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Abstract 
Responsibility for the impact that companies have on society resulted in the concept of 

Corporate Social Responsibility (CSR). CSR has subsequently consisted of minimizing the 

negative consequences the companies operations have from a environmental-, social- and 

economic perspective. The last decade, the environmental perspective has been at the top of 

the agenda. One industry that has been greatly affected by this is the aviation industry. In this 

literature review, the development of sustainability reporting is examined with focus on 

Scandinavian Airlines, Finnair, British Airways and Air France-KLM between 2008 and 2018. 

Stakeholder theory, Triple Bottom Line (TBL), Carroll’s pyramide and GRI is used to compare 

and analyze the development.  

 

The result of the study is that there is a clear development between 2008 and 2018. The 

consumption of water, energy and emission of greenhouse gases (GHG) is lowered and a switch 

of focus in the sustainability reports. In 2008, the focus was on reporting numbers of emissions 

and use. In 2018, what was in focus was the development of the ongoing sustainability process. 

 

Key words: CSR, sustainability, European aviation industry, development process, GRI, TBL, 

Carroll’s pyramide, Stakeholder theory, literature review 
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Sammanfattning 
Företags ansvar för deras samhällspåverkan resulterade i begreppet CSR. Företagens 

samhällsansvar utgörs av att minimera de negativa konsekvenserna företagets verksamhet 

medför ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. En aktuell bransch som vänt i 

fokus är flygbranschen. I denna dokumentstudie undersöks utvecklingen av 

hållbarhetsredovisning hos fyra europeiska flygbolag, Scandinavian Airlines, Finnair, British 

Airways och Air France-KLM mellan år 2008 och år 2018. Triple Bottom Line, 

intressentmodellen och Carroll’s pyramid används som verktyg för analysen och jämförelser 

mellan flygbolagen har gjorts med hjälp av GRI:s standarder.  

 

Resultatet av studien är tydligt. Det har skett en klar utveckling mellan år 2008 och år 2018, 

både en minskning av vattenanvändning, energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser men 

även ett skifte i fokus i hållbarhetsredovisningen. År 2018 var fokus mer på flygbolagens 

minskade förbrukning, ökade kompensering och att utveckla ny teknik för att ytterligare 

minska miljöpåverkan än på siffror för förbrukningen, som var fallet år 2008.  

 

Nyckelord: CSR, hållbarhetsredovisning, europeiska flygbolag, utveckling, GRI, TBL, 

Carroll’s pyramid, intressentmodellen, dokumentstudie 
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1. Introduktion 

Hållbarhet är något som de senaste åren har blivit allt mer aktuellt och diskuterats flitigt i 

samhället. Det är trots detta långt ifrån någon nyhet. Redan i slutet på 1980-talet kom FN med 

en rapport där det fastslogs att en hållbar utveckling är en utveckling som både tillgodoser 

nutidens behov, utan att negativt påverka framtidens möjlighet att tillgodose och uppfylla sina 

behov (FN-förbundet, 2016). Startskottet för det svenska hållbarhetsarbetet gick redan 1972 då 

den svenska regeringen arrangerade den första internationella miljökonferensen (FN-

förbundet, 2016). Sedan dess har närmare 50 år passerat och under denna period har tre 

huvudkomponenter fastslagits: miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet (Svenska FN-

förbundet, 2014). Dessa tre komponenter ska samspela och tillsammans leda mot en som, då 

de samspelar och stödjer varandra, fordras leda till hållbar utveckling (FN-förbundet, 2016). 

Begreppet hållbar utveckling eller “sustainable development” definierades av FN i 

Brundtlandrapporten år 1987. Även om hållbarhet är något som har varit aktuellt i dagens 

samhälle under en längre tid är hållbarhetsredovisning något nyare. Hållbarhetsredovisning är 

ett sätt för företag att presentera och redogöra för hur företaget i fråga arbetar med att ta sitt 

samhällsansvar. 

  

Företags ansvar för samhällspåverkan resulterade i begreppet Corporate Social Responsibility 

(CSR). År 1953 användes begreppet för första gången i Howard Bowens bok The social 

responsibilities of the businessman, detta ses som starten på en modern företagsera kantad av 

det hållbara tankesättet (Bowen & Gond, 1953). Företagens samhällsansvar har därefter 

utgjorts av att minimera de negativa konsekvenserna företagets verksamhet medför ur ett 

miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv (Persson & Sommestad, 2004). 

  

CSR-arbete kan tolkas på två sätt, som en företagsstrategi eller som en så kallad 

“grönmålning”1 (engelskans greenwashing) (Forsberg 2007). Enligt McElhaney bör CSR-

arbete ses som en företagsstrategi och den bör inkorporeras i verksamheten på ett sånt sätt att 

den naturligt blir en del av verksamheten (McElhaney, 2009). Denna typ av 

managementstrategi där man ser CSR som något värdeskapande har lett till en ökning 

engagemanget för CSR även i affärsvärlden (Borglund, De Geer, & Hallvarsson, 2008). 

Motsatsen till att inkorporera CSR arbetet i företagsstrategin är att istället se det som ett sätt att 

skapa en fördelaktig bild av verksamheten genom marknadsföring (Konsumentverket, 2017). 

                                                
1 Genom marknadsföring skapa sig en miljömässig positiv bild av företaget utan förankring i den faktiska 
verksamheten (Borglund et al, 2017, s.163).  
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Denna term formades av Jay Westervelt år 1986 och syftar till att påvisa konceptet om att 

framhäva enskilda miljöfördelaktiga handlingar men dölja den egentliga påverkan (Forsberg, 

2007). 

 

Det existerar ingen internationellt bestämd definition av CSR, den allmänna uppfattningen är 

dock att det är en frivillig integration av de sociala och miljömässiga aspekterna i företagets 

verksamhet för att aktivt samspela med sina intressenter. Intressentrelationer kan därför vara 

av stor vikt för hur ett företag väljer att arbeta med hållbarhet.  

 

1.1. Bakgrund 

I takt med den globala uppvärmningen och de hotande klimatförändringarna och dess enorma 

följder har trycket ökat på företagen att redovisa deras hållbarhetsarbete ökat. En bransch som 

i detta har granskats extra noga för sina enorma utsläpp är flygbranschen. Under samma 

tidsperiod har dock samma bransch fortsatt växa, det har aldrig tidigare varit så enkelt att resa 

som nu. Globaliseringen har blivit en viktig faktor inom många organisationer och detta beror 

till stor del på den stora möjlighet till de snabba och billiga resemöjligheterna som erbjuds. 

Bara i Sverige har antalet flygresor till utlandet per invånare drygt fördubblats de senaste 25 

åren (Naturskyddsverket, 2019). 2017 utgjordes Sveriges flygutsläpp lika stor del som 

utsläppen från all annan fordonstrafik tillsammans i landet (Ibid). 

  

Klimatpåverkan i kombination med globaliseringen har ökat kraven på hela flygbranschen. 

Europeiska kommissionen införde år 2014 ett direktiv om en ny lagstiftning som kräver att 

stora företag ska lämna ut viss information om hur de driver och hanterar sociala och 

miljömässiga utmaningar, en så kallad hållbarhetsredovisning (Europeiska kommissionen, 

2019). Det nya direktivet hjälper konsumenter, investerare, beslutfattare och andra intressenter 

att utvärdera de stora företagens icke-finansiella resultat och uppmuntra företagen att utvecklas 

ansvarsfullt (ibid). Direktivet heter 2014/95/EU och betyder att större företag där medelantalet 

anställda är minst 500 är skyldiga att inkludera icke-finansiella rapporter i sina årsrapporter 

från år 2018 (EUR-Lex, 2014). Hållbarhetsrapporten ska bland annat innehålla information om 

företagets påverkan på miljön, de sociala förhållanden och behandling av personal men även 

om hur de arbetar med att ha respekt för mänskliga rättigheter, motverkande av korruption och 

att ha mångfald i företagets styrelse (Europeiska kommissionen, 2019). Medlemsstaterna i EU 
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skulle senast den 6 december 2016 implementerat lagen för att sedan tillämpa den för första 

gången verksamhetsåret 2017 (EUR-Lex, 2014).  

 

Fram till kalenderåret 2017 har det alltså varit upp till företaget själva att välja om och i vilken 

utsträckning de önskar presentera sitt hållbarhetsarbete (Riksdagsförvaltningen, 2016). Denna 

lagändring bör därför ha resulterat i en ökad allmän tillgång till flygbolagens 

hållbarhetsrapporter både i Sverige och övriga EU. Då det innan kalenderåret 2017 inte fanns 

varken lagstiftning eller EU-direktiv om hållbarhetsredovisning betyder detta att olika företag 

har börjat med denna typ av redovisning vid olika tidpunkter. Resultatet av detta är således 

vissa kan ha arbetat med detta i många år medan andra är helt nya i denna typ av arbete och 

redovisning.  

  

Faktorerna som driver utvecklingen av hållbarhetsredovisning inom flygbranschen är som 

påvisat många. Med denna grund skulle det vara av intresse att undersöka hur denna utveckling 

av hållbarhetsarbete i flygbranschen har sett ut de senaste 10 åren, genom att göra en jämförelse 

mellan år 2008 och år 2018.  

1.2. Forskningsfråga 

Hur har flygbranschens hållbarhetsredovisning utvecklats mellan år 2008 och år 2018? 

1.3. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera och utvärdera fyra flygbolag rörande hur deras 

hållbarhetsredovisning har förändrats och utvecklats mellan år 2008 och år 2018.  

1.4. Avgränsningar 

I denna dokumentstudie har vi valt att undersöka flygbolag inom Europa. Antal studieobjekt 

har begränsats till fyra stycken flygbolag då andra flygbolags utveckling i Europa kan tänkas 

följa en liknande trend. Antalet har även anpassats till följd av studiens omfång. Vidare kommer 

denna undersökning omfatta perioden år 2008 till år 2018. Anledningen till valet av period är 

för att undersökningen ämnar undersöka förändring samt utveckling över tid. Hållbarhet är ett 

ämne som blivit mer och mer aktuellt inom denna bransch och därför har mängden tillgänglig 

data även ökat under periodens gång. Samtliga fyra flygbolag är traditionella bolag, detta då 

lågprisbolag och traditionella flygbolag skiljer sig i kundkrets, intressenter och strategi.  
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1.5. Disposition 

Denna studie kommer härefter disponeras på följande sätt. Nästkommande avsnitt kommer att 

presentera den teori som studien grundar sig på. Därefter följer en beskrivning av vilken metod 

som har valts att tillämpas för undersökningen av flygbolagen. I avsnitt fyra kommer empirin 

presenterats som har insamlats genom vald metod. Vidare i avsnitt fem kommer det empiriska 

resultatet analyseras med hjälp av tidigare vald teori. Slutligen i avsnitt sex kommer slutsatser 

framställas utifrån analysen och därmed besvara studiens forskningsfråga.  
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2. Teoretiskt ramverk 

Det teoretiska ramverket börjar med en beskrivning om vad hållbarhetsredovisning innebär. 

Sedan beskrivs begreppet CSR och dess koppling till studiens undersökning om utveckling 

inom hållbarhetsredovisning. Vidare presenteras Triple Bottom Line, Carroll’s pyramid och 

intressentmodellen som kommer användas som grund för den jämförelse som görs i analysen. 

I analysen kommer modellerna användas som grund för både jämförelse mellan flygbolagen 

samt jämförelse över tid för att studera den utveckling som skett mellan år 2008 och år 2018.  

2.1. Hållbarhetsredovisning 

Global Reporting Initiative (u.å) definierar hållbarhetsredovisning som en rapport där företag 

visar sina ekonomiska, miljömässiga och sociala effekter som har orsakats av företagets 

vardagliga aktiviteter. Rapporten ska bland annat innehålla företagets affärsmodell, policyer 

och beskrivning av risker som är relaterade till olika hållbarhetsrelevanta variabler (Borglund 

et al, 2017). Hållbarhetsredovisningen är den primära plattformen för företag att kommunicera 

sitt hållbarhetsarbete och dess effekter, både de positiva och negativa (GRI, u.å).  

Hållbarhetsredovisning anses ha börjat på 1970-talet med “social reporting” (social 

rapportering) men från 1980-talet till mitten av 1990-talet utvecklades det till miljöredovisning 

(Koc och Durmaz, 2015). I Fredrik Ljungdahls avhandling från år 1999 använder han termen 

“miljöredovisning” och beskriver att intresset för miljöredovisning har ökat under 1900-talet. 

Ljungdahl (1999) beskriver fördelarna med miljöredovisning. Han nämner dels att 

miljöredovisning bidrar till imagebyggande och konkurrensfördelar för företag men också 

interna fördelar såsom genomlysning och fokus på miljöarbetet. Dessa fördelar gäller även på 

2000-talet. Koc och Durmaz (2015) säger även de att hållbarhetsredovisning bidrar till att 

företagets image förbättras, att konkurrensfördelar skapas men också att det motiverar den 

interna arbetskraften och genom det stärker interna rutiner och policys. Vidare säger Koc och 

Durmaz (2015) att det också finns fördelar som att hållbarhetsredovisningen gör det möjligt att 

kommunicera med intressenter.  

Hållbarhetsredovisningen bidrar till att företag reflekterar över dess påverkan på miljön och 

gör att de kan vara öppna med de risker och möjligheter de står inför. Intressenterna spelar en 

viktig roll för att identifiera dessa risker och möjligheter för företagen (GRI, u.å). 
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Hållbarhetsredovisningen är också ett verktyg för att nå den önskade legitimiteten2 (Chen & 

Roberts, 2010). Den ökande transperensen leder till ett bättre beslutfattande hos företagen, 

vilket hjälper till att bygga och upprätthålla förtroende för företag och organisationer (GRI, 

u.å).  

2.2. Corporate Social Responsibility  

Corporate Social Responsibility (CSR) är ett centralt och viktigt begrepp inom 

hållbarhetsredovisning. Företag använder sig alltmer av begreppet och intressenter förväntar 

sig att företag ska arbeta kontinuerligt med att förbättra sina strategier inom hållbarhet. En 

direkt översättning av CSR är företagets samhällsansvar, men EU-kommissionen har tidigare 

haft definitionen ”ett begrepp som innebär att företagen på frivillig grund integrerar sociala och 

miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenterna” (Europeiska 

kommissionen, 2011, s. 4). Dock har Europeiska kommissionen i sin förnyade strategirapport 

för CSR för åren 2011–2014, ändrat till ”företagens ansvar för den egna verksamhetens 

konsekvenser för samhället” (Europeiska kommissionen, 2011, s. 7).  

 

År 2009 hade 95 procent av Europas större börsnoterade företag ett avsnitt om CSR, hållbart 

företagande eller samhällsansvar (Borglund et al, 2017). Kanji och Chopra (2010) förklarar i 

sin artikel “Corporate social responsibility in a global economy” varför det har skett en kraftig 

ökning av antalet företag som arbetar med CSR. En orsak är att konsumenter har börjat bli mer 

miljömedvetna vid inköp. Den andra orsaken grundas i att globaliseringen har gett upphov till 

nya utmaningar för företag när det gäller statliga bestämmelser (Kanji & Chopra, 2010). 

Företag måste nu följa de regler som finns och ta hänsyn till bland annat olika tullar, arbetskraft 

utnyttjande och miljöbegränsningar (ibid). Europeiska kommissionen (2011) nämner även de 

att ett ansvarsfullt företagande ligger i företagets intresse och blir allt viktigare för företagens 

konkurrenskraft. Ett ökat förtroende från intressenter bidrar att företag kan fortsätta växa i en 

hållbar anda (Europeiska kommissionen, 2011).  
 
 
 

                                                
2 Lagligt berättigande (NE, 2019) 
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2.2.1. Triple Bottom Line  

Något som ofta används inom CSR är Triple Bottom Line (TBL). Det är ett begrepp som syftar 

till att mäta företags prestanda utefter både miljömässiga, ekonomiska och sociala mål (Slaper 

och Hall, 2011). Företagets prestanda avser här att uppnå en hållbar utveckling inom de tre 

berörda faktorerna. En hållbar verksamhet bör därför ta hänsyn till alla de tre faktorerna och 

inte enbart rikta in sig på den ekonomiska vinsten (Elkington, 1999, s. 397). Genom att 

introducera denna modell där hållbar utveckling och hållbart arbete ska involvera miljömässiga 

och sociala mål på samma sätt som ekonomiska mål hoppas man på att driva företag till att ta 

hänsyn till alla de tre faktorerna till lika del. 

  

Verktyget detta utgör syftar då inte alls till att mäta vinst eller avkastning utan istället sätter det 

hållbarheten i fokus. Crane och Matten beskrev år 2010 de tre områdena och hur dessa kopplas 

samman. Den miljömässiga faktorn syftar till att bevara naturens resurser och minska den 

miljömässiga påverkan på planeten. Detta ses som en långsiktig parameter och ska enligt 

modellen vara det mest lönsamma på sikt. Den sociala faktorn handlar om det humana kapitalet 

och dess välmående. De anställda, dess löner och arbetsförhållanden vägs här samman till ett. 

Den tredje faktorn, den ekonomiska faktorn, syftar istället till den ekonomiska prestandan med 

fokus på utveckling, tillverkning och tillväxt. Detta ekonomiska värde av organisationen är ofta 

vad som tar fokus från de övriga två faktorerna i modellen och därmed stör balansen mellan 

dessa (Elkington, 1999). 

 
Figur 1. En illustration av Triple Bottom Line (Elkington, 2018).  
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2.3. Carroll’s pyramid 

En modell som ofta är kopplad till TBL är Carroll’s pyramid. Den fastställer det samhällsansvar 

som varje företag har som ett ramverk uppdelat i fyra olika nivåer. På botten finns det 

ekonomiska ansvaret, följt av det juridiska ansvaret, det etiska ansvaret och till sist även det 

filantropiska ansvaret (Carroll, 1991). Carroll’s pyramid kallas även pyramiden av Corporate 

Social Responsibility (Carroll, 1991). Denna uppdelning av nivåerna av ansvar syftar till att 

åskådliggöra och klargöra det samhälleliga ansvaret företagen har. 

 

 
Figur 2. Egen illustration av Carroll’s pyramid översatt till svenska. 

  

På botten av pyramiden finns det ekonomiska ansvaret. Detta bär grunden för hela företaget, 

det ska både ge behållning till dess intressenter och finansiera verksamheten. Ett företags 

överlevnad bygger ofta på hur väl detta ekonomiska ansvar uppfylls (Carroll, 1991). Den andra 

nivån i pyramiden är det juridiska ansvaret. Detta ansvar syftar till att företag måste följa de 

lagar och bestämmelser som finns i det samhälle företaget verkar i. Detta ansvar rör även de 

produkter eller tjänster företaget erbjuder. Detta är en del av det oskrivna sociala kontraktet 

som finns mellan ett företag och samhället (Carroll, 1991). Den tredje nivån av pyramiden är 

det etiska ansvarstagandet. Detta rör de oskrivna bestämmelserna som finns i ett samhälle. 

Dessa bestämmelser berörs inte av fastställda lagar men det är vad som förväntas eller inte 

accepteras av ett företag. Det kan vara normer, förväntningar eller standarder som de olika 

intressenterna har. Enligt Carroll så utvidgar detta etiska ansvar det juridiska ansvaret och det 

utvidgar förväntningarna ytterligare från det lagliga perspektivet. Till skillnad från det juridiska 

ansvaret är dock inte det etiska ansvaret tydligt definierat. Detta gör att det kan vara svårt för 
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enskilda företag att identifiera de förväntade ansvaret på denna nivån av pyramiden (Carroll, 

1991). På toppen av pyramiden finns det filantropiska ansvaret. Även detta ansvar är utan klar 

definition men det syftar till de förväntningar samhället har på det enskilda företaget att vara 

en god företagsmedborgare och gynna välfärden. Uppfyller företaget inte detta ansvar ses det 

dock inte som oetiskt utan detta är önskvärt men inte ett krav från samhällets sida (Carroll, 

1991). Denna modell syftar alltså inte till varför företag arbetar med CSR utan bara att dem gör 

det och på vilken nivå detta i så fall sker. 

 

2.4. Global Reporting Initiativ 

Global Reporting Initiative (GRI) är ett standardiseringsorgan som syftar till att hjälpa 

organisationer att förstå och förmedla sin påverkan inom ekonomiska, sociala och 

miljömässiga aspekter (GRI, 2018). GRI grundades år 1997 av the Coalition for 

Environmentally Responsible Economies (CERES) och är en helt oberoende organisation med 

detta som sin enda verksamhet (GRI, 2018). De standarder som organisationen presenterar är 

frivilliga att använda och ska som ett hjälpmedel. Det ger möjlighet för jämförelser mellan 

organisationer då det skapar ett gemensamt språk och därmed en jämförelsegrund för dess 

intressenter att använda (GRI, 2018). Sedan grundandet har GRI:s standards utvecklats och 

2016 kom de ut med tre universella standards som kan appliceras på alla företag och 33 

branschspecifika standarder, denna utveckling kallas GRI G4. Detta skapar en bred grund både 

som hjälpmedel för företag men också för jämförelserna mellan dessa. Varje standard 

innehåller tre kategorier, requirement (måsten), recommendations (rekommendationer) och 

guidance (utvecklingsmöjligheter). 

  

Denna utformning gör det möjligt att applicera alla standards på olika organisationer, 

oberoende av omfång eller geografisk placering i världen (GRI, 2018). GRI presenterar 

hållbarhetsredovisning som hur verksamheten påverkar de ekonomiska, sociala och 

miljömässiga aspekterna. De hävdar även att redovisningen i fråga reflekterar kopplingen 

mellan strategi och CSR inom verksamheten. Syftet med detta är att undersöka, förstå och 

förmedla företagets kapacitet (GRI, 2018). 

  

CSR-arbete kan ha flera olika grunder, både CSR som företagsstrategi och som hjälpmedel för 

marknadsföring (greenwashing) är välkända fenomen. Detta är dock inget som GRI berör utan 

det är upp till organisationen i fråga hur de vill använda sig av de presenterade standarden. 
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2.5. Intressentmodellen  

Intressentmodellen även kallad “the Stakeholder Theory” introducerades år 1984 av den 

amerikanske professorn i företagsekonomi och filosofen Edward Freeman. Dock hade den 

svenska företagsekonomen Erik Rhenman liknande tankegångar redan på 1960-talet (Borglund 

et al, 2017). Intressentmodellen beskriver relationen mellan ett företag och dess intressenter 

och vilken betydelse relationen har för företagets tillväxt (Freeman & Reed, 1983). I Freeman’s 

bok ”Strategic Management: A Stakeholder Approach” definierar han intressenter som ”Any 

group or individual who can affect or is affected by the achievement of the organization's 

objectives” (Freeman 1984, s. 53). Exempel på intressenter enligt Freeman kan vara: ägare, 

kunder, anställda, konkurrenter, leverantörer, regeringen och samhället (Freeman, 1984). Att 

ha miljö som intressent är något som har diskuteras. I Matias Laines artikel från 2011 tar han 

upp olika forskares åsikter om att ha miljö som intressent. Bland annat Driscoll och Starik 

(2004) anser att miljön borde vara den främsta intressenten. Enligt Driscoll och Starik (2004) 

existerar miljön i en relation av ömsesidigt beroende med företag. Laines tar också upp 

forskarna Stead och Stead (1996) som menar att miljön bör ses som den ultimata intressenten, 

eftersom miljön i grund och botten skiljer sig från de andra intressenterna. Genom att inkludera 

miljön som intressent främjar det ett hållbart ansvarsfullt tänkande hos företag. I modellen 

nedan har vi därför valt att lägga till miljö som intressent på Freeman’s ursprungliga 

intressentmodell.  

 

Figur 3: Egen illustration av intressentmodellen baserad på Freeman’s modell 
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Ljungdahl (1999) beskriver i sin avhandling att ett företags intressenter kan delas upp mellan 

primära och sekundära. De primära intressenterna kan exempelvis vara aktieägare, kunder, 

leverantörer och anställda (Clarkson, 1995), dessa bidrar med resurser som är kritiska för 

företagets fortlevnad (Ljungdahl, 1999). De sekundära intressenterna definieras som dem som 

påverkar eller påverkas av företaget, men som inte är väsentliga för företagets fortlevnad, men 

som ändå kan göra en stor skada för företaget (Clarkson, 1995). De sekundära intressenterna 

kan vara massmedia eller andra offentliga intressegrupper som har en kapacitet att mobilisera 

den allmänna opinionen antingen för eller emot ett företag (Clarkson, 1995). 

 

Företags olika intressenter är med i skapningen av nya idéer om hur företaget ska utveckla sitt 

sociala och miljömässiga ansvar (Borglund et al, 2017). Ett av de främsta skälen till varför 

företag väljer att anamma nya idéer om sitt företagande är enligt tidigare forskning för att bilda 

legitimitet i sin verksamhet (ibid). I och med detta försöker företag anpassa sig efter vad som 

uppfattas som lämpligt och önskvärt utifrån samhällets rådande värderingar och normer (ibid).  

 

Intressentmodellen används för att företagsledningen ska ha i uppgift att bedöma olika 

intressenters reaktioner på företagets agerande och från det besluta om vad det finns för 

potentiella hot och möjligheter som kan förknippas med ett visst beslut (Ljungdahl, 1999). Att 

företag ska ta samhällsansvar (CSR) är enligt FAR närbeläget förknippat med 

intressentmodellen (FAR, 2019). Intressenter kräver mer idag av företag att de ska redovisa 

transparenta upplysningar om olika dimensioner av ekonomisk, social och miljömässig 

prestation. Denna typ av redovisning är ofta känd som hållbarhetsredovisning (Herremans et 

al, 2015). Ljungdahl (1999) nämner att en redovisning av miljö- och samhällsrelaterad 

information kan vara en strategi för att omhänderta relationer med viktiga intressenter.  

2.6. Teoretisk sammanfattning  

Corporate Social Responsibility (CSR), är företagens samhällsansvar och utgörs av att 

minimera de negativa konsekvenserna företagets verksamhet medför ur ett miljömässigt, 

socialt och ekonomiskt perspektiv. Det miljömässiga perspektivet är något som vuxit i takt med 

den globala uppvärmningen och de hotande klimatförändringarna. En bransch som i detta har 

granskats extra noga för sina enorma utsläpp är flygbranschen. Faktorerna som driver 

utvecklingen av hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbete inom flygbranschen är många. 

För att åskådliggöra utvecklingen och jämföra utvecklingen mellan olika flygbolag kommer 

utvalda delar av GRI:s standards att användas. 
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För att visa utvecklingen av hållbarhetsredovisningen mellan år 2008 och år 2018 kommer 

Carroll’s pyramid och Triple Bottom Line att användas. Det är båda är modeller som syftar till 

att mäta företags prestanda utifrån hur väl de arbetar med ekonomiska, sociala och 

miljömässiga mål samt hur väl företag uppfyller de samhällsansvar som finns i dagens 

samhälle. Dessa två modeller syftar till olika delar av CSR-arbete och kommer därför kunna 

komplettera varandra för att ge en rättvis bild av utvecklingen som ska studeras.  
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3. Metod  

3.1. Val av metod  

Syftet med denna studie är att analysera och utvärdera hur fyra flygbolags 

hållbarhetsredovisning har förändrats mellan år 2008 och år 2018. Uppsatsen ämnar ge en 

djupare förståelse om hur hållbarhetsredovisningen har utvecklats. Vi kommer göra en 

blandning av en kvalitativ och kvantitativ dokumentstudie som baseras på flygbolagens 

tillgängliga hållbarhetsredovisningar. Bryman & Bell (2017) beskriver kvalitativa studier som 

en forskningsstrategi där tonvikten ligger på det verbala och kvantitativa studier med fokus på 

statistisk såsom siffror och kvantifiering. 

 

När dokument är den primära källan för analys är det möjligt att både använda sig av en 

kvalitativ och kvantitativ ansats. Bryman & Bell (2017) beskriver att det finns tre olika metoder 

att tolka dokument i en kvalitativ dokumentstudie. Dessa är kvalitativ innehållsanalys, semiotik 

och hermeneutik. Den kvalitativa innehållsanalysen används när ett flertal objekt ska studeras 

på en saklig och objektiv nivå. Semiotik kan definieras som ”läran om tecken” och innefattar 

en analys av symboler och har ett fokus på hur budskap kommuniceras. Slutligen handlar 

Hermeneutik om tolkning och förståelse av texter, oftast utifrån läsarens perspektiv. Bryman 

& Bell (2017) citerar Berelson (1952, s. 18); “Innehållsanalys är en forskningsteknik som rör 

en objektiv, systematisk och kvantitativ beskrivning av det konkreta eller manifesta innehållet 

i kommunikationen”, denna konkreta beskrivning av innehållsanalys tar precis upp det vi vill 

få ut från den kvantitativa analysen i denna dokumentstudie. Genom att använda en blandning 

av kvalitativ och kvantitativ metod är vår ambition att erhålla givande information om 

utvecklingen av hållbarhetsredovisning. 
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3.2. Urval av studieobjekt 

Enligt Bryman & Bell (2017) finns det bland annat två urvalsmetoder, sannolikhetsurval och 

icke-sannolikhetsurval. I ett sannolikhetsurval är urvalsprocessen slumpmässig, det betyder att 

varje enhet eller person har lika stor chans att komma med i urvalet. Till skillnad från 

sannolikhetsurvalet går ett icke-sannolikhetsurval ut på ett mer strategiskt sätt, som ett 

bekvämlighetsurval eller kvoturval. Ett bekvämlighetsurval handlar om att man väljer ett urval 

som enkelt att få tag på utan att behöva tänka på en specifik urvalsram, till exempel personer 

som går förbi på gatan (Esaiasson et al, 2017). Bryman & Bell (2017) beskriver att kvoturval 

handlar att stickprovet som görs ska spegla en population i termer av den relativa fördelningen 

av individer i olika kategorier, som till exempel ålder, kön och etnisk bakgrund. Alltså sker 

inga av dessa slumpmässigt utan forskaren har ofta en tanke bakom hur den vill att urvalet ska 

ske (Bryman & Bell 2017). 

 

I denna uppsats har vi gjort ett icke-sannolikhetsurval där vi tittar närmare på fyra stycken 

flygbolag i Europa. Urvalet har skett genom en förundersökning av vilka av flygbolagen som 

hade tillgängliga rapporter i form av årsredovisningar och hållbarhetsrapporter år 2008 och år 

2018. Det är ett icke-sannolikhetsurval på grund av att förundersökningen har gått till på ett 

strategiskt sätt där flygbolag som har haft tillgängliga rapporter inom studiens område har valts. 

Förundersökningen började med att vi författare påbörjade en sökningsprocess på internet där 

vi sökte på välkända flygbolag som kunde tänkas tillhandahålla det material som studien 

behövde. Sedan gick vi igenom kriterier som vi ansåg vara viktiga till studien, som till exempel 

ha tillgängliga hållbarhetsredovisningar år 2008 och år 2018. Tillgängliga 

hållbarhetsredovisningar som granskades resulterade i sju stycken, vilket vi ansåg vara 

tillräckligt med tanke på tidsaspekten samt studiens omfattning.  

Utifrån förundersökningen valdes Scandinavian Airlines (SAS), Finnair, British Airways och 

Air France-KLM. Alla flygbolag som var med i förundersökningen återfinns i bilaga 1. De 

valda flygbolagen har även sina säten i länder som är medlemmar i Europeiska Unionen. Vi 

har valt att undersöka flygbolag i Europa då de bland annat följer samma EU-regler kring 

luftfart och redovisningskrav utifrån EU-direktiv. Vidare har urvalet resulterat i att alla 

flygbolag som i undersöks i studien klassas som traditionella flygbolag, det vill säga flygbolag 

som inte erbjuder lågprisflygbiljetter. Det ska dock nämnas att urvalet medför en viss variation 

bolagen emellan, bland annat när det kommer till storlek i form av verksamhet, antal 

passagerare samt destinationer för resmål. Emellertid är studiens fokus utvecklingen kring 
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hållbarhetsredovisning inom flygbranschen, och bör därför inte påverka resultatet i en större 

omfattning då bolagen inte jämförs med varandra.  

Tabell 1: Översikt över tillgänglig hållbarhetsredovisning år 2008 och år 2018. 

Flygbolag  Separat hållbarhetsredovisning 
2008 

Separat hållbarhetsredovisning 
2018 

SAS Ja Ja 

Finnair Ja Ja 

British Airways  Ja Nej 

Air-France-KLM  Ja Ja 

 

3.3 Urval av GRI:s standarder 

GRI presenterar hållbarhetsredovisning som hur verksamheten påverkar de ekonomiska, 

sociala och miljömässiga aspekterna. I denna studie kommer ett urval från de miljömässiga 

aspekterna användas som jämförelsegrund mellan de europeiska flygbolagen. I G4 finns åtta 

olika branschspecifika områden (GRI, 2019). Dessa är “materials”, “energy”, “water and 

effluents”, “biodiversity”, “emissions”, “environmental compliance”, “effluents and waste” 

och “supplier environmental assessment”. Alla dessa åtta rubriker innehåller i sig underrubriker 

med specifika standarder. Denna studie har valt att fokusera på fem av de totala 31 

underrubrikerna om åtaganden. Detta urval grundar sig i vilka åtaganden som enligt oss 

lämpligast kan appliceras på flygbranschen ur ett miljömässigt perspektiv samt vilka som var 

aktuella och jämförbara mellan år 2008 och år 2018. Växthusgaser, vattenförbrukning och 

energiförbrukning är områden som är högaktuella i dagens förbrukande samhälle. Med grund 

i detta har följande åtaganden valts ut för jämförelse; 

● Den totala vattenförbrukningen (GRI 303-5) 

● Energiförbrukning inom organisationen (GRI 302-1)  

● Utsläppet av växthusgaser (GRI 305-1 och 305-2) 

● Minskning av utsläpp av växthusgaser (GRI 305-5) 
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3.4 Datainsamling och litteratursökning  

Det empiriska materialet i denna uppsats består främst av årsredovisningar och 

hållbarhetsrapporter från respektive flygbolags hemsidor, vilket då utgör uppsatsens 

primärdata. Sekundärkällor i form av böcker och vetenskapliga artiklar har använts för att 

komplettera de primära källorna.  

3.4.1 Datahantering 

För att tillåta en jämförelse mellan de olika flygbolagen trots deras olika storlekar och 

omsättningar var den primära avsikten var att gradera den insamlade empirin med hjälp av en 

0–3 gradig skala. 0 var tänkt att representera ett icke befintligt uppfyllande av aktuell GRI 

standard och 3 för en helt uppfylld standard. Att gradera de fyra flygbolagen utefter de fyra 

standardsen konstaterades dock vara svårt att genomföra på ett rättvist sätt gentemot alla bolag. 

Därför har antalet passagerare för respektive flygbolag och år används för att vatten, energi och 

växthusutsläpp ska kunna beräknas per passagerare. Med hjälp av dessa beräkningar kan 

flygbolagen både jämföras med varandra och mellan år 2008 och år 2018 på ett rättvist sätt, 

detta ger studiens jämförelse hög validitet. 

3.5 Felkällor 

Vid utförandet av denna dokumentstudie har vi valt att göra jämförelsen med hjälp av utvalda 

delar av GRI:s presenterade standarder inom hållbarhet. I och med detta val utesluts andra delar 

som hade kunnat påverka resultatet av studien. Både definitionen av hållbarhet och CSR 

påverkar vilka delar som väljs ut som jämförelsegrund för studien, dessa definitioner varierar 

dock även om gemensamma nämnare finns. Vidare grundar sig det teoretiska ramverket till 

viss del på äldre forskning, främst intressentmodellen. 

  

Datainsamlingen sker som sagt via tillgängliga dokument från flygbolagen själva. Detta kan 

ses som en eventuell felkälla då det är flygbolagen själva som utformar rapporten och väljer 

till en del vilket innehåll som ska redovisas. Innan år 2017 fanns det som sagt inte någon 

specifik lag angående vad en hållbarhetsredovisning bör innehålla, vilket har inneburit att de 

större flygbolagen själva har kunnat utformat sin hållbarhetsredovisning. Efter år 2017 måste 

större företag som flygbolag utforma sin hållbarhetsredovisning efter den nya lagens kriterier 

vilket kan leda till att flygbolagen kan ses som mer trovärdiga i sin redovisning.  
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I och med studiens begränsningar kommer det att påverka generaliserbarheten i studien. 

Europeiska flygbolag kan som tidigare nämnt följa en liknande trend, dock kan studiens resultat 

endast ge antydan på hur hållbarhetsredovisningen för europeiska flygbolag har utvecklats 

mellan år 2008 och år 2018.  
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 4. Empiri  

4.1 Dokumentstudie från år 2008  

4.1.1 SAS  

Scandinavian Airlines grundades år 1946 genom en sammanslagning av de tre nationella 

flygbolagen: Danske Luftfartselskab A/S (DDL), Svensk Interkontinental Lufttrafik AB 

(SILA) och Norske Luftfartselskap A/S (DNL), och är idag Skandinaviens största flygbolag 

(SAS, 2019a). Som en del av Star Alliance flyger de sina kunder till 1 300 destinationer världen 

över (SAS, 2019b). Den primära målgruppen för SAS är frekventa resenärer i Skandinavien, 

både affärsresenärer och fritidsresenärer (SAS, 2019c). SAS arbetar enligt dem själva också 

med att vara i framkant när det gäller hållbar luftfart. Arbetet med nödvändiga åtgärder är en 

del av SAS miljöprogram som utförs inom SAS miljöledningssystem som är certifierade enligt 

ISO 14001 (SAS, 2019d).  

SAS intressenter är kunder, ägare, medarbetare, leverantörer, myndigheter, ideella 

organisationer och massmedia. Flygbolaget anger själva att de arbetar ständigt med att stärka 

och vidareutveckla relationerna med intressenterna. Ett nära samarbete med intressenter som 

kunder, leverantörer, myndigheter och flygplatser skapar förutsättningar att utveckla och 

förbättra flygbolagets hållbarhetsprestanda. SAS har också dialog med andra intressenter som 

till exempel anställda, ideella organisationer och partners som vill ha kunskap, driva förändring 

eller stödja SAS på olika sätt (SAS, 2019e). I SAS hållbarhetsrapport från år 2018 identifieras 

“kundnöjdhet” och “hållbarhetskommunikation” som två viktiga områden för SAS och deras 

intressenter. SAS kommunicerar aktivt och öppet med deras intressenter angående 

hållbarhetsfrågor, hållbarhetsrapporter är en del av denna kommunikation. SAS är samägt av 

Sverige, Norge och Danmark samt några privata investerare. Detta ger starka intressenter i alla 

dessa nordiska länder och bäddar för en bred skandinavisk kundkrets. Det statliga ägandet 

innebär en viss finansiering genom skatt, detta torde därigenom innebära att de nordiska 

länderna har ett egenintresse av företagets framgång.  
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4.1.1.1 GRI 1. Den totala vattenförbrukningen  

Vattenförbrukningen av SAS år 2008 var 176 km3, detta var en minskning på 15 procent från 

2007 (SAS, 2008). SAS själva kom med nya mål inför år 2008 att involvera mark- och 

vattenpåverkan i sitt hållbarhetsarbete. Detta resulterade i en ökad medvetenhet och minskad 

förbrukning. Det primära målet med att minska vattenförbrukningen var att dra ner på vikten 

av flygplanen för att därmed minska bränsleförbrukningen. Samma år hade SAS 41 741 000 

passagerare, detta ger en snittförbrukning per passagerare på cirka 0,004 m3 (SAS, 2008). 
 

4.1.1.2 GR1 2. Den totala energiförbrukningen 

SAS aviation service hade år 2008 en energiförbrukning på 196 GWh (SAS 2008). Stora delar 

av denna energiförbrukning bestod av förnyelsebara källor. SAS skriver även själva att 

energiförbrukande källor på marken ständigt ses över för att försöka bibehålla en så låg 

förbrukning som möjligt. Utslaget på de 41 741 000 passagerarna år 2008 motsvarar detta cirka 

4,7 kWh per passagerare (SAS, 2008). 

 

4.1.1.3 GR1 3. Utsläpp av växthusgaser 

I SAS hållbarhetsredovisning har de redovisat två växthusgaser som släpps ut i samband med 

flygningar, dessa är koldioxid (CO2) och kväveoxider (NOx). Utsläppet av koldioxid har mätts 

till 5 840 kiloton inom koncernen SAS. Kväveoxid utsläppet uppgick till 24,2 kiloton i 

koncernen år 2008. SAS skriver i sin årsredovisning att koldioxidutsläppen står för två 

tredjedelar av flygets totala effekt på klimatet och kväveoxider, partiklar och vattenånga står 

för merparten av det återstående.  

 

4.1.1.4 GRI 4. Minskning av utsläpp av växthusgaser 

SAS miljömål år 2008 till 2011 var bland annat att ha branschens mest effektiva bränsle 

besparingsprogram. Ett annat mål var att de skulle uppfattas som det mest miljömedvetna 

flygbolaget i Europa och även ha en långsiktig plan för flygplansflottan som skulle leda till en 

minskning av klimatpåverkande utsläpp. Vid utgången år 2008 hade SAS en bränslebesparing 

på cirka 2 till 3 procent och erbjöd alla kunder möjligheten att koldioxidkompensera på varje 

flygning. Som tidigare nämnt i GRI 3 har SAS redovisat utsläpp från växthusgaserna koldioxid 

och kväveoxider. Koldioxidutsläppet minskade med 455 kiloton år 2008. SAS redovisar att 

koldioxidutsläppen per producerad enhet minskade till 0,129 kg, vilket år 2008 blev det lägsta 
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någonsin per producerad enhet. Utsläppet av kväveoxider minskade i koncernen med 1,4 

kiloton. 

 

4.1.2 Finnair  

Finnair är ett finskt flygbolag som grundades år 1923 men då känt som Aero (Finnair, 2019a). 

Finnair beskriver sig själva som ett nätverk-flygbolag som är specialiserade på person- och 

godstrafik mellan Asien och Europa och deras vision är att erbjuda sina passagerare en unik 

nordisk upplevelse. Finnair erbjuder paketresor under varumärkena Aurinkomakat-Suntours 

och Finnair Holidays (Finnair, 2019b). Idag flyger Finnair kunder till 130 länder runt om i 

världen och hade år 2018 13,3 miljoner passagerare (Finnair, 2018). Finnairs mål med 

hållbarhet är att skapa ett hållbart ekonomiskt mervärde genom att producera flygtjänster som 

är kostnadskonkurrenskraftiga, lönsamma och är i harmoni med miljön och samhällets behov 

(ibid).  

Finnair har uttalat att de vill vara det bästa valet för ansvarsfulla flygresenärer. Flygbolaget 

strävar efter en mer hållbar flygindustri tillsammans med deras intressenter (Finnair, 2019c). 

Finnair nämner i sin hållbarhetsrapport från år 2018 att deras intressenter är kunder, personal, 

aktieägare och investerare, flygsektorn, myndigheter och regering, icke-statliga organisationer, 

leverantörer, media och allmänheten. Finnair har som mål år 2020 att minska sitt 

koldioxidutsläpp med 17 procent jämfört med år 2013. I Finnairs hållbarhetsredovisning år 

2008 säger de redan då att klimatförändringar är för närvarande det största gemensamma 

intresset för flygsektorn och olika intressegrupper. Finnair var även år 2008 ett av de första 

flygbolagen som rapporterat enligt GRI:s riktlinjer i sin hållbarhetsredovisning. Finnair ägs till 

ca 56 procent av den finska staten, övrig del ägs av privata investerare. Precis som i fallet med 

SAS torde detta öka de finska medborgarnas intresse för bolaget.  

4.1.2.1 GRI 1. Den totala vattenförbrukningen  

Vattenförbrukningen av Finnair år 2008 var 128 km3 vilket motsvarar en ökning på drygt 10 

procent från året innan (Finnair, 2008). I sin hållbarhetsrapport presenterar företaget dock att 

de arbetar aktivt med att på sikt minska sin vattenförbrukning. Majoriteten av 

vattenförbrukningen går till att tvätta alla material som används under flygningarna, genom att 

utveckla en metod att tvätta med mindre vattenförbrukning hoppas företaget på att drastiskt 

kunna minska sin förbrukning. År 2008 hade Finnair 8 270 000 passagerare, detta ger en 

vattenförbrukning på ca 0,015 m3 per passagerare (Finnair, 2008). 



25 

 

4.1.2.2 GRI 2. Den totala energiförbrukningen 

Finnairs energiförbrukning år 2008 var 58 GWh. Finnair hade år 2008 något som företaget 

kallar ”Energy-Saving Week”, under denna vecka arbetar företaget med att informera de 

anställda om hur de kan minska energiförbrukningen utan att påverka företagets verksamhet 

(Finnair, 2008). Utslaget på de 8 270 000 passagerarna motsvarar förbrukningen ca 7 kWh per 

passagerare (Finnair, 2008). 

 

4.1.2.3 GRI 3. Utsläpp av växthusgaser 

Finnair skriver i sin hållbarhetsrapport från år 2008 att nästa milstolpe i deras 

hållbarhetsredovisning är att börja anpassa sin hållbarhetsredovisning enligt GRI:s standarder, 

som kommer täcka CSR som en helhet. I rapporten beskriver Finnair att flygtrafiken ger främst 

upphov till fyra typer av växthusgasutsläpp; koldioxid, vattenförbrukning, kväveoxid samt 

svaveldioxid. Finnair förbrukade 849 455 ton jetbränsle år 2008, där koldioxidutsläppet 

uppgick i 2 681 688 ton. Koldioxidutsläpp från markhantering fordon mättes till 5 559 ton. Den 

beräknade mängden utsläpp av kväveoxider var 3 454 ton år 2008. Dock betonar Finnair att 

värdet på utsläppet av kväveoxider är större än det beräknade värdet då det beräknade värdet 

inte tar hänsyn till startaccelerationer och kraftförstärkningar som sker under flygningen.  

 

4.1.2.4 GRI 4. Minskning av utsläpp av växthusgaser  

I hållbarhetsrapporten beskriver Finnair initiativ som har tagits för att minska utsläpp av 

växthusgaser. Initiativen handlar om att energi- och bränslebesparingar leder till minskade 

utsläpp av växthusgaser. År 2008 förbrukades 0,17 ton mindre bränsle per timme med flygning 

än år 2007. Detta resulterade i att cirka 0,54 ton mindre koldioxid producerades per timme med 

flygning. Men den totala mängden koldioxidutsläpp växte då koldioxidutsläppet 2007 var 2 

544,798 kiloton och år 2008 uppgick i 2 681,688 kiloton alltså en ökning på 136 900 ton, 

Finnair förklarar att denna ökning beror på att flygtrafiken ökade år 2008. Det framgår inte i 

hållbarhetsrapporten om någon eventuell minskning av kväveoxider.  
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4.1.3 British Airways  

British Airways är ett engelskt flygbolag som grundades när de två flygbolagen BOAC och 

BEA slogs samman år 1972 (Higham, 2013). Flygbolaget är ett av Europas största med många 

internationella destinationer och flygningar. Hållbarhetsarbete är något som företaget säger sig 

vara mycket engagerade i, de vill driva sin verksamhet ansvarsfullt både gentemot anställda 

och planeten (British Airways, 2019). Deras senaste projekt är att från år 2020 vara det första 

brittiska flygbolag som kompenserar för koldioxidutsläpp genom att investera i 

koldioxidminskande åtgärder (British Airways, 2019). 

 

British Airways ägs av International Airline Group (IAG) som är ett holdingbolag (Osborne 

och Wilson, 2011). Detta samarbete mellan flygbolagen i IAG har inneburit att antalet 

intressenter för flygbolaget har ökat från ett ägarperspektiv. Då flygbolaget är ett av de största 

flygbolagen i Europa är även ett stort antal leverantörer, anställda, konkurrenter och kunder 

självklara intressenter. Innan British Airways köptes upp av IAG var även detta flygbolag 

statligt ägt. IAG är det största företaget i England vilket gör både antalet kunder och anställda 

stort. IAG står för majoriteten av flygningarna både inom nationellt och internationellt. 

British Airways har under år 2019 startat ett nytt samarbete med Röda Korset med avsikt att 

stödja samhället och dess invånare vid katastrofer (British Airways, 2019). Detta är en tydlig 

utveckling av hur flygbolaget arbetar med sina intressenter då denna verksamhet i sig inte är 

kopplat till företagets verksamhet. IAG är vidare de första i branschen att sikta på en noll-

påverkan av CO2 utsläpp innan år 2015. De jobbar aktivt med att utveckla hållbart bränsle och 

minska mängden av bränsle som krävs för verksamheten (British Airways, 2019). British 

Airways nuvarande hållbarhetsarbete är därmed mycket omfattande och involverar flera 

perspektiv vilket gör miljön och samhället till intressenter som har stor påverkan för 

verksamheten.  
 

4.1.3.1 GRI 1. Den totala vattenförbrukningen  

År 2008 presenterade British Airways inte några siffror på den totala vattenförbrukningen i 

företaget. De har dock ett stycke i sin hållbarhetsrapport där de informerar om att de försöker 

minska den lokala vattenförbrukningen och därför till viss del använder sig av regnvatten. De 

har även installerat toaletter som förbrukar 1,2 liter per spolning istället för de vanliga 6 literna 

(British Airways, 2008). 
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4.1.3.2 GRI 2. Den totala energiförbrukningen 

År 2008 presenterade British Airways inte heller några siffror på den totala 

energiförbrukningen. Deras hållbarhetsrapport fokuserade på klimatförändringen, störande 

ljud, luftkvalitet och förbrukning (British Airways, 2008). 
 

4.1.3.3 GRI 3. Utsläpp av växthusgaser 

British Airways berättar i sin hållbarhetsrapport från år 2008 att en viktig fråga för företaget är 

klimatförändringen och hur de har ett långsiktigt åtagande att ta itu med det. Den växthusgasen 

British Airways nämner mest i sin rapport är koldioxid och växthusgasen kväveoxider nämns 

i mindre utsträckning. År 2008 släppte flygbolaget ut 17,6 miljoner ton koldioxid. 96 procent 

av de totala utsläppen kom från förbränningen av fossila bränsle som till exempel naturgas, 

diesel och bensin. Resterande av de fyra procenten är de utsläpp som inte är direkt kopplade 

till flygbolaget men som de ändå har valt att inkludera som en del av deras totala avtryck. 

British Airways globala markverksamhet där byggnader, fordon och markutrustning ingår hade 

ett koldioxidutsläpp på 164 535 ton år 2008. Flygbolaget redovisar även koldioxideffektivitet 

räknat i antal gram per passagerarkilometer (gCO2/paxkm) vilket var 107,3 gCO2/paxkm. 

Rörande kväveoxider nämns det i samband med luftkvalité och hur de försöker minska de 

utsläppen. Kväveoxider utsläppen uppgick till 1,081 ton år 2008.  

 

4.1.3.4 GRI 4. Minskning av utsläpp av växthusgaser 

Ett genomgående tema i British Airways hållbarhetsrapport är hur de arbetar för att förbättra 

sig inom hållbarhet. Deras vision i rapporten från år 2008 är att bli ett av världens mest 

ansvarsfulla flygbolag och att det kommer uppnås om flygverksamheten är hållbar. Det 

redovisar ett eget klimatförändringsprogram som är inriktat på fem huvudområden; långsiktiga 

koldioxidmål, luftfarts-utsläpp efter Kyoto, EU:s system för handel med utsläppsrätter, frivillig 

koldioxidkompensation och koldioxideffektivitet. Koldioxidutsläppen minskade mellan år 

2007 och år 2008 med 0,1 miljoner ton. Koldioxideffektiviten minskade med 3 gCO2/paxkm 

och det totala utsläppet av kväveoxider minskade med 0,026 ton.  
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4.1.4 Air France-KLM  

Air France grundades redan år 1933 men slogs år 2004 samman med KLM för att tillsammans 

bilda det som vid tidpunkten var världens största flygbolag (KLM, 2019). Koncernen äger flera 

mindre regionala flygbolag. Koncernen arbetar idag hårt för att integrera hållbarhet in i 

kundupplevelsen för att göra det till en viktig del av värdekedjan. Företagets mål på sikt är även 

att minimera de miljömässiga fotspår koncernen lämnar på planeten (Air France-KLM, 2019). 

Air France-KLM ägs av den nederländska staten, den franska staten, tyska staten, anställda 

samt utomstående investerare. Detta breda ägandeskap av koncernen ökar antalet intressenter. 

Bolaget påverkas genom detta även av alla de involverade ländernas nationella regleringar. 

 

Då koncernen står för en stor del av flygtrafiken i Europa utgör leverantörer, kunder och 

anställda viktiga intressenter för att driva verksamheten. Air France-KLM koncernen 

presenterar årligen en mycket omfattande redovisning av dess förbrukningar/miljöpåverkan 

och hållbarhetsarbete. Detta ger ett intryck av att koncernen är transparenta i verksamheten 

samt medvetna om hur samhällets ökade krav ser ut. De har miljömässiga satta delmål till både 

år 2020, 2030 och 2050 vilket kan tolkas som ett långsiktigt engagemang och en vilja att 

kompensera för verksamhetens miljöpåverkan (Air France-KLM, 2016).  
 

4.1.4.1 GRI 1. Den totala vattenförbrukningen  

Vattenförbrukningen hos koncernen Air France-KLM var år 2008/2009 1145 km3 (Air France-

KLM, 2008). Koncernen är medveten om att luftkonditionering och tvätt är deras stora 

vattenförbrukare, de nämner dock inte att detta är något koncernen arbetar aktivt för att minska. 

Från föregående år ökade vattenförbrukningen med 6,6 procent. Air France-KLM hade 75 

miljoner passagerare under året, detta ger en genomsnittlig förbrukning per passagerare på 

0,015 m3 (Air France-KLM, 2008). 
 

4.1.4.2 GRI 2. Den totala energiförbrukningen 

Air France-KLM:s energiförbrukning var år 2008 417 990 MWh. Med sina 75 miljoner 

passagerare ger detta ett snitt på 5,6 kWh per passagerare (Air France-KLM, 2008). 
 



29 

4.1.4.3 GRI 3. Utsläpp av växthusgaser 

I Air France-KLM hållbarhetsrapport adresserar de fem viktiga frågor inom hållbarhet. Dessa 

är; bekämpa klimatförändringar, minimera företagets miljöpåverkan, bygga hållbara 

kundrelationer, främja en ansvarsfull personalpolicy samt att driva en lokal utveckling. Air 

France-KLM redovisar utsläpp från fyra stycken växthusgaser; koldioxid (CO2), kväveoxider 

(NOx), kolväten (HC) och svaveldioxid (SO2). Redovisningen av växthusgasutsläppen sker i 

två delar, först utsläppen som kommer från användningen av råmaterial som bränsle och sedan 

utsläpp som kommer från vattenkonsumtion. Från användningen av råmaterial hade de ett 

koldioxidutsläpp år 2008 på 27 506 kiloton. Vidare hade kväveoxider ett utsläpp på 143,5 

kiloton, svaveldioxider hade ett utsläpp på 14,925 kiloton och kolvätena hade ett utsläpp på 3,4 

kiloton. Från vattenkonsumtionen uppgick koldioxidutsläppet till 89 833 kiloton, kväveoxider 

890 ton och svaveldioxider hade ett utsläpp på 27 ton. Kolväten släpps bara ut i samband med 

jetbränsle.  

 

4.1.4.4 GRI 4. Minskning av utsläpp av växthusgaser 

Air France-KLM har flera initiativ på att reducera växthusgasutsläppen. För att minska 

koldioxidutsläppen har de initiativ som dels handlar om att flottan ska moderniseras men också 

att minska bränsleförbrukningen. Air France “Fuel Action Plan” och KLM “Weight & Fuel” 

plan handlar om att rikta in sig på fyra mål som handlar om att optimera luftrummet, förbättra 

flygplanets prestanda genom viktminskning, justera bränslebelastningar samt att optimera 

flygprocedurer. Med dessa mål hoppas de på att minska koldioxidutsläppen. Flyggruppen har 

även initiativ riktade mot kunder såsom att informera korrekt information om flygutsläpp och 

att det finns möjlighet att kompensera för koldioxidutsläpp med en “koldioxidneutral” 

flygning. Air France och KLM har även separata mål för att förbättra sig inom hållbarhet. Air 

France har till exempel ett mål att reducera deras totala koldioxidutsläpp med 300 000 ton per 

år från och med år 2012 och med 500 000 ton från och med år 2020. KLM har bland annat ett 

mål angående att förbättra bränsleeffektiviteten för flygverksamheten med tre procent år 2012 

och 17 procent år 2020. Utsläppen för alla växthusgaser förutom kolväte som ökade mellan år 

2007 och år 2008. Kolväteutsläppet minskade med 0,1 kiloton.  
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4.2 Dokumentstudie från år 2018  

4.2.1 SAS  

4.2.1.1 GRI 1. Den totala vattenförbrukningen  

SAS vattenförbrukning var år 2018 49 km3 (SAS, 2018). Något som har minskat deras 

vattenförbrukning enormt är införandet av ”dry-wash”. Detta är något som tillåter tvätt med 

gott resultat med en 98 procent minskning av vattenanvändandet. Företaget visar på en stor 

medvetenhet och vilja att förbättra sin verksamhet. De två senaste åren har SAS minskat sin 

vattenförbrukning med totalt 29 procent. Utslaget på de 28 800 000 passagerarna motsvarar 

dessa siffror cirka 0,0017 m3 per passagerare (SAS, 2018).  

 

4.2.1.2 GR1 2. Den totala energiförbrukningen 

Energiförbrukningen för SAS år 2018 var 80 GWh (SAS, 2018). De två senaste åren har det 

skett en minskning på totalt cirka 27 procent. Denna minskningen beror enligt SAS själva på 

nya energikällor och ökad medvetenhet. Utslaget på de 28 800 000 passagerarna motsvarar 

detta ca 2,8 kWh per passagerare (SAS, 2018).  
 

4.2.1.3 GR1 3. Utsläpp av växthusgaser 

I SAS hållbarhetsrapport år 2017–2018 har de valt att redovisa utsläppen i större omfattning 

och har även lagt till utsläpp av växthusgasen kolväte. De har delat in utsläpp efter omfattning, 

först redovisas utsläpp från flygtrafiken där det totala koldioxidutsläppet uppgick till 4 313 

kiloton. Flygbolaget redovisar även koldioxidutsläpp räknat i antal gram per 

passagerarkilometer vilket var 95 gram. Kväveoxider utsläppet var 18,54 kiloton och 

kolväteutsläppet var 0,37 kiloton. Sedan redovisas utsläppen som har kommit från 

markhanteringen av bensin och diesel. Koldioxidutsläppen från bensin var 53 ton och från 

diesel 4 662 ton. Koldioxidutsläpp kom även från underhållsarbete av bensin och diesel, där 

uppgick utsläppen till 53 ton och 182 ton. SAS hade ett utsläpp på 427 kiloton koldioxid vid 

flygning med last. Slutligen redovisar SAS om koldioxidutsläpp från energikällor som 

elektricitet och värme, där var utsläppet 10 kiloton.  
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4.2.1.4 GRI 4. Minskning av utsläpp av växthusgaser 

SAS har tre stycken fokusområden år 2018 för att minska sina utsläpp. Dessa tre fokusområden 

är; öka bränsleeffektiviteten, ha biobränsle och “emerging”-teknologier, och att erbjuda 

hållbara produkter och tjänster. Det totala koldioxidutsläppet minskade med 63 kiloton, en 

minskning på 1,4 procent. Utsläppet av kväveoxider minskade med 0,2 kiloton och kolväte 

minskade med 0,11 kiloton. Det passagerarrelaterade koldioxidutsläppet minskade även med 

1 gram. Det skedde dock en ökning av koldioxidutsläpp i samband med flygning av last, en 

ökning på 2 kiloton (SAS, 2018).  

4.2.2 Finnair  

4.2.2.1 GRI 1. Den totala vattenförbrukningen  

Finnair presenterade år 2018 en hållbarhetsrapport där de valt att fokusera på vissa GRI 

standards. De standarder som berör vattenförbrukning nämns dock inte alls och några siffror 

om förbrukningen är därmed inte heller tillgängliga. 

 

4.2.2.2 GRI 2. Den totala energiförbrukningen 

Energiförbrukningen år 2018 var 34 146 MWh för Finnair. Med dess 13,3 miljoner passagerare 

motsvarar detta cirka 2,6 kWh per passagerare (Finnair, 2018). 

 

4.2.2.3 GRI 3. Utsläpp av växthusgaser 

Eftersom Finnairs hållbarhetsrapport från år 2018 har utformats genom att redovisa vissa GRI:s 

standards, däribland punkterna som rör utsläppet av växthusgaser och minskning av utsläpp av 

växthusgaser. Flygbolaget säger att flygning orsakar främst två växthusgasutsläpp, koldioxid 

och vattenånga. Koldioxidutsläppet från Finnairs trafik uppgick till cirka 3 248 045 ton. Denna 

siffra täcker 82 procent av Finnair totala utsläpp av växthusgaser. Koldioxidutsläppen från 

elektricitet och värme uppgick i totalt 19 151 ton.  
 

4.2.2.4 GRI 4. Minskning av utsläpp av växthusgaser 

Finnair har i sin hållbarhetsrapport från år 2018 flera mål angående hur de kan minska 

koldioxidutsläppen i deras flygverksamhet. Förnyelse av flygflottan är en faktor som kommer 

bidra till en minskning av utsläpp. Finnair kommer även klimatkompensera alla 
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affärsreseflygningar som företagets personal har gjort under år 2018. Flygbolaget har under 

hösten år 2018 börjat tillhandahålla biodiesel som bränsle och redan samma år minskade 

koldioxidutsläppen med 103,3 ton. 

 

4.2.3 British Airways  

4.2.3.1 GRI 1. Den totala vattenförbrukningen  

British Airways presenterar ingen information angående vattenförbrukningen år 2018. Detta 

på grund av att International Airlines Group är British Airways moderbolag sedan år 2011 och 

har en gemensam rapport för alla flygbolag som ingår i gruppen. Det redovisas inga separata 

siffror för varje flygbolag, därav kan vi inte se British Airways egna miljöredovisning.  

 

4.2.3.2 GRI 2. Den totala energiförbrukningen 

British Airways presenterar ingen information angående energiförbrukningen år 2018. 

 

4.2.3.3 GRI 3. Utsläpp av växthusgaser 

British Airways presenterar ingen information angående utsläpp av växthusgaser år 2018. 

 

4.2.3.4 GRI 4. Minskning av utsläpp av växthusgaser 

British Airways presenterar ingen information angående minskning av växthusgaser år 2018. 
 

4.2.4 Air France-KLM  

4.2.4.1 GRI 1. Den totala vattenförbrukningen  

I sin hållbarhetsrapport från år 2018 presenterar Air France-KLM att de har minskat sin 

vattenförbrukning med 6 procent sedan år 2011. Årets vattenförbrukning var 542 570 m3, 

utslaget på de 101.4 miljoner passagerare vilket motsvarar 0,005 m3 vatten per passagerare 

(Air France-KLM, 2018). 
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4.2.4.2 GRI 2. Den totala energiförbrukningen 

Air France-KLM rapporterar en energiförbrukning på 278 824 MWh 2018. Utslaget på de 

101.4 miljoner passagerarna för året motsvarar detta cirka 2.7 kWh per passagerare (Air 

France-KLM, 2018). 
 

4.2.4.3 GRI 3. Utsläpp av växthusgaser 

I Air France-KLM hållbarhetsrapport från år 2018 redovisar de översiktligt om utsläpp av 

koldioxid. De hade ett genomsnittligt koldioxidutsläpp på 80 gram per passagerare per 

kilometer. De hade ingen redovisning om det totala utsläppet av koldioxid och inte heller något 

redovisat om andra utsläpp av växthusgaser.  

 

4.2.4.4 GRI 4. Minskning av utsläpp av växthusgaser 

Air France-KLM beskriver i sin hållbarhetsrapport från år 2018 att de strävar efter att minimera 

sin miljöpåverkan och har ett mål om att minska koldioxidutsläppen med 20 procent fram till 

år 2020. För att uppnå detta mål fokuserar flyggruppen bland annat på en förnyelse av flottan, 

koldioxidkompensation och främjande och användning av hållbara flygbränslen. Sedan år 2011 

har Air France-KLM:s koldioxidutsläpp minskat med 21,6 procent. På KLM sparades totalt 16 

000 ton av koldioxid år 2018 genom deras bränsle-besparingsprogram. Andra växthusgaser 

som nämns är kväveoxider, kolväten, svaveldioxider och lättflyktiga organiska föreningar. 

Dock nämns inga siffror på utsläppen förutom på KLM:s utsläpp av kväveoxider där en 

minskning på 44 procent har skett sen år 2011. 

 

4.3. Empirisk sammanfattning  

Tabell 2 och tabell 3 är sammanfattningar av empirin insamlad från år 2008 och år 2018. En 

generell minskning av samtliga GRI-punkter är tydlig vilket indikerar att en utveckling inom 

hållbarhet har skett inom branschen under den aktuella perioden. Utöver den faktiska 

minskning av vatten och energiförbrukning samt växthusgaser så har även sättet 

hållbarhetsredovisningarna presenterats på förändrats. Generellt presenterades år 2008 mer 

siffror på faktisk förbrukning medans det år 2018 istället fokuseras mer på vad flygbolagen gör 

för att kompensera för sin samhällspåverkan.  
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Redovisningen av siffror kommer jämföras på den grund som är relevant till syftet. Det som är 

relevant är hur utsläppen har ändrats och utvecklats, vilket vi ser i eventuella minskningar eller 

ökningar.  
 
Tabell 2. Sammanfattning av empiri insamlad från hållbarhetsredovisningar år 2008. 

2008 GRI 1 GRI 2 GRI 3 GRI 4 

SAS 176 km3  

0,004 m3/passagerare 

196 GWh 

4,7 kWh/passagerare 

5 840 kiloton CO2 

24,2 kiloton NOx 

455 kiloton CO2 

1,4 kiloton NOx 

Finnair 128 km3 
0,015 m3/passagerare 

58 GWh 
7 kWh/passagerare 

2 681 688 ton CO2 (2 
681,688 kiloton) 
3 454 ton NOx 

0,54 ton mindre CO2 
producerades per 
timme med flygning  

British Airways X X 17,6 miljoner ton CO2 
1,081 ton NOx 

0,1 miljoner ton CO2 
0,026 ton NOx 

Air France-KLM 1145 km3 
0,015 m3/passagerare 

417 990 MWh  
5,6 kWh/passagerare 

27 506 kiloton CO2 
143.5 kiloton NOx 

14,925 kiloton SO2 
3,4 kiloton HC 

0,1 kiloton HC 

 
Tabell 3. Sammanfattning av empiri insamlad från hållbarhetsredovisningar år 2018. 

2018 GRI 1 GRI 2 GRI 3 GRI 4 

SAS 49 km3 

0,0017 
m3/passagerare 

80 GWh 

2,8 kWh/passagerare 

4 313 kiloton CO2 

18,54 kiloton NOx 
0.37 kiloton HC 

63 kiloton CO2 

0,2 kiloton NOx 
0,11 kiloton HC 

Finnair X 34 146 MWh  
2,6 kWh/passagerare  

3 248 045 ton CO2 (3 
248,045 kiloton) 

103,3 ton CO2 

British Airways X X X X 

Air France-KLM 543 km3 

0,005 m3/passagerare 

278 824 MWh  

2,7 kWh/passagerare  

80 g CO2/passagerare 21,6% minskning av 

CO2 
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5. Analys  
 
Samtliga av de fyra undersökta flygbolagen har redan år 2008 arbetat aktivt med minst någon 

av de av GRI rekommenderade åtagandena som har undersökts i denna rapport och presenterat 

dessa i en hållbarhetsredovisning. I vilken grad de har redovisat sitt hållbarhetsarbete varierar 

dock, likaså omfattningen av den presenterade redovisning.  

 

För att tillåta en jämförbar analys har antalet passagerare används för att slå ut 

vattenförbrukning, energiförbrukning och bränsleanvändningen per passagerare. Då 

flygbolagen alla är europeiska väl etablerade flygbolag har de liknande förutsättningar och 

möjligheter att driva sin verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv. Det har fram till de nya EU-

direktiven kom år 2016 dock inte funnits någon lagstiftning som har krävt detta utan det har 

varit på företagens egna initiativ. McElhaney menade redan år 2009 att företag bör involvera 

CSR i sin strategi och verksamhet för att det ska maximera sin lönsamhet. Detta är något som 

tycks ha inkorporerats i den aktuella branschen, samtliga undersökta europeiska flygbolag 

jobbar aktivt för att motverka sin påverkan på miljön. British Airways lämnar få exakta siffror 

på sin utveckling men presenterar årligen en rapport där stor miljömedvetenhet påvisas.  

5.1. De gemensamma intressenterna 

Kraven de olika intressenterna ställer på flygbolagen och vad för konsekvenser detta har fått i 

utvecklingen rörande hållbarhet har format flygbolags hållbarhetsredovisning. I och med att 

dagens samhälle är mer medvetna om klimatet och vad som bidrar till klimatförändringar har 

trycket på företag ökat. SAS, Finnair, British Airways och Air France-KLM har allmänhetens 

uppmärksamhet riktad mot sig eftersom de är stora flygbolag som har en klimatpåverkan.  

 

SAS, Finnair, British Airways och Air France-KLM har i egenskap av flygbolag i grunden 

liknande intressenter och kraven från dem har bidragit till att flygbolagens 

hållbarhetsredovisning ständigt utvecklas. Vad som skiljer bolagen åt är nationalitet, 

ägarförhållanden och respektive nationella regleringarna som påverkar bolagen. SAS, Air 

France-KLM och Finnair är alla till viss del statligt ägda. Både SAS och Air France-KLM har 

tre olika stater som ägare, dessa utgör därmed tunga och inflytelserika intressenter för 

flygbolagen. Utöver ägarandel så påverkas även bolagen av de involverade staternas nationella 

regleringar av branschen. De senaste EU-direktiven har resulterat i en lagstiftning rörande 

hållbarhetsredovisning, detta är då något som tvingar flygbolagen att hållbarhetsredovisa. 
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British Airways och Finnair är starkt förankrade i Storbritannien respektive Finland medans 

SAS och Air France-KLM är multinationella. Denna spridning i intressenter är något som kan 

leda till skillnader i vilka krav som ställs på företagen vilket i sin tur kan påverka faktorer såsom 

hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbete. Behovet att uppnå legitimitet är högaktuellt i 

dagens företagsverksamheter, både mot samhället i stort och företagens intressenter.  

 

Intressenter förväntar sig att flygbolagen ska grundligt redovisa sina mål om hållbarhet och 

miljöfrågor. Vi kan se att förbrukningen av vatten, energi och växthusgaser har minskat mellan 

år 2008 och år 2018, vilket kan tolkas som ett troligt resultat från påtryckningar från 

intressenterna. Alla flygbolag har även konsekvent redovisat år 2008 och år 2018 om hur de 

arbetar med att minska sina växthusgasutsläpp. De olika flygbolagen har bland annat satt upp 

mål och bestämt olika fokusområden som är viktiga faktorer till en framtida minskning av 

växthusgaserna. Målen och fokusområden visar främst bolagens primära intressenter, såsom 

kunder och aktieägare, var deras hållbarhetsarbete är på väg. Vidare kan även de sekundära 

intressenterna som media använda informationen från rapporten för att till exempel bilda 

opinion. Alla de undersökta flygbolagen klassas som traditionella flygbolag kan det även här 

vara till större vikt att presentera mer omständligt angående hållbarhetsfrågor, eftersom det kan 

vara att kunder som betalar mer förväntar sig mer. Miljön är och bör vara en viktig fråga både 

för intressenter och företag, miljön är det som påverkas mest av utsläpp från flygbranschen och 

därför bör klassas som en egen intressent. De undersökta flygbolagen har inte nämnt miljön 

som egen intressent, men såsom samhället utvecklas bör miljön inom snar framtid vara en 

självklar intressent för flygbolagen. Hållbarhetsredovisningen är en fungerande strategi för att 

omhänderta relationer med viktiga intressenter på grund av att bolagen visar på ett konkret sätt 

hur de arbetar med att förbättra sig inom hållbarhet och hur det gynnar intressenterna.  

5.2. Flygbolagens samhällsansvar 

Från empirin kan en tydlig trend åskådliggöras. Trots att samtliga flygbolag under den aktuella 

tioårsperioden har haft en ökning i antalet passagerare är det tydligt att tre av fyra av 

flygbolagen har ökat sin hållbarhetsredovisning. En klar minskning av vattenförbrukning, 

energiförbrukning och växthusgaser syns i de flesta fall och från hållbarhetsrapportering kan 

en ökad medvetenhet om de rådande klimatförändringarna skådas. British Airways var det 

flygbolag som hade minst tillgänglig data, trots detta är det de flygbolag som arbetar mest med 

att hållbarhetsanpassa hela sin verksamhet med en mängd olika strategier och är därmed de av 

de fyra flygbolagen som har utvecklat sin hållbarhetsredovisning mest.  
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Triple Bottom Line är ett begrepp som syftar till att mäta företags prestanda utefter både 

miljömässiga, ekonomiska och sociala mål. Företagets prestanda avser här att uppnå en hållbar 

utveckling inom de tre berörda faktorerna. En hållbar verksamhet bör därför ta hänsyn till alla 

de tre faktorerna och inte enbart rikta in sig på den ekonomiska vinsten. Det är tydligt att en 

större tyngd läggs vid miljön år 2018 än det gjorde år 2008. År 2008 presenterade samtliga 

flygbolagen i studien en hållbarhetsredovisning, denna påvisade en medvetenhet om den 

klimatpåverkan branschen bidrog med. Skillnaden mot den redovisning som gjordes år 2018 

är dock stor. År 2018 lades större vikt vid hur, när och på vilket sätt åtgärder ska genomföras. 

Utveckling av teknik, bränslen, långsiktiga mål och kompenseringar utgör en större del än 

tidigare och de siffror som i flera fall presenteras uppfattas som mer sekundära i förhållande 

till detta. Det ska dock på inget sätt förringa de i många fall stora minskningar som flygbolagen 

har lyckats med under perioden, detta trots omgivningens ökade tryck på verksamheterna. 

Detta skifte i fokus i hållbarhetsredovisningarna är något som tyder på att flygbolagen vill göra 

mer än att bara faktiskt redovisa vilket kan liknas vid så kallad grönmålning, de vill även vara 

med om den förändring som sker och verkar ha inkorporerat detta i sin strategi.  

 

En modell som ofta är kopplad till TBL är Carroll’s pyramid. Den fastställer det samhällsansvar 

som varje företag har som ett ramverk uppdelat i fyra olika nivåer. På botten finns det 

ekonomiska ansvaret, följt av det juridiska ansvaret, det etiska ansvaret och till sist även det 

filantropiska ansvaret. Utifrån studien av hur hållbarhetsredovisningen och arbetet har 

utvecklats under den aktuella tioårsperioden kan pyramiden användas som grund till då- och 

nulägesanalys. År 2008 uppfyllde samtliga flygbolag det ekonomiska och juridiska ansvaren, 

flygbolagen följde alltså de lagar och bestämmelser som fanns samt gav behållning till dess 

intressenter och de finansierade verksamheterna. Huruvida de uppfyllde det etiska ansvaret kan 

diskuteras, de redovisade en medvetenhet om det problem som branschens miljöpåverkan men 

de hade i liten utsträckning någon långtgående plan för att hantera detta. Vi väljer därför att se 

det som att flygbolagen i fråga inte uppfyllde det etiska ansvaret men att de dock visade en 

strävan mot att på sikt uppfylla det. År 2018 såg situationen annorlunda ut. Samtliga flygbolag 

har nu omfattande hållbarhetsredovisningar med långtgående åtgärdsplaner för att hantera de 

stundande klimatförändringarna. I och med detta uppfyller de absolut det etiska 

ansvarstagandet. British Airways samarbete med Röda Korset utgör en stark grund för att till 

sist även uppfylla det filantropiska ansvaret för att vara en god samhällsmedborgare. De tre 

övriga flygbolagen, Air France-KLM, Finnair och SAS arbetar också mycket med att öka sitt 

ansvar. Precis som diskussionen om i huruvida flygbolagen år 2008 uppfyllde det etiska 
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ansvaret är frågan nu om de uppfyller de filantropiska ansvaret. Utifrån de tillgängliga 

hållbarhetsrapporterna är det tydligt att flygbolagen syftar ta sitt ansvar och att detta är något 

samtliga har satsat stort på, mer än vad som krävs av dem. Därför anser vi att även Air France-

KLM, Finnair och SAS är på mycket god väg att uppfylla det filantropiska ansvaret. Detta 

indikerar på att hållbarhetsredovisningarna presenterar mer filantropiska argument, denna typ 

av engagemang har blivit allt vanligare inom samhällskompensering.  
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6. Slutsats 
Reglering kräver att större företag hållbarhetsrapporterar årligen sedan kalenderåret år 2017, 

detta är en möjlighet för företagen att visa hur de tar sitt samhälleliga ansvar. Företagens 

samhällsansvar utgörs av att minimera de negativa konsekvenserna företagets verksamhet 

medför ur det miljömässiga, sociala och ekonomiska perspektivet. I flygbranschen har det blivit 

allt tydligare hur både kraven från samhället förändrats, flygtransport öppnat nya möjligheter 

och därmed blivit en del av mångas vardag. Utöver det ökade kraven från kunderna har även 

samhällets miljökrav ökat i takt med att omfattningen av klimatpåverkan och dess 

konsekvenser uppdagats de senaste årtiondena. Hållbarhetsredovisning kan ses som ett verktyg 

för företagen att uppnå legitimitet, denna typ av redovisning öppnar därför upp möjligheter att 

utöka sin strategi för företagen.  

 

Uppsatsens syfte var att analysera och utvärdera fyra flygbolag rörande hur deras 

hållbarhetsredovisning har förändrats och utvecklats mellan år 2008 och år 2018. Studien visar 

att mellan år 2008 och år 2018 har hållbarhetsredovisningen för SAS, Finnair, Air France-KLM 

och British Airways utvecklats mycket och ett skifte i fokus har skett. Förbrukningen av vatten, 

energi och växthusgaser har till större del minskat i och med utvecklingen av ny teknik och nya 

metoder, denna utveckling har drivits av det ökade kravet från flygbolagens intressenter. Både 

samhället i stort och konsumenterna har ställt högre krav på branschen, detta har triggat en 

miljömedvetenhet som torde vara drivkraften i denna process. Denna utvecklande process har 

lett till att miljön har blivit en ny intressent med krav som ska uppfyllas. Fokus på 

hållbarhetsredovisningen har även den skiftat. År 2008 fokuserade redovisningen mest på 

siffror och påvisade en medvetenhet från flygbolagen om deras egen förbrukning. År 2018 

ligger fokus istället på flygbolagens minskade förbrukning, ökade kompensering och 

samarbeten för att utveckla ny teknik för att ytterligare minska miljöpåverkan. 

Hållbarhetsredovisningen har därmed i flera fall blivit mer utav en löpande text med 

förklaringar om hur CSR inkorporeras i företagen mer än endast en redovisning av siffror. 

Vidare har företagens ansvar gentemot samhället utökats. Samtliga flygbolag i undersökningen 

tar ett stort etiskt ansvar, framförallt ut det miljömässiga perspektivet. Flygbolagen tenderar 

även att presentera verksamheten och redovisningen med filantropiska argument, det har 

alltmer blivit en strategi inom branschen snarare än ett ont krav.  

 

Studiens slutsats indikerar således på att europeiska flygbolags hållbarhetsredovisning och 

hållbarhetsarbete har utvecklats mellan år 2008 och år 2018. En tydlig minskning av vatten, 
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energi och växthusgaser kan ses men framförallt upplevs skiftet i fokus från redovisning av 

siffror på förbrukning till redovisning av den pågående hållbarhetsprocessen.  

6.1 Studiens bidrag 

Hållbarhetsredovisning har tills de nya EU-direktiven trädde i kraft kalenderåret år 2017 inte 

varit reglerat. Många företag har trots detta årligen presenterat redovisningar men då dessa 

rapporter inte kräver granskning har hållbarhetsredovisningens utveckling inte närmare 

studerats, detta är något denna studie tar hänsyn till. Studien bidrar med ett nytt perspektiv av 

hållbarhetsredovisning samt påvisar den utveckling som har skett under tioårsperioden år 2008 

till år 2018.  

 

6.2 Förslag till framtida forskning 

Hållbarhet är otvivelaktigt ett högaktuellt ämne i dagens samhälle, likaså är flygbranschen en 

bransch som behöver hålla sig ajour med ny utveckling för att minska sin miljöpåverkan och 

nå upp till dess intressenters stegrade krav. Vidare intressant forskning vore således att jämföra 

de europeiska flygbolagen med övriga världen för att undersöka både om 

hållbarhetsredovisningen skiljer sig åt mellan kontinenterna samt och utvecklingen har följt 

samma trend de senaste tio åren. Även jämförelser mellan år 2016 och år 2017 då de nya EU-

direktiven trädde i kraft vore intressant att studera för att se hur stor påverkan just detta hade 

på utvecklingen i fråga.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Förundersökning av flygbolag 
 

Flygbolag  Separat 

hållbarhetsredovisning 

2008 

Separat 

hållbarhetsredovisning 

2018 

Lufthansa (ej medlem i 

EU) 

Ja  Ja 

Norwegian (ej medlem i 

EU samt ett 

lågprisflygbolag) 

Nej  Ja 

EasyJet (Lågprisflygbolag) Nej  Nej  

Ryanair 

(Lågprisflygbolag) 

Nej  Nej 

SAS Ja Ja 

Finnair Ja Ja 

British Airways  Ja Nej (IAG har en 

gemensam årsredovisning 

för alla flygbolag) 

Air-France-KLM  Ja Ja 

 


