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Abstract 

 

Sustainability reporting has grown over the years and Flight Company’s environmental 

impact has been up for debate in many different forms. This study aims to investigate the 

different influencing factors that exist in the new institutional field of economics and how 

they affect Nordic Flight Company’s sustainability reporting in terms of the environmental 

content and the influencing factors connection to legitimacy. The influencing factors that this 

study looks at are: CRS-logic, market-logic, coercive isomorphism and mimetic isomorphism, 

which in earlier studies has been proven to be important to sustainability reports. A qualitative 

method in form of a directed content analysis is used to investigate two years of sustainability 

reports for Finnair, Icelandair, Norwegian and SAS. The results in the study points at 

legitimacy being the core of sustainability reports and that it can take many different forms 

that can be linked to all the influencing factors that this study looks at. Further evidence 

shows that it is a complex relationship between these influencing factors and their part in the 

company’s sustainability reports.  

 

 

Keywords: Sustainability reports, CSR-logic, Market-logic, coercive isomorphism, mimetic 

isomorphism, legitimacy, Nordic Flight companies, new institutional theory. 
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1 Inledning 

 

Bör människor sluta flyga? Hur mycket släppte din senaste flygresa ut? Åsikterna i media om 

flygbranschen är många och ifrågasättandet av flygandet har till och med skapat ett nytt 

internationellt ord, “flygskam”. Hållbarhet i allmänhet och miljöfrågorna i synnerhet har länge 

debatterats i media, men har varit hetare än någonsin de senaste åren. I debatten har 

flygbranschen fått mycket kritik för sin negativa miljöpåverkan och det har debatterats om allt 

från möjlig teknisk utveckling till lämpligheten i att flyga över huvud taget. Inom forskningen 

finns det många publikationer om hållbarhet och miljöfrågor och forskningsområdet fortsätter 

att vara av intresse. Flera företag har sedan länge hållbarhetsredovisat i någon form och 

lagstiftningen, rekommendationer och policys har utvecklats och tagits fram för att försöka få 

en mer enhetlig redovisning av hållbarhet som möjliggör jämförelser och granskningar av 

bolagens arbete. Denna studie kommer att undersöka hur hållbarhetsredovisningarna i 

Nordens största flygbolag är utformade och hur dessa flygbolag påverkar 

hållbarhetsredovisningen utifrån ett nyinstitutionellt perspektiv.    

 

1.1 Bakgrund 

Klimatförändringarna sker fortare än förväntat. Den globala genomsnittstemperaturen ökar 

samtidigt som havsnivåerna stiger. Enligt Förenta Nationerna (FN) är det bråttom att agera 

om stora negativa och irreversibla konsekvenser av klimatförändringarna ska undvikas. Detta 

ställer höga krav på förändringar i samhället som kan motverka dessa konsekvenser. De 

insatser som görs i dagsläget är inte tillräckliga. (United Nations 2019)  

 

Diskussionen om människans negativa klimatpåverkan har pågått länge och arbetet med att nå 

politiska internationella överenskommelser har pågått sedan 1979 när First World Climate 

Conference sammanträdde (UNFCCC 2000) Efter detta har flera internationella avtal 

undertecknats varav det senaste var Parisavtalet år 2015 (UNFCCC 2019).  

 

Det har i alla tider pågått en diskussion om vilket samhällsansvar företag bör ta inom 

exempelvis miljöområdet. Diskussionerna har påverkats av rådande samhällsförhållanden, 

men allt fler organisationer, både ideella och offentliga, engagerar sig i och försöker påverka 

företag till att ta ett utökat samhällsansvar på sina respektive marknader (Grafström, Göthberg 

& Windell 2015). Ett sätt för företag att redogöra för sitt samhällsansvar är att 

hållbarhetsredovisa. Den första separata miljöredovisningen publicerades år 1989 (Kolk 2004) 

och år 2017 slog antalet företag som hållbarhetsredovisade i världen rekord enligt statistik 

från KPMG (2017). Inom samtliga branscher var det minst 60 procent som utformade 

hållbarhetsrapporter, vilket var en ökning med 4 procentenheter från år 2015. Bland de tio 

länder i världen med högst frekvens av hållbarhetsrapportering återfinns Sverige, Norge och 

Danmark.  
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De hållbarhetsredovisningar som numera finns inom näringslivet är enligt Frostenson och 

Helin (2018) ett slags ramverk för att redovisa de sociala, miljömässiga och ekonomiska 

aspekterna av ett företags verksamhet. Sedan början av 2000-talet menar de att antalet företag 

som hållbarhetsredovisar har ökat kraftigt och många företag började hållbarhetsredovisa 

redan innan det kom lagstiftning på området. År 2008 kom det svenska riktlinjer som angav 

att hel- och delägda statliga bolag skulle hållbarhetsredovisa enligt GRI (Global Reporting 

Initiative), vilket är ett ramverk för hållbarhetsredovisning där kommunikationen med 

intressenterna betonas. Europeiska Unionen (EU) beslutade år 2014 att stora koncerner och 

företag samt företag av allmänt intresse ska inkludera hållbarhetsfaktorer i sin årsredovisning. 

Kraven från EU innebär en miniminivå på vilka företag som ska hållbarhetsredovisa och vad 

rapporten ska innehålla. (Frostenson & Helin 2018)  

 

Syftet med EU-direktivet var att Europas största företag, det vill säga de med över 500 

anställda, skulle uppnå en större transparens i sitt hållbarhetsarbete genom att rapportera om 

risker, förhållningssätt och resultat inom miljöområdet, informera om aspekter gällande 

sociala frågor samt anställda, beskriva sitt arbete för mänskliga rättigheter samt mot 

korruption och ge en beskrivning av mångfalden i styrelsen (European Commission 2014).  

 

År 2017 valde Sverige att göra EU:s krav mer långtgående genom att förändringar gjordes i 

Årsredovisningslagen. Dels ökades kraven på vilka företag som ska hållbarhetsredovisa, men 

det skedde även en förändring av innehållet i rapporten. Istället för att bara inkludera siffror 

och indikatorer i rapporterna så innebär den nya lagen att det även ska ges information om hur 

företaget hanterar hållbarhetsfrågorna. Antalet företag med krav på sig att hållbarhetsredovisa 

utökades till de som har uppfyllt minst två av nedanstående kriterier för de senaste två 

räkenskapsåren: minst 250 anställda, en balansomslutning på minst 175 miljoner kronor och 

en nettoomsättning på minst 350 miljoner kronor. Dessa lagkrav började tillämpas i 

hållbarhetsredovisningarna först från 2018. (Frostenson & Helin 2018) 

 

Människans negativa klimatpåverkan har bidragit till debatt om vilka faktorer såväl enskilda 

och individer som samhället kan vara med och påverka. Flygbranschen är ett av de områden 

som blivit omtvistat och som ofta är uppe i den allmänna debatten. Enligt en klimatrapport 

angående svenska befolkningens internationella flygresor sammanställd av Kamb, Larsson, 

Nässén och Åkerman (2016) är det stora problemet med flygresors miljöpåverkan ökningen 

av antalet resor. Utsläppen per person menar de har minskat, men ändå har de totala utsläppen 

från flyget ökat. Detta kan sättas i relation till att i Sverige har de totala utsläppen från alla 

branscher sammantaget minskat. För att minska sina koldioxidutsläpp och därmed sin 

miljöpåverkan satte flygindustrin själva upp mål redan år 2009 (ATAG u.å., 2019a, 2019b). 

Dessa mål innebar att minska koldioxidutsläppen med 50 procent till år 2050. Förutom det 

långsiktiga målet sattes det även upp mål för kort och medellång sikt. Dessa var att från år 

2020 nå en koldioxidneutral tillväxt och att mellan åren 2009 och 2020 förbättra sin 

bränsleeffektivitet med 1,5 procent per år. Flygbranschen uppger att de uppsatta målen har 

uppnåtts med god marginal. Målen är uppdelade i flera olika åtgärdsområden; teknologisk 

innovation, hållbara flygbränslen, förbättringar inom operationella aspekter, effektivitet inom 

infrastruktur, ekonomiska och marknadsbaserade åtgärder (ATAG u.å. 2019a,2019b).   
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Allmänhetens ökade medvetenhet om flygets negativa miljöpåverkan och den stora mediala 

uppmärksamhet som detta fått under senare år har även påverkat vårt språk.  Det nya ordet 

“flygskam” har dykt upp som ett sätt att beskriva den klimatoro en del känner kring sitt 

flygande och dess negativa klimatpåverkan. Detta är ett problem för flygbranschen vilket 

Rickard Gustafson, vd för SAS uttrycker som: “Hållbarhetsfrågan är en existentiell fråga för 

hela flygindustrin på längre sikt” (Wande 2019). Hans uttalande speglar den oro som finns 

inom branschen att fler och fler ska välja bort flyget. Chefen för flygets branschorganisation 

International Air Transport Association (IATA) menar att antiflygkampanjer påverkar 

branschen negativt och gör det svårare för dem att ta sitt klimatansvar (Wande 2019).  

 

1.2 Problematisering 

Den debatt som varit om flygbranschens miljöpåverkan har med stor sannolikhet haft 

påverkan på företagens villighet att hållbarhetsredovisa. En litteratursammanställning av 

Dienes, Sassen och Fischer (2016) visar att de tre största drivande faktorerna till varför 

företag väljer att hållbarhetsredovisa är företagens storlek, synlighet i media samt företagets 

ägarstruktur. KPMG (2017) anger också att branscher med stor miljö- och samhällspåverkan 

är de som är mest benägna att hållbarhetsrapportera. Branscher som nämns är olje-, gas- och 

gruvindustrin. Som konstaterats i bakgrunden har även flygbranschen en stor miljöpåverkan.  

 

Samtidigt som hållbarhetsrapporter kan vara ett sätt för företag att påvisa sitt sociala 

ansvarstagande finns det olika syn på hur effektiv rapporteringen är i praktiken och vilken 

inverkan lagkrav har haft på den. Aerts, Cormier och Magnan (2006) menar att lagregleringar 

inte alls behöver ha en positiv effekt på hållbarhetsrapporteringen eftersom olika länder och 

branscher har sitt sätt att utforma rapporterna. Detta bekräftas delvis av Ferri (2017) som visar 

att det finns stora skillnader i vad som hållbarhetsredovisas i olika länder, men att GRI trots 

det har bidragit till en mer enhetlig global rapportering. Efter att EU:s direktiv om 

hållbarhetsrapportering trätt i kraft har en studie av Mion och Loza Adaui (2019) visat att 

både jämförbarheten och kvaliteten på hållbarhetsdokumenten ökat avsevärt som en 

konsekvens av regleringen. Därmed går uppfattningarna isär och mer kunskap behövs för att 

veta hur redovisningarna är utformade och vilka påverkansfaktorer som inverkar på deras 

utformning.   

 

För att analysera hållbarhetsredovisningen och de processer och faktorer som ligger bakom 

dessa använder många forskare den nyinstitutionella teorin. Med hjälp av denna teori kan det 

undersökas hur samhälleliga strukturer fungerar och hur organisationer samverkar och 

påverkar varandra. (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2015) Ett exempel på 

samhällsstrukturers påverkan kan ses i Kılıça, Uyarb och Karamanc (2019) studie där det 

visas att företag i länder med en väl uppbyggd samhällsstruktur och som är välutvecklade 

gällande sociala och miljömässiga faktorer är mer benägna att hållbarhetsredovisa enligt 

GRI.  Det har även konstaterats i flera studier att kulturella skillnader mellan länder, i allt från 
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inställning och attityder till miljöarbete till samhällsstrukturer, kan skapa skillnader i 

innehållet i företags hållbarhetsredovisningar (se t.ex. Ruiz-Lozanoa, Navarro-Galerab, 

Tirado-Valenciaa och De Los Ríos-Berjillosc 2019; Kuo, Kremer, Phuong och Hsu 2016).  

 

Syftet med hållbarhetsrapporterna ska vara att redovisa företagets miljömässiga, sociala och 

ekonomiska inverkan, men i flera forskningsresultat riktas kritik mot rapporterna då de menar 

att detta syfte inte uppnås. En oro som lyfts är att hållbarhetsredovisning enligt GRI kan skapa 

ett slags isomorfism, det vill säga att företagen efterliknar varandra och att syftet med 

hållbarhetsredovisningarna därmed går förlorat (Aerts, Cormier & Magnan 2006). Detta visas 

bland annat av Bondy, Moon och Matten (2012), som konstaterar att multinationella företag 

har skapat en egen redovisningskultur inom hållbarhetsfrågor där frågor av stor ekonomisk 

betydelse som därmed är strategiskt viktiga, sätts i fokus, medan frågor med social påverkan 

och miljöpåverkan betraktas som underordnade. Att multinationella företag kan vara 

normsättande på grund av sin storlek är också något författarna tar upp och anser kan vara 

problematiskt. I frånvaro av starka institutionella tryck agerar företagen opportunistiskt 

genom att antingen ignorera hållbarhetsredovisningen eller forma det till sin fördel.  

 

Arvidsson (2018) menar att många företag har blivit bättre på hållbarhetsredovisning, men att 

de trots det misslyckas eller struntar i att förklara hur deras hållbarhetsarbete är förenat med 

deras strategi, praktik och organisation. Forskaren menar att detta kan bero på att företagen 

inte fullt ut kan se eller förstå hur hållbarhetsarbetet kan utvecklas genom ett samarbete med 

dess intressenter. Det har visats i olika studier att de intressenter som flygbranschen betraktar 

som huvudsakliga läsare av hållbarhetsrapporter skiljer sig åt. Medan Lynes och Dredge 

(2006) konstaterade att Scandinavian Airlines (SAS) inte betraktade konsumenter som 

intresserade av hållbarhetsfrågor har en senare studie av Kuo, Kremer, Phuong och Hsu 

(2016) visat att regering och ägare är de främsta läsarna av hållbarhetsdokumentet men att 

även konsumenterna är en stark intressegrupp. Tidigare forskningsresultat har också riktat 

kritik mot innehållet i flygbranschens hållbarhetsrapporter. Enligt Cooper-Smith och de 

Grosbois (2011) försvåras jämförbarheten i rapporterna då bolagen exempelvis använder sig 

av olika och inkonsekventa mätmetoder då de anger sina utsläpp. Likaså menar de att det 

finns få konkreta åtgärder för att nå uppsatta mål, något som Gössling och Peeters (2007) 

också visar i sin studie.  

 

Enligt tidigare forskning framgår det att synen på vilka effekter de lagstadgade kraven har 

haft på hållbarhetsredovisningen är olika. I och med att företagen förväntas visa på hur olika 

intressenter påverkas av deras arbete uppstår en skillnad i vad hållbarhetsrapporterna 

förväntas innehålla i relation till de traditionella årsrapporterna. Dessa har en tydligare 

inriktning på ägarperspektivet och hur företaget kan skapa avkastning på investerat kapital. 

Detta gör det intressant att undersöka hur hållbarhetsrapporterna är utformade och vilka 

faktorer som påverkar dess innehåll. Bondy, Moon och Matten (2012) skriver att CSR 

(Corporate Social Responsibility) och företagens ansvar består av tre områden: det 

ekonomiska, sociala och det miljömässiga området som alla är lika viktiga och nödvändiga. 

De menar att det finns en risk att balansen mellan dessa blir ruckad om företagen sätter mer 

fokus på strategiska och marknadsinriktade former av CSR och därmed tappar fokus på att 
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minska och kompensera för den påverkan deras handlingar har på miljön och de sociala 

aspekterna. De poängterar också att multinationella företag genom sin storlek och sitt 

inflytande tenderar att utöva en form av CSR som underminerar det breda 

intressentperspektivet till fördel för de själva och deras ägare. Detta riskerar att driva 

hållbarhetsarbetet i en riktning som inte är i linje med den samhälleliga förväntan på vilket 

ansvar företagen bör ta och påverka det framtida miljöarbetet negativt.   

 

Antalet studier om hållbarhetsredovisning generellt inom flygbranschen och vilka 

institutionella faktorer som påverkar dess hållbarhetsredovisning är begränsat exempelvis då 

det kommer till vilka skillnader som påverkar hållbarhetsrapporteringen i olika länder (Kılıça, 

Uyarb & Karamanc 2019). Avsikten med denna studie är att med hjälp av institutionell teori 

förstå vad som påverkar innehållet i hållbarhetsredovisningen hos stora nordiska flygbolag 

samt undersöka legitimitetens roll i relation till vald teori.  

 

1.3 Frågeställning 

Hur legitimerar sig företag i flygbranschen genom sina hållbarhetsredovisningar utifrån ett 

nyinstitutionellt perspektiv? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur företagen legitimerar sig genom miljödelen i sina 

hållbarhetsredovisningar. Detta kommer att ske genom en analys av nyinstitutionella faktorer 

och dess påverkan på legitimiteten.  

 

Studien avser undersöka den institutionella teorins syn på legitimitet och på så sätt ge 

intressenter och läsare av hållbarhetsrapporterna bättre verktyg vid tolkning av dess innehåll. 

På så vis är den tänkt att möjliggöra en bättre jämförbarhet mellan bolag och öka 

förutsättningarna för att fatta välgrundade beslut utifrån rapporternas innehåll. Detta är av vikt 

för att flygbranschens fortsatta hållbarhetsarbete ska fortsätta framåt i enlighet med samhällets 

förväntningar på hållbarhetsredovisningarnas miljöinnehåll om större miljömässigt 

ansvarstagande från företagens sida. 
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1.5 Avgränsningar 

Studien avgränsas till nordiska flygbolag som har resor till mer än tio länder. Då 

utgångspunkten är att studera flygbranschens redovisning av sin miljöpåverkan kommer 

studien avgränsas till hållbarhetsredovisningarnas miljödel. 
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2. Teori och referensram 

I detta kapitel presenteras den teori som är relaterad till studien. Avslutningsvis kommer en 

teorisammanfattning med en analysmodell att presenteras.  

 

2.1 Teori 

För att kunna besvara studiens frågeställning behövs djupare kunskap i den nyinstitutionella 

teorin. Då tidigare studier använder begreppen institutionell och nyinstitutionell parallellt så 

behövs här ett förtydligande. Denna studie kommer att använda båda begreppen då detta 

återspeglar sig i tidigare forskning men syftar hela tiden till den nyinstitutionella teorin. Teori 

och referensram kommer mynna ut i relevanta institutionella faktorer som studien kommer ha 

sin utgångspunkt i. För att se en kort översikt över dessa faktorer se bilaga 1. 

 

2.1.1 Nyinstitutionalismen 

Den nyinstitutionella teorin grundlades med Meyers och Rowans artikel “Institutionalized 

Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony” från 1977. Meyers och Rowan 

(1977) menade att organisationer inte handlar så rationellt som tidigare antagits. Snarare sågs 

en skillnad mellan vad som var den formella, rationella strukturen, vad organisationer säger 

sig göra och organisationens informella struktur, vad företag i realiteten faktiskt gör. Den 

formella, rationella strukturen blev en sorts myt då samhället antog att organisationen 

handlade i enlighet med sina planer, policys och riktlinjer men egentligen behöver det inte 

innebära någon förändring på det faktiska arbetet. Organisering enligt deras synsätt handlar 

om att organisationerna förhåller sig till dessa myter och institutionella regler. Dessa 

införlivas i organisationen för att ge legitimitet, resurser, stabilitet och ökade 

överlevnadsutsikter. De institutionaliserade reglerna kommer sedan sprida sig till andra 

organisationer då det kommer krävas för att även de ska uppnå legitimitet och inge förtroende. 

(Meyers & Rowan 1977)  

 

Med Meyers och Rowans artikel (1977) menar Johansson (2002) att nyinstitutionalismen 

började då denna teori talade om organisationer och dess omgivning på ett helt nytt sätt än 

tidigare. Herold (2018) sammanfattar synen på den institutionella teorin som institutionella 

tryck och sociala interaktioner som påverkar företagens handlande och agerande.  

 

2.1.2 Organisationsfält och isomorfism 

Ett begrepp som också ändrade synen på en organisations omgivning var organisationsfält. 

Detta begrepp innebar ett nytt sätt att se på hur organisationer samverkar och påverkar 

varandra. DiMaggio menade (1983 i Zetterquist, Kalling & Styhre 2015) att organisationer 
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inte påverkar varandra direkt utan att påverkan sker genom dess organisationsfält. Vid ett 

försök till definition kan dessa ses som fält bestående av organisationer som har ett utbyte av 

varandra som exempelvis varor, råvaror, kunskap eller professionella värderingar (DiMaggio 

& Powell 1991). Dessa kan alltså bestå inte bara av konkurrenter eller interagerande aktörer 

utan av flera olika typer av aktörer sammantaget. Organisationsfälten kan till exempel 

innefatta interorganisationella strukturer, interaktioner företagen emellan eller företag som 

finns inom samma profession.  

 

Organisationer inom samma fält påverkas enligt DiMaggio och Powell (1991) av starka 

krafter som får dem att bli mer och mer lika. Denna kraft brukar kallas isomorfism och delas 

av författarna upp i tre olika typer; betvingande, normativ och härmande eller imiterande 

isomorfism. Tvingande isomorfism menar de kan komma från både formella och informella 

strukturer och den press som dessa kan medföra på andra organisationer. Denna press eller 

institutionella tryck beskrivs som krafter, övertalningar eller inbjudningar till 

överenskommelser.  Ett exempel på tvingande isomorfism är när det uppstår lagkrav såsom 

miljöregleringar. Den härmande isomorfismen avser ett företags vilja att efterlikna andra som 

reaktion på osäkerhet från exempelvis flertydiga målsättningar eller svårförstådd teknik. 

Genom att imitera mer framgångsrika företag uppnås samma grad av legitimitet som hos 

företaget de försöker efterlikna. Den sista isomorfismen handlar om normativ press att 

definiera en profession. Det kan bestå av krav på viss utbildning inom en viss yrkeskategori 

eller uppfattningar om hur vissa saker bör göras inom en bestämd bransch. (DiMaggio & 

Powell 1991)  

 

En begränsning med synen på isomorfism är enligt Herold (2018) dess homogena syn på 

företags responser på institutionella tryck. Scott (2008) menar att i realiteten varierar dessa 

responser samt till vilken grad företag efterliknar varandra. Det menar han gör att 

isomorfismen bara är användbar i en viss utsträckning. Istället för att se institutionalismen 

som något som kännetecknas av stabilitet och isomorfism så betraktas företagens reaktioner 

och dess interaktioner som något föränderligt som karaktäriseras av variation och 

heterogenitet (Herold 2018).  

 

2.1.3 Institutionell logik och komplexitet 

De tidigare nämnda organisationsfälten menar Scott tillsammans med sina kollegor (2000 se 

Herold 2018) består av tre beståndsdelar; aktörer i form av individer eller organisationer, 

myndighetsstrukturer och institutionella logiker. Dessa logiker är värderingar, normer och 

uppfattningar som blir till meningssystem som agerar vägledande för aktörernas handlingar 

och beteende. De fungerar även som en sorts principer för det organisationella fältet. Till 

exempel menar Greenwood, Díaz, Li och Lorente (2010) att hållbarhetsredovisningar verkar 

inom ett organisationellt sammanhang och påverkas då av en rad faktorer och på olika nivåer 

både politiskt, kulturellt och socialt. Dess organisationella beteenden och fenomen 

sammanfattar de i begreppet organisationell komplexitet. Denna variation leder till en rad 

olika reaktioner hos aktörerna i det organisationella fältet (Herold 2018). Varje institutionell 
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logik har sina principer och förväntas leda till vissa beteenden. Ibland kan olika principer 

samexistera men de kan också leda till att aktörer kämpar för att just den logik de föredrar ska 

bli dominerande. För att kunna undersöka hur och varför företag varierar i hur de tolkar de 

institutionella logikerna i förhållande till hållbarhetsredovisningen behöver aktörernas 

inbördes relationer undersökas samt vilken påverkan de har på tolkningen av logikerna och 

det praktiska utövandet (Herold 2018).  

 

Det finns flera institutionella logiker, exempelvis marknadslogik och CSR-logik. Den logik 

som betraktas som dominerande är marknadslogiken och denna fokuserar på kostnads- och 

riskreduktion, att skapa konkurrensfördelar, att bygga rykte och legitimitet samt att generera 

“win-win” resultat. Med “win-win” avses att det ska ske en vinst för miljön samtidigt som det 

uppstår en ekonomisk vinst för företaget. CSR-logiken utgår från grundtanken bakom CSR; 

att företagen inte enbart ska ha ett finansiellt syfte utan att deras verksamhet ska baseras på tre 

kärnområden som ska väga lika tungt, nämligen det ekonomiska, sociala och miljömässiga 

(Bondy, Moon & Matten 2012).  CSR-logiken utgår enligt forskarna från att företag förväntas 

göra det rätta utifrån dessa aspekter. Det finns sex aspekter av CSR-logik enligt Crane, Matten 

& Spence (2014). Den första aspekten är frivillighet, det vill säga att företag gör mer än det 

som lagar och regleringar kräver. Den andra aspekten är externa effekter och externaliteter, 

vilket handlar om de positiva och negativa effekter som företagets aktiviteter skapar och som 

trots att de inte inräknas i beslutsfattandet påverkar omgivningen, exempelvis utsläpp. Den 

tredje aspekten är att inkludera ett brett intressentperspektiv där fler intressenter än bara 

ägarna tas i beaktande. Som fjärde aspekt anges att ha en gemensam syn, vilket innebär att 

intressenternas intressen ska överensstämma med företagets ekonomiska och miljömässiga 

beslut. Den femte aspekten inom CSR-logiken är värderingar, vilket syftar till att företagets 

värderingar ska överensstämma med dess handlande. Sista aspekten innebär att 

hållbarhetsarbetet ska inkorporeras i företagets strategi och verksamhet. Enligt Johansson 

(2002) kan det uppstå motsättningar mellan olika institutionella logiker på grund av att det 

finns olika påverkande institutionella krafter.  Därmed är det inte givet att CSR-logik och 

marknadslogik enbart finns sida vid sida, utan det kan även finnas konkurrens mellan dem.  

 

2.1.4 Legitimitet  

Legitimitet har länge setts som en viktig del för alla organisationer för att försäkra dess 

överlevnad (Dowling & Pfeffer 1975). Begreppet kan definieras som antaganden om att ett 

företags handlande och agerande är önskvärt, korrekt eller lämpligt utifrån ett system av 

normer, värderingar och övertygelser (Suchman 1995). Legitimitet som begrepp kommer från 

legitimitetsteorin men delar av denna teori och synsätt återfinns också inom den 

nyinstitutionella teorin. Inom båda teorierna ses legitimitet som något som uppstår som en 

reaktion på normativa tryck. För att uppnå legitimitet tar företag efter framgångsfaktorer och 

organisationsformer som anses vara attraktiva och eftersträvansvärda. Detta tenderar att leda 

till likformiga företag (Frostenson 2015), vilket kan tolkas som härmande isomorfism.  
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Legitimiteten är även en viktig faktor i relation till de nämnda organisationsfälten då detta ses 

som en nödvändighet för att skaffa kompetent arbetskraft och resurser (Eriksson -Zetterquist, 

Kalling & Styhre 2015). DiMaggio och Powell (1991) menar att legitimitet är det främsta som 

företag eftersträvar och att det är fältets egenskaper som styr företagens utformning och 

handlande. En av de logiker som nämnts som exempel på de egenskaper som styr ett 

organisationsfält är marknadslogiken. Denna kopplas ihop med legitimitetsbegreppet genom 

dess strävan efter att skapa legitimitet. Bondy, Moon och Matten (2012) skriver att 

multinationella företag kan styra och välja vilka handlingar som ses som legitima inom deras 

organisation. Detta gör att legitimitet inte bara är något som företag strävar efter att uppnå 

utan något som stora multinationella företag kan skapa och styra över. Inom CSR-logiken har 

ingen tydlig koppling hittats mellan legitimitet och de sex aspekter av logiken som tagits upp. 

Däremot visar Nikolaeva & Bicho (2010) på ett tydligt samband mellan ett företags CSR-

identitet och legitimitet där redovisningen är basen och grunden för legitimitetsskapandet.  

 

Inom den härmande isomorfismen ses legitimiteten som det som motiverar företagen att ta 

efter varandra (DiMaggio & Powell 1991). Bondy, Moon och Matten (2012) har dock sett att 

företagen inte bara tar efter varandra utan också försöker vara marknadsledande. Detta kan ses 

som ett sätt att uppnå eller skapa legitimitet genom att framställa sig som bättre än sina 

konkurrenter utifrån lämpliga och korrekta normer och värderingar. På så vis uppstår en 

koppling mellan marknadslogiken och den härmande isomorfismen.  Inom den tvingande 

isomorfismen är det till skillnad från den härmande isomorfismen istället de lagstiftande 

myndigheterna som har legitimitet och därigenom kan utöva ett tvingande isomorfistiskt tryck 

på företagen genom lagar och regler (Herold 2018). Däremot menar Cooper-Smith och de 

Grosbois (2011) att vissa företag kan förstärka sin egen legitimitet genom att anpassa sig till 

lagar eller ramverk såsom GRI. Forskarna menar att ju fler företag som utgår från GRI, desto 

större legitimitet får det hos användarna, vilken i sin tur bidrar till att de företag som använder 

det belönas medan de som inte gör det missgynnas. Även andra aktörer kan ha en tvingande 

påverkan på ett företag såsom investerare, myndigheter och kunder (Bondy, Moon och Matten 

2012) samt media (Nikolaeva & Bicho 2010).  Inom flygbranschen ses egna målsättningar 

och riktlinjer som aktörer inom branschen själva har satt upp. Dessa kan ha en tvingande 

påverkan då de fungerar som en sorts överenskomna spelregler som måste följas för att ett 

företag ska uppfattas som legitimt.  

  

Utifrån texten ovan går det att se att legitimiteten är en viktig drivkraft bakom 

hållbarhetsredovisningar och flertalet forskare inom nyinstitutionalismen stödjer detta och ser 

legitimitet som den drivande motivatorn bakom företagens vilja att hållbarhetsredovisa 

(Nikolaeva & Bicho 2010; Aerts, Cormier & Magnan 2006; de Grosbois 2016).  
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2.2 Hållbarhetsredovisning 

Nedan kommer en rad tidigare studier presenteras där forskarna undersökt faktorer relaterade 

till CSR-arbete och hållbarhetsredovisningar. Här kommer faktorer som påverkar viljan att 

hållbarhetsredovisa avhandlas eftersom detta lägger grunden för hållbarhetsrapporternas 

innehåll. Därefter kommer lagkrav och dess effekter behandlas. Något som komplicerar 

studier om hållbarhetsredovisningar är överensstämmelsen mellan rapportens innehåll och 

företagens handling, vilket behandlas i 2.2.3. Det näst sista stycket avhandlar intressenternas 

påverkan och klargör kopplingen till intressentteorin och visar på vilken påverkan intressenter 

har på rapporterna. Sista stycket visar på isomorfism i nutida forskning och hur den används 

idag.  

 

2.2.1 Vad påverkar viljan att hållbarhetsredovisa? 

En av de påverkansfaktorer som inverkar på ett företags vilja att hållbarhetsredovisa och som 

är frekvent förekommande i forskningen är kulturella faktorer. Med detta begrepp avses i 

denna studie de skillnader som finns mellan olika länder. Kılıça, Uyarb och Karamanc (2019) 

har studerat institutionella faktorer som påverkar hållbarhetsredovisningen inom 

flygbranschen. De menar att skillnader mellan länder beror på hur välfungerande statsskicket 

är i det land där företagen verkar samt hur aktivt landet är i miljömässiga- och sociala frågor. 

Även Ferri (2017) pratar om nationella skillnader och menar att det finns ett nationellt tryck 

som gör att hållbarhetsrapporterna skiljer sig mellan olika länder. Trots att samma ramverk 

(GRI) är utgångspunkten uppstår skillnader i rapporternas innehåll på grund av detta. Som 

exempel tar Ferri (2017) upp att företag från USA och Italien lägger större fokus på fakta de 

bedömer att deras intressenter kan vara intresserade av, medan företag i Brasilien är mer måna 

att skriva om de samhällsinsatser de gör, såsom miljöbevarande och utbildningsinsatser. Ruiz-

Lozanoa, Navarro-Galerab, Tirado-Valenciaa och De Los Ríos-Berjillosc (2019) har 

undersökt skillnader mellan den hållbarhetsinformation som ges på webbsidor i nordiska och 

Anglosaxiska länder. Även om de inte undersöker hållbarhetsredovisningar utan enbart 

hållbarhetsinformation på webbsidor är studien intressant då den tittar på förhållandena i 

bland annat Norden, vilket också är aktuell studies område. Deras slutsats blev att kulturella 

faktorer skapar skillnader i vilken information företagen i de olika länderna anger. Nordiska 

länder är mer transparenta i sin miljörapportering än de Anglosaxiska medan de Anglosaxiska 

länderna är mer transparenta inom de ekonomiska aspekterna. Kuo, Kremer, Phuong och Hsu 

(2016) konstaterar också att kulturen påverkar ett företags sociala och miljömässiga arbete.  

 

Lynes och Andrachuk (2008) menar dock att det inte går att enbart titta på kulturella och 

branschspecifika faktorer för att förklara motivationen att hållbarhetsredovisa. I den modell de 

tar fram beskrivs hur olika faktorer samverkar på olika nivåer för att förklara skillnader i 

motivation. Bland annat nämns hur vissa faktorer som exempelvis kultur i form av vad de 

kallar “Scandinavian spirit” kan fungera som en sorts katalysator där motivatorer tolkas och 

förstärks eller tonas ned. I förklaringen till “Scandinavian spirit”, också kallad skandinavisk 
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kultur, tar forskarna upp företagens strävan efter att agera som goda samhällsmedborgare 

(Lynes & Dredge 2006; Lynes & Andrachuk 2008).  Då denna studie tittar på Norden och 

däribland skandinaviska länder är det intressant att se hur skandinavisk kultur och ländernas 

kulturella skillnader visar sig i de institutionella faktorer som studeras. Enligt det Lynes och 

kollegor säger om skandinavisk kulturs påverkan på motivationen och hur den kan förstärka 

eller förminska effekterna av andra motivatorer är det rimligt att anta att det har en påverkan 

även på utformningen av hållbarhetsrapporterna. 

 

Kılıça, Uyarb och Karamanc (2019) menar också att storleken på landets ekonomi och 

branschens storlek är faktorer som påverkar frekvensen av hållbarhetsrapportering. Bland 

annat är det större sannolikhet att flygföretag som verkar i länder med stora ekonomier har en 

självständig hållbarhetsrapport. Hur öppen ekonomin i ett land är tycks dock inte ha någon 

påverkan på viljan att hållbarhetsredovisa och detta förklarar de med att det snarare är interna 

faktorer istället för externa som avgör om företag hållbarhetsredovisar. En ytterligare 

påverkansfaktor som kan påverka företags hållbarhetsredovisning är media (Nikolaeva & 

Bicho 2011). Synlighet i media kan enligt forskarna skapa ett tryck som gör att fler företag 

börjar att hållbarhetsredovisa och uppmärksamheten i media kan i sin tur göra så att fler 

intressenter kan ta del av hållbarhetsdokumenten.  

 

Som tidigare nämnts anses legitimitet många gånger som den drivande kraften bakom att 

hållbarhetsredovisa (Nikolaeva & Bicho 2011; Aerts, Cormier & Magnan 2006; de Grosbois 

2016).  Nikolaeva & Bicho (2011) förklarar det med att företags trovärdighet kan öka genom 

att företagen ägnar sig åt socialt ansvarstagande och att det i sin tur bidrar till att företaget kan 

uppnå legitimitet samt ett gott rykte.  

 

2.2.2 Lagstiftningens inverkan på hållbarhetsredovisningen 

Det är oklart vilken reell effekt lagregleringar har på hållbarhetsredovisningarna och om dessa 

leder till en högre standard på dess utformning. Aerts, Cormier och Magnan (2006) uttrycker 

en tveksamhet till att det skulle vara effektivt med regleringar kring hållbarhetsredovisningar 

eftersom det inte är dessa som styr utan snarare de branschspecifika faktorer som leder till att 

företagen imiterar varandra. Detta motsägs av Mion och Loza Adaui (2019) som visar att 

EU:s lagkrav om hållbarhetsredovisning har lett till en ökning av både antalet företag som 

hållbarhetsredovisar men också ökat kvaliteten på hållbarhetsdokumenten. Kvalitetsökningen 

menar de främst består av en förbättrad anknytning till företagets strategi samt att 

trovärdigheten i dokumentet har ökat. Ferri (2017) konstaterar också att det finns positiva 

effekter av användandet av GRI eftersom det har lett till en ökad jämförbarhet mellan 

rapporterna.  

 

Nikolaeva och Bicho (2011) menar även att risken för att det ska uppstå framtida 

lagregleringar kan leda till att företag agerar utifrån institutionella tryck och skapar frivilliga 

regleringar. På så vis kan de värja sig från framtida lagregleringar som potentiellt skulle 

kunna bli hårdare jämfört med de frivilliga krav som de själva kan välja att sätta upp istället. 
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Att agera på de institutionella tryck som uppstår kan också leda till att övergången till 

framtida lagregleringar kan gå smidigare. Ett exempel på när företag skapar frivilliga 

regleringar som svar på institutionella tryck skulle kunna vara de branschriktlinjer som 

flygbranschen själva tog fram redan år 2009 (ATAG u.å., 2019a, 2019b). Både existerande 

lagkrav samt institutionella tryck som resulterar i frivilliga regleringar kan betraktas som 

exempel på den tvingande isomorfism som beskrivits i stycket ovan.  

 

2.2.3. Från ord till handling- överensstämmelse mellan redovisning och 

verklighet  

I studien kommer skillnader mellan hållbarhetsredovisningars miljöaspekt att undersökas. Det 

är därför intressant att se vad tidigare forskning har hittat för skillnader och se hur detta skulle 

kunna påverka resultatet.  Redan Meyers och Rowan (1977) talade om skillnader mellan vad 

företag säger sig göra och vad de i realiteten gör. Gössling och Peters (2007) undersökte år 

2007 hur flygbolagens miljöarbete stämmer överens med vad de faktiskt gör i verkligheten. 

Även om de inte specifikt undersökte hållbarhetsredovisningar utan istället tittade på andra 

källor där flygbolagen uttalade sig om sitt hållbarhetsarbete blev slutsatsen att flygbolagen 

säger sig göra mer än vad de faktiskt gör. De beskriver hur flygbolagen vill ge en positiv bild 

av flygandet och att de väljer ord med omsorg, exempelvis genom att skriva att de sparar 

bränsle istället för att de använder det. Likaså konstaterade de att flygbolagen skriver 

förhoppningsfullt om teknologiska framsteg. På så vis menar forskarna att konsumenterna kan 

påverkas och vara omedvetna om flygets klimatpåverkan.  

 

Cooper-Smith och de Grosbois (2011) kunde i sin studie se att det fanns en stor skillnad 

mellan innehållet i flygbolags hållbarhetsrapporteringar men att för majoriteten av bolagen 

ligger huvudfokus på miljöaspekterna och det är också inom detta område som målsättningar 

och handlingar är störst. Målen skiljer sig åt mellan olika bolag men gemensamt för samtliga 

var målsättningarna att minska koldioxidutsläpp och reducera ljudnivån. Målsättningen med 

störst antal initiativ var också koldioxidutsläppen. Detta förklaras av att det är inom detta 

område som flyget har sina största utmaningar då de utmanas både av forskare och i allmänna 

opinionen.  Även om det finns initiativ för att uppnå en målsättning konstaterar studien att det 

händer ganska ofta att initiativen inte omsätts i praktiken. Cooper-Smith och de Grosbois 

(2011) menar också att det skiljer sig åt mellan olika flygbolag huruvida de inkluderar krav 

som är lagstadgade i sin hållbarhetsredovisning eller ej och att detta försvårar jämförbarheten 

mellan olika bolag. 

 

2.2.4 Intressenternas påverkan 

Enligt GRI ska det informationsbehov som är väsentligt för intressenterna identifieras, både 

genom att redovisa väsentlig hållbarhetspåverkan men också för att intressenterna ska kunna 

använda informationen som beslutsgrund (Frostenson & Helin 2018). Detta ger en tydlig 

koppling till intressentteorin. Enligt Herold (2018) har institutionell- och intressentteori en 
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nära koppling eftersom de tillsammans kan bidra med en djupare förklaring till den 

institutionella komplexiteten och dynamiken som uppstår mellan olika aktörer.  Han menar att 

medan intressentteorin fokuserar på viktiga aktörer och dess påverkan på ett företag så 

fokuserar den institutionella teorin på de institutionella krafter som utövar tryck på företaget. 

Dessa krafter kan som tidigare nämnts konkurrera med varandra och skapa konkurrerande 

institutionella logiker som bidrar till en institutionell komplexitet (Herold 2018). Trots att 

denna studie utgår från ett nyinstitutionellt perspektiv är det därför av intresse att inkludera 

intressenternas indirekta påverkan på hållbarhetsrapporternas innehåll.  

 

Enligt Lynes och Dredge (2006) hade SAS funderat på om konsumenterna kunde vara 

intresserade av företagets hållbarhetsarbete men deras slutsats blev att det inte är detta som 

styr valet av flygbolag. SAS menade också att det inte fanns någon efterfrågan på “gröna” 

flygbolag i dagsläget även om det skulle kunna finnas en möjlighet att skapa den efterfrågan i 

framtiden. Det är möjligt att denna syn har förändrats eftersom en senare studie av Kuo, 

Kremer, Phuong och Hsu (2016) konstaterar att konsumenterna både är viktiga läsare av 

hållbarhetsrapporten och har makten att påverka innehållet i dem. Samma författare drar dock 

slutsatsen att de viktigaste läsarna av hållbarhetsrapporter är regeringen och i andra hand 

ägarna. Detta förklaras av att det är regeringen som reglerar lagar och därmed också har rätt 

att veta hur de efterlevs. Som exempel kan nämnas de regleringar som finns gällande 

luftföroreningar och ljudnivå. Vidare menar forskarna att ett företag kan stärka sin image och 

stärka sin relation med intressenterna genom att inkludera hållbarhetsaspekter i sin 

verksamhet.  

 

2.2.5 Isomorfism i nutida forskning  

I hållbarhetsforskning under de senaste åren är isomorfism ett begrepp som ännu är aktuellt. 

Dock så är det inte lika självklart längre att isomorfismen är en likriktad process som gör att 

alla företag tenderar att likna varandra.  Aerts, Cormier och Magnan (2006) undersöker till 

exempel hur imitation tenderar att skilja sig åt mellan länder. De menar att det finns en 

skillnad mellan olika länder i hur stor utsträckning företagen imiterar varandras 

hållbarhetsrapportering. Det finns alltså en skillnad i hur stark den imiterande isomorfismen är 

mellan olika länder. Skillnaden menar de förklaras av påverkan från olika institutionella 

krafter som är olika verksamma i olika länder.  Bondy, Moon och Matten (2012) samt Aerts, 

Cormier och Magnan (2006) menar att det uppstår en imiterande isomorfism bland de 

multinationella företagen när det kommer till CSR-arbete och hållbarhetsredovisningar. Aerts, 

Cormier och Magnan (2006) konstaterar dock att en stor exponering i media minskar 

företagens benägenhet att imitera varandra. Samtidigt konstaterar Nikolaeva och Bicho (2011) 

att stora globala företag som är mer synliga i media har en större benägenhet att anpassa sig 

till GRI-ramverket. Vidare skriver de att medias påverkan är som starkast innan alltför många 

företag har övergått till att redovisa enligt ramverket. När fler företag redovisar enligt 

ramverket och informationen i rapporterna blir mer tillgänglig avtar kraften av medias 

påverkan.  Ytterligare förklaringar till att den imiterande isomorfismen uppstår är enligt 

Bondy, Moon och Matten (2012) att företagen jämför sig med sina branschkollegor då det 
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kommer till hållbarhetsarbete och hållbarhetsrapporter. Det finns en strävan efter att hålla 

jämna steg med sina konkurrenter och i vissa fall är målet även att bli ledande på 

hållbarhetsfrågor. Detta bekräftas också av Nikolaeva & Bicho (2011) som konstaterar att 

företag inom en bransch påverkas av hur många branschkollegor som hållbarhetsredovisar 

samt hur fort spridningen av hållbarhetsrapporteringen sker.  Att imitera varandras rapporter 

blir också ett svar på den osäkerhet som råder gällande vad rapporten ska innehålla samt att 

minska den tid och den kostnad som krävs för utformningen av dokumentet (Nikolaeva & 

Bicho 2011; Bondy, Moon & Matten 2012).  

 

Det framgår också att de multinationella företagen har en tydlig tvingande isomorfism, men 

att det däremot inte finns någon normativ isomorfism (Bondy, Moon & Matten 2012). Den 

tvingande isomorfismen förklarar de med att hållbarhetsarbete kan betraktas som ett 

institutionellt tryck och att intressenterna därmed kan tvinga företagen att anpassa sig till det 

institutionella tryck de upplever. De mest inflytelserika intressentgrupperna som 

identifierades i studien var regering, kunder och investerare. Bondy, Moon och Matten (2012) 

har också visat att multinationella företags CSR-arbete har skapat en egen institutionell kraft. 

Genom sin storlek kan de bortse från det institutionella trycket och istället välja att lägga 

fokus på strategiska aspekter de själva bedömer som viktiga. Forskarna menar att detta 

medför en risk för att företagen agerar opportunistiskt och att hållbarhetsaspekterna blir 

underordnade de ekonomiska aspekterna.  
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2.3 Teorisammanfattning 

 

 
Figur 1. Påverkansfaktorer på flygbranschens hållbarhetsredovisningar 

  

 

Flygbranschen kan ses som ett organisationsfält, då de har ett utbyte av varandra, verkar inom 

samma profession och dessutom har gemensamma riktlinjer (DiMaggio & Powell 1991). De 

påverkar som tidigare nämnts inte varandra direkt utan interaktionen mellan företagen sker 

genom de processer och logiker som är dominerande inom fältet. I denna studie representerar 

de institutionella faktorerna dessa processer och logiker. I den modell som utvecklats (se figur 

1) finns de multinationella företagen i den nordiska flygbranschen och dess 

hållbarhetsrapporter i centrum tillsammans med legitimiteten då den är central för dessa 

rapporter (Nikolaeva & Bicho 2011; Aerts, Cormier & Magnan 2006; de Grosbois 2016). 

Ovanför ses de institutionella faktorer i studien som påverkar innehållet och utformningen av 

dessa rapporter. Hur dessa faktorers påverkan kan se ut presenteras nedan med en kort 

sammanfattning av hur dessa processer och logiker ser ut. I bilaga 1 återfinns även en översikt 

av påverkansfaktorerna.  

 

Bland de institutionella logikerna finns marknadslogik och CSR-logik (Bondy, Moon & 

Matten 2012; Crane, Matten & Spence 2014). Som tidigare nämnts kan det finnas konkurrens 

mellan olika logiker då de grundar sig på olika institutionella krafter (Johansson 2002). 

Rimligen existerar denna konkurrens mellan logikerna även i flygbranschen. Multinationella 

företag har som tidigare nämnts vinklat sitt CSR-arbete så att det är gynnsamt för dem själva 

(Bondy, Moon & Matten 2012). Detta kan betraktas som en marknadslogik och eftersom den 

Legitimitet

Flygbranschens 
hållbarhetsredovisningar

Tvingande 
isomorfism

Marknads-
logik

CSR-logik

Härmande 
isomorfism
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här studien tittar på stora multinationella företag som dessutom har den mediala pressen på sig 

finns det en risk att företagen bortprioriterar CSR-logiken till fördel för marknadslogiken. 

Grundtanken med hållbarhetsredovisningen överensstämmer till stor del med CSR-logiken. 

Exempelvis uppvisar GRI:s ramverk ett fokus på flera intressenter istället för bara 

ägarperspektivet och att de externa effekter som har nämnts tidigare är del av den 

miljöpåverkan som företag måste redovisa. Samtidigt som det finns en konkurrens mellan 

olika logiker så kan de också samexistera även om aktörer inom ett organisationsfält kämpar 

för att få sin logik att bli den mest dominerande (Herold 2018). Både marknadslogiken och 

CSR-logiken har som visats en koppling till legitimitet men det finns en viss skillnad i hur 

den betraktas. Inom marknadslogiken finns en önskan att bygga legitimitet men samtidigt 

betonas en strävan efter att finna ”win-win” lösningar där en insats görs för miljön men bara 

om företaget i sin tur får ut någon typ av vinst av det (Bondy, Moon & Matten (2012). Inom 

CSR-logiken kan legitimiteten snarare betraktas ur en normativ vinkel där den handlar det 

“rätta sättet” att göra något på utifrån vissa värderingar.  

 

Härmande isomorfism innebär att företag tar efter varandra. Tidigare studier har sett att 

detta bland annat förekommer inom CSR-arbete och hållbarhetsredovisningar (Bondy, Moon 

och Matten 2012). Exempel på härmande isomorfism är när mindre företag tar efter ett större 

och mer legitimt företag för att uppnå samma legitimitetsnivå som det större företaget 

(DiMaggio & Powell 1991). En strategi för att uppnå ökad legitimitet kan enligt detta synsätt 

vara att sträva efter att vara först på bollen och den första som utvecklar eller gör något inom 

hållbarhetsarbetet (Bondy, Moon & Matten 2012). Exempelvis kan det inom flygbranschen 

handla om att utveckla nya teknologier som sedan andra företag tar efter. Genom att tydligt 

kommunicera sitt arbete så kan en härmande isomorfism uppstå hos andra företag och då får 

också det ursprungliga företaget ökad legitimitet. En annan orsak till att det uppstår härmande 

isomorfism kan också vara att det finns en osäkerhet i hur hållbarhetsrapporterna ska utformas 

och vad de ska innehålla. Då är det mest ekonomiska och tidseffektiva sättet vid 

rapporteringen att ta efter de rapporter som andra företag tidigare har utarbetat (Nikolaeva & 

Bicho 2011; Bondy, Moon & Matten 2012).  

 

Tvingande isomorfism innefattar lagar och regleringar som företagen tvingas följa. Genom 

sin legitimitet kan myndigheter utöva ett starkt isomorfistiskt tryck där företagen måste 

anpassa sig (DiMaggio & Powell 1991). Ett exempel på en sådan reglering är det EU- direktiv 

som antogs år 2014 och som tvingar länder att lagstifta kring hållbarhetsrapporter (European 

Commission 2014). Genom den tvingande isomorfismen är det rimligt att anta att det kommer 

att finnas stora likheter mellan hållbarhetsredovisningarna hos företagen i flygbranschen även 

om det också är sannolikt att skillnader finns delvis på grund av att inte alla nordiska länder är 

EU-medlemmar.  

 

Legitimitet har kopplats samman med samtliga påverkansfaktorer på ett eller annat sätt. Vad 

som dock framträder är att legitimitet kan tolkas lite olika beroende på i vilket sammanhang 

det tas upp. Synen på legitimitet och framför allt hur det uppnås skiljer sig mellan de olika 

påverkansfaktorerna och de kan som påvisat inte alltid gå hand i hand utan ibland borde det 

uppstå krockar mellan de olika synsätten.  
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3. Metod och metodologiska överväganden 

Studien har utgått från en kvalitativ ansats. Ett kvalitativt synsätt är lämpligt då målsättningen 

är att uppnå en större förståelse för begrepp och fenomen (Jacobsen 2017). Då syftet är att 

undersöka hur företagen legitimerar sig genom miljödelen i sina hållbarhetsredovisningar med 

hjälp av nyinstitutionell teori har därför denna metod ansetts vara mest relevant. Den 

kvantitativa ansatsen betraktades som utesluten på grund av att, som Jacobsen (2017) 

uttrycker, verkligheten är för komplex för att enbart studeras utifrån siffror och att den 

information som fås från ord kan ge en större nyansrikedom.  

 

3.1 Litteratursökning 

Eftersom studien tar avstamp i teorin har arbetet inletts med en bred litteratursökning för att få 

en uppfattning om det aktuella forskningsläget. Detta menar Jacobsen (2017) underlättar 

avgränsningen av problemställningen men kan också ge uppslag till hur en undersökning kan 

få en intressant vinkel samt hur den kan utföras. I vissa fall menar han att 

litteraturgenomgången också kan leda till att frågeställningen utvidgar den existerande 

kunskapen inom området. Även om det fanns en grundtanke om tilltänkt forskningsområde 

bidrog litteratursökningen till ett mer specificerat syfte och frågeställning. Utifrån dessa 

gjordes sedan en mer riktad litteratursökning.  

 

Den initiala sökningen gjordes i universitetsbibliotekets söktjänst Primo samt i Google 

Scholar. Sökord som användes var exempelvis “airline”, “sustainability reporting”, “flights”, 

“aeroplane”, “CSR”, “institutional”, “Global Reporting Initiative”. En sökning med 

kombinationen "institutional" och “sustainability reporting” gav 48 563 träffar och andra 

kombinationer av sökningar gav också ett stort antal träffar. För att smalna av sökningen lades 

extra ord till. Exempelvis kombinerades "institutional" och “sustainability reporting” med 

“airline”, vilket minskade antalet träffar till 944. Många av artiklarna i början av träfflistan 

lästes och bedömdes vara av intresse utifrån studiens urvalskriterier, och flera andra artiklar 

hittades med hjälp av referenslistan i lästa studier. Artiklarna som kom att inkluderas 

behandlar inte bara hållbarhetsredovisningar inom flygbranschen, utan även artiklar som 

behandlar hållbarhetsredovisningar inom andra områden men har ett institutionellt perspektiv 

har använts. Någon enstaka studie ligger också helt eller delvis utanför den institutionella 

teorin men de har ändå bedömts som relevanta utifrån att de tillför information som breddar 

kunskapen om exempelvis hållbarhetsredovisningar.  

 

De urvalskriterier som användes vid val av artiklar var att de skulle vara granskade (“peer 

rewieved”), härstamma från industrialiserade länder då dessa bedöms ha likvärdiga 

förhållanden som Norden, innehålla flera av sökorden i titel eller abstract, visa stor relevans 

för utvecklingen av den nyinstitutionella teorin eller visar vad det nyligen forskats på inom 

hållbarhet och flygbranschen. Det bedömdes även som positivt om studien var refererad till 

många gånger men i vissa fall var detta omöjligt att uppfylla då studierna var så pass 
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nypublicerade. Förutom att göra litteratursökningar har även biblioteksböcker använts för att 

få en djupare inblick i både hållbarhetsrapportering, institutionell teori och metod. I största 

möjliga mån har andrahandskällor undvikits men i några få fall har det varit omöjligt att få tag 

i primärkällan då denna har varit en bok som inte funnits tillgänglig i närområdet.    

 

Många artiklar inom såväl institutionell teori som hållbarhetsredovisningar inom 

flygbranschen är något äldre. Viss kritik kan riktas mot detta eftersom faktorer som påverkar 

hållbarhetsredovisningarna kan ha förändrats. Det är dock sannolikt att de institutionella 

påverkansfaktorerna är ungefär desamma som tidigare och därför har studierna ändå bedömts 

som relevanta. För att få en bred och diversifierad litteraturgenomgång har även artiklar med 

mer kritisk och sammanfattande karaktär innefattats. I vissa fall har det bedömts som 

spännande att se de förändringar i attityd som skett över åren, exempelvis vilka som är 

intresserade av företags hållbarhetsredovisningar eller nyare forsknings syn på de 

institutionella grundbegreppen. Några av studierna kommer från andra världsdelar och 

därmed kan det finnas en risk att de institutionella påverkansfaktorerna ser något annorlunda 

ut. Samtliga studier utgår dock från industrialiserade länder och därmed bör det finnas många 

gemensamma nämnare. Att studierna utförts i olika världsdelar har dock också bedömts som 

intressant då exempelvis kulturella faktorers inverkan på hållbarhetsredovisningar kan framgå 

tydligare genom detta.  

  

Den litteratursökning som har gjorts ger därmed ett litteraturmaterial med en stor bredd som 

möjliggör en mångfacetterad bild av studieområdet. Svagheten kan också vara att material har 

missats på grund av den stora litteraturmängd som finns tillgänglig både inom institutionell 

teori och hållbarhetsredovisning.  

 

3.2 Urval 

Eftersom frågeställningen har handlat om att undersöka vilka institutionella påverkansfaktorer 

som är utmärkande för legitimiteten i hållbarhetsredovisningen hos nordiska flygbolag har 

utgångspunkten varit ett målstyrt urval. Enligt Bryman och Bell (2017) betyder det att 

forskningsfrågan och målet med studien är grunden till hur urvalet görs. Urvalet ska göras 

utifrån uppsatta kriterier för att möjliggöra ett svar på forskningsfrågan (Bryman och Bell 

2017).  

 

Den här studien valde att fokusera på företag med reguljärflyg för att i största möjliga mån 

kunna renodla studien till den del av innehållet i hållbarhetsrapporten som hör samman med 

flygens miljöpåverkan. Ytterligare ett kriterium som sattes upp var att flygbolagen som 

inkluderades skulle ha resor till minst tio andra länder eftersom studien av Bondy, Moon & 

Matten (2012) väckte ett intresse för hur hållbarhetsredovisningar ser ut hos multinationella 

företag. Genom att välja företag med minst tio destinationer utanför det egna landet 

uppfylldes de kriterier som i många fall finns för vad som definieras som ett multinationellt 

företag (Nationalencyklopedin AB u.å.). Då studien innefattar större företag som tenderar att 
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ha en mer omfattande hållbarhetsrapportering (Dienes, Sassen och Fischer 2016) ger det en 

rikare empiri. Stora företag valdes efter att dessa kriterier satts upp var det fyra nordiska bolag 

som fanns kvar; Scandinavian Airlines (SAS), Norwegian, Finnair och Icelandair vilket 

motsvarar ett totalurval utifrån dessa kriterier. Samtliga bolag är börsnoterade och har därmed 

flera olika ägare varav staten i vissa fall är en stor delägare. Då staten också är lagstiftare är 

det intressant att titta på hur dess ägande kan inverka på studiens resultat. Mer information om 

bolagen återfinns i tabell 1. För att få en djupare insikt i vilka institutionella påverkansfaktorer 

som påverkar hållbarhetsredovisningen fattades beslutet att titta på två efterföljande års 

hållbarhetsrapporter hos berörda bolag. Att endast två års hållbarhetsrapporter studerats beror 

på att utifrån studiens syfte nåddes en mättnad efter dessa år.   

 

Tabell 1: Översikt, studerade företag  

 Huvud-

bas 

Antal 

Anställda

* 

Netto-

omsättning i 

MSEK** 

Statligt ägande *** 

Finnair Finland 6 462 
30 802 

Ja, finska staten äger 55,8% 

Icelandair Island 4 606 
14 188 

 

Nej 

Norwegian Norge 10 215 
41 301 

Nej 

SAS Sverige 11 659 
44 718 

 

Ja, svenska staten äger 14,8% 

och danska staten äger 14,2% 

* Antal anställda kommer från Finnair 2019b, Icelandair 2019a, Norwegian 2019a och SAS 2019 

** Nettomsättning kommer från Finnair 2019b, Icelandair 2019a, Norwegian 2019a och SAS 2019 är sedan 

omräknad med balansdagensvaluta till MSEK. För uträkningar se bilaga 2. 

*** Ägandeförhållanden kommer från Finnair 2020, Icelandair 2019b, Norwegian 2019b och SAS (u.å.a) 

 

3.2.1 Insamling av data  

Empirin utgår från hållbarhetsrapporter med avgränsning till dess miljödel. I de fall separata 

hållbarhetsrapporter inte fanns har företagens årsrapporter granskats med avseende på dess 

miljödel. De rapporter som granskats är 2017 och 2018 års rapport för Icelandair, Finnair och 

Norwegian. SAS har studerats för år 2016/2017 och 2017/2018 då de har brutet räkenskapsår. 

När resultatet presenteras i empirin har det senaste året valts att presenteras först eftersom 

önskan har varit att ge en så tydlig bild som möjligt av hur de senaste rapporterna ser ut. Efter 

2017 års rapport uppstod en mättnad då fler rapporter inte skulle ha tillfört mer information 

för att uppfylla studiens syfte eftersom rapporterna till stor del har liknande innehåll mellan 
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åren. Dock ger dessa två års rapporter en fylligare bild av innehållet i företagens 

hållbarhetsredovisningar. Datamaterialet har endast utgått från textmaterialet i 

hållbarhetsrapporterna.  

 

Insamlingen av datamaterialet skedde genom att hållbarhetsredovisningarna laddades ned från 

valda företags hemsidor. Dokumenten samlades i en gemensam mapp där samtliga 

gruppmedlemmar hade tillgång till dem och kunde analysera dem tillsammans. Det insamlade 

materialet har därmed utgjort grunden för den kvalitativa innehållsanalys som har gjorts. Som 

diskuteras vidare i punkt 3.4 kan en analys av företags egna dokument vara förknippade med 

nackdelar då de kan ge en vinklad bild av företagens verksamhet (Bryman & Bell 2017). Vid 

analysen har det funnits en medvetenhet om denna problematik vid läsningen och analysen av 

rapporterna. För att få ytterligare djup i studien och se hållbarhetsredovisningen ur fler vinklar 

hade enkäter eller intervjuer kunnat vara ett komplement, men detta valdes bort då en del av 

syftet var att studera just hållbarhetsredovisningar.  

 

3.3 Analysmetod 

Studien har utgått från en kvalitativ innehållsanalys. Denna avser finna bakomliggande teman 

i studiematerialet (Bryman & Bell 2017), vilket är det som har skett då flygbolagens 

hållbarhetsdokument analyserats.  

 

3.3.1 Riktad innehållsanalys 

Då studien utgår från teori och forskning om hur institutionella faktorer påverkar legitimiteten 

i hållbarhetsredovisningen och syftet är att utveckla en djupare kunskap om denna påverkan 

har den riktade innehållsanalysen bedömts vara lämplig. I de fall det redan finns existerande 

teori och forskning inom ett område, men där det finns kunskapsluckor eller behov av 

ytterligare teoriutveckling, kan det enligt Hsieh och Shannon (2005) vara lämpligt att använda 

en riktad innehållsanalys. I denna menar forskarna att den tidigare forskningen och teorin styr 

vad som kommer att återfinnas i den egna studien och att de slutsatser som dras antingen kan 

stödja eller utveckla existerande teori, alternativt motsäga den.  

 

3.3.2 Iterativ process 

För att nå en djupare kunskap och utveckla teori istället för att bara stödja eller motsäga 

tidigare forskning har en iterativ arbetsprocess tillämpats då det i likhet med vad Bryman och 

Bell (2017) säger skett ett samspel mellan den data som inhämtats från 

hållbarhetsredovisningarna och den teori som har studerats. Ett exempel på den iterativa 

process som ägt rum är att det under analysens gång upptäcktes nya faktorer som ansågs vara 

av betydelse i relation till hållbarhetsredovisningarna. Uppsatsförfattarna vände sig då till 
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litteraturen för att hitta mer information om dessa faktorer för att sedan, med stöd av 

litteraturen, inkludera dessa faktorer i de redan existerande kodningskategorierna.   

 

3.3.3 Kodning 

I likhet med vad Hsieh och Shannon (2005) skriver så har det i ett första steg skapats 

nyckelkoncept eller nyckelvariabler utifrån nuvarande forskning och teori. Dessa har sedan 

bildat kodningskategorier. I ett andra steg har det skapats mer konkreta definitioner av varje 

kategori där underkategorier och delbegrepp har utformats. Kodningen har utförts genom att 

materialet direkt vid läsning har indelats i kategorier.  Då återkommande mönster har 

upptäckts som inte innefattas i faktorernas underkategorier har dessa bildat nya 

underkategorier efter vidare läsning av litteraturen. Detta arbetssätt motsvarar i stort den 

enstegsmodell som Hsieh och Shannon (2005) beskriver. Som resultat av den iterativa 

processen upptäcktes ytterligare två underkategorier som i enlighet med ovan beskrivna 

kodningsprocess inkluderades i analysmodellen; samarbeten och differentiering. Efter en 

vidare litteraturgenomgång kopplades differentieringen ihop med marknadslogik medan 

samarbeten kopplades ihop med den härmande isomorfismen. 

  

De nyckelvariabler som valdes ut var som nämnts marknadslogik, CSR-logik, härmande 

isomorfism, tvingande isomorfism och legitimitet. Nedan presenteras hur nyckelvariablerna 

har definierats samt ett exempel på hur de har använts i textanalysen: 

 

Marknadslogik har definierats utifrån begreppen: konkurrensfördelar, “win-win”, reducera 

kostnad/risk och bygga rykte/ legitimitet. Ett exempel på en mening där marknadslogiken har 

betraktats som dominerande då den inkluderar konkurrensfördelar, “win-win” och en 

kostnadsreducering är:  

 

Long-term economic profitability is closely related to our responsibility to make 

environmental improvements and promote societal benefit. In many ways, our 

work on sustainability issues increases our value and competitiveness, for 

example by using resources more efficiently and minimizing risk. 

(SAS 2018 s. 18)    

 

CSR-logik beskrivs utifrån att den ska vara mestadels frivillig, ha fokus på externa effekter, 

innehålla värderingar, ha fokus på operationella hänsynstaganden och inkludera flera 

intressenter. Ett exempel på CSR-logik återfinns i Norwegians hållbarhetsrapport för 2018 där 

en gemensam syn, värderingar, externa effekter, operationella hänsynstaganden och 

frivillighet återfinns:  
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Norwegian is committed to actively engage in and support a sustainable 

environmental policy and to continue reducing emissions from aviation. During 

the last 10 years, Norwegian has reduced CO2 emissions per passenger kilometer 

by 30 %.  

(Norwegian 2019 s. 3) 

 

Härmande isomorfism kan dels handla om att företag tar efter varandra, men det kan även 

handla om en strävan efter att andra ska ta efter det egna beteendet (Bondy, Moon & Matten 

2012). Därmed har efterliknelser mellan företag eftersökts, men under analysens gång och den 

iterativa process som tillämpades kom också ord som uttryckte att företaget var först, pionjär 

och så vidare att betraktas som härmande isomorfism då detta kan uppfattas som en strävan 

efter att andra ska ta efter det egna beteendet. Ett exempel på en mening som har tolkats som 

en önskan att vara först och att andra ska ta efter är: “Finnair was one of the first airlines in 

the world to communicate on its corporate responsibility issues under the Global Reporting 

Initiative (GRI) reporting framework” (Finnair 2018 s. 125). I följande mening går det istället 

att se en härmande isomorfism eftersom Norwegian redan tar efter en välanvänd metod: “The 

GRI framework is the most trusted and widely used standard for sustainability reporting” 

(Norwegian 2019a s. 6). 

 

Tvingande isomorfism har tolkats som tryck som tvingar företagen att bli mer lika varandra 

genom lagregleringar, riktlinjer och påverkan från intressenter exempelvis via media. Ett 

exempel på en mening där intressenterna har betraktats skapa en tvingande isomorfism är:  

 

The area of sustainability is becoming of greater importance to many of our 

stakeholders. Examples of this are investors putting sustainability on the agenda 

as part of regular investor meetings, customers showing an increasing interest in 

environmental issues through social media, and corporate customers requesting 

more information about Norwegian’s sustainability work through tenders.  

(Norwegian 2019a s. 12)  

 

Ett annat exempel där lagregleringar har tolkats som tvingande isomorfism är: “Different laws 

and regulations impose requirements for reduced climate and environmental impact, 

including through restrictions on noise levels and greenhouse gas emissions.” (SAS 2018 s. 

22). 

 

Legitimitet är en del av alla ovanstående påverkansfaktorerna och har delats in utifrån detta. 

Ett exempel på en mening som tolkas som att det handlar om CSR-logik men även CSR-

legitimitet är: “Our environmental management system has been assessed by third-party 

auditors authorised by IATA who are qualified to perform audits of environmental 

management systems.” (Finnair 2018 s. 12). 
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3.3.4 Utfallsanalys 

Då tidigare teori och forskning har visat att legitimitet kan vara en drivkraft för 

hållbarhetsredovisningen var ett delsyfte att undersöka legitimitetens roll och samband med 

påverkansfaktorerna. Utifrån att denna studie bekräftat legitimitetens vikt i sammanhanget har 

en utfallsanalys gjorts för att ytterligare klargöra dess samband med de institutionella 

faktorerna. I bilaga 3 visas utfallsanalysen och vilken form legitimiteten tar i relation till 

påverkansfaktorerna samt att den visar på vilken typ av legitimitet som de olika företagen 

tenderar att använda sig av i sina hållbarhetsredovisningar. Denna analys tydliggör hur viktig 

legitimiteten är för innehållet i hållbarhetsrapporterna samt ger en annorlunda vinkling av hur 

legitimiteten kan tolkas ur ett nyinstitutionellt perspektiv.  

 

3.4 Studiens kvalitet 

Under arbetets gång har det funnits en medvetenhet om möjliga nackdelar med kvalitativ 

forskning. Dessa nackdelar kan omfatta att forskningen blir för subjektiv, svårigheter att 

generalisera resultatet samt svårigheter att upprepa en undersökning och att transparensen kan 

bli bristande (Bryman & Bell 2017). För att motverka detta har arbetsprocessen beskrivits så 

utförligt som möjligt vilket även påverkar replikerbarheten.  

 

3.4.1 Intern validitet 

Då studien i stor utsträckning utgår från en riktad innehållsanalys har den en stark intern 

validitet eftersom kodningskategorierna härstammar från den institutionella teorin. Detta ger 

en stark överensstämmelse mellan studiens teoretiska begrepp och empirin som har studerats. 

Dock är en svaghet med denna metod att tolkningarna i stor grad utgår ifrån en förutbestämd 

modell. Detta riskerar att styra forskaren i tolkningen av empirin till att bara se det som 

överensstämmer med teorin (Hsieh & Shannon 2005). För att minska denna effekt har en 

iterativ process använts där samband och nyckelbegrepp som inte fanns med i den initiala 

modellen söks för att finna mönster som inte fanns med från början. Den riktade 

innehållsanalysen har dels gett ökade förutsättningar för en korrekt tolkning av verkligheten, 

men även det faktum att uppsatsförfattarna har arbetat tillsammans vid analysen för att uppnå 

en samstämmig syn bör ha ökat dessa förutsättningar. Något som ytterligare kan stärka att 

datan tolkas på ett samstämmigt sätt är att textanalysen utgår från företags officiella 

dokument, vilka enligt Bryman och Bell (2017) är lättförståeliga och härstammar från 

företagen. I och med att texten inte förändras har forskarna samma utgångspunkt. Detta gör att 

den interna validiteten stärks men även att replikerbarheten blir bättre då en senare studie 

skulle kunna utgå ifrån exakt samma text. Vad som däremot kan vara en nackdel med denna 

typ av dokument är att de är utformade av företagen själva och därmed kan ge en vinklad bild 

som är avsedd av vara till företagets fördel (Bryman & Bell 2017). Detta har dock tagits i 

beaktande och är en del av studiens syfte.  Utifrån ovanstående text går det att konstatera att 

den interna validiteten är hög.  
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3.4.2 Extern validitet /generaliserbarhet 

Då studien har använt sig av ett totalurval utifrån uppsatta kriterier minskas risken för 

snedvridning vilket har en positiv effekt på generaliserbarheten. Gällande generaliserbarhet 

till flygbolag utanför Norden samt andra branscher är det svårare att avgöra 

generaliserbarheten eftersom kvalitativa studier innebär ett begränsat antal studieenheter samt 

att urval har skett för ett specifikt syfte (Bryman & Bell 2017; Jacobsen 2015). Att det finns 

studier som stödjer resultatet talar för att det finns viss generaliserbarhet, men det kan också 

finnas kulturella faktorer och branschspecifika faktorer som försvårar generaliserbarheten. I 

studien går att konstatera att det har uppnått en mättnad för samtliga bolags 

hållbarhetsrapporter förutom Icelandair, där det fanns för lite information att utgå från. Det 

går dock att se en stark generaliserbarhet inom liknande kulturella förhållanden förutsatt att 

betingelserna är de samma.  

 

3.4.3 Reliabilitet 

En studies reliabilitet är svår att uppfylla i kvalitativ forskning eftersom rådande förhållanden 

är föränderliga (Bryman & Bell 2017). Den interna reliabiliteten har stärkts genom att 

forskarna i denna studie som tidigare nämnts har kommit överens om hur tolkningarna ska ske 

och varit noggranna med beskrivningen av kodningsprocessen och därmed har haft en 

gemensam utgångspunkt.   
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4. Empiri 

Rapporter från Finnair, Icelandair och Norwegian från år 2017 och 2018 har granskats. SAS 

har ett brutet räkenskapsår, vilket gör att 2016–2017 och 2017–2018 års rapporter har 

granskats. Vid analysen så har även två nya begrepp hittats, samarbete och differentiering. 

Begreppen är en del av studiens påverkansfaktorer och tillför därmed en ytterligare dimension 

till underindelningen av faktorerna. Samarbete är inkluderat i den härmande isomorfismen då 

Bondy, Moon och Matten (2012) har visat på hur samarbeten kan vara ett sätt att hålla koll på 

sina konkurrenter.  Differentieringen har inkluderats i marknadslogiken då det hör samman 

med företagens strävan efter att skapa sig konkurrensfördelar något som Bondy, Moon och 

Matten (2012) har skrivit om. 

 

4.1 Finnair 

Finnair grundades 1923 under namnet Aero och år 1968 bytte de namn till Finnair (Finnair 

u.å.a). De fokuserar sin verksamhet på att flyga både passagerare och frakt (Finnair 2019a). 

Finnairs huvudsäte är beläget på Helsingfors flygplats och de erbjuder resor till över 100 

destinationer i Europa, Asien och Amerika (Finnair u.å.b).  

 

4.1.1 Hållbarhetsrapport för Finnair 2018 

2018 har Finnair en separat hållbarhetsrapport som heter “Sustainability Report” och är 

skriven på engelska. De använder sig av GRI som ramverk. År 2018 är det första året som 

företaget har en fristående hållbarhetsrapport, tidigare har den varit integrerad.  

 

Marknadslogik:  I Finnairs hållbarhetsrapport återfinns marknadslogiken på många ställen. 

Eftersom marknadslogiken är mer frekvent förekommande än CSR-logiken kan det betraktas 

som den logik som är dominerande hos företaget. Ett exempel på en mening där 

marknadslogiken återfinns är: “Finnair’s objective is to create sustainable economic added 

value by producing flight services profitably, cost-competitively and in harmony with the 

needs of the environment and society” (Finnair, 2019b s. 3). Utifrån studiens definition av 

marknadslogik ses Finnairs vilja att ha konkurrensfördelar, reducera kostnader och att det hela 

ska vara en “win-win” situation. Likaså framkommer en önskan om att skapa legitimitet och 

ett gott rykte, vilket även framkommer på många andra ställen där det också skrivs utifrån ett 

marknadslogiskt perspektiv. Ett ytterligare exempel på hur Finnair utgår från 

marknadslogiken är hur de skriver:  
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Already in 2008, our customers, both individual passengers and organisations, 

wished they would be able to reduce emissions related to flying. Yet then, our 

customers did not show readiness to participate in an offsetting programme. Now 

the time is right. In January 2019, Finnair launched a service called Push for 

Change, which helps customers offset and reduce the emissions of their flights.  

(Finnair, 2019b s. 5)  

 

Här framkommer marknadslogiken på så sätt att Finnair avvaktade med att erbjuda kunderna 

klimatkompensation tills dess att kunderna själva ville betala för det. Nu kan Finnair erbjuda 

klimatkompensation tack vare att kunderna är villiga att betala för den, det vill säga det 

uppstår en “win-win” situation som gynnar både Finnair ekonomiskt och miljön.  

 

CSR-Logik: Det går även att hitta CSR- logik i Finnairs rapport, dock var denna logik som 

tidigare nämnts mindre framträdande än marknadslogiken. En mening där CSR-logiken 

framträder är följande: “The purpose of the responsibility strategy is to reduce the 

environmental impact and increase the financial and social return for society” (Finnair, 

2019b s. 9). Detta citat visar på flera komponenter i CSR-logiken då den inkluderar 

intressenterna, att det finns värderingar där det framgår att miljön är viktig samt en önskan att 

reducera den externa påverkan som flyget har på sin omgivning.  Ett annat citat som påvisar 

CSR-logik i 2018 års rapport är:  

 

Finnair participates annually in the international Earth Hour by switching off its 

advertising lights at the airport and in various properties for a whole weekend 

and informing personnel of ways to conserve energy when at work as well as 

when on duty. 

 (Finnair, 2019b s. 22) 

 

Som tidigare påvisar detta citat värderingar om att miljön är viktig, men kopplingen till 

verksamheten och externa effekter är relativt svag, även om den finns. Det är också ett 

initiativ som görs av fri vilja då det inte finns någon lag som anger att företagen måste 

medverka i Earth Hour.  

 

Härmande Isomorfism: Det framgår även tydligt i rapporten att det finns en del härmande 

isomorfism. Ett exempel på detta är: "Already in 2008 the topic of climate change and its 

impacts was under the focus in Finnair’s first report on social responsibility, which followed 

the guidelines of GRI" (Finnair, 2019b s. 4). Detta citat ses som härmande isomorfism då de 

strävar efter att vara först genom att framhäva sig jämfört med sina konkurrenter.  Detta är 

även ett exempel på kopplingen mellan marknadslogik och härmande isomorfism. Meningen 

kan också ses som företagets vilja att skapa legitimitet. Ett ytterligare exempel på att företaget 

vill skapa legitimitet och ligga i framkant är: “We comply with current environmental 

legislation, but our environmental work aims at exceeding statutory requirements and being a 

pioneer in evaluating, reporting and reducing environmental impacts” (Finnair, 2019b s. 11-

12).  På flera ställen i hållbarhetsrapporten tar Finnair upp att de har ett samarbete med andra 
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parter. Samarbetet är med intressenter och kommittéer men det nämns även samarbete med 

regeringar. Ett exempel för att visa på denna typ av samarbeten är: 

 

 Finnair is an active member of the Nordic Initiative for Sustainable Aviation working group 

comprised of Nordic airlines, airport operators and government ministries who are working 

together with aircraft manufacturers to expedite the development of biofuel in the aviation 

industry. 

 (Finnair, 2019b s. 22)  

 

Tvingande Isomorfism: Att det finns en önskan att följa lagar och regleringar framgår i 

rapporten. Detta kan exemplifieras med citatet: “Finnair is committed to complying with 

international and national legislation in its operations, as well as the ethical business 

principles laid out in the Code of Conduct” (Finnair, 2019b s. 9).  Finnair påverkas även av 

tvingande isomorfism som inte härstammar från lagkrav. Ett exempel på detta är de 

branschriktlinjer som finns och som följs av Finnair: “The company is committed to the 

common goal of the aviation industry to achieve carbon neutral growth by 2020 and to cut the 

emissions of our flight operations by half by 2050 from the 2005 level” (Finnair, 2019b s. 

129).   

 

Legitimitet: Finnairs vilja att uppnå legitimitet framgår i hela rapporten. I alla olika 

nyckelbegrepp kan legitimitet hittas, såsom det beskrivits i ovanstående citat. Det 

framkommer generellt en önskan att vara framstående, vara tidig att införa vissa saker såsom 

redovisning enligt GRI:s standard. Vad som ytterligare har framkommit är en önskan att visa 

att de verktyg som används är validerade eller godkända av andra. Ett exempel på detta är: 

“Our environmental management system has been assessed by third-party auditors authorised 

by IATA who are qualified to perform audits of environmental management systems” 

(Finnair, 2019b s. 12). Detta citat påvisar att en tredje part har granskat företagets 

hållbarhetsarbete, vilket kan ses som ett sätt för företaget att söka legitimitet från en tredje 

part.  

 

4.1.2 Årsrapport för Finnair 2017 

Finnair har ingen separat hållbarhetsredovisning 2017. Istället har de integrerat sin 

hållbarhetsrapportering i årsredovisningen. Som utgångspunkt för hållbarhetsrapporteringen 

har GRI:s ramverk använts.  

 

Marknadslogik: Liksom i 2018 års rapport är marknadslogiken den dominerande logiken. 

Flera argument som finns i 2018 års rapport återfinns även här. Ett exempel på detta är: 

“Finnair’s objective is to create sustainable economic added value by producing flight 

services profitably, cost-competitively and in harmony with the needs of the environment and 

society” (Finnair, 2018 s. 128). Även "Finnair considers sustainability a critical and strategic 

aspect of business performance" (Finnair, 2018 s. 2) är ett citat som visar på 

marknadslogikens framträdande roll. Här uttrycks det att hållbarhet är en aspekt som både 
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betraktas som strategisk och kritisk hos företaget, vilket kan tolkas som att hållbarhetsfrågan 

kan ge såväl konkurrensfördelar som en minskning av de risker som finns med att inte agera 

hållbart. Citatet kan även betraktas som ett sätt att uppnå legitimitet.  

 

CSR-logik:  Precis som ovan nämnts är rapporternas innehåll mellan 2017 och 2018 liknande, 

trots att den ena är en integrerad del av en årsrapport och denna andra är den separat 

hållbarhetsredovisning. Ett exempel på likheten mellan åren inom CSR-logiken är följande 

citat:  

 

In March 2017, Finnair participated in the international Earth Hour for the ninth 

time by switching off its advertising lights at the airport and in various properties 

for a whole weekend and informing personnel of ways to conserve energy when at 

work as well as when on duty. 

 (Finnair, 2018 s. 149)  

 

Ett citat som precis som 2018 visar på att det finns värderingar om hur viktig miljön är, men 

att det är svaga kopplingar till verksamheten och externa effekter, även om den finns. Detta 

initiativ är också något som Finnair gör av fri vilja, då Earth Hour inte är ett lagkrav. Även 

om mycket av innehållet i Finnairs årsrapporter är liknande finns det även skillnader. Ett 

exempel på CSR-logik som bara finns med i 2017 års rapport är:  

 

Responsibility is an integral part of all Finnair’s operations. Finnair is committed 

to acting towards a cleaner, more caring and more collaborative future. 

Responsible business is the foundation of future growth. As a responsible world 

citizen, Finnair aims at minimising the negative environmental impacts of its 

operations and at maximising the social and economic value that it creates for the 

stakeholders and society at large.  

(Finnair, 2018 s. 12)  

 

 I detta citat går det att se värderingar om hur viktig miljön är, men också att rapporterna har 

flera intressenter än ägarna. Det går också att utläsa att legitimitet är något som Finnair 

eftersträvar samt att företaget försöker inkorporera olika intressenters intressen i sitt 

hållbarhetsarbete. Citatet kan även visa på en viss marknadslogik då Finnair verkar satsa på 

win-win för både ägare och samhället. I 2017 års rapport står det precis som i 2018 års 

hållbarhetsrapport att Finnair är med på en återplantering av regnskogen på Madagaskar. 

Detta går också att koppla till CSR-logiken, då det är något som Finnair gör frivilligt som 

samtidigt visar deras värderingar om att miljön är viktigt. Det är också något som ej har någon 

tydlig koppling till vare sig Finnairs verksamhet eller några av deras externa faktorer.  

 

Härmande isomorfism: Exemplen på härmande isomorfism är liknande de som återfinns i 

2018 års rapport och det finns citat som är desamma. Ett exempel på ett citat som återfinns i 

båda rapporterna och som har nämnts även i 2018 års rapport är: “We comply with current 

environmental legislation, but our environmental work aims at exceeding statutory 

requirements and being a pioneer in evaluating, reporting and reducing environmental 
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impacts” (Finnair, 2018 s. 129).  Den härmande isomorfismen och önskan att uppnå 

legitimitet återfinns även i andra citat som liknar de året innan, såsom: “Finnair was one of 

the first airlines in the world to communicate on its corporate responsibility issues under the 

Global Reporting Initiative (GRI) reporting framework” (Finnair, 2018 s. 125). Liksom i 

2018 års rapport skrivs det om många samarbeten som Finnair har. Samarbetena återfinns 

inom olika områden och sker exempelvis med intressenter, regering och branschkollegor. 

Som ett exempel på samarbete kan följande citat tas:  

 

Finnair participates actively in civil aviation environmental committees as well as 

in industry workgroups in Finland and the Nordic countries, promoting the 

reduction of the aviation sector’s environmental load. An open dialogue with 

different stakeholders and continuous development of operations according to the 

latest available information are prerequisites for environmental responsibility. 

We report on our environmental impacts regularly in annual reports and as a part 

of the Carbon Disclosure Project (CDP).  

(Finnair 2018 s. 129) 

 

Tvingande Isomorfism: Mycket av texten som har kodats som tvingande isomorfism 

återfinns även i 2018 års rapport. Även år 2017 betonas att både nationella och internationella 

lagkrav följs. I rapporten för år 2017 skriver Finnair vad de tror kommer att hända med 

regleringar:  

 

Consumers, political decision-makers and other stakeholders require businesses 

to operate more responsibly and transparently. Regulation and reporting 

obligations will increase, and businesses are required to be more diligent in 

monitoring the ethical dimensions of their supply chains.  

(Finnair 2018 s. 10) 

 

Likaså skrivs senare på samma sida att:  

 

The airline industry will face stricter regulations on emissions and noise, with 

increased regulation resulting in added costs such as tax-like payments. Airlines 

must increasingly cooperate on issues related to safety, emissions, noise, 

accessibility and other passenger rights as well as equality. 

(Finnair 2018 s. 10)  

 

Därmed finns en förväntan att det kommer att uppstå regleringar som gör att flygbolaget 

måste anpassa sig och följa dessa.  

 

Legitimitet: Liksom år 2018 är viljan att uppnå legitimitet stor och återfinns genomgående i 

hela rapporten. Bolaget beskriver bland annat ett pris de har vunnit och en utmärkelse de har 

fått:  
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Finnair was recognized for its sustainability efforts. Aurinkomatkat-Suntours was 

again named Finland’s most sustainable travel service company in the 

Sustainable Brands Index, which is the largest brand study focused on 

sustainability and corporate responsibility in the Nordics. Finnair was also 

named “responsible company of the year” by the Association of Finnish Travel 

Agents.  

(Finnair 2018 s 6)  

 

Att beskriva de pris och utmärkelser som erhållits kan också kopplas till CSR-legitimitet. 

Finnair beskriver också hur de vill statuera exempel och vara en pionjär inom 

hållbarhetsarbetet: “We comply with current environmental legislation, but our environmental 

work aims at exceeding statutory requirements and being a pioneer in evaluating, reporting 

and reducing environmental impacts.” (Finnair 2018 s. 129). Viljan att vara pionjär kan 

kopplas till legitimiteten som återfinns inom den härmande isomorfismen.   

 

4.2 Icelandair Group 

Icelandair har sina rötter i många mindre bolag som slagits ihop till Icelandair Group. Det 

äldsta företaget startades 1937 på Island och företagen omorganiserades under senare år till 

Icelandair group (Icelandairgroup u.å). Icelandair flyger till 55 olika destinationer (Icelandair 

2019a). Företagets huvudkontor är beläget i Reykjavik och dess verksamhet består av flyg, 

turism, anslutningsresor, frakt och hotell (Icelandairgroup u.å.). 

 

4.2.1 Hållbarhetsrapport för Icelandair Group 2018 

Icelandair har ingen fristående hållbarhetsrapport utan hållbarhetsrapporteringen finns 

integrerad i den vanliga årsredovisningen. År 2018 började Icelandair att 

hållbarhetsrapportera enligt Nasdaqs guide: Environmental, Social and Governance Reporting 

Guide (ESG) i nordiska och Baltiska länder. Eftersom rapporten är integrerad och betydligt 

kortare än sina konkurrenters återfinns också generellt färre uttalanden inom samtliga 

områden i rapporten.  

  

Marknadslogik: I hållbarhetsdelen av årsrapporten framkommer i princip ingen 

marknadslogik. I inledningen av rapporten som egentligen ligger bortom denna studies 

område skrivs däremot väldigt mycket om marknadslogik men mycket sparsamt om 

hållbarhetsarbete.  

 

CSR-logik: Det finns även endast sparsamt med CSR-logik i hållbarhetsdelen. Fokus ligger 

istället främst på att visa vad som görs i företaget, men utan att inkludera värderingar, hur 

externa effekter minskas och så vidare. Det enda exemplet på CSR-logik som har hittats i 

hållbarhetsdelen är: "Icelandair Group’s goal is to minimise waste and increase recycling in 

all operations where restrictions by laws and regulations do not restrict waste separation." 
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(Icelandair 2019a s. 51). I detta citat återfinns frivillighet, fokus på externa effekter samt 

företagets värderingar. Det går även att tolka det som att legitimitet kan ligga bakom 

uttalandet.  

 

Härmande isomorfism: Hos Icelandair märks en del härmande isomorfism. Dels har 

företaget börjat att hållbarhetsrapportera enligt ESG:  

 

We are always improving as a Company in the area of corporate social 

responsibility. With a new vision and strategy, we will be placing even further 

through the Nasdaq’s Environmental, Social and Governance guide (ESG), which 

is reflected for the first time in this annual report. 

 (Icelandair 2019a s. 10)  

 

Detta ses som härmande isomorfism då andra företag rapporterar enligt standarder och att 

Icelandair kan ha valt att följa en standard som en konsekvens av detta. En önskan att vara 

först för att uppnå legitimitet och att andra ska ta efter återfinns också: “Icelandair Group is 

one of few airlines to be certified in accordance to ISO 14001 throughout all its operations.” 

(Icelandair 2019a s. 49).  Icelandair beskriver även sina samarbeten och ett av de tydligaste 

exemplen på detta är:  

 

Sustainable business growth requires the Company to address its environmental 

impact, both globally and locally. As part of this effort, Icelandair Group 

participates in the work of various environmental groups, such as IATA, Airlines 

for Europe (A4E) and the Environmental Committee of the Icelandic Travel 

Industry Association. Icelandair Group participates in the incentive project of 

Responsible Tourism in Iceland along with over 300 companies, with the purpose 

of maintaining Iceland’s status as an optimal future destination for tourists by 

supporting sustainability for future generations. 

(Icelandair 2019a s. 50) 

  

Tvingande Isomorfism: Icelandair uppvisar också tecken på tvingande isomorfism då de 

skriver ut i hållbarhetsredovisningen att de följer lagen. Som exempel på detta återfinns:  

 

As a part of being an environmentally certified company, a procedure is in place 

for a biannual review and monitoring of all domestic applicable laws and 

regulations in relation to possible environmental impacts of the Company’s 

activities.  

(Icelandair 2019a s. 52)  

 

Legitimitet: Att företaget önskar få legitimitet visas som tidigare nämnts bland annat via den 

härmande isomorfismen och CSR-logiken. Det uttrycks också en önskan att vara först: 

“Icelandair Group is one of few airlines to be certified in accordance to ISO 14001 

throughout all its operations.” (Icelandair 2019a s. 49).  
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4.2.2 Årsrapport för Icelandair Group 2017  

Även år 2017 hade Icelandair en hållbarhetsrapport som var integrerad i själva 

årsredovisningen. Ingen särskild standard såsom GRI eller ESG följdes detta år.  

 

Marknadslogik: Även om det återfinns mycket marknadslogik i årsrapporten som helhet så 

är marknadslogiken sparsam i själva hållbarhetsrapporten. Det finns några få exempel på 

marknadslogik i hållbarhetsdelen. De exempel som har hittats är: "We continue to promote, 

develop and encourage waste reduction on site in a systematic and cost-effective manner". 

(Icelandair 2018 s. 65). Här ses ett win-win resonemang samt en önskan att reducera 

kostnader genom att vara kostnadseffektiv. Det andra exemplet på marknadslogik som hittats 

är: "Minimising the environmental impact of our operations is an integral element of 

Icelandair Group’s business plan". (Icelandair 2018 s. 64). Detta citat visar på att företaget 

vill uppnå en win-win situation samt konkurrensfördelar men visar även på en önskan att 

uppnå legitimitet. Citatet innehåller även CSR-logik.   

 

CSR-logik: I 2017 års hållbarhetsrapport återfinns relativt mycket CSR-logik. Det 

framkommer värderingar som är i samklang med CSR-logik men det finns även fokus på 

externa effekter, gemensamma värderingar, visst fokus på intressenter och frivillighet. 

Generellt ses en strävan efter legitimitet i CSR-logiken. Ett exempel på ett citat där både 

fokus på intressenter, värderingar, gemensam syn och hantering av externa effekter finns 

med är: “We focus on creating sustainable value for our stakeholders by integrating into our 

business model a wide range of efforts to ensure our social responsibility.” (Icelandair 2018 

s. 62). Ytterligare ett exempel på CSR-logik är:  

 

Environmental responsibility and dedication to minimising the environmental 

impact of our operations are guiding principles at Icelandair Group. We 

recognise that air travel has an impact on the environment and we commit 

ourselves by addressing our responsibility to reduce emissions, conserve natural 

resources and optimise the use of sustainable energy and recyclable materials. 

(Icelandair 2018 s. 64)  

 

Även här återfinns värderingar, en hantering av externa effekter och en önskan att uppnå 

legitimitet.   

 

Härmande isomorfism: Förekomsten av härmande isomorfism framkommer på några ställen 

i hållbarhetsrapporten. På ett ställe skriver Icelandair att de jämför sig med sina konkurrenter 

för att se var de kan förbättras:  

 

We believe in stakeholder engagement. We believe in matching ourselves against 

other international airlines and tourism companies, identifying where the Group 

stands in comparison with its competitors and finding where improvements can be 

made. 

(Icelandair 2018 s. 62)  
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I rapporten återfinns ytterligare ett citat med härmande isomorfism där det uttrycks att 

företaget var bland de första att skaffa sig IATA-certifieringen i steg 2: “Icelandair follows 

the IATA Environmental Assessment Programme and is the fourth airline worldwide to 

achieve stage two certification.” (Icelandair 2018 s. 64). Citatet visar även på en strävan efter 

legitimitet. Icelandair tar upp samarbeten i rapporten. Det exempel på samarbete som har 

återfunnits i texten liknar ett av citaten från 2018 års rapport:  

 

As part of this effort, we participate in stakeholder groups, such as the 

International Air Transport Association Environmental Assessment Programme 

and Airlines for Europe (A4E) as well as the Environmental Committee of the 

Icelandic Travel Industry Association. Icelandair Group participates in the 

incentive project of Responsible Tourism in Iceland with over 310 other 

companies, with the purpose of maintaining Iceland’s status as an optimal future 

destination for tourists by supporting sustainability for future generations. 

(Icelandair 2018 s. 65)  

  

 

Tvingande Isomorfism: Även om det inte är ett stort fokus på att Icelandair följer lagen tas 

det upp vid ett tillfälle att de följer existerande lagkrav:  

 

As a part of being a certified company, we have implemented a procedure for a 

biannual review and monitoring of all applicable domestic laws and regulations 

relating to potential environmental impact resulting from our activities.  

(Icelandair 2017 s. 65) 

 

Legitimitet: På flera ställen framkommer en strävan efter att uppnå eller bibehålla legitimitet. 

Det är främst legitimitet inom CSR-logiken det går att återfinna exempel på i texten. Ett 

exempel på CSR-legitimitet är:  

 

In 2016 Air Iceland, Icelandair Cargo, Loftleidir Icelandic, Icelandair Shared 

Services, and Icelandair Group Management, all achieved environmental 

management system certification in accordance with ISO 14001. And in 2017, on 

the 80th anniversary year of our operations, we celebrated completion of the 

implementation of environmental management in all Icelandair Group. 

 (Icelandair 2018 s. 62)  

 

Ytterligare ett exempel på ett citat där det finns en strävan att stärka legitimiteten är: "Our 

sustainability initiatives are under constant review" (Icelandair 2018 s. 62).  
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4.3 Norwegian 

Norwegian grundades 1993 (Norwegian u.å.a) och har sitt huvudsäte i Fornebu utanför Oslo. 

Företaget räknas som ett lågprisbolag och är världens femte största lågprisbolag i världen 

(Norwegian u.å.b.). Norwegian erbjuder resor till mer än 150 olika destinationer världen över 

(Norwegian 2019a).  

 

4.3.1 Hållbarhetsrapport för Norwegian 2018 

Detta är andra årets som Norwegian använder sig av en separat hållbarhetsredovisning. De 

utgår från GRI-ramverket och hållbarhetsredovisningen är på engelska.  

 

Marknadslogik: Marknadslogik är inte en dominerande del av Norwegians 

hållbarhetsrapport. Dock fanns denna mening i rapporten: “Norwegian’s sustainability 

strategy has been orchestrated to ensure alignment with the overall business strategy” 

(Norwegian 2019a s. 11).  Detta är ett exempel på win-win då det visar att Norwegian har en 

hållbarhetsstrategi som är gjord för att passa deras företagsstrategi.  

 

CSR-logik: Hållbarhetsrapporten domineras av CSR-logik. Logiken finns överallt i rapporten 

och ett exempel på tydlig CSR-logik är följande:  

 

Norwegian is committed to actively engage in and support a sustainable 

environmental policy and to continue reducing emissions from aviation. During 

the last 10 years, Norwegian has reduced CO2 emissions per passenger kilometer 

by 30 %.  

(Norwegian 2019a s. 3)  

 

Detta visar på Norwegians CSR-logik då detta är något som är frivilligt, men som de gör 

ändå. Citatet påvisar även Norwegians fokus på externa effekter och värderingar. Ett annat 

exempel på CSR-logiken är: “Norwegian acknowledges its responsibilities as a significant 

market player and has taken direct action to reduce emissions per passenger and make 

aviation more environmentally friendly” (Norwegian 2019a s. 4). Citatet visar på Norwegians 

fokus på sina externa effekter och företagets värderingar. Ytterligare ett exempel på CSR-

logiken är: “Norwegian has a special engine and aircraft wash that reduces fuel consumption 

and carbon emissions by approximately 16,000 tons per year.” (Norwegian 2019a s. 

18).  Detta citat tydliggör ytterligare Norwegians fokus på externa effekter och värderingar.  

 

Härmande isomorfism: Ett exempel på härmande isomorfism är följande citat: “The GRI 

framework is the most trusted and widely used standard for sustainability reporting” 

(Norwegian 2019a s. 6). Detta räknas som härmande då den mest använda standarden är 

GRI:s ramverk och företagen tar efter varandra. Följande citat visar härmande isomorfism 
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eftersom det tydliggör att Norwegian är branschledare, vilket gör att andra kommer att vilja 

ta efter:  

 

The fleet renewal strategy has led Norwegian to become an industry leader in 

terms of fuel-efficiency. Our performance in 2018 led Norwegian to being named 

the world’s most fuel-efficient airline on transatlantic routes by the International 

Council on Clean Transportation (ICCT) for the second time.  

(Norwegian 2019a s. 16)  

 

Något som även finns med i rapporten är Norwegians samarbeten även om det finns med i 

mindre omfattning än hos övriga bolag. Som exempel på samarbete återfinns: “Norwegian 

has joined forces with AVTECH Sweden AB to further reduce fuel consumption.” (Norwegian 

2019a s. 3).  

 

Tvingande Isomorfism: Det finns några exempel på tvingande isomorfism i rapporten. Ett av 

dessa är: “The authorities in the majority of the countries that we operate have emissions high 

on their agenda and the media continuously report on aviation’s impact on the environment” 

(Norwegian 2019a s. 12). Här visas att det inte bara inte finns tvingande isomorfism från 

existerande lagar, utan också från kunder via mediebevakningen. Ytterligare ett exempel på 

tvingande isomorfism är:  

 

The area of sustainability is becoming of greater importance to many of our 

stakeholders. Examples of this are investors putting sustainability on the agenda 

as part of regular investor meetings, customers showing an increasing interest in 

environmental issues through social media, and corporate customers requesting 

more information about Norwegian’s sustainability work through tenders. 

(Norwegian 2019a s. 12)  

 

Legitimitet: Norwegians strävar efter legitimitet genom hela rapporten. Ett exempel på detta 

är:  

 

Norwegian is committed to actively engage in and support a sustainable 

environmental policy and to continue reducing emissions from aviation. During 

the last 10 years, Norwegian has reduced CO2 emissions per passenger kilometer 

by 30 %. 

 Norwegian 2019a s. 3.  

 

Här använder sig Norwegian av CSR-logik för att uppnå legitimitet. Ytterligare exempel på 

detta går att finna i följande stycke: “The average fleet age for the almost 170 aircraft was 3.8 

years at the end of 2018, making it one of the greenest and most fuel-efficient fleets in the 

world.” (Norwegian 2019a s. 17). Norwegian eftersträvar legitimitet genom att visa sina 

värderingar (CSR-logik). Citatet visar även på härmande isomorfism då de flesta bolagen 

skriver om sin flygflotta. 
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4.3.2 Hållbarhetsrapport för Norwegian 2017 

Detta är första året som Norwegian gör en separat hållbarhetsredovisning, dessförinnan har de 

haft en hållbarhetsdel i sina årsrapporter. Företaget redovisar på engelska och enligt GRI:s 

ramverk.  

 

Marknadslogik: I Norwegians hållbarhetsrapport är inte marknadslogiken dominerande. 

Dock förekommer den i följande citat: “Norwegian’s sustainability strategy has been 

orchestrated to ensure alignment with the overall business strategy” (Norwegian 2018 s. 11). 

Detta är ett exempel både på en win-win situation och att Norwegian söker legitimitet. Ett 

annat exempel på marknadslogik är: “The continuous fleet renewal has not only benefited the 

environment but has also contributed to increasing passenger comfort and lower fares as well 

as a lower operating cost for Norwegian” (Norwegian 2018 s. 15). Dock är dessa citat inte 

bara ett exempel på win-win inom marknadslogiken utan visar även på CSR-logik då flera 

intressenters intressen tas i beaktande och bakas in i företagets strategi och handlande.  

 

CSR-logik: Den dominerande logiken i hållbarhetsrapporten är CSR-logiken. Flera meningar 

i texten går att koppla till de centrala begreppen inom CSR-logiken, exempelvis: "Norwegian 

was named the world’s most fuel-efficient airline on transatlantic routes by the International 

Council on Clean Transportation." (Norwegian 2018 s. 3). Utifrån detta citat framgår att 

Norwegian fokuserar på externa effekter av sin verksamhet, värderingar som i detta fall 

handlar om att vara bränslesnåla och en strävan efter legitimitet. Dock är detta även ett sätt att 

differentiera sig från andra flygbolag. Ett stycke i hållbarhetsrapporten som innehåller nästan 

alla centrala begrepp av CSR-logiken är:  

 

As an environmentally responsible global airline we are committed to be a good 

corporate citizen in all areas that we operate. We continue to work closely with 

our growing number of customers, colleagues and partners, who are increasingly 

concerned with sustainability and corporate responsibility, to ensure that this 

pledge remains our top priority. At Norwegian we highlight three pillars of 

corporate responsibility: Environment; Local Development and Humanitarian 

Engagement; and Responsible People Culture  

(Norwegian 2018 s. 4)  

 

Detta citat visar på att Norwegian har flera intressenter än ägarna och att de gör insatser för 

miljön trots att det till största delen är frivilligt. Förutom detta visar citatet på att Norwegian 

har fokus på externa effekter från sin verksamhet och att de har operationella 

hänsynstaganden, det vill säga att de inkorporerar sitt hållbarhetsarbete i sin strategi. Citatet är 

också ett exempel på att Norwegian eftersträvar legitimitet och att de samarbetar med olika 

intressentgrupper i miljöfrågor. Ett stycke i hållbarhetsrapporten som även finns i 2018 års 

hållbarhetsrapport är:  
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Norwegian is committed to actively engage in and support a sustainable 

environmental policy and believes that, until there is a greener alternative that is 

commercially available, the single most important action an airline can take to 

reduce its environmental footprint is to invest in new aircraft, which reduces fuel 

burn and hence emissions considerably. Norwegian encourages the development 

of biofuel and is fully committed to replacing traditional jet fuel with a greener 

alternative when it becomes commercially available and sustainable. However, as 

the availability is currently limited, the use of biofuel has insignificant 

environmental impact. 

 (Norwegian 2018 s. 15) 

 

 Detta citat visar exempel på värderingar, externa effekter och en strävan efter 

legitimitet.  Dock visar citatet även exempel på marknadslogik i och med win-win samt att 

detta är ett sätt för Norwegian att differentiera sig gentemot sina konkurrenter.   

 

Härmande isomorfism: Det är tydligt att det finns härmande isomorfism även i detta års 

hållbarhetsrapport. Ett exempel är:  

 

Our performance in 2017 led Norwegian to being named the world’s most fuel-

efficient airline on transatlantic routes by the International Council on Clean 

Transportation (ICCT). An analysis of the fuel efficiency of the 20 largest airlines 

operating between Europe and the United States proved Norwegian to be 33 % 

more fuel-efficient than the industry average, with a fuel consumption of 44 

passenger kilometers per liter. 

 (Norwegian 2018 s. 16) 

 

 Förutom att detta citat visar på att Norwegian är världsledande när det kommer till 

bränsleeffektivitet, vilket kan leda till härmande isomorfism visar det även på CSR-logik. Ett 

annat citat som påvisar härmande isomorfism är:  

 

The GRI framework is the most trusted and widely used standard for 

sustainability reporting. Incorporating the standards represents an important 

action to meet the growing interests of our stakeholders. By adhering to the GRI 

framework we will increase our sustainability measures and further develop our 

sustainability reporting practices.  

(Norwegian 2018 s. 6) 
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 Norwegian skriver om en del samarbeten, exempelvis:  

 

Norwegian launched a new environmental initiative, ‘Plant for the Planet’. In 

collaboration with the Global Climate Institute, Norwegian planted 9,500 trees in 

the UK and Spain - one for every person working at the company. In addition, 

tens of thousands of trees were planted in other parts of the world, helping to 

reduce the amounts of CO2 in the atmosphere. 

(Norwegian 2018 s. 3)   

 

Detta citat har redan nämnts kopplat till legitimitet och CSR-logik. 

 

Tvingande Isomorfism: I Norwegians hållbarhetsrapport för 2017 finns flera exempel på 

tvingande isomorfism. Ett exempel är: “The calculation of fuel consumption is done 

according to our approved emissions plan in line with EU Emissions Trading System, method 

B”. (Norwegian 2018 s. 6). Här visar Norwegian att de följer EU:s system för utsläppsrätter. 

Ytterligare ett exempel på tvingande isomorfism är:  

 

Examples of this are investors putting sustainability on the agenda as part of 

regular investor meetings, customers showing an increasing interest in 

environmental issues through social media and corporate customers requesting 

more information about Norwegian’s sustainability work through tenders. The 

authorities in the majority of the countries that we operate have emissions high on 

their agenda and the media continuously report on aviation’s impact on the 

environment. 

 (Norwegian 2018 s. 12) 

 

 Här syns att det inte bara är lagar som kan vara tvingande utan i detta fall är det press från 

social media som uppstått genom intressenterna.  

 

Legitimitet: 

Norwegians strävan efter legitimitet ses på många olika ställen i rapporten.  Ett exempel på 

detta är citatet: “We are proud to be one of the greenest airlines in the world and since 2008 

we have reduced CO2 emissions per passenger kilometer by 30 %” (Norwegian 2018 s. 4). 

Detta citat visar på legitimitet via CSR-logik och härmande isomorfism. Ett annat exempel på 

Norwegians strävan efter legitimitet är: “Norwegian is one of the first airlines in the world to 

plant trees to benefit the environment” (Norwegian 2018 s. 19). Precis som ovanstående citat 

påvisar detta legitimitet via CSR-logik och härmande isomorfism.  
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4.4 SAS 

SAS har funnits i över 50 år i nuvarande form och grundades 1946 genom en sammanslagning 

av Det Norske Luftfartselskap A/S, Svenska Interkontinetal Lufttrafik AB och Det Danske 

Luftfartselskab A/S (SAS u.å.b). SAS har sitt huvudkontor i Stockholm, men både svenska 

och danska staten har ägarandelar. Företaget flyger sina kunder till 125 destinationer men 

erbjuder mer än 1300 destinationer världen över tillsammans med deras samarbete med Star 

Alliance. Förutom personflyg så bedriver SAS även fraktverksamhet (SAS 2019). 

 

4.4.1 Hållbarhetsrapport för SAS för räkenskapsår 2017/2018  

SAS har ett brutet räkenskapsår från november 2017 till oktober 2018. Hållbarhetsrapporten 

är fristående, på engelska och företaget följer GRI:s ramverk.  

 

Marknadslogik: Det återfinns marknadslogik på flera ställen i hållbarhetsrapporten där SAS 

uttalanden kan tolkas som win-win, konkurrensfördelar och en önskan att reducera kostnader. 

Som exempel kan nämnas:  

 

Long-term economic profitability is closely related to our responsibility to make 

environmental improvements and promote societal benefit. In many ways, our 

work on sustainability issues increases our value and competitiveness, for 

example by using resources more efficiently and minimizing risk.  

(SAS 2019 s. 18)  

 

Här ses win-win då lönsamheten och viljan att agera hållbart går hand i hand. Likaså 

framkommer att det uppstår konkurrensfördelar och en reduktion av kostnader genom att 

agera hållbart. Samma argument utifrån marknadslogiken återfinns även i:  

 

Our approach involves minimizing sustainability-related risks and drawing on 

potential opportunities. This enables us to avoid unnecessary costs, achieve 

financial savings and differentiate SAS. Through our commitment, documented 

activities and results, we want to be perceived as a company that takes care of its 

customers, its employees, the environment and society at large. 

 (SAS 2019 s. 6) 

 

 I citatet framkommer även en önskan att differentiera SAS från övriga bolag, vilket också 

kan ses som marknadslogik.  

 

CSR-logik: Det återfinns väldigt mycket CSR-logik i SAS hållbarhetsrapport och denna logik 

är klart mer representerad än marknadslogiken. Mycket av CSR-logiken beskriver värderingar 

hos SAS men företaget tar även upp exempelvis externa effekter, operationella 

hänsynstaganden, gemensam syn och hänsyn till olika intressenter. Många av citaten kan även 
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kopplas ihop med andra logiker samt isomorfismerna. I följande citat framkommer förutom 

CSR-logik även en önskan att differentiera sig: “Sustainable development is crucial for the 

society and SAS intends to be at the forefront of bridging the gap to sustainable aviation”. 

(SAS 2019 s 6). Förutom att citatet försöker att differentiera SAS genom att vara främst inom 

hållbart flygande speglar det även värderingar och legitimitet. Härmande isomorfism kan 

också läsas in i citatet då det finns en strävan efter att vara främst. Ytterligare ett citat i SAS 

hållbarhetsrapport visar på företagets samverkan med olika intressenter samtidigt som 

samtliga andra områden inom CSR-logiken tas upp:   

 

SAS has a well-defined process for continuously reviewing which topics are the 

most relevant and material in terms of sustainability. The process involves 

engaging with internal and external stakeholders, and is based on international 

guidelines such as the GRI, the UN Global Compact, the UN Sustainable 

Development Goals, global trends, the media, stakeholder dialog, and our own 

risk and opportunities assessments. 

 (SAS 2019 s. 6)  

 

Härmande isomorfism: Ingen explicit härmande isomorfism har återfunnits i denna 

hållbarhetsrapport förutom det citat som även återfinns på CSR-logik och som handlar om att 

vara främst: “Sustainable development is crucial for the society and SAS intends to be at the 

forefront of bridging the gap to sustainable aviation”. (SAS 2019 s. 6).  SAS tar däremot upp 

flera olika samarbeten de har i rapporten. Dessa inkluderar områden såsom samarbeten för att 

ta fram mer hållbart flygbränsle, generellt samarbete inom hållbarhetsarbetet, samarbeten med 

maskintillverkare och samarbeten med intressenter och regering. Exempel på meningar där 

samarbeten återfinns är: “To help facilitate the large-scale development of biofuels, we signed 

a letter of intent with Preem to potentially supply 10–12% of our total fuel demand by 2023.” 

(SAS 2019 s. 3). Likaså återfinns ett samarbete i det brev som SAS CEO inledningsvis skrivit 

i hållbarhetsrapporten:  

 

During the year, I joined the Nordic CEOs for a Sustainable Future platform, 

which will enable us to share knowledge and cooperate with like-minded 

corporate partners on sustainable business strategies. It also enables us to engage 

with Nordic Prime Ministers on sustainability topics and will help us to fulfill our 

commitments to the UN Sustainable Development Goals (SDGs). We continue to 

be a signatory of the UN Global Compact, which demonstrates our alignment 

with universal sustainability principles. I believe that working for such 

international initiatives, including the Paris climate agreement, ensures that we 

fulfill societal expectations. 

(SAS 2019 s. 3)  

 

Tvingande Isomorfism: I rapporten återfinns den tvingande isomorfismen på flertalet ställen 

där SAS betonar att de följer gällande lagar och regleringar, exempelvis:  
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The activities in our environmental program are integrated into our production, 

quality and financial activities and comply with applicable legislation and other 

requirements.  All our activities must meet all applicable legal and safety 

legislation, and are based on continuous improvement in line with our overall 

environmental goals. 

 (SAS 2019 s. 10)  

 

Förutom att betona att de befintliga lagarna följs framkommer även kritik mot existerande 

regleringar:  

 

There are a growing number of environment-related taxes being introduced for 

passenger air transport, including a new Swedish Air Travel Tax introduced on 1 

April 2018. SAS fully supports the Polluter Pays Principle and takes responsibility 

for its emissions but opposes the mechanism behind these taxes as they do not 

address the actual CO2 emissions and are introduced in addition to EU-ETS or 

the soon to be introduced CORSIA. The result is a patchwork of economic 

measures without incentives to reduce CO2 emissions. For example, a passenger 

onboard an A320neo with 50% biofuel pays the same tax as a passenger onboard 

an aircraft two generations older, despite having approximately 65% lower 

emissions.  

(SAS 2019 s. 13)  

 

Förutom rådande lagar tas även flygbranschens egna riktlinjer upp, vilka även de kan tolkas 

som tvingande isomorfism:  

 

As a long-term societal actor, SAS intends to be part of a long term sustainable 

society by supporting the International Air Transport Association (IATA) 

ambition that it will be possible to fly commercially without material climate 

impact by 2050. The IATA and the airline industry have agreed on the following 

joint targets: Improved fuel efficiency by an average of 1.5% annually from 2009 

to 2020, Carbon-neutral growth from 2020, 50% reduction in greenhouse CO2 

emissions by 2050, compared with 2005 levels. 

 (SAS 2019 s. 9) 

 

Legitimitet: Den legitimitet som återfinns i texten kan till stor del hänföras till CSR-logiken. 

Som exempel kan följande mening nämnas: “Significantly during the year, we set a new goal 

to reduce our total carbon emissions by 25% by 2030 compared to the base year 2005, which 

goes beyond International Air Transport Association targets.”  (SAS 2019 s. 3). Här skapas 

legitimitet genom att företaget uttrycker att de överträffar flygbranschens egna målsättningar. 

Det framkommer även en strävan efter legitimitet genom att argumentera för varför den egna 

verksamheten är en nödvändighet:  
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A key point is that most of our emissions result from longer journeys, where air 

travel is the only feasible means of transport. SAS makes it possible for people to 

make these long journeys that enable them to play their part in our global society. 

We are very aware of the negative environmental effects of our airline operations, 

and we are working actively to reduce them to enhance our overall positive 

societal contribution.  

SAS 2019 s. 10.  

 

4.4.2 Hållbarhetsrapport för SAS år 2016/2017 

SAS har ett brutet räkenskapsår från november 2016 till oktober 2017. Hållbarhetsrapporten 

är fristående, på engelska och företaget följer GRI:s ramverk.  

 

Marknadslogik: I SAS hållbarhetsrapport för 2016–2017 finns det mycket som visar på ett 

marknadslogiskt synsätt. Ett exempel är: “At the same time as we endeavor to increase SAS’s 

competitiveness, we are well aware that the aviation industry must become even more 

sustainable. SAS takes its sustainability responsibility very seriously” (SAS 2018 s. 3). I 

meningen går det att utläsa att SAS vill öka sin konkurrenskraft och att de månar om sitt rykte 

genom att ta hållbarhetsarbetet på största allvar.  Det finns även CSR-logik i meningen då den 

visar en medvetenhet om att flygbranschen behöver bli mer hållbar, och därmed visar den på 

företagets värderingar. Ytterligare exempel på marknadslogik i rapporten är: “It is important 

to recognize that increased fuel efficiency and the reduced fuel cost must be balanced against 

other operational costs, such as maintenance costs and charges for using airspace” (SAS 

2018 s. 9). Marknadslogiken i denna mening är tydlig, då SAS skriver om kostnader och hur 

de måste vägas mot varandra.   

 

CSR-logik: CSR-logiken finns representerad genom hela rapporten, exempelvis i meningen: 

“The work on the necessary improvement measures to achieve the long- and short term goals 

are a natural, integrated part of the SAS environmental management system certified 

according to ISO 14001” (SAS 2018 s. 7). I stycket ses SAS värderingar, deras fokus på 

externa effekter och hur de fokuserar på detta genom operationella hänsynstaganden. 

Ytterligare exempel på CSR-logik är följande:  

 

For SAS, sustainable development means continual improvements in the areas of 

climate and the environment, as well as taking charge of social responsibility. 

Sustainable development also assumes continuously striving for sustainable 

profitability and financial growth. As an employer, and a purchaser and producer 

of infrastructure, SAS has a significant societal impact.  

(SAS 2018 s. 12) 

 

Detta stycke påvisar att SAS har ett fokus på externa effekter och det visar även deras 

värderingar. Dock kan meningen inte endast ses som CSR-logik, då det även finns 

marknadslogik i texten.  
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Härmande isomorfism: Det återfanns inte särskilt mycket explicit härmande isomorfism i 

hållbarhetsrapporten. Ett exempel som återfinns i SAS rapport är dock följande citat:  

 

In the renewal of the aircraft fleet currently in progress, it is chiefly the engines 

that are contributing to positive developments. They consume less fuel 

developments. They consume less fuel and generate less noise. One clear visual 

difference is that the circumference of the engines has increased. 

(SAS 2018 s. 11) 

Många av flygbolagen skriver om sin flotta vilket kan betraktas som härmande isomorfism. 

SAS lyfter flera områden där de samarbetar inom hållbarhetsområdet. Samarbetena rör bland 

annat biobränsle, tillverkare av flygmaskiner, deltagande i samarbeten inom branschen och 

samarbeten med intressenter. Som exempel på samarbeten finns:  

 

SAS is involved in a number national and international projects and forums, such 

as the IATA/ATAG biofuel network, SAFUG, NISA, FGF and various 

Scandinavian interest organizations working in the area. SAS also supports the 

EU’s Biofuel Flight Path, which aims to create the preconditions to produce two 

million tonnes of biofuels by 2020. 

(SAS 2018 s. 9) 

 

Ytterligare ett samarbete som tas upp i texten är: “As an effort to create greater 

understanding of the terms and conditions for the aviation industry, SAS also participates in 

various industry or employee organizations.” (SAS 2018 s. 13). 

 

Tvingande isomorfism: Det framkommer relativt mycket tvingande isomorfism i 

hållbarhetsrapporten. Dels betonas att gängse lagar och regleringar åtföljs, men det 

framkommer även att flygbranschens egna riktlinjer efterlevs. Ett exempel på text där 

tvingande isomorfism tas upp är: “SAS’s environmental responsibility and management 

approach is to comply with relevant legislation and to minimize the absolute as well as 

relative greenhouse gas emissions and other environmental impacts”. (SAS 2018 s. 15). I 

meningen går det även att återfinna CSR-logik i och med att företaget tar upp sin önskan att 

minska sin miljöpåverkan. Inom den tvingande isomorfismen framkommer även argument 

mot de lagar som finns gällande flygskatt:  

 

The introduction of national aviation taxes that do not differentiate based on the 

scope of the emissions and for which the revenues generated are not used for 

environmental improvements is the wrong way forward. It would be different if 

the revenue was going to be used to support the airline industry’s transition to 

sustainable travel, for example, by increasing the production of biofuel. These 

type of aviation taxes worsen the preconditions for investing in new technology 

and biofuel, which both contribute to materially decreasing climate-changing 

emissions. 

(SAS 2018 s. 3)  
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Legitimitet: Den legitimitet som SAS uttrycker i rapporten härstammar främst från CSR-

logiken. Som exempel kan nämnas: “This is the 22nd SAS Sustainability Report, which has 

been subject to third-party review since 1997”. (SAS 2018 s. 1). Här uttrycker företaget att 

hållbarhetsredovisning är något de ägnat sig åt länge och att de granskas av en tredje part. På 

så vis kan deras hållbarhetsarbete uppnå legitimitet. I texten framkommer det också argument 

för att bibehålla sin legitimitet trots att det finns ett medvetande om att det flygbränsle som 

används har en negativ miljöpåverkan: “Unlike most types of transportation, aviation has no 

real alternative to the liquid fuels that are currently used” (SAS 2018 s. 9).   
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5.Analys 

För att besvara frågeställningen kommer företagen att jämföras med varandra för att se 

skillnader och likheter. Analysen är därför disponerad utifrån detta och först presenteras 

företagen var för sig, följt av att de jämförs med varandra.    

5.1 Finnair 

Genomgående i rapporten ses att legitimiteten är viktig för Finnair. Inom alla de 

påverkansfaktorer som denna studie omfattar ses legitimiteten som en grundläggande del. 

Tydligast är detta inom CSR-logiken då många av de uttalanden som företaget gör kan tolkas 

som ett sätt att bibehålla eller skapa legitimitet.  

 

I Finnairs hållbarhetsrapporter för år 2017 och 2018 återfinns en tydlig marknadslogik även 

om det finns flera exempel på CSR-logik. När rapporten tar upp företagets hållbarhetsarbete 

görs det ofta med en koppling till marknadslogiken genom att den talar om att 

hållbarhetsarbetet ska generera ökat värde till ägarna, öka vinsten till samhället men också till 

företaget. Det här visar på ett “win-win” tänk där satsningar på hållbarhet görs om det kan 

generera någon typ av avkastning för bolaget och dess ägare. Detta var något som Bondy, 

Moon och Matten (2012) hittade i sin studie och menade berodde på att företagen reagerade 

på de institutionella trycken men agerade mer i linje med sina strategiska ställningstaganden. 

Detta menar de gav ett fokus på affärsmässiga aspekter istället för intressenternas intressen i 

enlighet med CSR-logiken. Ett annat tydligt exempel på hur marknadslogiken märks i 

rapporterna är hur företaget anger att kunderna tidigare inte ville delta och betala för ett 

utsläppsprogram men att timingen inför januari 2019 är rätt då kunderna nu är villiga att 

betala extra. Detta visar tydligt att företaget inte vill stå för kostnaden utan att det är kunderna 

som ska bära den ekonomiska bördan. 

 

Företaget anger några miljöprojekt som de är engagerade i. Dessa är väldigt behjärtansvärda 

projekt men däremot ifrågasätter denna studie kopplingen till företagets externaliteter och 

varför just dessa projekt har valts ut. Projektet på Madagaskar kan motiveras med att flyget 

påverkar den globala uppvärmningen och att satsningar på att plantera skog kan motverka 

detta. Att Finnair satsar på just Madagaskar kan däremot ifrågasättas då de själva anger att de 

inte har några flygningar dit. Kostnaden för projektet läggs dessutom på kunderna genom att 

de kan skänka insamlade poäng om de är Finnair plusmedlemmar (Finnair 2013). Detta kan 

ses som ett exempel på ett marknadslogiskt tänk i enlighet med Bondy, Moon och Mattens 

(2012) resultat som visar att företag tenderar att välja projekt som är strategiskt relevanta. 

Genom att exempelvis välja projekt som tilltalar företagets stora kundgrupper menar de att 

projektet blir legitimerande för företagets hållbarhetsarbete. Finnair har även skrivit på en 

deklaration för att motverka smuggling av djur vilket också kan ifrågasättas utifrån vilken 

koppling det har till just deras företag och verksamhet. Rapporterna skriver utförligt om 

Finnairs vilja att agera ansvarsfullt och hur de inkorporerar miljötänk i hela sin verksamhet, 

något som kan ses som exempel på hur de visar på CSR-logiska värderingar och att 
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operationella hänsynstaganden görs. Detta är också bra marknadsföring för företaget och ökar 

företagets legitimitet. 

 

Den tydligaste kopplingen till härmande isomorfism som återfinns i rapporterna är företagets 

vilja att vara först och marknadsledande inom miljömässigt ansvarstagande, något de skriver 

rakt ut. De nämner även att de vill gå längre än lagkraven samt att de var först med att 

redovisa enligt GRI:s riktlinjer.  

 

Den tvingande isomorfismen märks väldigt tydligt i rapporterna då det väldigt noga skrivs ut 

att de följer gällande regelverk, att de satsar på en öppen och ärlig kommunikation och att de 

följer flygbranschens egna riktlinjer. Denna öppna och ärliga kommunikation kan ses som ett 

svar på nationella tryck som Ferri (2017) menar ser olika ut mellan olika länder. Ruiz - 

Lozanoa med kollegor (2019) skriver att nordiska miljörapporteringar är väldigt transparenta i 

sin miljörapportering och Finnairs uttalanden kan ses som ett svar på detta nationella tryck att 

vara transparent.  

 

5.2 Icelandair 

I Icelandairs rapporter ses en viss skillnad mellan de två rapporterna då 2018 års rapport har 

mindre koppling till de påverkansfaktorer som denna studie utgår från. Här finns väldigt lite 

av logikerna representerade utan fokus ligger istället på vad företaget faktiskt gör i relation till 

hållbarhet och miljö. År 2018 började Icelandair redovisa enligt ett regelverk från Nasdaq 

men längden på rapportens miljödel är lika kort båda åren. Året innan då företaget inte 

rapporterade enligt något regelverk återfinns mer av logikerna i rapporten, men det är 

fortfarande väldigt lite. I 2017 års rapport visar miljödelen på mer av logikerna och framför 

allt CSR-logiken medan vid en jämförelse med den övriga rapporten (som inte ingår i studien) 

så återfinns mycket av marknadslogiken men ingenting av CSR-logiken. I den övriga 

rapporten, borträknat miljödelen, nämns hållbarhet och miljö ytterst sparsamt i både 2018 och 

2017 års rapport. Att logikerna är så pass sparsamt representerade i 2018 års rapport gör också 

att uttalanden för att stärka eller bibehålla legitimiteten är få i sitt antal.  I 2017 års rapport 

finns däremot fler legitimerande argument.  

 

Inom härmande isomorfism visar Icelandair på vissa exempel som visar att företaget tittar på 

sina konkurrenter och försöker ta efter hur de gör saker. Bland annat skriver de explicit att de 

tittar på konkurrenterna för att se hur de kan förbättra sin egen verksamhet. Att ta efter andra 

kan enligt Nikolaeva och Bicho (2011) samt Bondy, Moon och Matten (2012) vara för att 

minska osäkerhet om hur rapporterna bör göras samt minska de kostnader som hör samman 

med framtagandet av rapporten genom att titta på vad andra gör istället för att bekosta det på 

egen hand. I likhet med Finnair så verkar det vara väldigt viktigt att skriva ut att företaget 

följer gällande lagar och regleringar.  
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5.3 Norwegian 

Norwegians rapporter 2017 och 2018 är väldigt lika varandra. Ofta förekommer samma 

argument och ibland är meningarna nästan eller helt identiska. Rapporterna skiljer sig mot de 

övriga företagens rapporter då de har en väldigt tydlig CSR-logik. De hållbarhetsargument 

som tas upp är inte bara många i jämförelse med de andra företagen utan visar ofta på många 

eller samtliga av de centrala begrepp som denna studie tagit upp för att förklara CSR-logiken. 

Dessa uttalanden är tydligare knutna till företagets intressenter och dess externaliteter. Detta 

är något som skiljer sig mot övriga företag då dessa ofta saknar en eller flera aspekter av 

logiken. Marknadslogiken återfinns nästan inte alls i Norwegians rapporter utan de motiverar 

sina argument utifrån exempelvis samhällsnytta och intressenternas olika intressen. Orsakerna 

till varför företaget skiljer ut sig och har en tydligare CSR-inriktning kan också handla om 

differentiering. Genom att framställa sig som ett väldigt innovativt och miljömässigt 

ansvarstagande företag kan de vinna marknadsfördelar gentemot sina konkurrenter. Det kan 

vara ett sätt att skilja ut företaget från andra (Bondy, Moon & Matten 2012) genom att ha en 

mer genomarbetad hållbarhetsstrategi. Viljan att vara först inom miljömässigt ansvarstagande 

märks också sett till den härmande isomorfismen. Exempelvis trycker företaget på de 

legitimerande aspekterna av att använda GRI som ramverk då detta används av många företag 

runt om i världen. Den tvingande isomorfismen ses även inom detta bolag men tar en lite 

annan form. Här har media räknats in som en tvingande faktor då kunderna genom social 

media kan ha en så stor inverkan att den tar en närmast tvingande form. Även flygbranschens 

egna mål tas upp och detta kan ses som tvingande då branschen själva valt att sätta upp ett 

sorts regelverk. Detta kan enligt Nikolaeva och Bicho (2011) vara ett sätt att föregå lagkrav 

genom att agera tidigt och på så sätt värja sig mot framtida dyra kostnader som en 

lagreglering kan innebära.  

 

Många delar av hållbarhetsrapporten har en koppling till legitimitet och speciellt till CSR-

logikens syn på legitimitet. Som exempel har de på ett konkret sätt tagit upp en rad argument 

för varför de är bra på hållbarhet: de var ett av de första flygbolagen att plantera träd för 

klimatet, att de är ett av de grönaste flygbolagen då de har en väldigt ung flygflotta och att de 

har minskat sina utsläpp mer än vad deras konkurrenter har gjort.  

 

5.4 SAS 

Marknadslogiken finns tydligt närvarande i SAS hållbarhetsrapporter och upplevs vara en 

central del trots att CSR-argumenten är många fler. Tidigt i rapporten framgår att 

värdeskapande för ägarna är en viktig del för företaget. Exempelvis så trycker de på detta i sin 

genomgång av värdeskapande. En annan aspekt av marknadslogiken som dyker upp 

återkommande är skapande av “win-win” situationer. De anger till exempel att företaget 

strävar efter att vara stabila och ansvarstagande på ett både miljömässigt och ansvarstagande 

plan.  
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CSR-logiken finns representerad i stor utsträckning i form av värderingar och visioner där de 

vill framställa företaget som långsiktigt ansvarstagande. Dock så känns uttalandena ibland lite 

platta då de inte är tydligt kopplade till deras verksamhet eller hur de operationaliseras i 

verksamheten. “Our ambition is to provide maximum societal benefit through our products 

and services while minimizing their climate and environmental impacts.” (SAS 2019 s. 6). De 

tar dock vid flertalet tillfällen upp vilka externa effekter deras verksamhet har och hur de 

arbetar för att motverka dem. Exempelvis har de satsat mer på ekologisk mat, de mäter sitt 

skräp för att minska mängden och gör en rad insatser för att minska sina utsläpp.  

 

Företaget har väldigt lite som tydligt kan kopplas till en härmande isomorfism på så vis att de 

inte explicit skriver att de strävar efter att vara störst eller först. Utifrån grundtanken med 

härmande isomorfism (DiMaggio och Powell 1991) kan resonemangen vändas på för att 

förklara varför företaget inte använder sig av denna form av härmande isomorfism. Företaget 

skulle utifrån detta resonemang kunna ses som så pass stort att de inte behöver härma andra 

bolag eller sträva efter att vara störst. Istället trycker de på att framstå som ansvarstagande. 

Däremot nämns företagets samarbeten i väldigt stor grad. De nämner flertalet stora och 

viktiga samarbeten som till exempel med nordiska premiärministrar och statsministrar samt 

olika större organisationer. Dessa samarbeten kopplas enligt Bondy, Moon och Matten (2012) 

samman med den härmande isomorfismen genom att de sett att stora företag håller koll på 

sina konkurrenter genom sina samarbeten och på så vis kan försöka ligga före dem.  

 

Den tvingande isomorfismen är väl representerad i SAS hållbarhetsrapporter då de är väldigt 

tydliga med att skriva ut lagar och regleringar som påverkar företaget. Detta kan tänkas ha 

samband med det stora statliga ägandet i SAS och hur pressen från dessa ägare påverkar 

bolaget. Att företaget försöker påverka sina intressenter i form av lagstiftare kan ses i form av 

de uttalanden riktade mot den flygskatt som infördes under perioden. Uttalandena klargjorde 

tydligt på vilket sätt SAS ansåg att lagen inte fyllde sitt syfte. Försöken att påverka lagen visar 

att lagstiftare ses som en viktig läsare av hållbarhetsrapporterna, vilket även Kuo, Kremer, 

Phuong och Hsu (2016) skriver i sin forskningsrapport. Det visar också på SAS storlek och 

inflytande då de antagligen inte skulle skriva ut det om de inte trodde att någon skulle ta deras 

argument i beaktande.  

 

5.5 Jämförande analys 

Vid en jämförelse av de olika rapporterna går det att konstatera att det finns både många 

likheter och skillnader. En intressant upptäckt som kommer analyseras är att Norwegian och 

Icelandair skiljer sig från de andra två bolagen avseende vilka logiker som tillämpas men även 

kopplingen mellan strategi och verksamhet kommer diskuteras. Det går även att se att trots att 

isomorfismen har funnits med ett tag så går det fortfarande att finna många exempel på dessa 

processer. Denna jämförande analys kommer även titta på hur logikerna samverkar och 

konkurrerar med varandra. Avslutningsvis finns en utfallsanalys av hur påverkansfaktorerna 

resulterar i olika former av legitimitet.  
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5.5.1 Icelandair skiljer ut sig 

En tydlig skillnad ses hos Icelandair då deras årsrapporter i helhet är lite kortare än de övriga 

bolagens men även i relation till Finnairs rapport från 2017 som också är integrerad så är 

hållbarhetsdelen betydligt kortare. Icelandairs hållbarhetsredovisning 2018 omfattade 8 sidor 

totalt medan Finnairs integrerade hållbarhetsredovisning 2017 omfattade 38 sidor. Skillnaden 

i Icelandairs omfattning på hållbarhet i rapporten i relation till övriga bolag kan höra samman 

med företagets storlek vilket Dienes, Sassen och Fischer (2016) menar påverkar viljan att 

hållbarhetsredovisa.  

 

Som tidigare nämnts skiljer sig även innehållet i Icelandairs hållbarhetsredovisning från de 

övriga bolagens rapporter. Under 2017 fanns det en avsaknad av marknadslogik i rapporten 

men en del CSR-logik. Året därpå var även avsaknaden av CSR-logik påtaglig. Detta är 

spännande och en orsak skulle kunna vara att Icelandair år 2018 valde att börja redovisa enligt 

en helt annan standard (Nasdaqs ESG-guide) jämfört med de övriga bolagen som redovisar 

enligt GRI. Medan GRI är ett etablerat ramverk startade Nasdaq upp sitt arbete med 

hållbarhetsrapportering först år 2017 och beskriver själva denna uppstart som ett experiment 

där önskan var att skapa en dialog mellan företag och investerare (Nasdaq 2019). Möjligen 

skulle skillnader mellan de olika guiderna vara en orsak till att CSR- och marknadslogiken är 

frånvarande i Icelandairs rapport för år 2018 men för att kunna uttala sig mer definitivt måste 

guiderna studeras grundligare. Att Icelandair har valt att hållbarhetsrapportera enligt ett annat, 

mindre etablerat ramverk är något denna studie inte kan svara på utan endast spekulera om. 

En orsak skulle kunna vara att Icelandair har kopplingar till Nordamerika genom många 

flygningar dit, att den största ägaren (13,71 procent) är amerikansk och att det finns en tydlig 

strävan efter att bli en knytpunkt för flyg mellan kontinenterna (Icelandair 2019a, 2019b). Det 

skulle därmed kunna vara så att bolaget identifierar sig mer med Nordamerika och därför inte 

känner samma behov av att efterlikna de övriga nordiska bolagen i studien. Således skulle 

kulturella faktorer kunna vara en förklaring till att bolagets hållbarhetsredovisning skiljer sig 

från de övriga bolagens. Att kulturella faktorer skapar skillnader i hållbarhetsarbete och 

hållbarhetsredovisningar är något som visats i många tidigare studier (Kılıça, Uyarb & 

Karamanc 2019; Ferri 2017; Ruiz-Lozanoa, Navarro-Galerab, Tirado-Valenciaa & De Los 

Ríos-Berjillosc 2019; Kuo, Kremer, Phuong och Hsu 2016). Ytterligare en orsak skulle kunna 

vara att Icelandair före år 2018 inte följde något särskilt ramverk i sin hållbarhetsrapportering 

och därför såg möjligheten att ansluta sig till Nasdaqs hållbarhetsrapportering då den kom. 

Eventuellt skulle den härmande isomorfismen och en önskan att vara först på bollen för att 

därmed uppnå legitimitet (Bondy, Moon & Matten 2012) kunna motivera valet av en 

annorlunda hållbarhetsrapportering, men denna slutsats är för långsökt att dra och får därför 

bara stå som en hypotes.   
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5.5.2 Norwegian ligger i framkant 

Ett annat företag som också sticker ut är Norwegian men här ligger skillnaden snarare i att de 

på ett tydligare sätt använt en CSR-logik i sina hållbarhetsrapporter. De skiljer även ut sig sett 

till vilka konkreta åtgärder som har vidtagits för att minska och kompensera för sina utsläpp. 

Som exempel kan nämnas att de anger att flygflottan har en snittålder på 3,8 år 2018 

(Norwegian 2019a) medan Finnair samma år anger att snittåldern på deras flotta är 9,5 år 

(Finnair 2019b). En eventuell förklaring både till den tydligare CSR-logiken och den yngre 

flygflottan skulle kunna vara att flygbolaget är betydligt yngre än sina konkurrenter. Dels 

skulle det kunna bidra till att det inte finns invanda mönster att följa vid 

hållbarhetsrapporteringen och att det har blivit mer naturligt att inkorporera hållbarhetsarbete i 

sin strategi, men det innebär också att flygplanen kan vara yngre än konkurrenternas just 

eftersom de har varit tvungna att köpa in nya flygplan för att kunna bygga upp sin 

verksamhet.  

 

Norwegian själva menar att de ligger i framkant när det gäller att minska sina utsläpp och 

jämförs siffrorna så framstår det som att de har kommit mycket längre än de övriga bolagen. 

Det måste dock läggas in en brasklapp om att denna studie inte har gjort en vidare analys av 

siffror och tabeller för att undersöka dess jämförbarhet och se hur tillförlitliga dessa siffror är. 

Hur pass jämförbara siffrorna är mellan företagen baseras på en mer övergripande analys av 

hur siffrorna framställs och hur pass lättförståeliga dessa är. Norwegian har dels konkreta 

siffror på vad de faktiskt gör och har åstadkommit men de redogör också på ett tydligt sätt för 

hur de har integrerat hållbarhetsarbetet i sin verksamhet och strategi. Detta skiljer ut dem från 

övriga bolag där det är betydligt svårare att utläsa information från de andra bolagens siffror. 

Att det är svårt att jämföra siffror mellan olika flygbolag då de använder olika mätmetoder är 

något som även diskuterats av Cooper-Smith och de Grosbios (2011). Det är dock viktigt att 

poängtera att hållbarhetsrapporten är företagets officiella bild av vad de gör och att det lika 

gärna kan vara en del av en marknadsföringsstrategi att på ett tydligare sätt framställa sig som 

ett hållbart företag.  

 

5.5.3 Kopplingen mellan strategi och verksamhet 

Norwegian tycks ha lyckats bättre än övriga bolag när det kommer till att inkorporera CSR i 

sin verksamhet och strategi. Övriga företag har inte på ett lika tydligt sätt visat hur deras 

visioner och målsättningar kopplas till faktiska resultat i form av exempelvis minskade 

utsläpp. Både Finnair och SAS har skrivit mycket som kan kopplas till visioner och 

målsättningar och även vilka deras externaliteter och miljöpåverkan är. Dock så är det en 

tydlig skillnad i jämförelse med Norwegian hur konkret de lyckas visa på vilka resultat som 

har åstadkommits och hur deras visioner har integrerats i dess strategi och verksamhet. 

Arvidsson (2018) menar att många företag trots att de blivit bättre på att hållbarhetsrapportera 

har problem med att få fram hur deras CSR-arbete är förenat med deras strategi, organisation 

och praktik och det är möjligt att det är detta som är orsaken till skillnaderna även här. En 

annan orsak till att det finns skillnader mellan företagens visioner och handlingar kan vara att 
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företag kan säga sig göra mer än vad de rent konkret gör. Denna diskrepans har bekräftats 

både i äldre och nyare studier (Meyers & Rowan 1977; Gössling & Peters 2007). Som ett 

exempel på hur det kan skilja sig mellan vad företagen säger att de gör och vilka resultat som 

faktiskt uppnås skriver SAS om många olika samarbeten med olika organisationer och 

intressenter samt trycker på olika sätt de jobbar med miljöfrågorna, men sett till resultaten 

gällande utsläpp så fortsätter de att öka även om utsläpp baserat på distans per passagerare 

minskar. Denna uppgång av utsläppen menar de beror på en ökning av flygtrafiken och 

liknande resultat kan ses även hos Finnair. Ökningen av flygets utsläpp är ett av de stora 

problemen med flygbranschen enligt Naturvårdsverket (2019) som menar att detta är en av de 

stora utmaningarna för klimatarbetet på samhällsnivå. En av orsakerna till att det finns brister 

i kopplingen mellan visioner och handling skulle kunna vara att företagen fastnat i gamla 

mönster. Både SAS och Finnair är inte bara bolag som har funnits länge utan har också 

hållbarhetsredovisat länge. De har långa utförliga rapporter gällande hållbarhet men det är 

ändå Norwegian, som är det yngsta bolaget, som lyckas övertyga läsaren om att de har 

kommit längre i sitt hållbarhetsarbete. En ytterligare förklaring till företags bristande förmåga 

att koppla samman text med verklighet kan enligt Arvidsson (2018) vara att de ej ser eller 

förstår att företag tillsammans med sina intressenter kan utveckla hållbarhetsarbetet. Om 

denna förståelse finns eller inte är svårt att uttala sig om men enligt Lynes och Dredges studie 

från 2006 betraktade SAS inte sina konsumenter som intresserade av hållbarhetsarbete. Hur 

pass detta har ändrat sig sedan dess är svårt att svara på, men det går att se att en av SAS 

konkurrenter, Finnair, betraktar konsumenterna som intresserade av hållbarhetsfrågor i och 

med att de både uttalar detta i sin hållbarhetsrapport samt konstaterar att konsumenterna nu är 

redo att betala för klimatkompensation. Det är med andra ord möjligt att det håller på att ske 

ett skifte där en bredare intressentgrupp tar del av flygbolagens hållbarhetsarbete och 

hållbarhetsrapporter.  

   

5.5.4 Isomorfism i flygbranschen 

Tvingande isomorfism går att påvisa i samtliga företag. Alla företag skriver att de följer lagar 

eller preciserar vilka lagar de följer. SAS utmärker sig dock då de i större utsträckning påvisar 

vilka lagar som är gällande och i större detalj beskriver dess innehåll. Orsakerna till detta kan 

det bara spekuleras kring men ett möjligt samband kan vara det stora statliga ägandet av både 

danska och svenska staten. Rimligtvis så har dessa ägare större krav på bolaget och då det är 

minst två olika länders lagar som ska följas så kan det bli viktigare för SAS att tydligt skriva 

ut hur de förhåller sig till dessa. Dock har även Finnair ett finskt statligt ägande men bolaget 

är ändå inte lika utförligt då det kommer till att skriva ut hur de följer lagen. Därmed kan inte 

statligt ägande vara hela förklaringen utan det finns sannolikt fler faktorer som spelar in. En 

annan anledning till att SAS har skrivit ut tydligt vilka lagar de följer kan vara att de vill vara 

transparenta i sina rapporter i likhet med Ruiz-Lozanoa, Navarro-Galerab, Tirado-Valenciaa 

och De Los Ríos-Berjillosc (2019) beskrivning av de typiska dragen i 

hållbarhetsredovisningar i Norden. Lynes och Dredge (2006) samt Lynes & Andrachuk 

(2008) har till exempel visat på att SAS har sett det skandinaviska sättet att göra saker på som 

viktigt då de betonar vikten av “Scandinavian spirit”. Detta visar att kulturella faktorer har en 
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inverkan på företags sätt att hållbarhetsredovisa men det är svårt att uttala sig ytterligare om 

detta samband.  

 

Det går att hitta mycket härmande isomorfism i flygbolagens hållbarhetsredovisningar 

förutom i SAS rapporter som bara inkluderar någon enstaka mening som kan tolkas som detta. 

Huvuddelen av den härmande isomorfismen handlar om att visa att företaget är först och bäst 

på något. Som det redan skrivits kan den härmande isomorfismen handla om en vilja och 

strävan att vara först med något för att skapa legitimitet (DiMaggio & Powell 1991; Bondy, 

Moon & Matten 2012). Som exempel kan nämnas att företagen tar upp när de varit först med 

att anamma en standard eller om de fått någon form av certifiering eller utmärkelse. Då det 

kommer till härmande isomorfism i form av samarbeten går det att konstatera att detta finns 

hos samtliga bolag. En förklaring till att detta är viktigt skulle kunna vara branschspecifika 

faktorer men vilka dessa kan vara är svårt att uttala sig om.  

 

Bondy, Moon & Matten (2012) har resonerat kring kopplingen mellan härmande isomorfism 

och differentiering då de menar att den härmande isomorfismen inte bara handlar om att 

företag tar efter sina konkurrenter utan att de också försöker att hålla koll på sina konkurrenter 

och deras arbete för att själva kunna ligga i framkant. Detta menar de handlar om 

differentiering. Vidare menar forskarna att multinationella företag kan skapa sina egna 

förutsättningar inom hållbarhetsredovisningen i och med att de är så pass stora och 

inflytelserika. Kombineras dessa tankar med den här studiens resultat kan det tänkas att SAS 

är så pass stora att de inte behöver ägna sig åt härmande isomorfism genom att hävda sig som 

först och bäst. Istället försöker de att påverka sina yttre förutsättningar genom samarbeten där 

de dels kan ha inverkan på branschregleringar och branschutveckling, men också för att ha 

möjlighet att ha kontroll över vad konkurrenterna gör och på så vis kunna differentiera sig.  

 

Ett exempel på att företagen tar efter varandra är att de flesta bolagen skriver om sin flygflotta 

och verkar använda den som ett nyckelargument för att påvisa minskningar av utsläpp. Att de 

flesta flygbolagen skriver om åldern på sin flygflotta kan tydligt kopplas till den härmande 

isomorfismen men däremot är det inte lika givet att skälen till åldern på flygflottan går att 

koppla till företagens hållbarhetsarbete. Det är svårt att veta hur mycket av inköpen av nya 

flygplan som handlar om affärsmässiga argument som att byta ut gammal teknik eller erbjuda 

skönare flygstolar kontra att göra det av miljömässiga skäl. Detta gör det svårt att se hur ärligt 

menad texten är. Oavsett orsakerna går det att se att företagen härmar varandra gällande vilka 

argument de använder. 

 

5.5.5 Logiker i samexistens och konkurrens 

I alla bolag förutom Icelandair innehåller hållbarhetsredovisningarna många uttalanden som 

visar på delar av CSR-logiken. Dock är det inte alla företag som på ett tydligt sätt har med alla 

olika delar av CSR-logiken utan det handlar mer om visioner och värderingar. Framförallt kan 

det ses hos SAS och Finnair som istället visar på en marknadslogik med argument som talar 

för att det är vinst, konkurrensfördelar och “win-win”-situationer som har en mer central roll. 
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Enligt Bondy, Moon och Matten (2012) har multinationella företag valt att inrikta sitt CSR-

arbete mer på de ekonomiska och företagsmässiga aspekterna av CSR och bagatelliserat 

miljöaspekterna. Denna studie visar att tre av fyra bolag verkar ta miljöansvaret på väldigt 

stort allvar och att säga att de bagatelliserar miljön vore nog inte korrekt. Däremot ses en 

tendens hos SAS och Finnair att poängtera vikten av vinst och värdeskapande för aktieägarna. 

Båda har visserligen många argument som visar på CSR-logik men som poängterats så låter 

det ibland bättre än vad resultaten visar. Tydliga argument för marknadslogiken förekommer 

ofta i de inledande styckena av hållbarhetsredovisningen där de sammanfattar sin 

hållbarhetsredovisning såsom företagets vision och huvudsakliga målsättning. Detta är kanske 

inte konstigt med tanke på att de traditionella årsrapporterna ofta har ett tydligt ägarperspektiv 

och detta synsätt har länge präglat alla företag inte bara flygbranschen. Problemet i relation 

till den CSR-logik som återfinns i grundtanken bakom hållbarhetsrapporterna är att denna 

grundar sig på ett bredare intressentperspektiv där olika intressen ska vägas ihop och inarbetas 

i företagets värderingar, strategi och arbetssätt. Genom att ha ett ägarperspektiv på 

hållbarhetsarbetet riskerar den grundläggande tanken med rapporterna att undermineras 

(Bondy, Moon & Matten 2012). Istället för att identifiera företagets viktigaste externaliteter 

och försöka reducera dessa och kompensera för dess negativa påverkan söker företagen 

istället efter miljösatsningar som kan ge företaget fördelar ekonomiskt eller som passar ihop 

med deras strategi. I vilken grad detta är fallet i denna studie är svårt att säga då vissa exempel 

på hur företaget söker efter “win-win” lösningar lika gärna kan vara exempel på att företaget 

försöker hitta en balans mellan de ekonomiska aspekterna av hållbarhet och miljöaspekterna 

som ingår i CSR-logiken. Det verkar dock, som Herold (2018) beskriver, finnas en spänning 

mellan de två logikerna och det hör sannolikt samman med olika intressenters krav och 

påtryckningar som kämpar om att få störst påverkan på företagens verksamhet. Rimligtvis 

finns krav från ägarna inte bara på att ha en hållbarhetsrapport och visa på företagets 

miljöarbete utan även krav på avkastning på sitt kapital. För samhällets och miljöns framtida 

utveckling är det dock viktigt att hitta en balans mellan olika intressentperspektiv. 

Miljöarbetet får inte bara blir en strategisk bricka för att uppnå marknadsfördelar utan 

företagen och samhället behöver utvecklas i en mer miljömässigt hållbar riktning.  

 

5.5.6 Utfallsanalys av legitimiteten 

I bilaga 3 ses den utfallsanalys som har gjorts för att analysera på vilket sätt företagen 

legitimerar sig utifrån de institutionella faktorerna. Som tidigare påvisats är legitimiteten inte 

bara är en viktig del för företagens överlevnad (Dowling & Pfeffer 1975) utan flera forskare 

menar att legitimiteten även är en viktig del av hållbarhetsredovisningen (Nikolaeva & Bicho 

2010; Aerts, Cormier & Magnan 2006; de Grosbois 2016). Den här studien ger ytterligare 

stöd åt detta påstående då samtliga bolag visar att hållbarhetsrapporterna i stor utsträckning är 

ett sätt att skapa och bibehålla legitimitet. I utfallsanalysen kan det ses hur legitimiteten tar 

olika former och att det finns ett tydligt samband mellan påverkansfaktorerna och 

legitimiteten.  
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Flygbranschen känner sig pressad att visa att den jobbar aktivt med hållbarhetsfrågor då 

kunder och andra intressenter mer och mer tycker att hållbarhet är en viktig fråga (Wande 

2019). Detta kan ses som ett institutionellt tryck från kunder, vilket visas hos både Finnair och 

Norwegian då de diskuterar den påverkan som konsumenterna har på hållbarhetsarbetet. 

Likaså finns ett tryck från lagstiftarna både vad det gäller hållbarhetsarbete och 

hållbarhetsredovisning. Dels kom EU med direktiv om hållbarhetsredovisning hos stora bolag 

redan år 2014 (European Commission 2014) men även i den svenska Årsredovisningslagen 

ställs sedan 2017 striktare krav på vilka företag som måste hållbarhetsredovisa (Frostenson & 

Helin 2018). Att det finns en medvetenhet om att hållbarhet finns högt på agendan hos 

lagstiftare framkommer också i vissa hållbarhetsrapporter då det dels står om att 

hållbarhetsarbetet anses viktigt av lagstiftare, men även genom att det framkommer att 

lagkraven kommer att bli hårdare. I tidigare forskning har det setts att legitimiteten tidigare 

har legat hos lagstiftaren och att de därmed kan utöva ett tvingande tryck (DiMaggio & 

Powell 1991), men det har också konstaterats att företag kan stärka sin legitimitet genom att 

visa att de följer ramverk och lagar (Cooper-Smith och de Grosbois 2011). I denna studie blir 

det också tydligt hur flygbolagen legitimerar sig genom att betona hur de följer lagar i och 

med att detta syns hos alla bolag. Detta ger ett intryck av att företagen genom sin betoning i 

rapporten av följsamhet till lagen tycks försöka försvara sitt existensberättigande.  

 

Utfallsanalysen visar även på ett komplext förhållande mellan CSR-logik och marknadslogik 

då det i viss mån både finns en överensstämmelse men också ett motsatsförhållande mellan 

dessa logiker. Likaså finns samma komplexa mönster mellan de olika formerna av legitimitet 

som är kopplade till logikerna. En överensstämmelse kan ses i de fall då företagen försöker 

visa på en samstämmighet mellan de marknadslogiska aspekterna och CSR-logiken. Det finns 

likheter i dessa logiker och i vissa fall kan uttalanden tolkas som exempel på båda logikerna. 

Som nämnts poängterar CSR-logiken att de tre olika delarna: den ekonomiska, sociala och 

den miljömässiga delen ska överensstämma i företagets visioner och handlande. Dock visar 

även marknadslogiken att de ekonomiska och miljömässiga aspekterna ska stämma överens 

eftersom företagen, enligt denna logik, strävar efter att uppnå “win-win”-situationer. De 

legitimerande uttalandena kan betraktas som både CSR-logik och marknadslogik. Det finns 

dock en tydlig skillnad i vad som är grundmotivationen. Marknadslogiken har ekonomiska 

och vinstmaximerande motiv som syftar till att legitimera sig för ägarna, vilket gör att de 

ekonomiska aspekterna väger tyngst, medan CSR-logiken poängterar att alla tre delar ska ses 

som lika viktiga och att det inte bara är ekonomin som ska stå i centrum. Det här hör ihop 

med motsättningen mellan de två logikerna då det är svårt att ha ett tydligt ägarperspektiv där 

företaget vill skapa konkurrensfördelar och “win-win”-situationer och samtidigt mena på att 

företaget ser till alla intressenternas behov samt ser till miljön och hantering av externa 

effekter lika mycket som ekonomin. När företagen legitimerar sig i hög grad med 

marknadslogiska argument blir det på bekostnad av hur legitimt företaget framstår utifrån 

CSR-logiken. Båda sätten att legitimera sig kan inte samexistera fullt ut. Både SAS och 

Finnair visar på legitimitet med koppling till båda logikerna men CSR-logiken blir i de fallen 

inte heller lika utförligt representerad som hos Norwegian som har alla de olika aspekterna av 

CSR-logiken och som därmed ger ett mer trovärdigt intryck. Risken med för stort fokus på 

marknadslogiken är att företaget försöker styra på vilket vis företaget ska framstå som legitimt 
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istället för att fokusera på att motverka och kompensera för företagets externa effekter, vilket 

redan konstaterats av Bondy, Moon & Matten (2012). 

 

Att försöka vara först med något är i denna studie ett relativt framträdande sätt att försöka 

skapa legitimitet förutom hos SAS där företaget inte alls uttrycker sig i termer av att vara först 

men där viktiga samarbeten istället betonas mer än i övriga företag. Potentiella orsaker till att 

SAS skiljer ut sig har redan diskuterats men det går att konstatera att företagen legitimerar sig 

genom olika former av härmande isomorfism, vilket styrker tidigare forskning (DiMaggio & 

Powell 1991; Bondy, Moon & Matten 2012) 

 

Sammanfattningsvis kan det ses att legitimiteten har en väldigt framträdande roll i 

hållbarhetsredovisningarna där företagen på olika sätt försöker visa på och uppnå legitimitet. 

Dessa skillnader i hur företagen legitimerar sig kan också ses som ett sätt att differentiera sig 

och sticka ut i konkurrensen. Alla företag försöker på olika sätt visa sig miljömässigt 

ansvarstagande och påvisa varför just deras företag är ett bättre miljömässigt val än 

konkurrenterna. I en bransch som har en stor miljöpåverkan och som har ett stort medialt 

intresse blir legitimiteten ytterst viktig för företagens fortlevnad. Detta märks tydligt i 

hållbarhetsrapporteringen där större delen av rapporterna och studiens påverkansfaktorer i 

grund och botten handlar om legitimitet.  
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6. Slutsatser  

För att besvara frågeställningen har likheter och skillnader mellan olika flygbolag undersökts.  

Det har gjorts genom framtagandet av fyra nyinstitutionella påverkansfaktorer som är 

kopplade till legitimitet. Dessa faktorer, det vill säga de processer och logiker som tidigare 

nämnts, har visat sig förekomma i olika utsträckning i olika företag. Trots detta ses tydliga 

likheter och skillnader i hur företagen väljer att legitimera sig via dessa påverkansfaktorer.  

 

Vad som är utmärkande för samtliga bolag är en tydlig strävan efter att uppnå legitimitet och 

att hållbarhetsrapporterna därför blir ett sätt att legitimera sig. Därmed dras samma slutsats 

som tidigare forskning; att legitimitet är en drivande kraft för hållbarhetsrapporteringen 

(Nikolaeva & Bicho 2010; Aerts, Cormier & Magnan 2006; de Grosbois 2016). Vidare visar 

studien att legitimitet kan ta olika former och dessa har i utfallsanalysen kopplats samman 

med studiens påverkansfaktorer.  

 

En av de tydligaste skillnaderna mellan flygbolagen är om det är marknads- eller CSR-logik 

som tycks dominera legitimiteten inom hållbarhetsredovisningen. Det går inte att dra några 

slutsatser om vilken logik det är som dominerar på det stora hela då det i ett bolag finns en 

avsaknad av både marknads- och CSR-logik, ett bolag har en tydlig CSR-logik och två bolag 

har en mer tydlig marknadslogik. Eftersom de flesta bolag har inslag av både marknads- och 

CSR-logik går det dock att konstatera att dessa logiker både kan konkurrera och till viss del 

samverka med varandra, vilket sedan tidigare har konstaterats av Herold (2018) och 

Johansson (2002). Denna studie visar även att differentiering är en viktig del av de nordiska 

flygbolagens sätt att kommunicera sitt hållbarhetsarbete. Genom att hålla koll på sina 

konkurrenter och påvisa vikten av att vara först sammankopplas den härmande isomorfismen 

med marknadslogiken. Företagen tar inte efter varandra på så vis att rapporterna blir lika, utan 

det handlar mer om att använda samma argument och försöka se hur företaget kan hitta 

marknadsfördelar och framstå som de främsta inom hållbarhetsarbete i sin bransch. Företagen 

försöker finna en egen tolkning och framtoning av hållbarhet och miljöarbete för att framstå 

som legitima och ansvarstagande.  

 

Till skillnad från Bondy, Moon & Matten (2012) som menar att multinationella företag har 

utvecklat en egen kultur inom hållbarhetsredovisningen där marknadslogiken dominerar och 

miljön blir bortprioriterad, visas att samtliga bolag tycks intressera sig för miljöfrågor och har 

det uppe på sin agenda. Däremot tycks flera av bolagen ha problem med att få fram hur deras 

hållbarhetsarbete införlivas i praktiken, och liksom tidigare studier visat (Gössling & Peters 

2007; Meyers & Rowan 1977) finns det en risk att det blir mycket prat men inte så mycket 

konkret handling. Detta riskerar att försämra jämförbarheten för intressenterna och därmed 

göra att de inte kan fatta välgrundade beslut utifrån rapporternas innehåll. Det breda 

intressentperspektivet som hållbarhetsredovisningen ska inkludera riskerar att hamna i 

skymundan och rapporternas grundsyfte snedvrids då åt ett mer marknadsinriktat håll. Stannar 

hållbarhetsredovisningen och företags CSR-ansvar upp vid att bara handla om värdeladdade 

ord som inte omsätts till praktik finns det en risk att hållbarhetsredovisningarna bara blir ett 
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tomt dokument som inte bidrar till uppsatta klimatmål och att flygbranschen istället fortsätter 

att bidra i onödigt stor mån till den globala uppvärmningen.  

 

 

  



62 
 

7. Begränsningar och framtida forskning 

Studien gör inte anspråk på att vara allomfattande då den bara har studerat fyra flygbolag 

inom den nordiska flygbranschen och endast har gjort en riktad innehållsanalys på dessa 

flygbolags hållbarhetsrapporter. Det vore intressant att i framtida studier undersöka om de 

institutionella påverkansfaktorerna som är utmärkande för hållbarhetsredovisningarna inom 

flygbranschen ser likadana ut i fler länder och i länder med andra kulturella förutsättningar. 

Det vore även spännande att se hur dessa påverkansfaktorer inverkar på det faktiska 

hållbarhetsarbetet i relation till vad de säger i sina hållbarhetsrapporter. En djupare förståelse 

för hur dessa faktorer påverkar både hållbarhetsarbetet och dess rapporter skulle kunna nås 

genom vidare studier av de samband som här påvisats. Detta för att vidare förklara den 

skillnad mellan exempelvis faktiska utsläppsminskningar och den bild av företaget som 

rapporterna målar upp. Likaså vore det spännande att genom intervjuer få kunskap om vad det 

är som påverkar att vissa bolag utförligt skriver vilka lagar de följer medan andra bolag endast 

skriver att de följer lagen.  
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Bilagor 
Bilaga 1, översikt av påverkansfaktorerna 

Påverkansfaktorer Underindelning Förklaring 

Marknadslogik Reducera 

kostnad/risk 

Verksamheten syftar till att minimera företagets 

kostnader och risker.  

 ”Win-win” Det ska ske en vinst för miljön samtidigt som det 

uppstår en ekonomisk vinst för företaget. 

 Konkurrensfördelar En strävan efter att vara bättre och skilja ut sig från 

sina konkurrenter. Kan till exempel innebära att 

vara mer kostnadseffektiv än sina konkurrenter. 

 Bygga 

rykte/legitimitet 

Företaget väljer genom sin storlek och påverkan ut 

vilka handlingar som ska ses som legitima. 

CSR-logik Frivillighet Handlar om när företag gör mer än vad lag och 

regleringar kräver. 

 Externa 

effekter/externaliteter 

Positiva och negativa bieffekter av företagets 

handlande som inte räknas vid beslutsfattandet men 

som ändå påverkar omgivningen. Ett exempel är 

föroreningar. 

 Brett 

intressentperspektiv 

Att ta med ett brett intressentperspektiv med flera 

olika intressen istället för ett traditionellt 

ägandeperspektiv. 

 Gemensam syn De olika intressenternas intressen ska 

överensstämma med företagets ekonomiska och 

miljömässiga beslut. 

 Värderingar Värderingar inom hållbarhetsområdet som ska 

stämma överens med företagets handlande. 

 Operationella 

hänsynstaganden 

Hållbarhetsarbetet ska inkorporeras i företagets 

strategi och verksamhet. 

Imiterande 

Isomorfism 

Imiterande/härmande Företagen försöker ta efter andra mer legitima 

företag för att uppnå deras nivå av legitimitet. Detta 

innefattar ofta att hålla koll på konkurrenterna och 

ta efter deras beteende.  

 Vill vara 

ledande/vara i 

framkant 

Genom att vara ledande och först ut inom ett 

område uppnås legitimitet och konkurrensfördelar. 

Betvingande 

isomorfism 

Lagkrav Genom lagar och regleringar uppstår ett 

betvingande isomorfistiskt tryck som ökar 

legitimiteten. 

 Flygbranschens egna 

riktlinjer 

Flygbranschen har satt upp egna mål och riktlinjer. 

Det kan i vissa fall vara ett sätt att förekomma 

lagkrav som det finns risk för kommer att uppstå. 

 Media och 

konsumenter 

Konsumenter kan utöva ett betvingande 

isomorfisktiskt tryck. Media kan ha en roll i detta 

då trycket ibland verkar genom medias val av 

rapportering.  
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Bilaga 2 - Uträkning valuta från tabell 1 

 

Finnairs nettoomsättning för 2018 var 2,948.2 miljoner Euro. Med hjälp av 

https://www.exchange-rates.org/Rate/EUR/SEK/12-31-2018 och balansdagens kurs, det vill 

säga 31 december 2018, räknades det ut att 1 Euro var värd 10,1921 svenska kronor. Detta gör 

att Finnairs nettoomsättning var 30 802 miljoner svenska kronor.  

 

Icelandairs nettomsättning för 2018 var 1,510.5 miljoner US dollar. Med hjälp av 

https://www.exchange-rates.org/Rate/USD/SEK/12-31-2018 och balansdagens kurs, det vill 

säga 31 december 2018, räknades det ut att 1 US Dollar var värd 8.8770 svenska kronor. 

Detta gör att Icelandairs nettoomsättning var 14 188 Miljoner svenska kronor. 

 

Norwegians nettoomsättning för 2018 var 40 266 miljoner norska kronor. Med hjälp av 

https://www.exchange-rates.org/Rate/NOK/SEK/12-31-2018 och balansdagens kurs, det vill 

säga 31 december 2018, räknades det ut att 1 norsk krona var värd 1,0257 svenska kronor. 

Detta gör att Norwegians nettoomsättning var 41 301 miljoner svenska kronor. 

 

För SAS behöver inte nettoomsättningen räknas om då den redan är rapporterad i svenska 

kronor.  

 

 

https://www.exchange-rates.org/Rate/EUR/SEK/12-31-2018
https://www.exchange-rates.org/Rate/USD/SEK/12-31-2018
https://www.exchange-rates.org/Rate/NOK/SEK/12-31-2018


Bilaga 3: Utfallsanalys av legitimiteten 
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 Marknadslogik CSR-logik Härmande isomorfism Tvingande 

isomorfism   

Resultat, form av legitimitet per företag 

 

 

 

 

 

 

 

Finnair 

 

2

0

1

8 

Tydlig 

marknadslogik, 

stort fokus på ”win-

win”, konkurrens-

fördelar och 

differentiering 

Mycket 

värderingar, svag 

koppling mellan 

verksamhet och 

externa effekter 

Viss härmande 

isomorfism där det 

framkommer tydligt att 

företaget vill vara i 

framkant. Poängterar 

tydligt att de ingår i 

olika större samarbeten 

Trycker tydligt på att 

de följer lagkrav och 

att de följer 

flygbranschens egna 

krav 

 

 

 

 

Tydlig marknadslogik, viss CSR-logik, 

härmande isomorfism då de vill vara i 

framkant, mycket tvingande isomorfism.  

Differentiering genom marknadslogik 

men också genom en samband med 

härmande isomorfism. Väldigt lika mellan 

åren. 

 

2

0

1

7 

Tydlig 

marknadslogik, 

stort fokus på ”win-

win”, konkurrens-

fördelar och 

differentiering 

Mer CSR-logik än 

2018, mycket 

värderingar, svag 

koppling mellan 

verksamhet och 

externa effekter 

Viss härmande 

isomorfism där det 

framkommer tydligt att 

företaget vill vara i 

framkant. Poängterar 

tydligt att de ingår i 

olika större samarbeten 

och att de samarbetar 

med finska staten. 

Trycker tydligt på att 

de följer lagkrav och 

att de följer 

flygbranschens egna 

krav 

 

 

 

 

 

 

 

Icelandair 

 

2

0

1

8 

Mycket sparsamt 

med 

marknadslogik, går 

inte att utläsa några 

dominerande 

centrala begrepp. 

En mening CSR-

logik. 

I relation till mängden 

text finns relativt 

mycket härmande 

isomorfism. De tar både 

efter andra och vill vara 

först. Står en del om de 

samarbeten de har. 

Kort om att de följer 

lagkrav, en mening. 

 

 

 

 

 

 

Överlag sparsamt om samtliga faktorer. 

Dock väldigt mycket mer CSR-logik 

2017. 
 

2

0

1

7 

Mycket sparsamt 

med 

marknadslogik, går 

dock att se vissa 

exempel på ”win-

win” och 

konkurrens-fördelar 

Ganska mycket 

CSR-logik trots 

lite text. Mycket 

värderingar, men 

det finns även 

exempel på annan 

CSR-logik. 

I relation till mängden 

text finns det relativt 

mycket härmande 

isomorfism. De tar både 

efter andra och vill vara 

först. Står en del om de 

samarbeten de har. 

Kort om att de följer 

lagkrav, en mening. 
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Norwegian 

2

0

1

8 

Nästan ingenting 

alls, endast ett 

exempel ”win-

win”. 

Väldigt mycket 

CSR-logik. 

Samtliga centrala 

begrepp väl 

representerade. 

De tar både efter andra 

och vill vara först. Tar 

upp lite angående 

samarbeten. 

Tar upp lagar och 

flygbranschens egna 

mål. Tar även upp 

krav från kunder via 

media. 

 

 

 

 

 

 

 

Väldigt mycket CSR-logik. Även om de 

andra faktorerna finns representerade så 

blir det överskuggat av CSR. Har en 

bredare syn på CSR. 

2

0

1

7 

Väldigt lite 

marknadslogik, 

nästan bara ”win-

win”. 

Väldigt mycket 

CSR-logik. 

Samtliga centrala 

begrepp väl 

representerade. 

De tar både efter andra 

och vill vara först. Tar 

upp lite angående 

samarbeten. 

Tar upp lagar och 

flygbranschens egna 

mål. Tar även upp 

krav från kunder via 

media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAS 

2

0

1

7/

2

0

1

8 

Tydlig 

marknadslogik, där 

”win-win”, 

konkurrensfördelar 

och 

kostnadsreduktion 

nämns. Viss 

differentiering finns 

med. 

Mycket CSR-

logik, trycker på 

externa effekter 

och värderingar 

men mindre av de 

andra centrala 

begreppen 

Påtagligt lite av 

härmande isomorfism då 

det kommer till att 

härma andra eller 

härmas av andra, bara en 

mening om att vara 

främst. Väldigt mycket 

skrivet om olika och 

stora samarbeten.  

Mycket och tydligt 

beskrivet hur de 

följer lagen, försöker 

även påverka 

lagstiftarna. Följer 

flygbranschens egna 

mål. 

 

 

 

 

 

 

Försöker balansera marknadslogik och 

CSR-logik. Väldigt mycket om CSR-logik 

men inte samma bredd som Norwegian 

har. Väldigt mycket skrivet om att de 

följer lagen och samarbeten. Lite 

härmande isomorfism i övrigt. 

2

0

1

6/

2

0

1

7 

Tydlig 

marknadslogik, där 

”win-win”, 

konkurrensfördelar 

och 

kostnadsreduktion 

nämns. Viss 

differentiering finns 

med. 

Mycket CSR-

logik, trycker på 

externa effekter 

och värderingar 

men mindre av de 

andra centrala 

begreppen 

Påtagligt lite av 

härmande isomorfism då 

det kommer till att 

härma andra eller 

härmas av andra, bara en 

mening om att vara 

främst. Mycket skrivet 

om samarbeten. 

Mycket och tydligt 

beskrivet hur de 

följer lagen, försöker 

även påverka 

lagstiftarna. Följer 

flygbranschens egna 

mål. 
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Resultat, 

form av 

legitimitet 

utifrån 

varje 

påverkans-

faktor 

  

 

Olika hur pass stort 

fokus företagen har 

på denna typ av 

legitimitet. De 

företag där 

marknadslogiken är 

framträdande 

poängteras 

värdeskapande för 

ägare samt 

skapande av 

konkurrens-

fördelar. Samtliga 

företag försöker 

differentiera sig 

men via olika 

logiker. 

 

 

Generellt sett 

försöker bolagen 

legitimera sig 

genom att 

använda mycket 

CSR-logik, men 

det skiljer sig åt 

hur pass det 

stannar vid 

värderingar eller 

om att de 

använder samtliga 

centrala 

begreppen. 

 

 

Det syns relativt mycket 

härmande isomorfism i 

vissa bolag, speciellt 

gällande en önskan att 

vara ledande. Alla 

skriver om samarbeten, 

dock i olika 

utsträckning. De delvis 

statligt ägda tenderar att 

skriva mer och har 

tyngre samarbeten. 

 

 

Alla bolag har med 

tvingande 

isomorfism och 

skriver ut att de följer 

lagen. Vissa bolag är 

mer detaljerade i sin 

beskrivning än andra. 

Tre av fyra bolag 

nämner 

flygbranschens egna 

riktlinjer. 

 

 

 


