punkt innefattar krav gällande 

företags samverkan med miljön och innebär att företag ska redovisa sina brister när det kommer 

till att följa miljölagar. Den sista och åttonde punkten handlar om leverantörernas påverkan på 

miljön. Enligt denna punkts krav ska företag redovisa procentsatsen av nya leverantörer som 

sållats ut under den redovisade perioden genom att använda kriterier kring miljö. 

Avslutningsvis ska företag i enlighet med detta krav även redovisa de negativa miljöeffekterna 

i leverantörskedjan och vidtagna åtgärder (GRI, 2016). 

2.3.3 Social  

Det tredje och sista huvudområdet som berör det sociala behandlas i nitton olika punkter och 

alla med specifika krav på vad som ska redovisas. Den första punkten handlar om att företag 

ska redovisa antalet nyanställda och personalomsättning under den rapporterade perioden. 

Vidare ska även fördelar för heltidsanställda och information gällande föräldraledighet 

redogöras, exempelvis totala antalet som tagit föräldraledighet utefter kön. Följande punkt 

behandlar relationen mellan anställda och ledning och ställer krav på att företag uppger minsta 

varseltid när det kommer till förändringar inom företaget. Även andelen anställda som omfattas 

av kollektivavtal ska enligt denna punkt redovisas (GRI, u.å.). 

Den tredje punkten berör arbetshälsa och säkerhet och innefattar krav om att företag ska 

redovisa i vilken utsträckning de anställda är representerade i gemensamma kommittéer för 

hälsa och säkerhet. Även en redogörelse över olika typer av skador och statistik av skador som 
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inträffat på företaget, arbetssjukdomar, förlorade dagar och frånvaro samt antalet 

arbetsrelaterade dödsfall ska redovisas. Vidare ska det också visas på om det finns anställda 

med hög risk för sjukdomar som är relaterade till arbetet samt huruvida formella 

överenskommelser med fackföreningar täcker hälsa och säkerhet. Nästkommande punkt 

handlar om utbildning och ställer krav på en redogörelse över medelantalet timmar av 

utbildning per anställd och per år. Det ställs även krav på att program som används för att öka 

personalkompetensen, övergångsstödsprogram och procenten av antalet anställda som får 

regelbunden konstruktiv kritik ska redovisas (GRI, 2016). 

Mångfald och jämställdhet behandlas i den femte punkten inom det sociala huvudområdet och 

innebär att företag ska redovisa mångfalden bland ledning och anställda, både åldersmässigt 

och genom kön. Även förhållandet mellan kvinnor och män när det kommer till grundlönen ska 

redogöras. Den sjätte punkten innefattar krav på redovisning gällande incidenter för 

diskriminering och vidtagna åtgärder. Föreningsfriheten och rätten till kollektivavtal behandlas 

i den sjunde punkten. Här ställs det krav på företag att redovisa aktiviteter inom företaget och 

bland leverantörer där föreningsfriheten och rätten till kollektivavtal hotas. Företag ska även 

redovisa aktiviteter inom företaget och bland leverantörer där risken är stor att det förekommer 

barnarbete. Detta i enlighet med punkt åtta och dess tillhörande krav. Fortsättningsvis kräver 

punkt nio att tvångsarbete ska redovisas vilket innebär en redogörelse över de aktiviteter inom 

företaget och bland leverantörer där risken för tvångsarbete är hög (GRI, 2016). 

De tre nästkommande punkterna inom det sociala området berör människors rättigheter. Den 

tionde punkten berör detta genom krav på att företag ska redovisa procenten av 

säkerhetspersonal som är utbildade i mänskliga rättigheter. Den elfte punkten har fokus på 

ursprungsbefolkningens rättigheter. Företag ska enligt denna punkt redovisa antalet 

identifierade incidenter som involverar våld mot ursprungsbefolkningen och deras rättigheter. 

Nästa punkt behandlar mänskliga rättigheter i stort och innebär krav på att antalet och 

procentandelen av aktiviteter som har blivit föremål för granskning kring mänskliga rättigheter 

ska redovisas. Även utbildning för anställda i mänskliga rättigheter, signifikanta 

överenskommelser och kontrakt som inkluderar mänskliga rättigheter ska återges (GRI, 2016). 

Punkt tretton inom det sociala huvudområdet ställer krav på att företag ska redovisa aktiviteter 

som har engagemang för det lokala samhället samt de aktiviteter som både har och potentiellt 

kan ha en negativ inverkan på detta samhälle. I enlighet med nästa punkt ställs det krav på att 
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företag även ska redovisa procentandelen av nya leverantörer som sållats ut under den 

rapporterade perioden genom att kolla på sociala kriterier. Även den negativa sociala påverkan 

i leverantörskedjan och vidtagna åtgärder redovisas enligt denna punkts krav. Punkt femton 

ställer krav på en redogörelse gällande både indirekta och direkta politiska bidrag och punkten 

efter detta, berör kundernas hälsa och säkerhet. Företag ska enligt denna punkts krav redovisa 

procentandelen av betydelsefulla produkter och tjänster vars hälsa- och säkerhetspåverkan 

bedöms kunna förbättras samt antalet incidenter gällande bristande efterlevnad av regleringar 

kring produkter och tjänsters hälso- och säkerhetspåverkan (GRI, 2016). 

Även punkt sjutton inom huvudområdet som berör det sociala behandlar produkter och tjänster. 

Här handlar det dock om krav gällande information och märkning av produkter och tjänster. 

Företag ska enligt krav i denna punkt också redovisa antalet incidenter när det kommer till 

bristande efterlevnad av regelverk kring information och märkning av produkter och tjänster 

samt marknadskommunikation. Vidare berörs kundernas integritet i den näst sista punkten. 

Företag ska i enlighet med denna punkts krav redovisa antalet klagomål som erhållits gällande 

brott mot kundens integritet samt identifierade läckor av kunddata. Avslutningsvis ska 

betydande böter och icke-monetära sanktioner för bristande efterlevnad av regelverk inom det 

sociala och ekonomiska redovisas i enlighet med kraven i den nittonde och sista punkten (GRI, 

2016). 

2.4 Överensstämmelse mellan informationsbehov och vad som redovisas 

2.4.1 Information gap 

Sett ur intressenters perspektiv är nödvändig information inte längre begränsad till finansiell 

information utan det finns även ett intresse för icke-finansiell information (Jordan, Mahar, 

Mayer & Yusuf, 2016). Den teknologiska utvecklingen har även inneburit att intressenter har 

tillgång till mycket mer information än tidigare. Intressenter ges dock sällan de rätta verktygen 

för att förstå informationens relevans eller för att kunna sätta den i en kontext. Informationens 

ökade tillgänglighet innebär således inte automatiskt att allmänheten kan förstå informationen 

eller att allmänheten för den sakens skull faktiskt har tillgång till informationen. Jordan et al 

(2016) konkluderar i och med detta att det råder ett information gap och att det finns en 

efterfrågan gällande mer lätthanterlig information. Jordan et al (2016) menar även på att bättre 

förståelse gällande efterfrågan och intressenternas uppfattningar är kritiskt för att kunna 

eliminera gapet mellan användarna och informationen som tillhandahålls.  



25 

 

Information gap behöver dock inte enbart handla om intressenters oförmåga till att förstå 

information. Enligt Coy et al (2002) handlar information gap om att det råder skillnader mellan 

vad intressenter förväntar sig och vilka upplysningar som företag faktiskt förser intressenter 

med i årsredovisningen. Aspekter som enligt intressenter anses vara mycket viktiga redovisas 

inte av företag eller nämns bara i korta drag (Coy et al., 2002). Denna icke överensstämmelse 

mellan aspekter som i intressenters ögon anses som viktiga men vars upplysningar i 

årsredovisningen är otillräckliga är en indikation på information gap menar An et al (2015). I 

enlighet med Coy et al (2002) så är det även dessa brister tillsammans med att årsredovisningen 

presenterar en begränsad mängd av information som resulterar i information gap. Det ska dock 

tilläggas att information gap inte enbart behöver uppstå genom en brist på information utan det 

kan även uppstå på motsatt vis. Detta genom att aspekter som intressenter enbart ser som 

måttligt viktiga istället redovisas i stor utsträckning av företag (An et al., 2015). Oberoende om 

informationen är otillräcklig eller mer än tillräcklig så kan information gap beskrivas som 

skillnader mellan informationen som förses och informationen som efterfrågas (Dreijerink, 

Koehler & van Poll, 2009). 

Skillnaden mellan vad som efterfrågas och vad som redovisas kan dock i sin tur variera. 

Dreijerink et al (2009) menar exempelvis att omfattningen på information gap beror på vilken 

berörd part man utgår från och att det även kan röra sig om olika grader inom de berörda 

parterna. Information gap är till exempel som störst enligt Dreijerink et al (2009) när man utgår 

från allmänheten. Detta då allmänheten huvudsakligen behöver information som är utformad 

utefter deras personliga situation och det finns därmed ett stort behov av skräddarsydd 

information för att eliminera eller minska information gap. Ett betydligt mindre information 

gap existerar när man till exempel utgår från media (Dreijerink et al., 2009). Ibland är 

upplysningarna även av så pass god kvalité och omfattning att det kan konkluderas att det inte 

finns något väsentligt information gap överhuvudtaget. Istället stämmer flertalet aspekter i 

redovisningen väl överens med intressenters förväntningar (An et al., 2015) och kvalitén på 

upplysningarna är så god att förväntningarna blir mer eller mindre uppfyllda (Coy et al., 2002). 

2.4.2 Information over- och underload 

Information load kan ses som ett samlingsnamn för begreppen information overload och 

information underload (Hwang & Lin, 2016). Information overload sägs vara ett fenomen som 

uppstått på grund av den ökade mängden av tillgänglig information (Farzaneh & Jackson, 2012) 
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medan information underload åsyftar till att det endast finns lite information tillgängligt kring 

ett ämne (Hwang & Lin, 2016). Enligt Simpson och Prusak (1995) är fenomenet information 

overload ett resultat av ett allmänt misslyckande i att skapa information av hög kvalité. Istället 

skapas överflödig information vilket gör det svårt att fastställa vilken av all information som är 

utav värde. Något som grundar sig på att företag har en dålig förståelse gällande vad som 

faktiskt efterfrågas och förväntas. Detta tillsammans med att företag själva sällan förstår vad 

informationen används till eller vilka fördelar informationen skapar (Simpson & Prusak, 1995). 

Enligt Edmunds och Morris (2000) avslöjar litteraturen att problemet information overload har 

existerat i många år men att fenomenet först har kommit att bli mer känt under de senaste åren. 

I och med de snabba framstegen som gjorts inom informations- och kommunikationstekniken 

så har både uppfattningarna och de faktiska effekterna av information overload förvärrats 

(Edmunds & Morris, 2000). Att bli så kallad overloaded är ett vanligt klagomål bland ledare 

och administratörer menar O’Reilly (1980) och allt fler upplever information overload 

(Edmunds & Morris, 2000). Det finns dock ingen bestämd definition angående vad information 

overload är utan fenomenet kan ha flera olika betydelser. Till exempel kan begreppet åsyfta till 

att det finns mer relevant information än vad det finns förmåga att bearbeta. Begreppet kan även 

avse att man blir belastad med ett stort utbud av oönskad information där endast en viss mängd 

information är av relevans. Information overload kan även beskrivas som den punkt där det 

finns så mycket information att det inte längre är möjligt att effektivt nyttja informationen 

(Edmunds & Morris, 2000). 

Den ovannämnda punkten kan tänkas uppstå i och med att en människas kapacitet, att ta in 

information och att fatta beslut utifrån informationen, är begränsad (Hwang & Lin, 2016). När 

punkten är nådd och information overload således råder, kan problem uppstå (Hwang & Lin, 

2016) och enligt O’Reilly (1980) är farhågorna med information overload uppenbara. Det blir 

till exempel svårare att identifiera den relevanta informationen (O’Reilly, 1980) och den ökande 

mängden av tillgänglig information innebär att människor som företag blir överväldigade av 

informationen som finns (Jackson & Pourya, 2012). Detta kan i sin tur minska produktiviteten, 

prestandan, hindra inlärning, innovation och påverka beslutsfattande (Farzaneh & Jackson, 

2012). Hwang och Lin (2016) menar även att informationsbearbetningen minskar i och med 

information overload och resultat tyder på att mycket information har en negativ inverkan på 

beslutskvalitén. 
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Informationens inverkan på beslutskvalitén är av stor betydelse eftersom att beslutsfattare ofta 

måste utvärdera och sammanställa mängder av information (Hwang & Lin, 2016). Relationen 

mellan denna bearbetning och beslutskvalitén har det gjorts ett flertal studier på och Hwang och 

Lin (2016) menar fortsättningsvis att det är viktigt att förstå vad för mycket information har för 

inverkan på beslutskvalitén. Enligt Hwang och Lin (2016) ter sig dock resultaten olika från 

studie till studie. Något som de förklarar genom två informationsdimensioner; 

informationsmångfald och upprepning av information. Båda dessa informationsdimensioner 

har en negativ påverkan på beslutskvalitén då tillhandahållandet av antingen olika eller 

upprepad information kan vara till nackdel för beslut och noggrannhet. De som förser 

information har dock en tendens att vilja ge ut så mycket information som möjligt vilket gör 

det svårt för dem att ge exakt rätt mängd information (Hwang & Lin, 2016). Det händer dock 

ibland att för lite information ges istället för att för mycket information ges. 

Problematiken kring fenomenet information overload är som ovan illustrerat av en välkänd 

karaktär: Dess motsats, information underload, är å andra sidan av en mindre välkänd karaktär 

(O’Reilly, 1980). Som tidigare nämnts menar Hwang och Lin (2016) att begreppet information 

underload syftar till att det endast finns lite information tillgängligt kring ett ämne. O’Reilly 

(1980) likställer begreppet med uppfattningen om att mindre information än vad som faktiskt 

önskas erhålls. Även här sägs farhågorna vara uppenbara vilka kan utgöras av minskad 

tillfredsställelse för den som tar del av informationen och att agerande kan ta längre tid. Detta i 

och med att beslutfattaren inte har tillräcklig information för att bli lika säker i sina beslut 

(O’Reilly, 1980). Li, Tan, Tayi och Wei (2016) menar att hur mycket information en människa 

kan bearbeta varierar från individ till individ. Detta då alla har olika kapacitet att ta in 

information och i enlighet med Li et al (2016) har en individ bättre kapacitet att ta in och 

bearbeta information om individen står inför information underload. Även Hwang och Lin 

(2016) menar på att informationsbearbetningen ökar i och med information underload och 

resultat har visat på att prestationen tenderar att vara högre vid detta fenomen (O’Reilly, 1980). 

Detta då dess motsats, information overload, gör det svårt att bearbeta och sortera ut vad som 

är relevant information (O’Reilly, 1980). 

Trots att information overload som ovan beskrivet tenderar att minska prestationen och likaså 

beslutskvalitén så har studier visat på att fenomenet allt mindre och mindre ses som ett problem 

(Edmunds & Morris, 2000). Detta då folk alltmer lär sig att leva med det och således skapar en 

acceptans för fenomenet. Det finns även tekniker och lösningar för att minska problematiken 



28 

 

kring information overload (Edmunds & Morris, 2000). Enligt Hwang och Lin (2016) är 

vanliga tekniker för att motverka mångfald och upprepning till exempel sammanslagningar och 

sammanfattningar av information. Därav är lösningen för att reducera information overload en 

minskning av den repetitiva informationen och ett mindre fokus på detaljer (Edmunds & Morris, 

2000). 

2.5 Analysmodell 

Empirin gällande användningen av hållbarhetsrapporter bland kommuner kommer att ställas i 

relation till tidigare studier angående hållbarhetsrapporters användning. Detta för att bland 

annat finna eventuella skillnader och likheter som kan bistå med en bredare förståelse för 

användningen. Genom analysen efterfrågas även en ökad förståelse och förklaringar till varför 

användningen av hållbarhetsrapporter vid leverantörsbedömningar ser ut som den gör. Något 

som kommer att eftersträvas genom att ställa både det nationella regelverket och de 

internationella standarderna i relation till kommunernas informationsbehov vid val av 

leverantör, således den insamlade empirin. Detta för att se hur överensstämmelsen mellan vad 

som enligt regelverk ska redovisas och vad som efterfrågas ser ut. Upptäckta skillnader kommer 

att klassificeras som ett rådande information gap och med hjälp av information over- och 

underload kan det förstnämnda begreppet delas in i två olika karaktärer. Något som genom sina 

karaktäristiska drag kan ge ytterligare förståelse för och förklaringar till varför användningen 

ser ut som den gör samt en insikt i hur användningen skulle kunna tänkas te sig. För att 

tydliggöra det som beskrivits ovan samt vilken funktion de olika delarna i referensramen fyller 

har en analysmodell utformas. Modellen illustrerar referensramens olika delar, deras samverkan 

och deras koppling till studiens syfte. 
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Figur 1: Analysmodell (Källa: Egen)  
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3. Metod 

3.1 Forskningsansats 

Frågan angående vilken roll teorin spelar i en undersökning är en vanlig fråga inom 

vetenskapliga undersökningar (Bell & Bryman, 2014). I denna rapport kommer svaret på frågan 

inte att bli någon av det två vedertagna ansatser som finns, deduktiv ansats och induktiv ansats 

(Bell & Bryman, 2014). Detta eftersom att rapportens syfte inte är att utifrån teori ställa upp 

hypoteser och sedan genom forskningen konstatera om dessa ska förkastas eller inte. Något 

som är innebörden av den deduktiva ansatsen och även den vanligaste uppfattningen om vilken 

roll teorin ska spela i undersökningen (Bell & Bryman, 2014). Inte heller åsyftar rapporten till 

att konstruera en giltig teori genom forskningen, vilket är innebörden av induktiv ansats (Bell 

& Bryman, 2014). Rapporten ämnar istället till att i någon möjlig mån kunna bidra till samt 

utveckla redan befintlig teori. 

3.2 Forskningsmetod 

En distinktion mellan kvalitativ och kvantitativ metod brukar göras av både teoretiker och 

praktiker. Detta för att klassificera olika metoder och tillvägagångssätt inom den 

företagsekonomiska forskningen (Bell & Bryman, 2014). Då denna rapport har som syfte att ur 

ett intressentperspektiv få en ökad förståelse för användandet av hållbarhetsrapporter bland 

kommuner har fokus varit på att spegla intressenternas verklighet av användandet. En 

verklighet som är beroende av respondenternas tankar och synsätt vilket innebär att studien har 

behövt lägga stor vikt på deras ord och upplevelser. För att rapporten i bästa möjliga mån skulle 

kunna skildra respondenternas tankar och perspektiv krävdes det av rapporten att den främst 

byggdes på beskrivningar och skildringar i ord. Något som skiljer kvalitativ från kvantitativ 

metod (Bell & Bryman, 2014). Detta då den kvalitativa metoden har bland annat ett större fokus 

på mening, innebörd (Alvehus, 2013) och ord istället för kvantiteter (Bell & Bryman, 2014). 

För att respondenternas verklighet skulle kunna skildras på ett så korrekt sätt som möjligt 

Kapitlet kommer bland annat att beskriva varför studien baseras på kvalitativ metod samt varför 

datainsamlingen skett genom kvalitativa intervjuer med kommuner. Utöver detta redogörs även 

begreppet trovärdighet, forskningsetik samt kritik gentemot vald metod. 
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önskades rapporten presenteras på ett sådant sätt som innebar att den inkluderade rik och tydlig 

information, något som även detta tillhör kvalitativ metod (Bell & Bryman, 2014). Studien har 

därför utförts och framställts i enlighet med kvalitativ metod. 

3.3 Datainsamling 

Som ovan nämnts har studien intressenters perspektiv som utgångspunkt. Detta innebar att 

intervjuer var mest passande då denna typ av datainsamlingsmetod är den bästa när det kommer 

till att försöka ta reda på tankar och handlande (Alvehus, 2013). Detta eftersom att de kvalitativa 

intervjuerna eftersträvar detaljrikedom och fyllighet medan kvantitativa intervjuer har fokus på 

att snabbt generera svar. Studien använde sig i och med detta av kvalitativa intervjuer, vilket är 

benämningen på intervjuer som förekommer i samband med kvalitativ metod (Bell & Bryman, 

2014). 

Kvalitativa intervjuers struktur kan te sig en aning olika; strukturerade, semistrukturerade och 

ostrukturerade (Alvehus, 2013). Eftersom att fokus låg på att på ett djupare plan ta reda på 

intressenters tankar och synsätt behövde intervjuerna struktureras på ett sådant sätt att 

respondenten verkligen fick chansen att skildra sitt perspektiv. Att respondenten hade möjlighet 

att svara på frågorna som personen i fråga själv önskade samt hade möjlighet att i viss mån 

kunna påverka intervjuns innehåll var därmed av stor vikt. I och med detta valdes en 

semistrukturerad intervjuform. Detta då denna typ av intervjuform erbjuder stor frihet för 

respondenten att utforma sina svar samtidigt som man under intervjun utgår från en 

intervjuguide med de specifika teman som ska tas upp (Bell & Bryman, 2014). Något som 

innebar att man i viss mån, trots respondentens frihet, kunde reglera intervjuns fokus och 

därmed hålla sig till studiens ämne.  

Under studiens gång fann vi även att intervjuerna behövde kompletteras då de inte gav nog med 

data för att utgöra ett tillräckligt underlag till jämförelsen mellan regelverk och intressenternas 

informationsbehov. Då jämförandet krävde data av mer specifik karaktär togs beslutet om att 

respondenterna även skulle svara på en enkät gällande vilka specifika kriterier de använder sig 

av vid leverantörsbedömningar. I möjligaste mån skickades enkäterna ut till respondenterna 

innan intervjun. Detta så att dem skulle få en bättre bild av studien vilket möjliggjorde att 

intervjun bättre kunde anpassas och det blev en mer givande diskussion som höll sig till ämnet. 
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Även vi fick möjligheten att lättare se vad informationsbehovet utgjordes av vid 

leverantörsbedömningar. 

Intervjuerna spelades in, vid godkännande av respondenterna, med hjälp av röstmemon på en 

mobiltelefon. Detta för att ha en bättre chans till att återberätta deras ord och för att möjliggöra 

en översättning av intervjun från tal till skrift, således transkribering. Det inspelade materialet 

transkriberades så snart som möjligt efter intervjun och vid färdigställd transkribering raderades 

det inspelade materialet på mobiltelefonen. Detta för att undvika att materialet skulle spridas. 

Det transkriberade materialet skickades sedan till respondenterna så att dessa skulle ha 

möjlighet att läsa igenom och lämna kommentarer om så önskades. Efter detta sammanställdes 

materialet i empirikapitlet. 

3.4 Urvalsmetod 

Då studien bland annat ämnar till att få en ökad inblick i huruvida hållbarhetsrapporter används 

vid leverantörsbedömningar var det önskvärt att utgå ifrån ett urval som enligt lag ska ta hänsyn 

till de aspekter som delvis innefattas av en hållbarhetsrapport. Något som torde innebära att 

urvalet har en större sannolikhet att de använder sig av hållbarhetsrapporter. Detta tillsammans 

med en önskan om att urvalets leverantörer skulle vara av den storleken att de enligt lag måste 

upprätta hållbarhetsrapporter. Som tidigare nämnts ska kommuner enligt svensk lag visa just 

denna hänsyn (SFS 2016:1145) och det är ofta större företag som har möjlighet att lämna anbud 

vid kommuners upphandlingar (Upphandlingsmyndigheten, 2018). 

I och med detta valdes kommuner ut som respondenter och då vi ville minimera möjligheten 

att resultaten som erhölls kunde påverkats av storleken på kommunerna valde vi att ha ungefär 

samma storlek på dessa. Med kommunernas storlek menas antal invånare och i denna studie 

valdes de med ett spann på 35 000 - 45 000 invånare. Då urvalet bland annat grundar sig på att 

detta kriterium skulle uppfyllas utfördes ett icke-sannolikhetsurval, då varje enhet i 

populationen i och med kriterierna inte hade lika stor sannolikhet att bli vald (Bell & Bryman, 

2014). 

Ytterligare ett kriterium var att kommunerna skulle vara lättillgängliga geografiskt sett. Därför 

tillfrågades endast kommuner inom Västra Götaland. Något som vidare innebar att det skedde 

ett så kallat bekvämlighetsurval vilket är en form av icke-sannolikhetsurval och som innebär att 

urvalet grundar sig på att enheterna är lättillgängliga (Bell & Bryman, 2014). I och med studiens 
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omfattning, tidsram och datainsamlingsmetod var rekommendationen från lärare ett urval på 

tio stycken respondenter. På grund av storlekskriteriet och bekvämlighetsurvalet blev endast 

sju kommuner aktuella att tillfråga. Nedan följer de kommuner som genom dessa kriterier togs 

fram genom Statistiska Centralbyrån (u.å.) och som har tillfrågats: 

 Härryda kommun 

 Alingsås kommun 

 Vänersborgs kommun 

 Lidköpings kommun 

 Kungälvs kommun 

 Partille kommun 

 Lerums kommun 

Av de totalt sju tillfrågade kommunerna erhölls möjligheten att intervjua tre stycken av dessa; 

Härryda kommun, Vänersborgs kommun och Lidköpings kommun. Resterande av de 

tillfrågade tackade nej till en intervju och då främst på grund av tidsbrist.  

3.5 Analysmetod 

Analysen utfördes genom att data i empirin och i referensramen ställdes och jämfördes växelvis 

mot varandra. Till en början fördes en diskussion kring hur användningen av 

hållbarhetsrapporter av kommuner vid val av leverantörer ser ut. Detta genom att det 

transkriberade materialet som handlade om hållbarhetsrapporters användning gulmarkerades. 

Detta sammanställdes sedan till en flytande text i empirin som sedan sattes i relation till tidigare 

studier angående användningen av hållbarhetsrapporter. Genom detta kunde likheter och 

skillnader identifieras och analyseras. 

Fortsättningsvis innefattar analysen en diskussion kring om det råder en överensstämmelse 

mellan informationsbehovet och vad som enligt regelverk ska redovisas i hållbarhetsrapporter. 

Även här markerades det transkriberade materialet som berörde informationsbehovet vid 

leverantörsbedömningar. Detta sammanställdes i empirikapitlet och sattes sedan i relation till 

regelverk. Jämförelsen underlättades med hjälp av enkäten som innebar en översikt då denna 

möjliggjorde en kategorisering av regelverk och empiri i olika huvud- och underområden, se 

Figur 2 i empirikapitlet. Något som innebar att vi enklare kunde konstatera hur väl 



34 

 

informationen i hållbarhetsrapporter enligt regelverk matchade med kommuners 

informationsbehov vid leverantörsbedömningar.  

Ovan diskussion möjliggjorde en argumentation kring om det förelåg några skillnader vilket 

sattes i relation till begreppet information gap. Efter detta försökte skillnaderna definieras 

ytterligare genom att beskriva om det råder information overload, således att ett område i 

regelverken inte används eller efterfrågas av intressenterna, eller ett information underload, 

därmed ett område som intressenterna använder sig av men som inte återfinns i regelverken. 

Slutligen avslutas analysen med en summering av det väsentligaste delarna i diskussionen. 

Detta ledde i sin tur fram till konkluderande slutsatser om hållbarhetsrapporters användning och 

huruvida det råder skillnader och därmed ett information gap samt vilken karaktär dessa 

skillnader har, information under- eller overload. 

3.6 Trovärdighet 

När det kommer till att bedöma och värdera en kvalitativ studie så pratar man ofta om begreppet 

trovärdighet. Detta begrepp kan i sin tur delas in i fyra delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet och konfirmering (Bell & Bryman, 2014). Nedan följer en beskrivning angående var 

och en av dessa delkriterier samt hur dessa kan kopplas till denna studie. 

3.6.1 Tillförlitlighet 

Under studiens gång önskade vi ge respondenten möjlighet att påverka genom att bland annat 

försöka hålla kontakten med hjälp av återkopplingar och uppdateringar. Detta dels för vår egen 

skull, så att vi kunde komplettera uppgifter, men även för deras skull så att de kunde säkerställa 

att till exempel vår transkribering av intervjun var korrekt. Att meddela de personer som är en 

del av undersökningen för att erhålla deras bekräftelse angående om materialet är riktigt, är en 

aspekt av det första kriteriet tillförlitlighet och benämns enligt Bell & Bryman (2014) som 

respondentvalidering. Kriteriet bygger även på att rapporten ska vara konstruerad utefter de 

formaliakrav som krävs. Något som har eftersträvats genom hela rapporten. 

3.6.2 Överförbarhet 

Stort fokus har lagts vid att rapporten ska bestå av tydlig och fyllig information. Detta så att 

andra personer lättare kan bedöma huruvida resultaten som erhållits går att överföra till andra 
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miljöer. Något som i sin tur är grundläggande i kriteriet angående överförbarhet (Bell & 

Bryman, 2014). Med rik information och klara redogörelser hoppas vi möjliggöra att vissa 

aspekter i studien går att överföra trots en medvetenhet om begränsningar i att kunna överföra 

studien i sin helhet. Detta i och med att urvalet är relativt litet och endast består av kommuner.  

3.6.3 Pålitlighet 

Rapporten har korrekturlästs ett flertal gånger och då dels genom egna granskande ögon men 

även dels av handledare och andra studenter som opponerat på rapporten. Även ett antal 

närstående har fått i uppgift att korrekturläsa rapporten. Genom att få andras åsikter och 

perspektiv kunde bland annat brister som annars kanske inte skulle ha upptäckts uppdagas och 

idéer samt förslag på förbättring kunde erhållas. Att rapporten granskades frekvent, innebär att 

trovärdighetskriteriet pålitlighet uppfylls. Man garanterar därigenom att alla delar av 

forskningsprocessen är fullständiga och tillgängliga (Bell & Bryman, 2014). 

3.6.4 Konfirmering 

Då rapporten genom sin kvalitativa karaktär har stort fokus på att fånga respondenternas ord 

har stor vikt lagts på att egna värderingar inte skulle komma att påverka rapporten i alltför stor 

utsträckning. Ett exempel på att egna värderingar har åsidosatts är att urvalet bland annat valdes 

utefter vilka som enligt lag ska ta hänsyn till hållbarhetsaspekter vid val av leverantör, således 

ett val som inte grundats på eget behag. Detta för att uppnå kriteriet för konfirmering som i 

enlighet Bell & Bryman (2014) syftar till objektivitet och god tro.  

3.7 Etiska överväganden 

Utöver kriterierna ovan så har det varit aktuellt under hela studiens gång med ett etiskt tankesätt. 

Detta eftersom att studien baserats på interaktion med andra människor och forskningsetik 

handlar just om samspelet med respondenterna (Bell & Waters, 2016). Det finns nämligen 

skyldigheter gentemot de som medverkar, det så kallade individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 

2009). Individskyddskravet kan preciseras till fyra olika krav; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2009). 

Samtliga krav presenteras kortfattat nedan och hur de har beaktats i studien. 
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3.7.1 Informationskravet 

Informationen som ges till de som medverkar kan vara av både mindre eller mer detaljerad 

karaktär samt muntlig eller skriftlig (Vetenskapsrådet, 2009). Det viktiga är att de som 

medverkar blir informerade i den mån det behövs. Då denna studie är av en mer begränsad 

karaktär har informationen som getts till respondenterna varit mindre detaljerad men den har 

både varit muntlig och skriftlig. Inledningsvis informerades respondenterna till exempel genom 

mail med en kortfattad presentation angående studiens syfte och genomförande. Något som är 

grundläggande när det kommer till informationskravet (Bell & Bryman, 2014). I mailet 

framfördes även förfrågan om medverkan och då utan några som helst indikationer på att det 

var obligatoriskt att delta. Vilket även detta är av ytterst stor vikt när det kommer till 

informationskravet (Vetenskapsrådet, 2009). Under studiens gång kom respondenterna också 

att informeras muntligt genom en kortfattad presentation innan intervjuerna och önskade 

respondenterna ytterligare och mer detaljerad information har detta tillgodosetts genom 

ytterligare skriftlig kontakt via mail. 

3.7.2 Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet handlar om att respondenterna ska vara informerade om att deras medverkan 

är frivillig (Bell & Bryman, 2014) och således att de samtycker om sin medverkan 

(Vetenskapsrådet, 2009). Som tidigare nämnts framfördes frågan angående medverkan på ett 

sätt som försökte få respondenterna att känna att de hade chans att både tacka ja och nej. 

Ytterligare en regel inom samtyckeskravet är att respondenterna själva ska kunna besluta på 

vilka villkor de medverkar på (Vetenskapsrådet, 2009) samt att de ska kunna dra sig ur när de 

själva behagar (Bell & Bryman, 2014). Studien har som tidigare nämnts en semistrukturerad 

karaktär vilket innebär att respondenterna erbjöds en större frihet och att de därmed i en bättre 

mån kunde styra sin egen medverkan. Det har heller inte förekommit någon form av press 

gällande om respondenterna skulle vilja avbryta sin medverkan. 

3.7.3 Konfidentialitetskravet 

Bell och Bryman (2014) säger att konfidentialitetskravet handlar om att respondenterna i 

studien ska hanteras med största möjliga förtroende. Detta krav har således en stark koppling 

till sekretess (Vetenskapsrådet, 2009). Uppgifterna i studien har hanterats på ett varsamt sätt, 

till exempel raderades det inspelade materialet efter transkriberingen. Detta för att minska 
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risken att obehöriga skulle få tillgång till materialet. Det transkriberade materialet kom i sin tur 

att sparas på våra personliga datorer för att inte ligga tillgängliga för obehöriga. 

3.7.4 Nyttjandekravet 

Uppgifter har enbart använts när det ansågs att de fyllde en funktion och de har endast använts 

för studiens ändamål. Detta går under nyttjandekravet som enligt Bryman och Bell (2014) 

innebär att data som erhålls endast får brukas för forskningsändamålet. Uppgifterna får således 

inte nyttjas för kommersiellt bruk eller andra syften som är icke-vetenskapliga 

(Vetenskapsrådet, 2009). Något som fanns i åtanke under hela rapportens gång. 

3.7.5 Falska förespeglingar 

Bell och Bryman (2014) pratar även om ett femte kriterium när det kommer till etik; falska 

förespeglingar. Med falska förespeglingar menas att respondenter inte ska förses med 

vilseledande eller felaktig information angående undersökningen (Bell & Bryman, 2014). För 

att inte ge respondenterna i studien falska löften har som tidigare nämnts information om bland 

annat studiens syfte och genomförande getts till alla medverkande. Respondenterna hölls även 

uppdaterade under studiens gång genom kommunikation via mail. Något som innebar att de 

bland annat erhöll information om väsentliga förändringar som till exempel enkäten. 

3.8 Metodkritik 

Trots att många använder sig av kvalitativ metod är metoden inte utan kritik. Den kvalitativa 

metoden stöter ibland på kritiken om att den skulle vara för subjektiv och därigenom skapa 

felaktiga intryck (Bell & Bryman, 2014). Som tidigare redogjorts har egna värderingar och 

tankar undvikits i största möjliga mån och rapporten har haft som fokus att huvudsakligen 

försöka skildra respondenternas perspektiv. Det är dock viktigt att betona att en fullständig 

objektivitet inte är möjlig då våra egna reflektioner i viss mån lyser igenom. Ytterligare kritik 

som den kvalitativa metoden möter är att resultat som erhålls genom detta tillvägagångssätt är 

svåra att generalisera. Detta eftersom att den kvalitativa metoden ofta innebär studier med 

mindre kvantiteter och med samma eller likartade förhållanden (Bell & Bryman, 2014). Med 

detta i åtanke skedde urvalet valdes enligt kriterier som möjligtvis skulle kunna öka chansen 

för generalisering. Till exempel valdes kommuner med jämförbar storlek vilket torde innebära 

att resultatet lättare kan generaliseras till kommuner med likartad storlek. Som redan nämnts 
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lades även stor vikt vid att rapporten skulle ha tydlig och rik information. Detta för att 

möjliggöra bedömningen av generalisering i vissa aspekter. 

3.9 Begränsningar 

En svaghet med studien är att urvalet består av få respondenter. I och med detta begränsade 

urval, både antalsmässigt men även geografiskt och branschmässigt sett, går det inte att dra 

några allmängiltiga slutsatser av denna studie. Trots detta och begränsningen i att inte kunna 

dra några statistiska slutsatser torde man i viss mån kunna konkludera aspekter som kan vara 

överförbara till liknande kontexter. Exempel på detta skulle kunna vara andra kommuner i 

Sverige med liknade storlek. I och med att tillvägagångssättet baserats på kvalitativ metod 

uppstår även begränsningarna i att empirin utgörs av subjektiva skildringar. Rapporten hade 

även tett sig annorlunda om den utförts av andra skribenter då det är omöjligt att inte sätta sin 

egen prägel på rapporten. 
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4. Empiri 

I empirikapitlet presenteras bland annat respondenterna i korta drag och deras syn på kommunernas 

användning av hållbarhetsrapporter. Kapitlet innefattar även respondenternas skildring av deras 

informationsbehov vid upphandling och val av leverantör. 

4.1 Vänersborgs kommun 

Vänersborgs kommun är en kommun i Västra Götalands län som är belägen vid Vänerns 

sydspets och som har funnits sedan år 1644. Vänersborg är regionhuvudstad för Västra 

Götalands län (Vänersborgs kommun, u.å.) och har en yta på 643 kvadratkilometer 

(Nationalencyklopedin [NE], u.å.). Fyra tätorter är på denna yta inkluderade; Vänersborg som 

huvudort samt Brålanda, Frändefors och Vargön (Vänersborgs kommun, u.å.). Kommunen har 

ett invånarantal på dryga 39 000 varav omkring 23 000 bor i huvudorten (NE, u.å.). Vad gäller 

näringsliv arbetar den största delen av befolkningen inom högteknologisk verkstadsindustri, IT- 

och elektronikföretag samt utbildning och tjänsteföretag (NE, u.å.). Kommunen har en vision 

från år 2013 som lyder: 

”Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet” 

Kommunen har som mål att fler invånare ska känna trygghet och välbefinnande samt vara 

delaktiga i Vänersborgs kultur och föreningsliv. De vill även att fler invånare ska vara nöjda 

med hur kommunen tillgodoser behov samt att det ska vara lättare för företag att verka och 

etablera sig i Vänersborgs kommun (Vänersborgs kommun, u.å.). 

Vi har intervjuat Lars Nellbro som är upphandlingschef på Vänersborgs kommun. Han har 

arbetat på kommunen sedan år 2001 och är idag ansvarig för upphandlingsavdelningen. Innan 

detta har Lars Nellbro arbetat inom Banverket med upphandling men också med inköp och 

kvalitetssäkringar inom bilindustrin.  

4.1.1 Användningen av hållbarhetsrapporter 

Vänersborgs kommun använder sig inte av leverantörers hållbarhetsrapporter 

vid leverantörsbedömningar och Lars Nellbro ställer sig tveksam till vad dem i dagsläget skulle 

kunna göra med dessa rapporter. Det är leverantörerna själva som ska ge svar på om de uppfyller 
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kraven som kommunen ställer menar Lars Nellbro och detta görs idag helt elektroniskt genom 

ett så kallat förfrågningsunderlag. När förfrågningsunderlaget är offentliggjort så är det kraven 

i detta underlag som gäller och genom att erhålla inloggningsuppgifter kan leverantörerna själva 

logga in och svara ja alternativt nej på kraven som kommunen ställer. 

Såsom lagen är uppställd nu tror Lars Nellbro inte heller att det kommer att ske någon 

förändring i kommunens användning av leverantörers hållbarhetsrapporter vid val av 

leverantör. Lars Nellbro menar dock att man skulle kunna ställa krav på leverantörer att de ska 

upprätta en hållbarhetsrapport och också bifoga den vid bedömningen. Möjligtvis skulle dessa 

rapporter kunna fungera som ett bevis och komma väl till pass vid de tillfällen då där kommunen 

begär att leverantörer ska redovisa hur de uppfyller kraven som ställs. 

“Då kan dem kanske skicka med det som ett dokument och så säger dem att titta under punkt 

sju b, där har vi förklarat detta.” 

Lars Nellbro, Vänersborgs kommun 

4.1.2 Överensstämmelse mellan informationsbehov och vad som redovisas 

“Vi måste alltid hålla oss till de grundläggande principerna när vi gör upphandlingar. Det 

här med att det ska vara transparent, öppet, likabehandling, icke diskriminerande och 

konkurrens.” 

Lars Nellbro, Vänersborgs kommun 

Lars Nellbro berättar att offentlig upphandling är strikt styrt av lagen eftersom att politiker ser 

det som ett viktigt verktyg för att kunna sätta tryck på olika saker och ting. I enlighet med lagen 

så utgörs grunden till informationsbehovet av så kallade uteslutningsgrunder som bland annat 

handlar om att kontrollera om det rör sig om en kriminell verksamhet. Uteslutningsgrunderna 

innefattar även att kolla så att leverantörer sköter sig, både ekonomiskt genom att kolla på om 

de betalar skatt, moms etcetera samt ur miljö, social och arbetsrättslig synpunkt. Sedan ställs 

det också krav på leverantörer att de ska ha förutsättningarna att kunna genomföra uppdraget 

vilket innefattar krav såsom hur deras finansiella ställning, tekniska förmåga och kapacitet ser 

ut. Många gånger är företag som lämnar offerter och anbud redan välkända hos kommunen och 

då kontrollerar man dem inte i lika stor grad menar Lars Nellbro. Lars Nellbro ger då som 

exempel när de köper lastbilar från välkända leverantörer såsom Scania och Volvo. När 
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leverantörerna väl behöver kontrolleras så går man mycket på vad andra säger om företaget och 

den egna känslan. 

“Vi hade ett företag för många år sen från Halmstad och han var ju ytterst otrevlig och det 

ringde varningsklockor som bara den.” 

Lars Nellbro, Vänersborg kommun 

På en övergripande nivå menar Lars Nellbro att det är fyra hållbarhetsaspekter som alltid tas i 

beaktning; arbetsrättsliga krav, miljö- och kvalitétskrav samt ekonomi. Gällande arbetsrättsliga 

krav tas det främst sikte på lön, arbetstid och semester. Det ställs även krav på bland annat att 

arbetsmiljölagstiftningen följs. Ett bevis på att dessa krav uppfylls kan vara att lämna in 

kollektivavtalet leverantörernas arbetstagare möjligtvis går under, men det ställs inget krav på 

att de bör ha kollektivavtal. Ytterligare ett exempel inom de arbetsrättsliga kraven är social 

integrering. Lars Nellbro berättar om så kallade reserverade kontrakt som har som syfte att få 

in folk som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det ställs krav på att till exempel entreprenader 

ska anställa eller erbjuda praktikplats till dessa personer. Nyligen slöts exempelvis ett avtal med 

Skanska. Skanska var då tvungna att kontakta kommunens arbetsmarknadsenhet och 

tillsammans med Arbetsförmedlingen valdes lämpliga kandidater ut för detta ändamål berättar 

Lars Nellbro. 

Utöver krav på själva företaget så ställs det även absoluta och obligatoriska krav på föremålet 

som upphandlingen avser, det så kallade kontraktsföremålet. Gäller det till exempel fordon så 

menar Lars Nellbro att man kräver mycket information om utsläpp och vad det är för drift, 

exempelvis biogas, fordonsgas eller el. Handlar det om inköp av datorer ställs det istället krav 

på hur mycket bly de får lov att innehålla samt krav gällande energiprestanda och ljudnivå. Lars 

Nellbro ger ett exempel på när upphandlingen gällde leksaker till en giftfri förskola vilket 

innebar att krav ställdes på att leksakerna inte fick innehålla några giftiga ämnen. 

“Exempelvis så hade vi en tjej här i Tanum som gjorde upphandling utav leksaker. Då var en 

viktig del som man vägde in i detta var det här med giftfri förskola.” 

Lars Nellbro, Vänersborgs kommun 

De absoluta och obligatoriska kraven måste uppfyllas för att det ska bli något avtal. Kraven 

måste också vara anpassade och direkt kopplade till kontraktsföremålet för att ens få ställas som 
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krav. Det är dock svårt att ge generella och konkreta exempel på dessa krav menar Lars Nellbro. 

Detta då de upphandlar oerhört mycket olika produkter och att varje upphandling är unik. 

“Vi har inte så att vi alltid har med detta eller att vi alltid har med detta. Man måste i varje 

upphandling titta på vad som är lämpligt att ställa för krav och vad vi ska ha med och vad 

som är viktigt.” 

Lars Nellbro, Vänersborgs kommun 

Det finns också så kallade utvärderingskriterier berättar Lars Nellbro som innebär att 

leverantörer får pluspoäng om de uppfyller dessa kriterier. Exempel på detta kan vara mindre 

batterier eller mindre bly i datorerna. Kriterierna används i de fall upphandlingen inte enbart 

utgår från principen gällande lägsta pris och leverantörer får själva svara att ja dem har det eller 

att nej dem har det inte. Ibland är det även så att kommunen själv måste göra bedömningar om 

huruvida utvärderingskriterierna uppfylls eller inte. Detta görs med hjälp av en grupp 

människor som gör blindtest och Lars Nellbro ger exempel på köttbullar och hur dessa smakar. 

När bedömningen gällande utvärderingskriterierna är gjord och det kan konstateras vilka 

leverantörer som har klarat alla andra krav tar kommunen sitt beslut. 

“Nu har vi tittat och dem här leverantörerna har klarat prövningen eller dem krav som vi 

har, sen har vi utvärderat och då har vi kommit fram till att den här eller dem här 

leverantörerna är bäst för oss, eller mest ekonomiskt fördelaktigt som det heter i lagen.” 

Lars Nellbro, Vänersborg kommun 

4.2 Lidköpings kommun 

Lidköpings kommun är en kommun i Västra Götalands län (NE, u.å.) som ligger vid Vänerns 

södra strand (Lidköpings kommun, u.å.). Kommunen har en total yta på 696 kvadratmeter och 

på denna yta bor omkring 39 500 invånare (NE, u.å.). Av dessa bor nästintill 27 000 i 

centralorten med samma namn, Lidköping (NE, u.å.). En ort med gamla traditioner som att vara 

en handelsort med hamn och idag är landstinget och kommunen tillsammans med flygvapnet 

den dominerande arbetsgivaren (NE, u.å.). Enligt Lidköpings kommun är deras vision: 

”Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun” 
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När det kommer till hållbarhet så arbetar kommunen bland annat med att skydda naturen, 

framtida energilösningar och med att utveckla välfärden för både äldre och yngre. Synsättet om 

att man alltid ska känna sig välkommen oavsett om man är turist, önskar driva verksamhet eller 

om man vill rota sig för resten av livet är något som präglar kommunens verksamhet 

(Lidköpings kommun, u.å.). 

På Lidköpings kommun har vi intervjuat upphandlingschef Lennart Jonsson och 

upphandlingsstrateg Christer Johansson. Lennart Jonsson började arbeta på Lidköpings 

kommun år 2008 och då efter drygt 20 år inom det privata näringslivet där han arbetade med 

inköp- och logistikfrågor. Idag som upphandlingschef är Lennart Jonssons huvudsakliga 

uppgift att se till att allt fungerar inom gruppen om sju personer som har hand om 

upphandlingarna. Christer Johansson har arbetat med offentlig upphandling i över 30 år och då 

som bland annat upphandlingschef på ett antal olika kommuner. Sedan 2017 arbetar han som 

upphandlingsstrateg på Lidköpings kommun där han aktivt arbetar med att genomföra 

upphandlingar samt ansvarar för strategiska frågor. 

4.2.1 Användningen av hållbarhetsrapporter 

Vid bedömning av leverantörer berättar Lennart Jonsson att de som kommun alltid ställer vissa 

krav på leverantörerna och att leverantörerna även ska kunna visa på hur dem uppfyller kraven. 

Dessa krav utgör sedan ribban som leverantörerna måste ta sig över för att kunna vara en möjlig 

kandidat till upphandlingen. Christer Johansson menar dock att de som kommun inte är betjänta 

av de leverantörer som presterar högt ovanför den uppsatta ribban. Istället står det mellan de 

leverantörer som klarar ribban utan några större marginaler. För närvarande använder sig dock 

inte Lidköpings kommun av hållbarhetsrapporter för att bedöma om ribban är uppnådd och 

således huruvida kraven är uppfyllda eller inte. Istället beskriver Lennart Jonsson att det är 

leverantörerna själva som får sätta ett kryss gällande om de uppfyller kraven eller inte via det 

så kallade förfrågningsunderlaget. 

Enligt Lagen om offentlig upphandling så ska vi godta det dem säger. Sen så är det i vissa fall 

när vi tycker att det känns lite darrigt, då kan vi begära in certifikat eller vi kan gå vidare och 

titta om företaget verkligen uppfyller det här egentligen.” 

Lennart Jonsson, Lidköpings kommun 
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Att använda sig av hållbarhetsrapporter är inget som de som kommun har funderat på hittills 

men Lennart Jonsson ställer sig inte motsträvig till dessa rapporter. Lennart Jonsson menar 

istället att det hade varit intressant att veta hur hållbarhetsrapporter skulle kunna användas i 

deras dagliga arbete. Detta tillsammans med att Lennart Jonsson tror att även fast de inte 

använder sig av hållbarhetsrapporter i dagsläget så kan hållbarhetsrapporter tänkas komma att 

användas i framtiden. Detta i och med att hållbarhet har blivit ett så hett ämne. Lennart Jonsson 

tror även att om leverantörer skulle lämna in strukturerade hållbarhetsrapporter som på ett 

tydligt sätt beskrev verksamheten så skulle det troligen kunna underlätta arbetet vid 

leverantörsbedömningar. 

“Då behöver vi ju egentligen inte gå tillbaka och kontrollera utan då har man helt enkelt en 

rapport så kan man ju bedöma utifrån den.” 

Lennart Jonsson, Lidköpings kommun 

4.2.2 Överensstämmelse mellan informationsbehov och vad som redovisas 

Lennart Jonsson berättar att granskningen av leverantörer vid utvärderingsprocessen sker i 

många olika områden och att det är Lagen om offentlig upphandling som styr deras arbete. 

Lidköpings kommun har dock som ett uttalat mål att de ska arbeta mycket med miljö, socialt 

ansvar och hållbarhetstänk. Till exempel ställer kommunen alltid miljökrav som måste 

uppfyllas för att leverantörerna ska få ingå i upphandlingen. Kraven baseras på vilken typ av 

produkt och upphandling det handlar om och Lennart Jonsson berättar att det till exempel vid 

upphandling av fordon ingår som krav att fordonet ska klara miljöklass enligt SFS, Svensk 

författningssamling. Ett annat exempel är när kommunen ska upphandla grävtjänster. Då ställs 

det som krav att maskinerna ska ha en miljöolja som är nedbrytningsbar och att de har en 

begränsad volym utav utsläpp. Ett miljökrav som så gott som alltid ställs är att leverantörerna 

ska vara ISO-certifierade eller likvärdiga. Till exempel genom ett eget miljöledningssystem 

som innebär att man hanterar miljöfrågor på ett strukturerat sätt. Detta är väldigt viktigt menar 

Lennart Jonsson när det bland annat kommer till byggnation av bostäder och skolor. 

Entreprenörer som deltar ska då sortera materialet och se till att ta till vara på spill. 

När det kommer till det sociala ansvaret så ställs det alltid krav på de grundläggande elementen 

lön, semester och arbetstid. Lennart Jonsson säger att man hänvisar till kollektivavtalet i dessa 

frågor men att de som kommun inte får ställa krav på leverantörerna att de måste ha 
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kollektivavtal. Det ställs även arbetsrättsliga krav som bland annat innefattar att barnarbete och 

tvångsarbete aldrig får ske och att de mänskliga rättigheterna alltid ska uppfyllas. Det är dock 

inte möjligt för kommunerna att ställa krav på allt och Lennart Jonsson berättar att de 

exempelvis inte kollar på relationen mellan ledning och anställda hos leverantörerna. Samma 

sak gäller även när det kommer till hur till exempel personalomsättning och antalet nyanställda 

ser ut. 

Lennart Jonsson berättar också att det finns många aspekter som det är svårt att ställa krav på. 

Exempelvis menar han att de som kommun inte önskar upphandla med företag där det 

förekommer diskriminering. Detta är dock inget krav eller kriterium som finns med vid 

leverantörsbedömningar då Lennart Jonsson ställer sig tveksam till frågan hur ett sådant krav 

ens skulle kunna ställas. Fortsättningsvis menar Lennart Jonsson att de som kommun inte kan 

ställa som krav att leverantörer ska vara lokalt belagda då detta skulle bryta mot 

likabehandlingsprincipen och den fria rörligheten inom EU. Ett krav som dock alltid ställs, och 

som är extra aktuellt i och med lagändringar som innebär ett ökat skydd för kundens integritet, 

är kravet på att leverantörer har koll på sina kundregister. Christer Johansson ger exempel på 

deras leverantör i Växjö som har hand om deras fakturor och om hur de ingått ett särskilt avtal 

angående detta. Ytterligare en aspekt som kommunen alltid tittar på är märkningen av 

produkterna de upphandlar. 

“Det kan vara pennor och sådana här saker. Det är väldigt viktigt att det som står på 

produkten att det är det som vi får.” 

Lennart Jonsson, Lidköpings kommun 

När det kommer till ekonomiska krav så berättar Lennart Jonsson att de som kommun på ett 

flertal punkter har ett samarbete med Skatteverket. Enligt Christer Johansson görs det per 

automatik vid varje upphandling en kontroll mot Skatteverket. Detta för att bland annat 

kontrollera att företag betalar skatt, är registrerade för arbetsgivaravgifter och om de har några 

skatteskulder. Detta kan ge indikationer på om leverantörer sköter sig eller inte och om 

exempelvis företaget inte betalar skatt så undviks dessa. Christer Johansson berättar dock att de 

har haft upphandlingar där det har varit aktuellt att välja en leverantör trots att de efter 

kontrollen mot Skatteverket fått dåliga signaler. Detta eftersom det framkommit att det enbart 

rör sig om engångsföreteelse och att de annars skött sig exemplariskt. Att utesluta dem skulle 

således innebära mer skada än gott vilket innebär att de ibland har fått göra sådana gärningar 
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menar Christer Johansson. Fortsättningsvis menar Christer Johansson att de som kommun inte 

kan ställa alltför höga krav.  

“Om vi köper transport av ett företag, kanske att de kör någon enstaka gång i veckan åt oss 

för någonting, kan vi inte ha miljökrav som motsvarar en ny lastbil. Det går inte.” 

Christer Johansson, Lidköpings kommun 

Kraven som ställs måste således vara proportionerliga till upphandlingens användning och 

Christer Johansson menar att när upphandlingarna är större blir även kraven hårdare. Vid till 

exempel sophämtning, där det krävs att leverantörerna köper in bilar endast i syfte för att klara 

kommunens uppdrag, kan de som kommun ställa de hårdaste miljökraven. Detta motsvarar 

exempelvis klassningen av en ny bil. Det är dock kommunens roll att vara neutrala i 

upphandlingarna och de får endast driva sina krav utifrån de regelverk som finns. Lennart 

Jonsson berättar dock att det självklart finns saker man brinner lite extra för. Som exempel tar 

Lennart Jonsson kommunens livsmedelsupphandling där han menar att han brinner lite extra 

för att ställa djurskydds- och omsorgskrav.  

Det går dock inte att driva dessa krav på någon extrem nivå, samma sak gäller till exempel inom 

det sociala och arbetsrättsliga. När det kommer till bland annat mångfald och jämställdhet hos 

leverantörer berättar Lennart Jonsson att detta är något de inte ställer som krav. Även 

arbetshälsa och säkerhet samt hur statistiken på arbetssjukdomar ser ut hävdar Lennart Jonsson 

är något som de inte tittar på vid leverantörsbedömningar. Så trots ett stort intresse för detta så 

handlar det om att hålla sig inom den fyrkant som regelverken skapar. Om upphandlingar inte 

går rätt till så berättar Lennart Jonsson att det bara går ut över dem själva. De blir granskade 

noga och då inte enbart av leverantörerna som inte blev utvalda till upphandlingen utan även 

av medborgare. Medborgarna kan till exempel ifrågasätta varför kommunen ställt just de kraven 

som ställts. 

“Det finns många som har ögonen på oss.” 

Lennart Jonsson, Lidköpings kommun 
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4.3 Härryda kommun 

Härryda kommun är en kommun i Västra Götalands län (NE, u.å.) som är belägen mellan 

Göteborg och Borås och har funnits sedan år 1971 (Härryda kommun, 2018). Härryda kommun 

har en yta på 267 kvadratkilometer (NE, u.å.) där det ingår sex tätorter; Mölnlycke som är 

centralorten, Landvetter, Härryda, Hindås, Rävlanda och Hällingsjö (Härryda kommun, 2018). 

Kommunen har ett invånarantal på dryga 37 000 varav dryga 17 000 av dessa ingår i 

centralorten Mölnlycke (NE, u.å.). 

Vi har intervjuat upphandlingschef Marlene Sahibzada på Härryda kommun. Tidigare arbetade 

Marlene Sahibzada inom den privata sektorn och började först inom den offentliga sektorn år 

2008. Då började hon som upphandlare på Härryda kommun och fick sedan tjänsten som 

upphandlingschef år 2012. 

4.3.1 Användningen av hållbarhetsrapporter 

Vid val av leverantör använder sig inte Härryda kommun utav hållbarhetsrapporter berättar 

Marlene Sahibzada. Även här skickas det så kallade förfrågningsunderlaget ut innehållande 

kraven som leverantörerna sedan själva får besvara om de uppfylls eller inte. Det går heller inte 

att säga om Härryda kommun i framtiden kommer att använda sig av dessa rapporter men 

Marlene Sahibzada ställer sig nyfiken till vad en hållbarhetsrapport är och hur den skulle kunna 

underlätta arbetet vid leverantörsbedömningar. Marlene Sahibzada säger även att rapporterna 

kanske skulle kunna komma att bli aktuella att begära in vid upphandlingar som ett bevis. I 

nuläget blir dock svaret på frågan om de någon gång har använt sig av en hållbarhetsrapport vid 

leverantörsbedömningar att de med största sannolikhet inte har gjort det.  

“Nej, det har vi nog faktiskt inte. Men jag blir lite nyfiken på det! När ni är klara med det här kanske 

ni kan skicka över en till mig. Jag hade jättegärna velat ha en.” 

Marlene Sahibzada, Härryda kommun 

4.3.2 Överensstämmelse mellan informationsbehov och vad som redovisas 

Upphandlingar innebär ett jättestort ansvar och det ska ställas krav på både det ena och det 

andra. Det ställs därför tuffa krav på leverantörerna redan från start menar Marlene Sahibzada 

och då inte enbart på leverantörerna själva utan även på deras underleverantörer.  
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“Generellt så gäller ju alla våra krav som vi ställer även på underleverantörer.” 

Marlene Sahibzada, Härryda kommun 

Uppfylls inte kraven från början så kommer leverantörerna inte vidare i upphandlingen. Krav 

som alltid ställs och som således alltid måste uppfyllas för att gå vidare är bland annat krav på 

att leverantörerna inte ska finnas med i brottsregistret. Det ställs även krav på att exempelvis 

korruption inte får förekomma samt att leverantörer aktivt ska arbeta för att detta inte ska 

uppstå. Marlene Sahibzada berättar även att det bland annat ställs krav på att monopol inte är 

tillåtet och att leverantörer även här ska arbeta aktivt för att motverka detta. 

Marlene Sahibzada berättar att Härryda kommun vid upphandlingar aktivt ska verka för att 

bidra till ett hållbart samhälle. Detta görs inte enbart genom att ställa krav på att leverantörer 

ska följa de miljölagar som finns upprättade. Utan det ställs även krav om att leverantörerna 

ska vara medvetna om sin miljöpåverkan samt att de ska ha en implementerad miljöpolicy. De 

som kommun har dock inte möjlighet att granska allt och Marlene Sahibzada berättar bland 

annat att de inte kräver information om leverantörers vattenanvändning och om dess påverkan 

på vattenkällor. Marlene Sahibzada ger ytterligare ett exempel på information som inte 

efterfrågas, vilket är hur mycket leverantörer bidrar till infrastrukturen. Miljöaspekter som 

däremot tas i beaktning vid val av leverantör är till exempel energianvändningen. Här ställer 

kommunen specifika krav på produktens energianvändning berättar Marlene Sahibzada. 

Fortsättningsvis menar Marlene Sahibzada att de som kommun genom upphandlingar ska 

arbeta för en reducering av exempelvis plastanvändning.  

Som tidigare nämnt ställs det hårda krav på leverantörer redan från första början men vad som 

i slutändan är avgörande mellan två leverantörer är väldigt olika och kan variera från fall till 

fall. Marlene Sahibzada berättar nämligen att beroende på produkt eller tjänst så ställs det olika 

specifika krav på det som upphandlingen avser. När det till exempel handlar om livsmedel och 

läkemedel är kraven högre gällande information och märkning av produkterna. När det istället 

rör sig om stora entreprenader och byggnationer handlar det mer om att bland annat ställa krav 

på att farligt material ska tas om hand. Marlene Sahibzada berättar även om att olika typer av 

tjänster innebär att utbildning blir mer eller mindre viktigt. Exempelvis kan det handla om 

upphandling av platser för äldreboenden vilket innebär att det ställs höga krav på att personalen 

har rätt utbildning. Samma sak gäller när det handlar om personal som har hand om till exempel 

personer med psykisk ohälsa. I dessa fall är en relevant utbildning ytterst viktigt menar Marlene 
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Sahibzada. Även försäkringsskyddet, som berör bland annat pension och att ha försäkringar 

som täcker vid arbetsförlust, arbetsskada eller dödsfall, är ett viktigt krav och något som blir 

lite extra viktigt i vissa fall. 

“Om det till exempel är en arbetsplats ute, en byggarbetsplats, så ska dem ju ha rätt skydd 

och rätt försäkring.” 

Marlene Sahibzada, Härryda kommun 

Allt beror inte enbart på produkten eller tjänsten som upphandlingen avser utan kraven som 

kommunen ställer kan även vara beroende av leverantörers verksamhet. Handlar det exempelvis 

om en verksamhet som verkar inom en bransch där man vet med sig att det förekommer vissa 

ojämlikheter kan det bli aktuellt att ta ansvar för att motverka diskriminering och därmed trycka 

lite extra på detta. När det istället kommer till leverantörers politik och engagemang för det 

lokala samhället samt relationen mellan ledning och anställda så är detta exempel på aspekter 

som inte tas i beaktning vid leverantörsbedömningar. Marlene Sahibzada berättar dock att de 

som kommun ställer krav på sociala aspekter såsom föreningsfrihet, att barnarbete och 

tvångsarbete inte får förekomma samt att mänskliga rättigheter följs av leverantörerna. 

Fortsättningsvis menar Marlene Sahibzada på att hon inte skulle vilja hävda att de som kommun 

kollar på mångfald och jämställdhet vid val av leverantör. Det ställs dock krav på att 

leverantörer ska ha en implementerad policy menar Marlene Sahibzada. Detta innebär krav på 

att de ska kunna redovisa att de har ett eget upprättat system alternativt att de är certifierade 

genom en tredje part, till exempel ISO-certifierade. 

För att kunna ställa ett krav så måste det dock finnas en möjlighet till att följa upp det kravet 

som ställs, annars får kravet inte ställas. Marlene Sahibzada är dock medveten om att de som 

kommun inte alltid har kapaciteten att kunna gå in och kontrollera var och en men uppföljning 

är något som de på Härryda kommun arbetar mycket med. Det handlar dock hela tiden om 

resurser och hur tiden distribueras. Ofta är det samma upphandlare som har utfört 

upphandlingen som också måste försöka hinna följa upp. Detta parallellt med att upphandlaren 

har ett flertal aktiva upphandlingar och uppföljningar på redan pågående avtal. Marlene 

Sahibzada menar att de kan vara i dessa avseenden som det ibland brister och det skulle 

uppskattas om det fanns mer stöd i detta. 
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“Sen kan man ju inte jobba med precis allting. Det är klart att den offentliga sektorn har jätte 

makt att kunna göra skillnad ute i samhället och så, men man får väl ta lite i taget.” 

Marlene Sahibzada, Härryda Kommun 
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4.4 Sammanställning av empiri 

Nedan presenteras en tabell som illustrerar en sammanställning av empirin. Sammanställningen 

baseras på enkätsvaren som erhållits från respondenterna. Ett kryss motsvarar majoritetens svar 

alternativt ett svar mittemellan två ytterligheter till svar. 

 

Figur 2: Tabell över enkätsvar (Källa: Egen) 

Vid val av leverantör, använder ni er av kriterier som berör……? Ja alltid Ja ibland Sällan Aldrig

EKONOMI

Del 1 - Ekonomisk prestation X

Del 2 - Marknadsnärvaro X

Del 3 - Indirekt ekonomisk påverkan X

Del 4 - Anskaffningsmetoder X

Del 5 - Anti-korruption X

Del 6 - Anti-konkurrensbeteende X

MILJÖ Ja alltid Ja ibland Sällan Aldrig

Del 1 - Material X

Del 2 - Energi X

Del 3 - Vatten X

Del 4 - Biologisk mångfald X

Del 5 - Utsläpp X

Del 6 - Avfall X

Del 7 - Samverkan med miljön X

Del 8 - Leverantörernas miljöpåverkan X

SOCIAL Ja alltid Ja ibland Sällan Aldrig

Del 1 - Anställning X

Del 2 - Relationen mellan ledning & anställda X

Del 3 - Arbetshälsa & säkerhet X

Del 4 - Utbildning X

Del 5 - Mångfald & jämställdhet X

Del 6 - Diskriminering X

Del 7 - Föreningsfriheten & rätten till kollektivavtal X

Del 8 - Barnarbete X

Del 9 - Tvångsarbete X

Del 10 - Säkerhet X

Del 11 - Ursprungsbefolkningen X

Del 12 - Mänskliga rättigheter X

Del 13 - Lokala samhället X

Del 14 - Social bedömning av leverantörer X

Del 15 - Offentlig politik X

Del 16 - Kundhälsa och säkerhet X

Del 17 - Märkning X

Del 18 - Kundens integritet X

Del 19 - Social & ekonomisk samverkan X

SKALL-KRAVEN (ÅRL) Ja alltid Ja ibland Sällan Aldrig

Del 1 - Företagets affärsmodell X

Del 2 - Policy X

Del 3 - Policyns resultat X

Del 4 - Väsentliga risker X

Del 5 - Hantering av risker X

Del 6 - Centrala resultatindikationer X
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Genom denna tabell kan det konstateras att det i vissa aspekter råder ett information gap. Till 

exempel är det många aspekter som krävs enligt lag av hållbarhetsrapporter men som aldrig 

efterfrågas och därmed inte innefattas i kommunernas informationsbehov. Utifrån 

respondenternas svar kan det också konstateras att vissa aspekter används ibland och då 

eftersom de är beroende av produkten eller tjänsten som upphandlingen avser. Något som 

resulterar i ett informationsbehov som till stora delar utgörs av produkt- eller tjänstspecifik 

information. Aspekter som enligt regelverk inte ska redovisas i så stor utsträckning av 

hållbarhetsrapporter och således även här ger utfallet av ett information gap. Det är även viktigt 

att tillägga att det i vissa fall finns aspekter som enligt regelverk ska redovisas i 

hållbarhetsrapporter och som alltid är information som krävs av kommunerna för att kunna ta 

beslut. 
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5. Analys 

Analysen inleds med en kort sammanställning gällande vad som kan konkluderas utefter empirin. Sedan 

följer en diskussion som kopplar samman empirin med referensramen. Bland annat kopplas empirin till 

begreppet information gap samt information over- och underload.  

5.1 Analys 

Till att börja med kan vi genom studien fastslå att kommunernas informationsbehov 

tillfredsställs genom ett så kallat förfrågningsunderlag där leverantörerna själva får kryssa i om 

de ställda kraven uppfylls eller inte. Hållbarhetsrapporter används således aldrig för att 

tillgodose informationsbehovet som kommunerna har vid leverantörsbedömningar. Något som 

skulle kunna tänkas förklaras i och med respondenternas ovisshet angående 

hållbarhetsrapporter. Utefter respondenternas svar önskar vi dock argumentera för att det finns 

en positiv inställning till en tänkbar användning av hållbarhetsrapporter i framtiden. 

Respondenterna delar även tankar gällande att hållbarhetsrapporter skulle kunna tänkas 

användas som ett bevis för att leverantörerna uppfyller kraven. Vi kan därmed konkludera att 

hållbarhetsrapporter aldrig används men att det finns en positiv syn på dess framtida 

användning. 

Genom studien kan vi även konkludera att kommunerna alltid ställer krav på leverantörer vid 

leverantörsbedömningar samt att de ska kunna påvisa att kraven uppfylls. Utifrån 

respondenternas svar går det även att dra slutsatsen gällande att upphandlingarna är strikt styrda 

av regelverk men att det trots detta inte finns något allmängiltigt informationsbehov. Istället 

måste kraven specificeras vid varje upphandling utefter produkten alternativt tjänsten som 

upphandlingen avser. Något som resulterar i ett specifikt informationsbehov från upphandling 

till upphandling och ett informationsbehov som till stora delar består av produkt- och 

tjänstspecifik information. Med detta sagt kan vi konstatera att, trots en hård reglering, är ingen 

upphandling den andra lik och inte så heller informationsbehovet. 

5.1.1 Användningen av hållbarhetsrapporter 

Genom vår studie kan det konstateras att alla medverkande kommuner har som gemensamt att 

de inte använder sig av hållbarhetsrapporter för att tillfredsställa sitt informationsbehov vid 
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leverantörsbedömningar. Tidigare studier (Buslovich & Searcy, 2014; Futerra Sustainability 

Communcations et al., 2011) har bland annat visat på att det finns en oro bland företag gällande 

att deras hållbarhetsrapporter inte används samt visat på att det är ett faktum att företag klagar 

på att deras hållbarhetsrapporter inte används. Utifrån respondenternas svar i denna studie kan 

vi argumentera för att denna oro och dessa klagomål är berättigade. Något som skiljer sig från 

vad vi hade förväntat oss. Detta eftersom att kommuner vid en första anblick torde vara 

potentiella användare av hållbarhetsrapporter. Inte enbart på grund av LOU utan även på grund 

av det faktum att leverantörer till kommuner ofta är av ett större slag och därmed med större 

sannolikhet hållbarhetsredovisar. Det kan därmed konkluderas att den tidigare funna beklagan 

angående bristfällig användning av hållbarhetsrapporter i vissa fall kan ses som befogad samt 

att tanken om att kommuner använder sig av hållbarhetsrapporter är felaktig. Detta då 

användningen av hållbarhetsrapporter bland kommuner är obefintlig. 

Gemensamt för respondenterna fann vi även att det heller inte är någon som tidigare har 

funderat på att använda sig av hållbarhetsrapporter vid leverantörsbedömningar och val av 

leverantör. Något som i likhet med Lymer och Rowbottom (2016) samt Bradford et al (2017) 

visar på att det saknas en angelägenhet om att använda information som företag förser. Detta 

tillsammans med det ovannämnda, gällande att hållbarhetsrapporter i dagsläget inte används, 

motiverar oss till att föra resonemang gällande att Buslovich och Searcy (2014) påstående 

angående att det finns ett behov av att förbättra användandet av hållbarhetsrapporter är riktigt. 

Vi kan med detta sagt konstatera att användningen av hållbarhetsrapporter varken är eller har 

varit aktuellt vid leverantörsbedömningar bland kommuner. Något som i sig även torde 

resultera i att kommuners användning av hållbarhetsrapporter skulle kunna vara ett potentiellt 

område för förbättring när det kommer till att förbättra användandet av dessa rapporter. 

Istället för att använda informationen som företag förser genom hållbarhetsrapporter visar vår 

studie på att kommuner använder sig av helt andra verktyg vid leverantörsbedömningar. I 

enlighet med respondenternas svar så kan det konkluderas att de skickar ut ett så kallat 

förfrågningsunderlag där leverantörerna själva får ge kommunerna den specifika informationen 

som de efterfrågar. Något som kan stärka Hwang och Lin (2016) yttrande om att mycket 

information har en negativ inverkan på beslutskvalitén. Detta då även vi kan finna att 

kommunerna ser det som mer fördelaktigt att kräva in den specifika informationen som 

efterfrågas istället för att behöva bearbeta all information i hållbarhetsrapporterna. Det kan 

således vara så att hållbarhetsrapporter, ur ett beslutfattande perspektiv, innehåller för mycket 
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information för att de ska vara praktiska att använda. Det kan därmed konkluderas att andra 

verktyg än hållbarhetsrapporter används i och med att hållbarhetsrapporternas omfattning torde 

göra dem till opraktiska verktyg för beslutsfattande. 

Trots att hållbarhetsrapporter inte används indikerar respondenterna på att de har en positiv 

inställning till hållbarhetsrapporter och dess användning. Till exempel antyder både Marlene 

Sahibzada på Härryda kommun och Christer Johansson tillsammans med Lennart Jonsson på 

Lidköpings kommun att hållbarhetsrapporter kan tänkas komma att bli aktuellt inom deras 

arbete i framtiden. Något som istället visar på motsatsen angående det ovannämnda om att det 

saknas en angelägenhet kring att använda information som förses av företag (Lymer & 

Rowbottom, 2009; Bradford et al, 2017). Enligt vår studie kan det i detta fall istället 

argumenteras för att kommunerna visar på en angelägenhet när det kommer till att ta del av 

information i hållbarhetsrapporter. Något som i viss mån kan likställas med Buslovich och 

Searcy (2014) studie som menar på att det finns en önskan om att användningen av 

hållbarhetsrapporter både ska öka och breddas i framtiden. Vi kan därmed konstatera att 

kommunerna har en positiv attityd till hållbarhetsrapporter samt att de ser möjligheten till att 

dessa rapporter kan tänkas komma att användas i framtiden. 

När det kommer till användningen av hållbarhetsrapporter så ger alla respondenter ett enigt svar 

gällande att de tror att hållbarhetsrapporter skulle kunna tänkas användas som ett slags bevis. 

Lars Nellbro på Vänersborgs kommun menar till exempel att man skulle kunna ställa som krav 

på leverantörerna att upprätta och bifoga hållbarhetsrapporter vid bedömningarna. Detta för att 

de som leverantör ska kunna hänvisa till information som bevisar att de uppfyller kriterierna. 

Något som går utöver Buslovich och Searcy (2014) identifierade anledningar till att 

hållbarhetsrapporter används av externa parter. Genom vår studie kan vi utöka dessa 

identifierade anledningar då vi kan föra en diskussion kring att externa parter även kan tänka 

sig att använda hållbarhetsrapporter som ett bevis på att krav som ställs på företag uppfylls. 

Vidare visar Buslovich och Searcy (2014) studie på att potentiella användningsområden när det 

kommer till hållbarhetsrapporter är till exempel att underlätta utvärdering. Något som innebär 

att respondenternas tanke om att hållbarhetsrapporter möjligen skulle kunna underlätta deras 

arbete stärker detta påstående. I och med detta kan det konkluderas att hållbarhetsrapporter 

möjligen skulle kunna fungera som ett bevis för att leverantörer uppfyller kraven samt att det 

finns tankar om att hållbarhetsrapporterna kan underlätta det dagliga arbetet. 
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Trots en positiv inställning till hållbarhetsrapporter och dess framtida användning var att döma 

av respondenternas svar själva begreppet ett tillsynes okänt begrepp. Enligt Buslovich och 

Searcy (2014), tillsammans med Lymer och Rowbottom (2009), är kännedomen kring 

användandet av hållbarhetsrapporter relativt liten och ett ämne som kräver mer uppmärksamhet. 

I och med vår studie torde det också kunna argumenteras för att själva begreppet 

hållbarhetsrapport kräver mer uppmärksamhet. Marlene Sahibzada på Härryda kommun 

önskade till exempel erhålla en hållbarhetsrapport då detta var en typ av rapport som för henne 

var okänd. Något som tedde sig som en överraskning då vi som tidigare nämnt bedömde 

kommuner som tänkbara användare av hållbarhetsrapporter. Med detta sagt torde vi kunna 

konstatera att det inte enbart är kännedomen kring användandet av hållbarhetsrapporter som 

måste uppmärksammas utan även själva begreppet. 

Att begreppet hållbarhetsrapport bland kommuner fortfarande ter sig främmande visar likt 

Jordan et al (2016) att kännedomen kring begreppet inte automatiskt har ökat trots att dess 

tillgänglighet, och i detta fall även omfattningen (PWC; 2016), har gjort detta. Respondenternas 

osäkerhet kring begreppet motiverar oss därav till att vilja påstå att kännedomen angående 

begreppet i sig inte har ökat i samma utsträckning. Något som i viss mån kan likställas med 

Jordan et al (2016) som menar att den ökade tillgängligheten av information inte automatiskt 

innebär att allmänheten har tillgång till informationen. Vi torde därmed kunna fastslå att 

ökningen av information angående hållbarhet, både i form av en ökning i tillgänglighet och i 

omfattning, inte automatiskt har resulterat i att fler har kännedom eller för den delen har tillgång 

till informationen. 

Respondenterna ställde sig inte enbart tveksamma till begreppet hållbarhetsrapport utan även i 

viss grad till vad en hållbarhetsrapport skulle kunna fylla för funktion. Till exempel uttrycker 

Lars Nellbro på Vänersborgs kommun sin osäkerhet kring vad de som kommun i dagsläget 

skulle kunna använda en hållbarhetsrapport till. Något som indikerar att det inte enbart finns ett 

behov av att informera om begreppet hållbarhetsrapport i sig utan även att de existerar ett behov 

av en ökad förståelse för vad hållbarhetsrapporter kan användas till. Detta är något som till viss 

del även Jordan et al (2016) belyser genom att påpeka att de rätta verktygen sällan ges för att 

kunna förstå informationens relevans eller för att kunna sätta in den i en kontext. Tidigare studie 

(Simpson & Prusak, 1995) har även visat på att inte ens företag själva förstår vilka fördelar 

informationen har och vad informationen används till. Något som även detta kan styrka vår 

argumentation för att det finns ett behov av att informera om vad en hållbarhetsrapport kan 
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användas till. Även det tidigare nämnda påståendet av Buslovich och Searcy (2014) gällande 

att användandet av hållbarhetsrapporter måste förbättras kan i viss mån styrkas ytterligare av 

detta faktum. Med detta sagt kan vi konstatera att det finns ett behov av att informera om vad 

hållbarhetsrapporterna kan användas till. Detta, tillsammans med det ovannämnda gällande att 

informera om vad en hållbarhetsrapport är, för att skapa de rätta förutsättningarna för att kunna 

förbättra användningen av hållbarhetsrapporter i praktiken. 

5.1.2 Överensstämmelse mellan informationsbehov och vad som redovisas 

Som ovan nämnts utgörs informationsbehovet hos samtliga respondenter till stora delar utav 

produkt- alternativt tjänstspecifik information vid leverantörsbedömningar. Något som vi kan 

konstatera att regelverk inte kräver av hållbarhetsrapporter i samma utsträckning. Detta innebär 

att även vi, likt Bradford et al (2017) som menar på att det råder ett glapp mellan som redovisas 

och vad som efterfrågas, kan argumentera för att det existerar ett glapp. Tidigare studier (Coy 

et al., 2002; An et al., 2015) har framställt glapp då aspekter som enligt intressenter anses som 

viktiga men som inte redovisas som en indikation på information gap. I enlighet med detta vill 

vi föra en diskussion kring att detta glapp som uppdagats i vår studie även torde kunna 

benämnas som ett information gap. Likt Dreijerink et al (2009) vill vi även kunna påstå att 

information gap i dessa fall då anpassad information utefter produkten alternativt tjänsten 

efterfrågas kan vara som störst. Vi kan i och med detta fastslå att kommunernas produkt- och 

tjänstspecifika informationsbehov utgörs av information som enligt regelverk inte krävs i lika 

stor utsträckning av hållbarhetsrapporter. Något som motiverar oss till att vilja påstå att det 

råder ett glapp mellan vad som efterfrågas och redovisas samt att detta glapp kan definieras som 

ett information gap.  

Genom vår studie kan det även argumenteras för att det råder ett glapp mellan vad som 

efterfrågas och redovisas på motsatt vis. Detta då respondenterna har som gemensamt att det är 

mycket information som regelverk kräver av hållbarhetsrapporter som inte är en del av deras 

informationsbehov vid leverantörsbedömningar. Till exempel menar både Marlene Sahibzada 

på Härryda kommun och Lennart Jonsson på Lidköpings kommun att de inte tittar på mångfald 

och jämställdhet. Något som enligt regelverk (GRI, 2016; PWC, 2016) är aspekter som ska 

redovisas i hållbarhetsrapporter. Likt Bradford et al (2017) vill vi därför även här argumentera 

för att det råder ett glapp mellan vad som redovisas och efterfrågas. I överensstämmelse med 

An et al (2015), som menar på att information gap också kan uppstå genom att aspekter som ur 
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intressenters perspektiv ses som måttligt viktiga men som redovisas i stor utsträckning, önskar 

vi även påstå att detta glapp kan benämnas som information gap likaså. Det kan därmed 

konkluderas att hållbarhetsrapporter enligt regelverk innefattar information som inte utgörs av 

informationsbehovet hos kommuner. Något som innebär att det även här finns anledningar till 

att mena på att det råder ett glapp mellan vad som redovisas och efterfrågas samt att även detta 

glapp kan definieras som ett information gap. 

I och med det ovannämnda kan det genom studien fastställas att information gap existerar och 

då på grund av två olika anledningar. I enlighet med Hwang och Lin (2016) samt O’Reilly 

(1980) likställs information underload med att det finns för lite information tillgänglig. Med 

detta sagt skulle vi vilja påstå att information gap som i denna studie uppstår med anledning av 

att information som efterfrågas inte redovisas kan ses ha karaktären av ett information 

underload. Vid information underload menar O'Reilly (1980) att den som tar del av 

informationen upplever minskad tillfredsställelse, blir mer osäkra i sina beslut och att agerande 

kan ta längre tid. Något som indikerar att även fast kännedomen och användningen av 

hållbarhetsrapporter fanns så skulle användandet av dessa rapporter kanske inte vara så 

fördelaktigt i och med det rådande information underload. Vilket även får oss att föra 

resonemang kring att respondenternas tankar och nyfikenhet kring att hållbarhetsrapporter 

skulle kunna användas och underlätta deras arbete i dagsläget blir svåra att realisera. Vi kan 

därmed konkludera att det rådande information gap kan vara av karaktären information 

underload samt att detta torde resultera i att ett potentiellt användande av hållbarhetsrapporter 

i nuläget inte skulle vara så förmånligt. 

Då information gap istället uppstår på grund av anledningen att hållbarhetsrapporter innefattar 

information som respondenterna inte använder vid leverantörsbedömningar vill vi föra en 

diskussion kring att detta kan likställas med Edmunds och Morris (2000) förklaringar till 

begreppet information overload. I och med detta torde vi kunna påstå att information gap även 

kan vara av karaktären information overload. Tidigare studier (O’Reilly, 1980; Jackson & 

Pourya, 2012; Farzaneh & Jackson, 2012) har funnit farhågor med detta fenomen vilket även 

här ger skäl till att vi kan föra en diskussion gällande att ett potentiellt användande av 

hållbarhetsrapporter inte skulle vara lönsamt i dagsläget. Detta tillsammans med att 

respondenternas positiva syn på ett potentiellt användande av hållbarhetsrapporter i nuläget 

kanske inte stämmer överens med hur det skulle kunna se ut i verkligheten. Det kan därmed 

konstateras att information gap även kan vara av karaktären information overload vilket även 
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detta innebär att ett potentiellt användande av hållbarhetsrapporter idag inte skulle vara så 

gynnsamt.  

Det kan i och med detta konkluderas genom vår studie att informationen som ges i 

hållbarhetsrapporter inte är tillräcklig i flera avseenden. Något som resulterar i att ett potentiellt 

användande av dessa i flera fall inte skulle vara till någon nytta. Detta kan likställas med det 

Lymer och Rowbottom (2009) belyser angående att analytiker och investerare anser att 

upplysningarna i hållbarhetsrapporter är av dålig kvalité. Detta, tillsammans med vår studies 

resultat, innebär en motsägelse till Buslovich och Searcy (2014) påstående om att möjliga 

användningsområden för hållbarhetsrapporter är att bättre kunna hitta information. Då 

informationen inte återfinns i hållbarhetsrapporterna torde det heller inte möjliggöra att man 

bättre kan hitta informationen. Går det inte att finna informationen kan den heller inte samlas 

in eller underlätta utvärdering. Något som även detta går emot identifierade anledningar till 

varför hållbarhetsrapporter används (Buslovich & Searcy, 2014). Vi blir således motiverade till 

att fastslå att tidigare identifierade anledningar och potentiella användningsområden för 

hållbarhetsrapporter inte stämmer överens med vad vår studie funnit. 

Som beskrivits ovan kan det i många fall konstateras att det föreligger ett information gap. Det 

är dock viktigt att belysa att detta inte gäller i alla avseenden. Utifrån respondenternas svar 

tillsammans med regelverk kan vi föra en diskussion gällande att det i vissa fall råder en 

överensstämmelse mellan efterfrågan och vad som enligt regelverk ska redovisas. Till exempel 

barnarbete och tvångsarbete vilket både respondenterna efterfrågar och regelverk kräver av 

hållbarhetsrapporter (GRI, 2016). Detta i likhet med An et al (2015) vars studie också fann att 

aspekter i redovisningen i vissa fall stämmer väl överens med vad som förväntas och således 

efterfrågas. Med stöd av Dreijerink et al (2009), som menar på att information gap kan 

minimeras eller elimineras genom att återge den specifika information som efterfrågas, torde vi 

kunna föra resonemang kring att det i dessa fall inte råder ett information gap. Detta även i 

enlighet med Jordan et al (2016) studie som framför att information gap kan elimineras genom 

en bättre förståelse för användarnas efterfrågan. I och med ovan diskussion kan vi fastslå att det 

inte alltid råder ett information gap. Detta då informationen som efterfrågas enligt ska gå att 

återfinna i hållbarhetsrapporter enligt regelverk. 
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6. Slutsats 

Slutsatsen baseras på analysen och innefattar de mest väsentliga upptäckterna som framkommit genom 

studien, exempelvis att hållbarhetsrapporter inte används. Kapitlet avslutas med praktiska 

rekommendationer och förslag till vidare studier. 

6.1 Slutsats 

Vi kan genom vår studie dra slutsatsen att kommunerna som deltagit i denna studie inte 

använder sig av leverantörers hållbarhetsrapporter vid val av leverantör. Samtidigt kan vi utefter 

studien dra slutsatsen att informationen i leverantörers hållbarhetsrapporter enligt regelverk i 

många fall inte matchar kommunernas informationsbehov vid leverantörsbedömningar vid 

upphandling. Något som skulle kunna utgjort en förklaring till varför användningen av 

leverantörers hållbarhetsrapporter ser ut som den gör. Dock fann vår studie att en mer tänkbar 

förklaring till den bristande användningen är att vetskapen kring själva begreppet 

hållbarhetsrapporter och vad de kan användas till är nästintill obefintlig. Det förstnämnda, 

angående att det i många fall saknas en överensstämmelse mellan informationsbehovet och 

informationen som enligt regelverk ska redovisas i hållbarhetsrapporter, vill vi efter vår studie 

benämna som ett information gap. Något som resulterar i att vi kan dra slutsatsen att ett 

potentiellt användande av hållbarhetsrapporter skulle vara av ringa nytta. 

6.1.1 Användningen av hållbarhetsrapporter 

Genom vår studie kan vi konstatera att tidigare studiers (Buslovich & Searcy, 2014; Futerra 

Sustainability Communcations et al., 2011) funna oro och klagomål bland företag gällande att 

deras hållbarhetsrapporter inte används är befogad. Detta då vi genom respondenternas svar 

kan fastslå att hållbarhetsrapporter inte används överhuvudtaget av kommuner vid val av 

leverantör vid upphandling. Ingen av respondenterna har heller tidigare haft en tanke på att 

använda hållbarhetsrapporter. Något som i enlighet med tidigare studier (Lymer & Rowbottom, 

2009; Bradford et al, 2017) ger indikationer på att det saknas en angelägenhet bland användare 

att använda informationen som förses av företag. Detta tillsammans med den obefintliga 

användningen resulterar i att påståendet angående att det finns ett behov av att förbättra 

användandet av hållbarhetsrapporter (Buslovich & Searcy, 2014) kan ses som riktigt. Med detta 
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sagt kan vi dra slutsatsen om att kommuners användning av leverantörers hållbarhetsrapporter 

vid val av leverantör är obefintlig och därmed ett område där det finns utrymme för förbättring. 

Vidare fann vår studie att trots en obefintlig användning av hållbarhetsrapporter i nuläget så har 

respondenterna en positiv inställning till hållbarhetsrapporter och dess framtida användning. 

Något som istället blir en motsägelse till de redan nämnda studierna (Lymer & Rowbottom, 

2009; Bradford et al, 2017) som menar att det saknas en angelägenhet kring att använda 

information som förses av företag. I enlighet med vår studie vill vi istället påstå att det i vissa 

fall existerar en positiv inställning till att använda information som företag förser. Något som 

mer går hand i hand med tidigare studie (Buslovich & Searcy, 2014) som fann en önskan om 

att användningen av hållbarhetsrapporter ska ökas och breddas i framtiden. Genom vår studie 

kan det konstateras att denna positiva inställning till stora delar utgörs av tankar om att 

hållbarhetsrapporter skulle kunna användas som ett bevis på att leverantörer uppfyller kraven. 

En konkret anledning till varför externa parter möjligtvis skulle vilja använda sig av 

hållbarhetsrapporter som går bortom redan identifierade anledningar av tidigare studie 

(Buslovich & Searcy, 2014). Vi kan i och med detta dra slutsatsen att trots ett obefintligt 

användande av hållbarhetsrapporter idag så finns det en positiv attityd bland kommuner 

angående en framtida användning. Något som innebär att hållbarhetsrapporters användning i 

praktiken om några år kanske kan tänkas te sig annorlunda. 

Samtidigt som det fanns en positiv inställning till hållbarhetsrapporter och dess användning kan 

vår studie visa på att begreppet hållbarhetsrapport var ett nästintill okänt begrepp. Detta 

tillsammans med en viss osäkerhet kring vad hållbarhetsrapporter kunde tänkas användas till. 

Något som i likhet med Jordan et al (2016) ger indikationer på att trots att information angående 

hållbarhet har ökat i både tillgänglighet, och i detta fall även i omfattning (PWC, 2016), så 

kanske inte automatiskt fler har fått kännedom om att informationen finns eller för den delen 

har tillgång till informationen. Fortsättningsvis likt studien av Jordan et al (2016) och studien 

av Simpson och Prusak (1995) kan vi påstå att rätt verktyg sällan ges för att förstå informationen 

och därav är kännedomen gällande vad informationen kan användas till bristfällig. Detta i 

enlighet med respondenternas svar som antyder att de, utöver att inte ha fått vetskap om 

begreppet, inte heller fått information om vad hållbarhetsrapporter kan tänkas fylla för funktion. 

Vi kan därmed dra slutsatsen att både begreppet hållbarhetsrapport och vad den kan användas 

till är tillsynes okänt bland kommuner. Något som i sig torde utgöra förklaringen till varför 

användningen av hållbarhetsrapporter ser ut som den gör i praktiken idag. 
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Vår studie kan i och med detta fastslå att kännedomen kring begreppet hållbarhetsrapporter och 

vad rapporterna kan användas till är i behov av förbättring. Detta faktum förstärker i viss grad 

det redan nämnda påståendet gällande att användandet av hållbarhetsrapporter måste förbättras 

(Buslovich & Searcy, 2014). Vår studies resultat går dock utöver tidigare studier eftersom att 

dessa enbart belyser att kännedomen kring användningen av hållbarhetsrapporter måste breddas 

och förbättras (Lymer & Rowbottom, 2009; Buslovich & Searcy, 2014). Då respondenterna i 

vår studie var osäkra på vad en hållbarhetsrapport överhuvudtaget var och vad de kunde tänkas 

användas till kan vi även konstatera att kännedomen kring själva begreppet och dess 

användning kräver mer uppmärksamhet. Som slutgiltig slutsats gällande användandet vill vi 

därmed konkludera att det inte enbart är användningen av hållbarhetsrapporter som behöver 

förbättras och uppmärksammas. Istället vill vi påstå att kunskapen angående begreppet 

tillsammans med vilken funktion hållbarhetsrapporter kan fylla måste förbättras och 

uppmärksammas. Detta för att skapa de rätta förutsättningarna för att användningen av 

hållbarhetsrapporter ska kunna förbättras och således förbättras i praktiken. 

6.1.2 Överensstämmelse mellan informationsbehov och vad som redovisas 

Efter vår studie kan det konstateras att informationsbehovet till stora delar utgörs av specifik 

information vilket regelverk inte kräver av hållbarhetsrapporter i samma utsträckning. Genom 

detta kan vi som Bradford et al (2017) påstå att det råder ett glapp mellan vad som efterfrågas 

och vad som redovisas. Något som i enlighet med tidigare studier (Coy et al., 2002; An et al., 

2015) kan definieras som ett information gap. Vidare kan det även genom respondenternas svar 

fastslås att det föreligger ett glapp på motsatt vis, således att information som inte efterfrågas 

enligt regelverk ska återges i hållbarhetsrapporter. Något som i sin tur också kan definieras som 

ett information gap i enlighet med tidigare studie (An et al., 2015). Vi kan i och med detta dra 

slutsatsen att informationen i leverantörers hållbarhetsrapporter enligt regelverk i många fall 

inte matchar kommuners informationsbehov vid upphandling och val av leverantör. Något som 

innebär att det i dessa fall råder ett information gap. 

Som ovan indikerar fann vår studie att information gap kan existera på grund av två olika 

anledningar och vi kan därmed påstå att information gap kan vara av två olika karaktär. I de 

fall informationen är otillräcklig kan vi i enlighet med tidigare studier (Hwang & Lin, 2016; 

O’Reilly, 1980) påstå att information gap är av karaktären information underload. På motsatt 

vis kan vi med hjälp av Edmunds och Morris (2000) beskriva information gap som ett 
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information overload när informationen är överflödig. Då tidigare studier (O'Reilly, 1980; 

Jackson & Pourya, 2012; Farzaneh & Jackson, 2012) funnit negativa konsekvenser av både 

information under- och overload, kan vi med detta konstatera att även fast vetskapen och 

användningen av hållbarhetsrapporter existerade så skulle användandet kanske inte vara så 

fördelaktigt. Genom vår studie kan vi därmed dra slutsatsen att det existerar ett information gap 

som både kan vara i form av information under- eller overload. Något som, om vi inte funnit 

ovissheten kring begreppet och dess funktion, skulle kunna utgöra en förklaring till varför 

användningen av hållbarhetsrapporter idag är bristfällig. Dock kan vi i och med detta dra 

slutsatsen gällande att ett potentiellt användande av hållbarhetsrapporter i praktiken inte ens 

skulle vara så förmånligt i dagsläget. 

6.2 Praktiska rekommendationer 

Allt det ovannämnda har sina begränsningar. Främst på grund av det faktum att studien enbart 

har baserats på svenska kommuner och därmed endast kan säga något om svenska kommuners 

användning och informationsbehov. Det kan i och med detta inte dras några allmängiltiga 

slutsatser. Vi torde dock genom studien kunna konstatera att bristen på användandet av 

hållbarhetsrapporter bland kommuner grundar sig på att kännedomen kring begreppet och vad 

de kan användas till är nästintill obefintlig. Något som bör vara intressant ur företags perspektiv 

då detta ger indikationer på att det finns ett behov av att förse intressenter med information om 

hållbarhetsrapporter och dess användning. Detta för att möjliggöra en ökning av användandet 

och en minskning av risken för att hållbarhetsrapporter framställs men inte används. Företag 

bör därmed ha i åtanke att det inte enbart är av vikt att upprätta hållbarhetsrapporter utan även 

att ge kunskap gällande att rapporterna upprättas och vad de kan användas till. Detta samtidigt 

som företag, i form av intressenter, bör ta i beaktning att en del av ansvaret även ligger på dem 

när det kommer till kännedomen om hållbarhetsrapporter. 

Sett ur kommunernas perspektiv kan även rekommendationer ges gällande informationen i 

hållbarhetsrapporter. Utefter vår studie torde det kunna konstateras att det skulle behövas mer 

produkt- och tjänstspecifik information för att matcha informationsbehovet vid 

leverantörsbedömningar. Detta samtidigt som många aspekter i hållbarhetsrapporter, ur 

kommunernas perspektiv, är överflödiga. Något som innebär att rekommendationer kan ges till 

företag gällande att de bör se över vad de ska fokusera på och prioritera vid 
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hållbarhetsredovisning. Det ska dock återigen tilläggas att dessa rekommendationer utefter vår 

studie endast kan påstås gälla vid leverantörsbedömningar bland kommuner. 

6.3 Förslag till vidare studier 

Då vår studie grundas på kvalitativa intervjuer baseras resultatet enbart på ett underlag som 

utgörs av färre respondenter än vad det vid annan vald metod skulle kunna tänkas göra. I och 

med detta är förslag till vidare forskning att undersöka fler kommuner. Detta möjligtvis genom 

att basera undersökningen på enkätutskick och inte endast använda enkäten som ett komplement 

för att underlätta intervjuer. Detta för att få en tydligare bild över hur användningen och 

överensstämmelsen med informationsbehovet ser ut i stort och därigenom få ett mer 

generaliserbart resultat. Dock har den valda metoden möjliggjort en mer djupgående och 

detaljrik empiri. Något som genererat en mer ingående förståelse för resultatet vilket även varit 

syftet med denna studie. Förslagsvis vore det dock även intressant att undersöka kommuner 

som går under andra urvalskriterier, till exempel större kommuner. Något som skulle kunna 

visa på om större kommuner agerar annorlunda. Förslag till vidare forskning är också att 

undersöka andra branscher än just kommuner. Detta då kommuner i sig inte kan säga något om 

företagskulturen och hur dessa verkar i stort. Det skulle även kunna vara av intresse att utföra 

en liknande undersökning längre fram i tiden. Dels på grund av att det striktare lagkravet 

gällande upprättandet av hållbarhetsrapporter endast infördes förra året och dels för att 

hållbarhet blir mer och mer uppmärksammat. Det hade därmed varit intressant att undersöka 

hur detta tagit form om några år. 

  



65 

 

Referenser 

Alvehus, J. (2013). Skriva uppsats med kvalitativ metod: En handbok. Kina: Liber. 

Amran, A., & Keat Ooi, S. (2014). Sustainability reporting: meeting stakeholder demands. 

Strategic Direction, 30 (7), 38-41. 

Andrews, A., & Granath, B. (2016). FN-fakta Hållbar utveckling. Hämtad 2018-01-25, från 

https://fn.se/wp-content/uploads/2016/08/Faktablad-2-12-H%C3%A5llbar-utveckling.pdf 

An, Y., Davey, H., Eggleton, I. R., & Wang, Z. (2015). Intellectual capital disclosure and the 

information gap: Evidence from China. Advances in Accounting, incorporating Advances in 

International Accounting, 30 (2), 179-187. 

Bell, E., & Bryman, A. (2014). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Kina: Liber. 

Bell, J., & Waters, S. (2016). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur AB. 

Bradford, M., Earp, J., Showalter, S., & Williams, P. (2017). Corporate Sustainability 

Reporting and Stakeholder Concerns: Is There a Disconnect? Accounting Horizons, 31 (1), 

83-102. 

Buslovich, R., & Searcy, C. (2014). Corporate Perspectives on the Development and Use of 

Sustainability Reports. Journal of Business Ethics, 121 (2), 149-169. 

Coy, D., Davey, H., & Hooks, J. (2002). The information gap in annual reports. Auditing & 

Accountability Journal, 15 (4), 501-522. 

Dima, S., Popa, A., & Farcane, N. (2015). Financial and Non-Financial Information in the 

Framework of Sustainability and Integrated Reporting. Audit financiar, XIII (2), 85-96. 

Dreijerink, L., Koehler, J., & van Poll, R. (2009). Exploring the risk information gap. 

Research into information supply and information demand of different parties concerned. 

Safety Science, 47 (4), 554-560. 

https://fn.se/wp-content/uploads/2016/08/Faktablad-2-12-H%C3%A5llbar-utveckling.pdf


66 

 

Edmunds, A., & Morris, A. (2000). The problem of information overload in business 

organisations: a review of the literature. International Journal of Information Management, 

20 (1), 17-28. 

Farzaneh, P., & Jackson, T. (2012). Theory-based model of factors affecting information 

overload. International Journal of Information Management, 32 (6), 523-532. 

Frostenson, M., Helin, S., & Sandström, J. (2012). Hållbarhetsredovisning - Grunder, praktik 

och funktion. Malmö: Liber. 

Futerra Sustainability Communications; KPMG; SustainAbility. (2011). Reporting Change: 

Readers & Reporters Survey 2010. Hämtad 2018-02-06, från http://www.csrinfo.org/wp-

content/uploads/2016/07/reporting_change_2011.pdf 

Föreningen Auktoriserade Revisorer [FAR]. (u.å.). FAQ Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL. 

Hämtad 2018-02-01, från 

https://www.far.se/contentassets/2b2cc988a3dd4056b3dbad9450d96dee/faq-

hallbarhetsrapportering_slutgiltig.pdf 

Föreningen Auktoriserade Revisorer [FAR]. (u.å.). Hållbarhetsrappotering enligt ÅRL. 

Hämtad 2018-01-31, från https://www.far.se/faq/hallbarhetsredovisning/  

Global Reporting Initiative [GRI]. (u.å.). Riktlinjer för hållbarhetsredovisning. Hämtad 2018-

02-04, från https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRI-G3-Swedish-Reporting-

Guidelines.pdf 

Global Reporting Initiative [GRI]. (2016). GRI Standards. Hämtad 2018-02-07, från 

https://www.globalreporting.org/standards/ 

Global Reporting Initiative [GRI]. (2017). GRI’s History. Hämtad 2018-02-07, från 

https://www.globalreporting.org/information/about-gri/gri-

history/Pages/GRI's%20history.aspx 

http://www.csrinfo.org/wp-content/uploads/2016/07/reporting_change_2011.pdf
http://www.csrinfo.org/wp-content/uploads/2016/07/reporting_change_2011.pdf


67 

 

Global Reporting Initiative [GRI]. (u.å.). About GRI. Hämtad 2018-02-07, från 

https://www.globalreporting.org/Information/about-gri/Pages/default.aspx 

Hwang, M., & Lin, J. (2016). Information dimension, information overload and decision 

quality. Journal of Information Science, 25 (3), 213-218. 

Härryda kommun. (2018). Kommunfakta. Hämtad 2018-03-04, från 

https://www.harryda.se/kommunochpolitik/kommunfakta.4.495f377d12fde1a72be800037087.

html 

Härryda kommun. (2018). Härryda kommuns historia. Hämtad 2018-03-04, från 

https://www.harryda.se/kommunochpolitik/kommunfakta/historia.4.495f377d12fde1a72be80

0037471.html 

Jordan, M., Mahar, K., Mayer, M., & Yusuf, J. (2016). What citizens want to know about 

their government's finances: Closing the information gap. The Social Science Journal, 53 (3), 

301-308. 

Klynveld Peat Marwick Gördeler [KPMG]. (2017). www.kpmg.com. Hämtat från 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/be/pdf/2017/kpmg-survey-of-corporate-

responsibility-reporting-2017.pdf 2018 

Konkurrensverket. (2011). Upphandlingsreglerna – en introduktion på svenska. Hämtad 

2018-02-08, från www.konkurrensverket.se/globalassets/om-oss/upphandlingsreglerna---en-

introduktion-pa-lattlast-svenska.pdf  

KPMG & SustainAbility. (2008). Count me in; The readers’ take on sustainability reporting. 

Hämtad 2018-02-08, från https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Count-Me-In-The-

Readers-take-on-Sustainability-Reporting.pdf  

Lidköpings kommun. (u.å.). Fakta om Lidköping. Hämtad 2018-03-04, från 

https://lidkoping.se/kommun-och-politik/fakta-om-lidkoping/ 

https://www.globalreporting.org/Information/about-gri/Pages/default.aspx


68 

 

Li, M., Tan, C.-H., Tayi, G., & Wei, K.-K. (2016). The moderating role of information load 

on online product presentation. Information & Management, 53 (4), 467-480. 

Lymer, A., & Rowbottom, N. (2009). Exploring the use of online corporate sustainability 

information. Accouning Forum, 33 (2), 176-186. 

Nationalencyklopedin [NE]. (u.å.). Lidköping (centralort). Hämtad 2018-03-04, från 

http://www-ne-se.libraryproxy.his.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/lidköping-(tätort-

lidköping-kommun) 

Nationalencyklopedin [NE]. (u.å.). Lidköping (kommun). Hämtad 2018-03-04, från 

http://www-ne-se.libraryproxy.his.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/lidköping 

Nationalencyklopedin [NE] (u.å.). Härryda. Hämtad 2018-03-04, från https://www-ne-

se.libraryproxy.his.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/härryda 

Nationalencyklopedin [NE] (u.å.). Mölnlycke. Hämtad 2018-03-04, från https://www-ne-

se.libraryproxy.his.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/m%C3%B6lnlycke 

 

Nationalencyklopedin [NE]. (u.å.). Vänersborg. Hämtad 2018-02-28, från http://www-ne-

se.libraryproxy.his.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/vänersborg 

O'Reilly, C. (1980). Individuals and Information Overload in Organizations: Is More 

Necessarily Better? Academy of Management Journal, 23 (4), 684-696. 

Pricewaterhousecoopers [PWC]. (2016). www.pwc.se. Hämtat från 

https://www.pwc.se/sv/publikationer/finansiell-rapportering/lagstadgad-hallbarhetsrapport-

fran-2017.html 2018 

Robinson, P. (2002). Sustainable Development. New Economi, 9 (3), 125-126. 

SFS 1995:1554. Årsredovisningslag. Justitiedepartementet L1. 

http://www-ne-se.libraryproxy.his.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/lidköping


69 

 

SFS 2016:1145. Lagen om offentlig upphandling. Finansdepartementet OU. 

Simpson, C., & Prusak, L. (December 1995). Troubles with information overload - Moving 

from quantity to quality in information provision. International Journal of Information 

Management, 15 (6), 413-425. 

Statistiska Centralbyrån. (u.å.). Kommuner i siffror. Hämtad 2018-02-17, från 

http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/kommuner-i-

siffror/#?region1=1489&region2=1401 

Svenskt näringsliv. (2016). FAQ: Vad innebär lagen om hållbarhetsrapportering?. Hämtad 

2018-02-14, från 

www.svenskhandel.se/contentassets/c368b07910fb43e0a2e941efcfbf67a5/faq-lag-om-

hallbarhetsrapport.pdf 

Sveriges Finansanalytikers Förening [SFF]. (2007). SFFs Rekommendation om Corporate 

Responsibility. Vingåker: Sveriges Finansanalytikres Förening 

Upphandlingsmyndigheten. (2018). Små och medelstora företag. Hämtad 2018-02-08, från 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/SME/ 

Vetenskapsrådet. (2009). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Hämtad 2018-02-08, från www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

Vänersborgs kommun. (u.å.). Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela 

livet. Hämtad 2018-03-02, från www.vanersborg.se/kommun--politik/kommunfakta/regler-

och-styrande-dokument/oversiktsplan-och-detaljplaner/vision-for-vanersborgs-

kommun.html?vv_hit=true 

Vänersborgs kommun. (u.å.). Kommunfakta. Hämtad 2018-03-02 från 

www.vanersborg.se/kommun--politik/kommunfakta.html 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/SME/


70 

 

World Commission on Environment and Development. (1987). Report of the World 

Commission on Environment and Development: Our Common Future. Hämtad 2018-01-27, 

från http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf 

World Wide Fund for Nature [WWF]. (2016). Sammanfattning av Världsnaturfonden WWFs 

Living Planet Report 2016. Hämtad 2018-01-28, från 

http://www.wwf.se/source.php/1688121/LPR%202016.pdf 

  

http://www.wwf.se/source.php/1688121/LPR%202016.pdf


71 

 

Bilaga 1 – Individuella reflektioner  

Individuella reflektioner Ellinor Mårtensson 

Sedan jag började på högskolan så har examensarbetet legat som ett litet orosmoment. Detta 

eftersom att man har haft tanken om att det kommer att vara ett av sina största och troligtvis 

viktigaste arbeten någonsin. Efter avslutad examen har jag fortfarande tanken om att 

examensarbetet är ett av de största och viktigaste arbetena som man kommer att utföra. Nu kan 

jag dock även påstå att det är ett av de mest lärorika och roligaste.    

Vid inledandet av examensarbetet fick vi höra att det svåraste skulle vara att komma igång och 

att hitta ett ämne att skriva om. Nu i efterhand kan jag inte annat än att hålla med. Även fast 

examensarbetet hade sina upp- och nedgångar genom hela arbetet så måste jag erkänna att den 

största utmaningen var just i början när man skulle sätta igång och komma fram till ett ämne. 

Jag och Nina hade innan examensarbetet spånat lite gällande ämne men då ytterst lite och vi 

var långt ifrån klara angående vad vi ville skriva om. Något som man nu i efterhand inser skulle 

ha varit en enorm fördel.  

När ämnet väl var definierat flöt arbetet på och vi hade turen att inte stöta på alltför många eller 

stora motgångar under arbetets gång. Något som jag vill tro grundar sig i att vi tidigt kom in i 

rutinen att träffas nästintill varje vardag och då varannan dag hos den ena och varannan dag hos 

den andra. Detta innebar att vi kontinuerligt, under hela vårterminen, arbetade med 

examensarbetet. Tack vare detta såg vi till att ligga i god fas och vi slapp slänga ihop något på 

grund av tidspress och stress. I och med detta har man insett hur fördelaktigt det är att sätta 

igång med saker och ting från början istället för att vänta till sista minuten. 

Vårt kontinuerliga arbete och att vi som ovan nämnt inte stött på alltför stora eller många 

motgångar bidrog därmed till att arbetet flöt på ganska smärtfritt. Något som för mig har varit 

avgörande när det kommer till att lättare kunna koppla bort examensarbetet från fritiden. Såväl 

på kvällar som på helger kunde jag gå och tänka på arbetet och att koppla bort detta från min 

fritid har varit en utmaning. Det har dock underlättat något ofantligt att genom kontinuerligt 

arbete ser till att man ligger i fas och undviker alltför stressiga situationer. Något som jag skulle 

råda alla som skriver examensarbete till att göra.  

Att vi som tidigare nämnt körde nästintill varje vardag och då varannan dag hos den ena och 

varannan dag oss den andra tycker jag även är ett bra exempel på att vi båda två har lagt ner 
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engagemang och tid på examensarbetet. Det visar också att vi största delen av tiden har suttit 

ner tillsammans och skrivit. Något som jag ser som positivt då det möjliggjort ständig 

kommunikation och diskussion samt stöttning och peppning av varandra. Examensarbetet har 

på detta sätt blivit mycket roligare eftersom att det inte enbart har handlat om att plugga utan 

även om att umgås. 

Under examensarbetet har man läst och gått igenom så mycket fakta. Detta har resulterat i man 

efter examensarbetet tar med sig så mycket kunskaper rent faktamässigt. Ett tydligt exempel 

för min del är fakta om metod och grunderna till varför man ska välja den ena metoden framför 

den andra etcetera. Något som för min del var ett område som jag hade ganska lite kunskap om 

innan examensarbetet. Tack vare examensarbetet kan jag numera dock påstå att jag har 

kännedom och kunskap om detta tillsammans med så mycket mer. 

Att mycket av fakta under examensarbetet har varit på engelska har för mig varit en utmaning. 

Att språket sedan också var vetenskapligt många gånger gjorde inte precis saken inte bättre. Jag 

vill dock tro att jag efter avslutat examensarbete och x antal vetenskapliga artiklar senare har 

blivit bättre på att fokusera på att förstå helheten istället för att försöka förstå varje litet ord. 

Självfallet vill jag även påstå att jag genom examensarbetet och all dess fakta på engelska blivit 

bättre på det engelska språket överlag.      

Tack vare examensarbetet kan man nu även våga påstå att man har bidragit med något till den 

företagsekonomiska forskningen och att det finns ett arbete tillgängligt för alla som just jag har 

varit med att utforma. Ett faktum som känns surrealistiskt och fantastiskt kul på samma gång. 

Detta har man på något sätt haft i baktanke under hela examensarbetet vilket gett arbetet ett 

större allvar. Det handlade inte längre enbart om att arbetet skulle bli godkänt utan det handlade 

om att skapa ett arbete som man stolt och rakryggad kunde stå för. Examensarbetet har därmed 

blivit arbetet där man utvecklats från att skriva för att bli godkänd till att skriva ett arbete som 

faktiskt har en större mening och som man vill stå för.  
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Bilaga 2 – Individuella reflektioner  

Individuella reflektioner Nina Wahlin 

Att skriva examensarbete tillsammans med Ellinor har utvecklat mig på många olika sätt. Bland 

annat har jag under studiens gång utvecklat mina kunskaper kring hur upplägget och strukturen 

av en rapport ser ut. Även att kunna planera sin tid rätt har varit en viktig del i utförandet av 

studien då många olika delar ska hinnas med under kort tid. Att skriva om ett område vi båda 

är intresserade av gav motivation att hela tiden försöka göra ett bättre arbete så att slutresultatet 

skulle bli så bra som möjligt.  

Att precisera sig till det område som det slutligen blev var dock inte helt lätt från början. Detta 

då vi, inom ett aktuellt område med relativt mycket forskning, ville hitta en inriktning som inte 

var lika utforskad. För att hitta denna inriktning fick vi bland annat koppla samman nya lagar 

med tänkbara intressenter vilket slutligen ledde till att vi valde kommuner. Det krävdes 

eftertanke för att kunna hitta vår nisch och därmed bidra med något nytt. Detta utvecklade mina 

kunskaper kring att binda ihop olika faktorer och utefter dessa hitta lämpliga områden för 

rapporten.  

Vidare hade jag lite förkunskaper kring olika metoder för hur en studie skulle genomföras vilket 

blev ett nytt område för mig. Detta resulterade i en ökad förståelse för de olika metoderna som 

finns vid utförandet av en studie och speciellt för den som vi valde. Jag har även erhållit mycket 

kunskap kring ämnet vi skrivit om rent faktamässigt då källsökning och utvärderande av källor 

har varit en stor del av arbetet. Även om ämnet intresserade mig innan vi bestämde oss för att 

skriva om det och jag kunde en del så har jag insett att det finns mycket att fördjupa sig i och 

lära. Jag utvecklades även inom att källhänvisa korrekt då det finns många riktlinjer jag inte 

visste om när vi började med studien.  

Under arbetets gång stötte vi ibland på hinder på vägen såsom att många kommuner tackade 

nej till intervjuer. Ett annat problem som uppstod var att data för jämförelsen inte var tillräcklig 

till en början. Detta innebar att vi snabbt behövde komma på ett sätt att komplettera detta för 

att få ut så mycket som möjligt av våra intervjuer och få svar på våra frågeställningar, därav 

skrev vi och skickade ut enkäten. Man behövde således alltid ha en plan som backar upp ifall 

det man hade tänkt från början inte fungerade. Detta lärde mig mycket om planering och att 

alltid ligga steget före. Dessa hinder övade självklart även min förmåga att lösa problem.  
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Vad gäller det valda ämnet är hållbar utveckling något som intresserar mig och jag kände från 

början att jag ville fördjupa mig inom detta område. Att hållbarhetsredovisning har varit en 

självklar del av undervisningen på Högskolan i Skövde gjorde att jag hade fördomar om ett svar 

från respondenterna och således hur studiens resultat skulle utforma sig. Fördomar som inte alls 

visade sig stämma vilket förvånade mig mycket. Jag trodde att kommunerna skulle använda sig 

av hållbarhetsrapporter som beslutsunderlag eller åtminstone veta vad det var för något. Dock 

visade det sig att kommunerna aldrig ens hade hört talas om begreppet. Något som enligt mig 

är ett mycket intressant resultat och som skapade en vilja att sprida mer kunskap kring ämnet.  

Jag har även genom intervjuerna som genomfördes lärt mig mycket om mötet med 

respondenter. Hur man leder en process från början till slut. Allt från hur man tar kontakt med 

respondenter genom en presentation av ämnet till hur uppgifter av respondenter som ställer upp 

ska behandlas. Jag hade inte heller innan studien haft ansvar för så många intervjuer vilket 

tränade min förmåga att genomföra en intervju och även efteråt behandla det inspelade 

materialet.  

Vad gäller arbetsfördelningen har jag och Ellinor under arbetets gång suttit övervägande tid 

ihop och skrivit. Något som har gett möjligheten till reflektion och funderingar kontinuerligt 

under hela rapportens gång. Vi har haft varandra som stöd och jag tycker att vi har kompletterat 

varandra på ett bra sätt. Vi hade samma åsikter om hur mycket tid som behövdes läggas ned på 

arbetet och även hur studien skulle struktureras upp. Att vi planerat arbetet väl med små delmål 

gjorde att det aldrig blev någon tidspress. Jag uppfattade det som att ingen av oss, under studiens 

gång, kände sig pressad utan att tiden räckte till. Något som även gjorde att vi hade tid att 

fokusera på småsaker och kunde känna oss nöjda med det slutgiltiga resultatet. 

 

 

 

 


