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Förord 
Vi vill tacka samtliga respondenter hos BillerudKorsnäs som tagit sig tid att bli 
intervjuade och på så vis deltagit till att göra denna studie möjlig.  

Vi vill även tacka vår handledare Charlotte Hemmingsson som varit ett stort 
stöd under arbetets gång.  
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Abstract 

In 1972, the United Nations (UN) held its first international environmental 
conference in Stockholm with 113 participating countries and during the con-
ference, participants agreed that the environmental issue is as important to 
humanity as peace and development. 

The concept of sustainable development arose in the 1980s and gained global 
spread in 1987 when the World Commission launched its report on environ-
ment and development and defined sustainable development as "A develop-
ment that satisfies today's needs without compromising the ability of future 
generations to satisfy their needs." During the 2000s, the United Nations has 
highlighted the importance of companies taking responsibility for their activi-
ties and contributing to sustainable development through two initiatives. This 
has led to companies wanting to take responsibility for their business but do 
not know how to proceed. The purpose of this study is to provide knowledge 
of how sustainability strategy can be formulated using the UN Global Com-
pact and the UN Sustainable Development Goal and how the Sustainability 
Strategy can be implemented. 

The theoretical framework is based primarily on a model that is clearly focused 
on implementing sustainability strategies, but also research that addresses dif-
ficulties with implementing sustainability strategies. The study also contains an 
attachment with important concepts. The method is based on qualitative in-
terviews with employees at BillerudKorsnäs and is supplemented by a docu-
mentary study. The results of the interviews and the document study are de-
scribed in the study section. 

The analysis connects results and theory to study how BillerudKorsnäs han-
dled implementation of sustainability strategy and difficulties with this. The 
study shows that BillerudKorsnäs has dealt with the implementation of the 
sustainability strategy and has formulated a sustainability strategy that can 
clearly be linked to the UN Sustainable Development Initiative. 
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Sammanfattning 

1972 höll Förenta Nationerna (FN) sin första internationella miljökonferens i 
Stockholm med 113 deltagande länder och under konferensen kom deltagarna 
överens om att miljöfrågan är lika viktig för mänskligheten som fred och ut-
veckling. Begreppet hållbar utveckling uppstod på 1980-talet och fick global 
spridning 1987 när Världskommissionen lanserade sin rapport för miljö och 
utveckling och definierade hållbar utveckling som “En utveckling som till-
fredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlig-
heter att tillfredsställa sina behov”. Under 2000-talet har FN genom två ini-
tiativ tydliggjort vikten av att företag tar ansvar för sin verksamhet och bidrar 
till hållbar utveckling. Detta har lett till att företag vill ta ansvar för sin verk-
samhet men vet inte hur de ska gå tillväga. Syftet med den här studien är att 
bidra med kunskap om hur hållbarhetsstrategi kan formuleras med hjälp av 
FN:s Global Compact och FN:s mål för hållbar utveckling och hur hållbar-
hetsstrategin kan implementeras. 

 

Det teoretiska ramverket utgår främst från en modell som är tydligt inriktad på 
implementering av just hållbarhetsstrategier men även forskning som hanterar 
svårigheter med implementering av hållbarhetsstrategier. Studien innehåller 
även en bilaga med viktiga begrepp. Metoden baseras på kvalitativa intervjuer 
med anställda hos BillerudKorsnäs och kompletteras med en dokumentstudie. 
Resultatet av intervjuerna och dokumentstudien redogörs för i studiens resul-
tat. I analysen kopplas resultat och teori ihop för studera hur BillerudKorsnäs 
hanterat implementering av hållbarhetsstrategi och svårigheter med detta. Stu-
dien visar på att BillerudKorsnäs hanterat implementeringen av hållbarhets-
strategin väl och har formulerat en hållbarhetsstrategi som tydligt går att 
koppla till FN:s initiativ för hållbar utveckling.  
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1. Introduktion 

I detta kapitel kommer studien introduceras genom en presentation av studiens ämne med 
hjälp av tidigare och aktuell forskning inom området. Studiens kunskapsbidrag kommer 
även belysas i en problemdiskussion och slutligen sammanfattas genom studiens syfte.  

1.1. Problembakgrund 

Förenta Nationernas (FN:s) första internationella miljökonferens hölls i 
Stockholm 1972 med 113 deltagande länder och under konferensen kom del-
tagarna överens om att miljöfrågan är lika viktig för mänskligheten som fred 
och utveckling (Svenska FN-förbundet 2016a). Enligt FN:s förre generalsekre-
terare Ban Ki-moon är vi den första generationen som kan utrota fattigdomen 
och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna (Svenska FN-förbundet 
2017). Oron för miljöförstöringen, som till exempel föroreningar och skogs-
skövlingar har lett till att hållbar utveckling idag är ett allomfattande och vägle-
dande begrepp för hela världssamfundet (Svenska FN-förbundet 2016a). 
Världskommissionens rapport för miljö och utveckling (WCED 1987) definie-
rar hållbar utveckling som; en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan 
att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. 
Rapporten heter officiellt ”Our common future” men kallas även för Brund-
tlandrapporten och gjordes på uppdrag av FN. Rapporten beskriver den glo-
bala miljöproblematiken och vikten av långsiktiga strategier för den hållbara 
utvecklingen. Rapporten beskriver även att hållbar social utveckling och eko-
nomisk tillväxt överhuvudtaget inte är möjlig om naturresurserna överexploa-
teras och miljön förstörs, för mänsklighetens långsiktiga överlevnad måste 
utveckling och tillväxt ske inom naturens gränser (WCED 1987). 

I Sverige uppfattas diskussionen om hållbar utveckling ofta som en miljöfråga, 
framförallt då Sverige inte har problem med ekonomisk tillväxt, stora sociala 
klyftor eller omfattande fattigdom jämfört med många andra länder (Löhman 
& Steinholtz 2004). Men hållbar utveckling handlar inte bara om miljön utan 
omfattar även sociala och ekonomiska frågor och hur dessa tre dimensioner 
balanseras. FN:s nya hållbarhetsmål, Agenda 2030, balanserar dessa tre di-
mensioner av hållbar utveckling och är en handlingsplan bestående av 17 hu-
vudmål med 169 tillhörande delmål och som i den här uppsatsen benämns 
som målen för hållbar utveckling (Svenska FN-förbundet 2016b). 

Eftersom hållbar utveckling blivit en allt viktigare samhällsfråga påverkas även 
företagen. Idag räcker det inte för ett företag att enbart ha effektivitet, bästa 
produkterna eller bästa servicen som målsättning. För att vara fortsatt konkur-
renskraftig är även värderingar och samhällsansvar en viktig aspekt (Löhman 
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& Steinholtz 2004). Ökad medvetenhet och ökad kunskap om företags och 
organisationers påverkan på samhälle, miljö, människor och ekonomi leder till 
större krav på att företagen redovisar konsekvenserna av sin verksamhet 
(Grafström et al. 2015). De tilltagande kraven och förväntningarna på hållbar 
utveckling har resulterat i ett allt större intresse för hållbarhetsredovisningar 
(Barkland & Ljungberg 2010), vilket har utvecklats till den vanligaste typen av 
hur verksamheter kommunicerar sitt hållbarhetsarbete (Löhman & Steinholtz 
2004). Företag kan också förbinda sig att följa FN Global Compact som kan 
beskrivas som ett frivilligt kontrakt mellan FN och företag och är ett initiativ 
för att få företag att engagera sig i FN:s frågor och ta globalt ansvar (Svenska 
FN-förbundet 2016c). Företagens intresse för att bidra till hållbar utveckling 
framgår av att över 9 400 företag i 163 länder har undertecknat denna hand-
lingsplan för hållbart företagande och hållbar utveckling i världen (UN Global 
Compact 2017). 

1.2. Problemdiskussion 

För företag handlar det lika mycket om att vara en accepterad och legitim del 
av sin omvärld för att överleva som att ha effektiva och välstrukturerade inter-
na processer. Utöver förmågan att skapa finansiella vinster bedöms och värde-
ras företag alltmer utifrån huruvida dess agerande anses ansvarsfullt. Företa-
gens sociala och miljömässiga ansvarstagande är under ökad granskning och 
bevakning då mediernas rapportering lyfter fram detta alltmer och ofta från ett 
kritiskt perspektiv (Borglund et al. 2017). De rådande normerna och värde-
ringarna gällande hållbar utveckling och ansvarstagande påverkar företagen att 
anpassa sig efter vad som anses lämpligt och företagets intressenter är därmed 
med och skapar idéer om vad som är företagets ansvar i samhället. Samtidigt 
så har företag stora tolkningsmöjligheter att avgöra hur långt deras ansvar 
sträcker sig då det inte finns någon tydlig definition angående det sociala och 
miljömässiga ansvaret (Borglund et al. 2017). Lubin och Esty (2010) menar att 
många företag är medvetna om de ökade kraven på att bli mer hållbara och 
önskar att bli det, men vet inte riktigt hur. Många företag har en osäker inställ-
ning till hur de ska implementera hållbarhet i verksamheten. Företagsledare har 
börjat inse att hur de väljer att ta sig an hållbar utveckling kan ha betydande, 
om inte avgörande, konsekvenser för företagets konkurrensförmåga. Enligt 
Grankvist (2012) kan samhällsansvar inte längre ses som något avskilt utan 
som en del av verksamheten och nödvändigt för företagets överlevnad.  

Utöver intressenternas krav på ökat ansvar för företagens verksamheter så har 
även hållbarhetsredovisning gått från att vara frivillig till att numera krävas av 
företag över en viss storlek, vilket regleras i Årsredovisningslagen (SFS 
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1995:1554). För de företag som berörs av kravet innebär skyldigheten att 
lämna hållbarhetsinformation och att upprätta en hållbarhetsredovisning som 
en del i förvaltningsberättelsen eller som en separat handling och i senare fallet 
ska det i så fall anges i förvaltningsberättelsen. Hållbarhetsredovisningen ska 
överlämnas till revisor som ska intyga att den finns med inom samma tid som 
årsredovisningen (6 kap. 10-11 §§ ÅRL). Problemet för vissa företag är att de 
fortfarande saknar ett strategiskt tillvägagångssätt med hänsyn till hållbarhet 
och upplever därför implementeringen av detta i affärsstrategin problematiskt 
(Engert & Baumgartner 2016). Beslutsfattare undrar hur företaget kan för-
bättra sitt hållbarhetsarbete och mer specifikt hur det kan identifiera, hantera 
och mäta de faktorerna som förbättrar hållbarhetsarbetet (Epstein & Roy 
2001). Strategier inom företag som syftar till att balansera de sociala, miljö-
mässiga och ekonomiska behoven hos både företag och samhälle, så kallade 
hållbarhetsstrategier (Epstein & Roy 2001), är utmanande att formulera och 
implementera.  

Eftersom det inte finns en enda hållbarhetsstrategi som fungerar för alla före-
tag så måste strategier noggrant anpassas för det enskilda företaget med dess 
specifika företagsförhållanden, unika position och särskilda bransch (Salzmann 
et al. 2005). Inför dessa strategiska utmaningar saknar dock företag idag myck-
et av kunskapen för att hantera dem och införa olika projekt utan ett tydligt 
sammanhang (Lubin & Esty 2010). Även om det är konstaterat att hållbarhets-
strategier är relevant för företag, har inte den faktiska implementeringen tilläg-
nats mycket uppmärksamhet (Engert & Baumgartner 2016). Enligt Baumgart-
ner (2014) och Klettner et al. (2014) är forskning om implementering av före-
tagens hållbarhetsstrategier fortfarande knapp och implementeringsprocessen 
är en mycket utmanande uppgift för företagen (Engert & Baumgartner 2016). 
För att identifiera ett företags specifika hållbarhetsfrågor och ringa in vilka 
som är de mest relevanta krävs det ofta erfarenhet för att veta att resurserna 
investeras i rätt typ av aktiviteter och processer (Borglund et al. 2017). Och när 
formulerad hållbarhetsstrategi ska implementeras kan det finnas svårigheter 
inom organisationen som komplicerar arbetet (Lozano 2013). Sammanfatt-
ningsvis står det klart att implementering av hållbarhetsstrategier kan vara pro-
blematiskt då det inte finns något generellt antaget eller speciellt rekommende-
rat sätt att implementera hållbarhet utan företag måste implementera hållbar-
hetsstrategier utifrån sina egna förutsättningar. Då Sverige är bland de fram-
stående länderna inom hållbarhetsredovisning (Arvidsson 2017) och de nya 
kraven nu trätt i kraft anses det vara intressant att studera hur ett svenskt före-
tag arbetar med hållbarhet i praktiken. För företag som omfattas av den nya 
lagen om krav på hållbarhetsredovisning men inte tidigare upprättat en sådan 
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och mot bakgrund av att det inte alltid är helt oproblematiskt att implementera 
hållbarhetsstrategier i en organisation kan studien vara intressant som inspirat-
ion eller exempel på hur det kan se ut i praktiken. 

En av Sveriges mest hållbara industrier och dessutom en av landets viktigaste 
näringsgrenar är skogsindustrin (Skogsindustrin u.å.). Skogsindustrin har tagit 
ansvar för sin miljöpåverkan i flera decennier och ger ett tydligt intryck av en-
gagemang och erfarenhet av hållbarhetsfrågor. Därför är det intressant att stu-
dera implementering av hållbarhetsstrategi i ett svenskt skogsindustriföretag 
som anses ha ett framgångsrikt hållbarhetsarbete.  

1.3. Syfte 

Syftet är att beskriva implementering av hållbarhetsstrategi i ett svenskt företag 
inom skogsindustrin. 

Forskningsfrågor: 
• Vilka mål för hållbar utveckling har haft betydelse för hållbarhetsstrategin? 
• På vilket sätt har FNs Global Compact och Agenda 2030 påverkat hållbarhets-

strategin? 
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2. Teori 

Teorikapitlet inleds med studiens definition av hållbarhet följt av hållbarhetsarbete och 
möjliga motiv för detta. Vidare redogörs för implementering av strategi och eventuella 
svårigheter kopplat till det. Slutligen presenteras studiens analysteori Corporat Sustaina-
bility Model och en förklaring av FN:s Global Compact och Agenda 2030 och målen för 
hållbar utveckling.  

2.1. Hållbarhet  

Begreppet hållbarhet används ofta för att beskriva hur samhället och företag 
använder och förhåller sig till olika naturresurser och ekosystem som färskvat-
ten, ren luft, hälsosam och produktiv mark, biologisk mångfald men även soci-
al rättvisa och stabilitet (Borglund et al. 2017). Hållbar utveckling har vuxit 
fram som en samhällsfråga från problemen med jordens tillgångar och länders 
socioekonomiska utveckling (Borglund et al. 2017) och en i inledningen 
nämnd vanlig definition av begreppet är att hållbar utveckling tillfredsställer 
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att till-
fredsställa sina behov (WCED 1987).  

Frågan om företagens ansvar för omvärlden har lett fram till begreppet Corpo-
rate Social Responsibility (CSR) (Borglund et al. 2017).  CSR handlar om an-
svaret för hur omvärlden - miljön, människor och djur - påverkas av ett före-
tags verksamhet, ur både ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv 
(Westermark 2013). Det ekonomiska ansvarstagandet handlar om ansvaret 
inför aktieägare genom att generera så mycket vinst som möjligt och därmed 
säkerställa företagets finansiella ställning och ge avkastning på kapital. Miljö-
mässigt ansvar handlar om att bedriva verksamhet på ett sätt som inte orsakar 
långsiktig negativ påverkan, som tar hänsyn till globala klimatförändringar och 
nyttjandet av naturresurser och det sociala ansvarstagandet innebär att verk-
samheten ska ta hänsyn till medborgares hälsa och välbefinnande, till exempel 
anställda, konsumenter och leverantörer (Grankvist 2012). CSR används ofta 
synonymt med exempelvis hållbart företagande och hållbar utveckling. Skill-
naden är att CSR förknippas med ansvar från ett företagsperspektiv, medan 
hållbar utveckling handlar om det globala perspektivet - naturresurser och 
framtida generationers villkor (Westermark 2013).  
 
På senare tid har begrepp som hållbarhet vunnit gehör gentemot CSR (Borg-
lund et al. 2017) och i den här studien används därför begreppet hållbarhet 
och hållbar utveckling i första hand, där även CSR ses som inkluderat eftersom 
företagsansvar är en del av hållbarhetsbegreppet (KPMG 2017). Det var vid 
FN-konferensen i Rio 1992 som en tydlig länk mellan företag och hållbar ut-
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veckling presenterades genom att framhålla företagens negativa påverkande 
roll, men även deras betydande roll för viktiga problemlösningar (Borglund et 
al. 2017). Både FN och EU har ställt krav på ökat ansvar från företagens sida. 
EU-kommissionen utformade 2011 en ny strategi för hur hållbarhet ska im-
plementeras inom EU och där definieras hållbarhet ur företagens perspektiv 
som: “företagens ansvar för den egna verksamhetens konsekvenser för sam-
hället”. Att utökat ansvarstagande bör inrättas hos alla företag som ett långsik-
tigt, strategiskt perspektiv är något som kommissionen anser och att riskbase-
rade besiktningar borde ske i storföretag och företag där verksamheten har 
negativa konsekvenser (Westermark 2013). 
 
Vad företagets ansvar mer exakt innebär och hur långt det sträcker sig finns 
ingen tydlig definition utan företagen själva får klarlägga vad just deras ansvar 
omfattar (Grafström et al. 2015). Ett ansvar som kan tyckas vara självklart är 
det inför framförallt ägare och även inför kunder och anställda. Och ansvar 
mot samhället tas också genom exempelvis skapandet av tjänster, varor, ar-
betstillfällen, utveckling och betalning av skatt. Hållbarhet handlar om ansvaret 
som sträcker sig längre än så, ansvaret som avser det bredare perspektivet - 
omvärlden och relationerna till samtliga intressenter (Löhman & Steinholtz 
2004).  

 
2.1.1.  Hållbarhetsarbete   

 
I den här uppsatsen definieras hållbarhetsarbete som företagens strategier, 
aktiviteter och arbete till bidragandet av hållbar utveckling som enligt Wester-
mark (2013) handlar om ansvaret för omvärlden i tre perspektiv; ekonomiskt, 
miljömässigt och socialt. Flera riktlinjer och standarder för implementering 
och rapportering av hållbarhetsarbetet har växt fram. Etiska fonder har ökat i 
antal och finansiella index för företagens sociala ansvar har upprättats, t ex 
Dow Jones Sustainability Index och FTSE4Good. Som vägledning och stöd 
för hållbarhetsarbetet hänvisar EU-kommissionen till internationellt erkända 
riktlinjer som exempelvis FN:s Global Compact (Grafström et al. 2015).  
 
Arbetet med hållbarhet är till stor del frivilligt, men har trots det ändå blivit 
självklart för många företag då de krävs på allt större ansvarstagande och öp-
penhet från intressenter. Det är en följd bland annat av att information om 
företagsaktiviteter och dess påverkan är mer tillgänglig än någonsin genom 
världsomspännande medier och att immateriella värden som humankapital och 
värderingar anses allt viktigare (Löhman & Steinholtz 2004). Hedberg och von 
Malmborg (2003) konstaterar i sin artikel att de flesta företag de studerat kän-
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ner en press från främst investerare men i vissa fall även andra intressenter att 
presentera sitt hållbarhetsarbete. De konstaterar även att de flesta företag ver-
kar ha problem att definiera hållbarhet och hur de ska utveckla sitt hållbarhets-
arbete. En annan anledning till utvecklingen av hållbarhetsarbetet är 1990-
talets och tidiga 2000-talets företagsskandaler som bidrog till allmänhetens 
uppmärksamhet och resulterade bland annat i nya redovisningsprinciper i 
USA, tillsättandet av Förtroendekommissionen i Sverige och demonstrationer 
angående naturresursernas fördelning och företagens ansvar (Grafström et al. 
2015).   

Hållbarhetsarbete i praktiken kan handla om ansvaret för anställda, förebygga 
korruption, hållbar värdekedja, välgörenhet och på senare tid har även skatte-
planering tillkommit diskussionen om företagens ansvar. Hållbarhetsarbete 
utformas efter varje företags förutsättningar och intressenters krav och för-
väntningar. Bransch, marknad och vilket regelverk företaget använder sig av är 
exempel på faktorer som formar arbetet (Grafström et al. 2015). Att arbeta 
framgångsrikt med hållbarhet handlar om att anpassa sin affärsstrategi och låta 
hållbarhet strategiskt genomlysa hela verksamheten för att definiera möjlighet-
er till värdeskapande på både kort- och lång sikt (KPMG u.å.). Hållbarhetsar-
betet i ett företag kan ge fördelar som exempelvis stimulerad affärsutveckling, 
konkurrensfördelar, underlätta rekrytering och bibehålla personal, attrahera 
investerare och ge en effektivare hushållning av resurser, samt minska risken 
för böter, skadestånd eller skadat varumärke i media (Barkland & Ljungberg 
2010) och stärka företagets förtroendekapital (KPMG u.å.).  
 

2.1.2.  Motiv t i l l  hål lbarhetsarbete   
 

Det finns flera anledningar till att företag arbetar med hållbarhet och kommu-
nicerar hållbarhetsarbetet och två av anledningar kan förklaras med intres-
sentmodellen och legitimitetsteorin 

Intressentmodellen 

Varje företag omges av ett antal intressenter. Definitionen av en intressent 
enligt Borglund et al. (2017) är “en aktör som antingen berörs av en verksam-
het eller som har en möjlighet att påverka den i något visst avseende”. För 
många intressenter är det viktigt med en tydlig och öppen redovisning gällande 
hållbarhet för att överväga en relation med företaget (Westermark 2013). Van-
liga exempel på intressenter är leverantörer, kunder, anställda och finansiärer. 
Anställda brukar i allra högsta grad vara intressenter och kan även kallas för 
primära intressenter för att tydliggöra det stora intresset de har i företagets 
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verksamhet. Andra intressenter som Borglund et al. (2017) tar upp och som 
lätt glöms bort är det omgivande samhället, den lokala miljön och även kom-
mande generationer. Intressentanalys är ett verktyg som kan användas i en 
strategisk process. Vid identifiering av vilka som är ett företags intressenter 
kan en koppling förtydligas till exempelvis varför företag får mer press på sig 
att arbeta på ett hållbart sätt. Intressenter är medverkande till idéer om vad 
som är företags ansvar i samhället, genom rådande normer och värderingar 
påverkas företag att anpassa sig efter vad som anses lämpligt och det som allt 
fler intressenter i företagens omgivning intresserar sig för är just förmågan att 
agera ansvarsfullt ur ett socialt och miljömässigt perspektiv (Borglund et al. 
2017). 

Legitimitetsteorin 

Att skapa legitimitet för företaget och dess verksamhet är ett vanligt motiv för 
hållbarhetsarbete. Forskning visar att legitimitet är ett av de främsta skälen till 
varför nya idéer om företagande tas till verksamheten (Borglund et al. 2017). 
Påtryckningar från intressenter, som dessutom enklare än någonsin sprider 
åsikter och synpunkter via nya mediekanaler och det ökade kravet på företags 
redogörande av hur och på vilket sätt de tar samhällsansvar, gör att företagen 
försöker anpassa sig efter vad som anses önskvärt för att vara en accepterad 
och legitim del av omgivningen (Borglund et al. 2017). Alla intressenter, till 
exempel leverantörer, kunder, anställda och finansiärer har olika förväntningar 
och krav på företagets verksamhet och det är de sammanlagda förväntningarna 
som företaget är tvungen att leva upp till för att legitimera sin verksamhet, 
genom förtroende och tillit (Borglund et al. 2017). Förtroendet gäller huruvida 
omgivningen accepterar företaget och inte om formella tillstånd från myndig-
heter. Borglund et al. (2017) beskriver att för att vinna omgivningens förtro-
ende behövs öppenhet och transparens av relevant information, kunskap, följa 
regler och riktlinjer och motstå korruption samt långsiktiga relationer som 
gynnar alla och att inte utnyttja en maktposition. Åtaganden gällande det soci-
ala och miljömässiga ansvaret är att betrakta som löften till omgivningen och 
att enbart putsa på ytan är att riskera tilliten och förtroendet (Borglund et al. 
2017). För att bygga legitimitet förmedlar företag hur de ser ut, fungerar och 
lever upp till omgivningens krav genom till exempel sin årsredovisning, webb-
sida, mässdeltagande och via massmedia (Jutterström & Norberg 2011).  
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2.2. Implementering av hållbarhetsstrategi  

Företagen försöker anpassa sig efter vad som anses önskvärt och idag är just 
hållbarhet betydelsefullt i strävan efter legitimitet från omgivningen. Enligt 
Epstein och Rejc Buhovac (2014) har utmaningen vänts från om till hur före-
tag ska integrera sociala, miljömässiga och ekonomiska konsekvenser - företa-
gens hållbarhet - i dagliga ledningsbeslut. Det handlar numera om hur företa-
get kan agera mer hållbart och vilka specifika åtgärder som kan vidtas för att 
effektivt försöka förbättra företagens hållbarhet samtidigt som det ekonomiska 
resultatet. Att ta sig an en ny idé, hållbarhet i det här fallet, kan inom företag 
betraktas som en organisatorisk förändringsprocess (Jutterström & Norberg 
2011). Strategi är menat som en plan som styr en organisation genom föränd-
ringar och säkerställer dess framtida tillväxt och framgång, men det finns 
många definitioner av strategi och en kritik mot att det är ett vagt begrepp 
(Carter et al. 2012). Samtliga definitioner har gemensamma särdrag enligt Car-
ter et al. (2012). Dessa handlar om en färdplan till mål man vill uppnå i framti-
den och om hur resurserna ska fördelas för att organisationen ska ta sig dit 
samt att strategi är något nödvändigt för att hantera konkurrens och att det 
handlar om breda sammanhang och något som företagsledningen arbetar med 
(Carter et al. 2012).  

Hållbarhetsstrategier inom företag är strategier som syftar till att balansera de 
sociala, miljömässiga och ekonomiska behoven hos både företag och samhälle 
(Epstein & Roy 2001) och innebär proaktiva åtgärder inom dessa områden 
som både är representativa för och integrerade i den dagliga verksamheten 
såväl som övergripande prestationen (Epstein & Rejc Buhovac 2014). En håll-
barhetsstrategi handlar om att identifiera de viktigaste frågorna av alla de frå-
gor som ett företag kan ta ansvar för och prioritera dem resursmässigt. Frå-
gorna bestäms i förhållande till de viktigaste intressenternas krav på ansvar och 
bör väljas ut i en strategisk process som ringar in de frågor som passar med 
företagets affär och som går att hantera och konceptualisera till en lättförståe-
lig och kommunicerbar strategi (Borglund et al. 2017).   

Strategier för att hantera företags ansvar för miljö- och sociala frågor är fortfa-
rande under utveckling och det finns flera strategiska processer som påverkas 
av utvecklingen inom området, exempelvis produktstrategi, varumärkesstra-
tegi, finansiell strategi eller kommunikationsstrategi. En mer övergripande fö-
retagsstrategi kring hållbarhet kan inkludera flera av de nämnda processerna 
(Borglund et al. (2017). Klettner et al (2014) menar att implementeringen av 
hållbarhetsstrategi fortfarande är utmanande och att även om vissa företagsle-



   
 

17 

dare verkar göra framsteg med att definiera och utveckla ett mer strategiskt 
förhållningssätt till hållbarhet, måste strategierna genomföras konsekvent i hela 
organisationen för att ha någon verklig effekt. Det krävs att företaget klarar att 
förankra strategierna i ledningsgrupp och styrelse, samt att resurser för imple-
mentering i organisationen måste finnas (Borglund et al. 2017).  
Enligt Engert och Baumgartner (2016) är det uppenbart att hållbarhetsstrategi 
är relevant för företagen, men forskningen har inte ägnat mycket uppmärk-
samhet åt den faktiska implementeringen, alltså de konkreta åtgärder som 
krävs för att översätta hållbarhetsstrategin i praktiken. För en framgångsrik 
implementering av företagens hållbarhetsstrategi bör hållbarhet ha tydlig prio-
ritet och integreras i befintlig kärnstrategi. Framgångsfaktorerna som Engert 
och Baumgartner (2016) identifierat är organisationsstruktur, organisations-
kultur, ledarskap, styrningskontroll, motivation och kvalifikationer för an-
ställda och kommunikation. Klettner et al. (2014) har genomfört en studie som 
granskat företags upplysningar om hur de implementerar sina hållbarhetsstra-
tegier och fick en stor variation i mängd och typ av information. Vissa företag 
lämnade detaljerad information om de policyer, standarder och ledningssystem 
som används för att implementera hållbarhetsstrategi över hela företaget. 
Andra företag hänvisade till förekomsten av sådan politik , utan att ge detaljer 
om innehållet. Några företag hade ett annorlunda tillvägagångssätt med mindre 
hänvisningar till processer och mer till de mänskliga aspekterna av implemen-
teringen, till exempel utvecklingen av ledare för hållbarhet och personalutbild-
ning. I studien fanns exempel på företag som tillhörde de som lämnat den 
mest omfattande information om implementering av hållbarhetsstrategi, men 
som trots det i praktiken upplevt flera allvarliga utsläpp i flera år. Företagets 
upplysningar visar på det breda spektrum av frågor som kan omfattas av be-
greppet hållbarhet och omöjligheten att försöka ge allmän vägledning för im-
plementering av hållbarhetsstrategi (Klettner et al. 2014).  
 

2.2.1.  Corporate  Sustainabi l i ty  Model   

Corporate Sustainability Model som utvecklats av Epstein och Rejc Buhovacs 
(2014) är en modell som används för att förklara hur ett företag implementerar 
hållbarhetsstrategi i sin organisation. Modellen beskriver drivkrafterna för fö-
retagets hållbarhetsarbete, de åtgärder som cheferna kan vidta för att påverka 
arbetet med hållbarhet och vilka konsekvenser dessa åtgärder får på arbetsmil-
jön, det finansiella resultatet och företagskulturen. När ledningen förstår driv-
krafterna för hållbarhetsarbete blir det lättare att implementera hållbarhetsstra-
tegin i den dagliga verksamheten (Epstein och Rejc Buhovacs 2014). 
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Modellen beskrivs nedan med utgångspunkt från uppdelningen av “processer” 
samt “kort- och långsiktiga effekter” som Figur 1 visar. 

 
Figur 1. En förenklad bild över Corporate sustainability model (Epstein och Rejc Buhovacs 
2014)   
 

2.2.1.1.  Processer  -  för  implementer ing av hål lbarhetss tra-
teg i  

Epstein och Rejc Buhovacs (2014) modell omfattar både den externa kontex-
ten, den interna kontexten, företagets kontext och mänskliga samt finansiella 
resurser. Alla dessa faktorer styr ledningens beslut och de processer som före-
taget arbetar med för att förbättra sitt hållbarhetsarbete utgör tillsammans en 
grund för att förstå de komplexa faktorer som ledningen behöver ta ställning 
till.  Enligt Epstein och Rejc Buhovacs (2014) börjar processen med att im-
plementera hållbarhetsstrategier hos företagets ledning som påverkar hur res-
ten av företaget ska arbeta med hållbarhet. Ett företag med engagerad ledning 
kommer ha enklare att uppmuntra hela organisationen att följa företagets håll-
barhetsstrategi. Epstein och Rejc Buhovacs (2014) nämner också sex stycken 
kärnprinciper som hjälper ledningen utforma och förbättra hållbarhetsstrate-
gier. Dessa principer är ledarskap, engagemang, inriktning, mångfald, utvärde-
ring och ansvar. Den första principen som är ledarskap, innebär att ledningens 
uppgift är att ställa upp en “ram” för vad företaget vill uppnå med sitt hållbar-
hetsarbete och därefter identifiera vilka styrkor och svagheter företaget har i 
dessa frågor. Nästa princip är engagemang vilket är en princip som uppmunt-
rar ledningen att visa ett tydligt engagemang i hållbarhetsarbetet och kommu-
nicera detta till intressenterna externt men också internt i företaget. Den tredje 
principen är inriktning som tar upp vikten av inriktningen av hållbarhetsar-
betet bör ligga i linje med företagets övriga strategier och visioner. Den fjärde 
principen är mångfald, denna princip påtalar vikten av att de anställda i le-
dande positioner inte är individer med liknande ålder, utbildning, erfarenheter 
etc. Den femte och näst sista principen är utvärdering som handlar om att 
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ledningens och företagets resultat bör utvärderas löpande för att utvecklas mot 
ett ännu bättre hållbarhetsarbete. Den sjätte och sista principen är ansvar och 
tar upp vikten av att styrelsen kommunicerar företagets hållbarhetsarbete och 
upprätthåller förtroendet hos företagets investerare (Epstein & Rejc Buhovacs 
2014).  

När företaget har utvecklat en hållbarhetsstrategi ska den implementeras i fö-
retaget. Kortfattat kan implementeringen av hållbarhetsstrategier beskrivas 
som processen för att säkerställa att de mål som ställts upp i hållbarhetsstrate-
gin uppnås genom organisationsövergripande insatser. (Epstein & Rejc Bu-
hovacs 2014). Alla avdelningar i företaget kan bidra till främjandet av hållbar-
het på olika sätt, till exempel kan inköpsavdelningen bidra genom att köpa in 
råvaror som producerats med lägre miljöpåverkan  och leta efter leverantörer 
som tar sitt sociala ansvar. Forskning & utveckling är en annan avdelning som 
kan bidra genom att utveckla processer som nyttjar resurser mer effektivt och 
att utveckla nya sätt att hantera restavfall på . (Epstein & Rejc Buhovacs 2014).  

2.2.1.2.  Korts ikt iga och långs ikt iga e f f ekter  -  av imple-
menter ingen av hål lbarhetss trateg in 

Att analysera utfallet av sitt hållbarhetsarbete genom de kortsiktiga effekterna 
är en viktig del för att kunna förbättra sitt resultat och identifiera svagheter i 
detta arbete. Men för att en förbättring av arbetssättet och resultatet ska ske 
måste ledningen och organisationen lära sig av sitt tidigare arbetssätt. Genom 
att se med kritiska ögon och ständigt utveckla processer, produkter, projekt 
och liknande aktiviteter inom organisationen. Epstein och Rejc Buhovacs 
(2014) tar upp sex stycken åtgärder och verktyg som kan vara till hjälp när 
hållbarhetsarbetet ska förbättras;  
• Organisatoriskt lärande  
• Livscykelanalys  
• Att designa om produkter och processer  
• Omvärdera marknader  
• Integrering av hållbarhet i försörjningskedjan  
• Intern rapportering  

Idén med organisatoriskt lärande gör gällande att en organisation med för-
mågan att lära sig av sina misstag och framgångar snabbare än konkurrenterna 
kommer få en komparativ fördel. För att utvärdera hur väl arbetet med håll-
barhet har fungerat så behöver ledningen studera både arbetssättet och resulta-
tet. Livscykelanalys är ett verktyg för att förstå en produkts samlade påverkan 
på miljön under dess livstid. Verktyget kan användas för att hitta kostnader 
och fördelar för olika beslut, men även för att förbättra ledningens beslut. Ge-
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nom att noggrant genomföra processen för att identifiera och mäta effekter 
och bättre förstå konsekvenserna av sina produkter och processer, kan chefer-
na effektivt hantera deras påverkan med avseende på hållbar utveckling. Affär-
senheter som traditionellt sett har betraktat sociala, miljömässiga och ekono-
miska aktiviteter som separata funktioner från verksamheten kan utveckla en 
ny modell för integrerat beslutsfattande som beskriver hur sociala, miljömäss-
iga och ekonomiska problem påverkar hela företagets verksamhet (Epstein 
och Rejc Buhovacs 2014).  

En åtgärd som Epstein och Rejc Buhovacs (2014) tar upp är att designa om 
produkter och processer. Det kan vara att hitta ett sätt att tillverka produkten 
med material som har en lägre påverkan på miljön. Det kan även handla om 
att förändra tillverkningsprocessen för att minska energiförbrukning, utsläpp 
av miljöfarliga kemikalier eller förbättra reningen av vatten som används i till-
verkningen. En annan åtgärd är att omvärdera marknader och på så sätt hitta 
nya vägar att möta konsumentens behov och önskemål. Men ibland kan det 
här vara tvunget för att produkten ska överleva på marknaden även i framti-
den. En ytterligare åtgärd är integrering av hållbarhet i värdekedjan. Ett sätt att 
minimera sociala, miljömässiga och ekonomiska konsekvenser är att sätta press 
på leverantörer för att minska de negativa effekterna av komponenterna i de 
produkter eller tjänster de tillhandahåller. Genom att driva dessa problem i 
hela värdekedjan kan företagen minska verksamhetens negativa påverkan på 
miljön och även kostnader. Den sista åtgärden betonar vikten av att den inter-
na rapporteringen är fungerande för att ledningen ska kunna fatta genom-
tänkta beslut.   

Att utvärdera de kortsiktiga effekterna av hållbarhetsarbete är även att vara 
öppen för intressenternas reaktioner. Epstein och Rejc Buhovac (2014) be-
skriver intressenterna och dess reaktioner som en viktig faktor att ta hänsyn till 
i hållbarhetsarbetet då påtryckningar från intressenterna driver hållbarhetsar-
betet framåt. Extern rapportering i form av hållbarhetsredovisning är ett van-
ligt tillfälle för ett företag att berätta om sitt hållbarhetsarbete och när denna 
även granskats av en extern part ökar det intressenternas förtroende för kvali-
teten på företagens hållbarhetsarbete, planering och resultat (Epstein och Rejc 
Buhovacs 2014).  Den sista delen i Epstein och Rejc Buhovacs (2014) modell 
är den långsiktiga finansiella prestationen som också sammanfattar de långsik-
tiga effekterna. Det kan till exempel handla om minskade kostnader till följd av 
en lägre energiförbrukning eller effektivare användning av råmaterial.   
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2.2.2.  Svårigheter  v id implementer ing av hål lbarhets -
s trateg i er   

Anledningar till att en del företag hanterar hållbar utveckling på ett oplanerat 
sätt utan tydlig strategi kan vara att det ofta krävs erfarenhet för att identifiera 
rätt fokusområden och veta att investeringar sker i rätt typ av aktiviteter och 
processer (Borglund et al. 2017). När hållbarhetsstrategin formulerats och ska 
implementeras kan det finnas hinder inom organisationen som komplicerar 
arbetet. Några av de vanligaste hindren i en organisationsförändring är bland 
annat brist på kommunikation, brist på information, brist på engagemang, 
byråkrati, gruppkultur, konflikter och förändrade värderingar (Lozano 2013).  
Något som också kan försvåra implementering kan vara att det inom organi-
sationen finns olika uppfattningar om syftet med hållbarhetsarbetet (Pedersen 
& Neergard 2009). Implementeringen kan möta hinder från personal som vill 
kvarstå som självgående och eftersom hållbarhetsarbetet kan hindra förmågan 
att skapa värde på kort sikt kan personer med stort ekonomiskt ansvar vara 
mer skeptiska än de med mindre ekonomiskt ansvar (Borglund & Norberg 
2011). Ett annat hinder som många företag står inför är att de saknar ramverk 
för genomförande, mätning och övervakning av en övergripande strategi 
(Klettner et al. 2014).  Vid implementering av hållbarhetsstrategier kan det vara 
till hjälp att identifiera de eventuella hindren för att kunna använda rätt strate-
gier för att överkomma dem (Lozano 2013).  

2.3. FN Global Compact och Agenda 2030  

Mot ovanstående bakgrund anses ett behov av att tänka på mer än bara eko-
nomiska mål föreligga hos företag och att bedriva en verksamhet som hela 
tiden strävar mot en hållbar utveckling. Ett sätt för företag att arbeta mot en 
hållbar framtid är att underteckna FN:s Global Compact. År 1999 uppmanade 
FN och dess dåvarande generalsekreterare, Kofi Annan, företag att tänka på 
moraldimensionen och lanserade idén om ett frivilligt kontrakt mellan FN och 
företag. Global Compact invigdes sedan i juni år 2000. Global Compact är ett 
initiativ för att få företag att engagera sig i FN:s frågor och ta ett globalt ansvar 
(Svenska FN-förbundet 2016c). Det var också ett svar på de stora demonstrat-
ioner som genomfördes vid politiska toppmöten runt om i världen. Demon-
strationerna riktade kritik mot de multinationella företagens påverkan på ut-
vecklingsländerna, efter uppmärksammandet av flera stora företagsskandaler 
med stort medialt genomslag på grund av redovisningsbrott, frikostiga bonus-
program trots svag lönsamhet, bristande moral och produktionsvillkor på fa-
briker i utvecklingsländer (Borglund et al. 2017). Global Compact består av tio 
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principer med fyra huvudområden: mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljöan-
svar och antikorruption. Principerna är baserade på FN:s deklaration om de 
mänskliga rättigheterna, International Labour Organizations (ILO) grundläg-
gande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet samt Rio-
deklarationen (FN 2016).  

  
Figur 2: Global Compacts tio principer (Svenska FN-förbundet 2016c)  

Global Compact är tänkt att binda företag till ett större samhällsansvar och 
kan ses som ett sätt att definiera, bryta ned och tydliggöra vad det är som före-
tag bör ta ansvar för (Borglund et al. 2017). Meningen med Global Compact är 
att de övergripande principerna ska kunna fungera som ett verktyg för företag 
och andra organisationer som vill börja formulera en hållbarhetsstrategi och 
implementera denna i sin verksamhet. Företag som undertecknat Global 
Compact förbinder sig att implementera de tio principerna i sin företagsstra-
tegi och att arbeta för att de ska bli en del av företagskulturen. Undertecknan-
det innebär även att företaget åtar sig att offentligt tala för Global Compact 
och redogöra för hur företagets arbete inom området bedrivs i sin årsrapport 
(Svenska FN-förbundet 2016c). Följs inte reglerna kan FN utesluta företaget i 
fråga från listan över Global Compact-medlemmar och det finns även en 
“svart lista” över de som inte redogjort för sitt anpassningsarbete. FN utför 
ingen egen kontroll över hur företag och organisationer följer de tio principer-
na, men har möjlighet att utesluta regelbrytare om det ändå framkommer, till 
exempel via media (Jutterström & Norberg 2011). Delar av det civila samhället 
har kritiserat avsaknaden av oberoende kontroll av att medlemsföretagen verk-
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ligen uppfyller sina löften, men FN menar att Global Compact inte är tving-
ande utan hela verksamheten bygger på offentlig insyn, öppenhet och upplyst 
självintresse. Deltagande företag uppmuntras att ta initiativ och avsätta resur-
ser för att främja de olika principerna utifrån idén att ansvarstagande företag 
kan göra en avgörande skillnad och samtidigt vinna egna affärsfördelar 
(Svenska FN-förbundet 2016c). Att implementera Global Compacts principer 
kan hjälpa företag bland annat att förbättra integrationen av miljömässiga, so-
ciala och styrande frågor i organisationen, identifiera verksamhetens möjlighet-
er och risker, förbättra driftseffektiviteten, attrahera, motivera och behålla an-
ställda, öka förtroendet för företaget och förbättra företagets rykte och varu-
märke, engagemang i en proaktiv och konstruktiv dialog med civilsamhället 
och andra intressenter, stärka intressentrelationer både globalt och lokalt, svara 
mot förväntningar på finansmarknaden och förbättra kapitaltillgången (UN 
Global Compact 2012).  

FN:s nya hållbarhetsmål, Agenda 2030, har fört diskussionen om hur närings-
livet kan och bör bidra till hållbar utveckling på bästa sätt (Borglund et al. 
2017). Agenda 2030 är en handlingsplan som FN:s medlemsländer beslutade 
om i september 2015 och består av 17 huvudmål som i sin tur består av 169 
delmål, huvudmålen beskrivs kortfattat i figuren nedan (Svenska FN-
förbundet 2016b). Agendan spänner över de många stora samhällsutmaningar 
som kräver en kraftsamling av näringslivet och andra aktörer för att värna om 
de mänskliga rättigheterna och fungerande ekosystem (Borglund et al. 2017). 
Visionen för Agenda 2030 är en värld utan fattigdom, hunger, sjukdomar, våld 
och där alla människor har tillgång till utbildning och får lära sig att läsa och 
skriva. Det handlar också om hållbart företagande där alla världens företag tar 
ansvar för sin verksamhet. Agenda 2030 och målen för hållbar utveckling ba-
lanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling, den ekonomiska, den soci-
ala och den miljömässiga (Svenska FN-förbundet 2016b). FN beskriver att 
genom att underteckna Global Compact har företag världen om kunnat närma 
sig utmaningen med Agenda 2030:s 17 mål för hållbar utveckling samtidigt 
som man möter grundläggande ansvar inom mänskliga områden rättigheter, 
arbetskraft, miljö och mot korruption. De tio principerna ger en samordnad 
vägledning med värderingar för alla företag som styr mot den bättre värld som 
Agenda 2030:s 17 mål för hållbar utveckling syftar till att skapa (UN Global 
Compact 2017).  
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Figur 3: Agenda 2030 (Globala målen för hållbar utveckling u.å.)   

Sammanfattningsvis så ger FN: s Global Compact en politisk ram för företag 
att organisera och utveckla sin hållbarhetsstrategi utifrån, samtidigt som ini-
tiativet erbjuder en plattform som bygger på att uppmuntra innovativa idéer 
och partnerskap med det civila samhället, regeringar och andra intressenter 
(United Nations Global Compact u.å.). Processen med att bedöma, definiera, 
implementera, mäta och kommunicera en företagsbaserad hållbarhetsstrategi 
kan baseras på Global Compact och dess principer (United Nations Global 
Compact 2012). Genom Agenda 2030:s mål för hållbar utveckling kan företag 
enkelt identifiera områden där just de kan påverka och arbeta med dessa ge-
nom att sätta upp egna mål inom organisationen som i sin tur bidrar till en 
global hållbar utveckling, utöver den egna hållbarhetsstrategin (Borglund et al. 
2017)  



   
 

25 

3. Metod 

Avsnittet presenterar tillvägagångssättet i uppsatsen. Val av metod, design, datain-
samling, dataanalys, trovärdighetsdiskussion samt källkritiska aspekter förklaras. För att 
uppfylla syftet med att bidra med kunskap om implementeringen av hållbarhetsstrategi, 
exemplifieras det genom en fallstudie av ett utvalt företag som forskningsobjekt. 
  

3.1.   Metodval   

Enligt Holme och Solvang (1997) är kvalitativ forskning inriktad på process 
och innebörd och forskaren själv är en viktig del både för datainsamling och 
analys. Den kvalitativt inriktade forskningen som fokuserar på process, inne-
börd och förståelse är deskriptiv vilket innebär att studerad företeelse beskrivs 
mer med ord och bilder, till skillnad mot kvantitativ forskning där siffror har 
en större roll och datainsamlingen består i större grad av exempelvis mätningar 
av något slag.  Implementering av hållbarhetsstrategi kan ses som en organisat-
ionsprocess och följaktligen blir kvalitativ metod mest lämpad att besvara 
formulerat syfte. Inom kvalitativ forskning är det tolkningen eller uppfattning-
en av information som är det centrala (Holme & Solvang 1997). Eftersom 
forskarens upplevelse av en situation har utgångspunkt i egna fördomar och 
den egna förförståelsen, samt att närheten mellan forskaren och forskningsob-
jektet kan skapa förväntningar, är det vanligare att få problem med informat-
ionens giltighet än inom kvantitativ forskning. Fördomar, egna erfarenheter, 
utbildning, uppfattning om företeelsen är exempel på vad som utgör för-
förståelsen och forskaren måste vara medveten om hur hen själv fungerar och 
ta det i beaktande (Holme & Solvang 1997). 

För att exemplifiera hur ett företag implementerar hållbarhetsstrategi i sin 
verksamhet och vilken påverkan FN:s Global Compact och mål för hållbar 
utveckling har anser vi det lämpligt att göra en fallstudie. Med tanke på om-
fattningen är en studie av en hel bransch inte möjlig, därav förefaller en fall-
studie lämplig. Ett företags fall kan vara representativt för andra företag inom 
samma bransch, eftersom ett enskilt fall kan vara representativt för andra om 
det ingår i en bredare kategori (Denscombe 2009). En fallstudie ger en hel-
hetssyn på företaget och dess interna processer och ger därför en djupare för-
ståelse av företagets verksamhet (Denscombe 2009), vilket kan vara lämpligt 
för att kunna undersöka just implementering av hållbarhetstrategi och vilken 
påverkan FN:s Global Compact och mål för hållbar utveckling haft. När syftet 
är att undersöka en fråga på djupet och utifrån ett helhetsperspektiv och då 
avsikten är att skaffa sig en förklaring som kan hantera verkliga situationers 
komplexitet och subtilitet i en viss bestämd omgivning fungerar fallstudien 
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bäst (Denscombe 2009). Styrkan i fallstudien är observansen som ägnas åt 
studerad företeelse i det valda fallet och Merriam (1994) beskriver att metoden 
ger en direkt insikt och upplysning som utökar läsarens kunskaper. Då meto-
den är förankrad i en verklig situation resulterar fallstudien i en innehållsrik 
redogörelse med en helhetssyn av studerat problem. För att uppfylla syftet 
anses det mest passande vara att studien görs ur ett internt företagsperspektiv, 
för att få information om hur implementering av hållbarhetsarbetet gått till 
från personer som är eller har varit en del av det. Analysen utgår huvudsaklig-
en från Epstein och Rejc Buhovacs (2014) Corporate Sustainability Model 
eftersom den beskriver hur ett företag implementerar hållbarhetsarbete, vilket 
skiljer sig något från implementering av strategier för ekonomisk förbättring. 

3.2.    Val av forskningsobjekt 

Skogsindustrin är en av Sveriges viktigaste näringsgrenar, eftersom den utgör 
9-12% av svensk industris sysselsättning, export, omsättning och förädlings-
värde (Skogsindustrierna u.å.). Sverige är världens tredje största exportör av 
skogsindustriprodukter. Miljöarbetet inom skogsindustrin började redan på 
1970-talet och sedan dess har utsläppen till vattnet minskat med mer än 90% 
och utsläppen till luften mer än 95%, samtidigt som produktionen har ökat 
med 50%. Branschorganisationen Skogsindustrin (u.å.) menar att skogsindu-
strin är en av Sveriges mest hållbara industrier eftersom skog är en förnybar 
råvara där hela trädet tas tillvara, det blir därmed inget spill, restprodukter blir 
råvara för kemi- och drivmedelsindustrin. Skogsindustrin är Sveriges största 
producent och användare av bioenergi, 96 % av värmebehovet täcks av den 
egenproducerade bioenergin och överskottsvärmen går till kommunernas 
fjärrvärmeverk. Ytterligare hållbarhetsaspekter är materialåtervinningen, en 
träfiber kan återanvändas sju gånger och idag återvinns exempelvis 95 % av 
tidningarna och 75 % av förpackningarna. Dessutom bidrar skogsnäringen till 
arbete och tillväxt i hela landet. Branschorganisationen beskriver skogen och 
dess produkter som en del av lösningen på vår tids klimat- och miljöfrågor 
bland annat på grund av att skogsråvaran används till förpackningar, papper, 
hus och mycket annat vilket ger goda möjligheter att skapa ett hållbart sam-
hälle. Tillgången på förnybar råvara är en grundläggande förutsättning för att 
leva utan att förbruka jordens ändliga resurser och i det svenska skogsbruket är 
avverkningen mindre än tillväxten och skogsförrådet ökar (Skogsindustrierna 
u.å.). 

Eftersom skogsindustrin är en viktig industri och som har tagit ansvar för sin 
miljöpåverkan i flera decennier och ger ett tydligt intryck av engagemang i 
hållbarhetsfrågor ansågs denna bransch intressant att studera. Vårt utvalda 
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forskningsobjekt BillerudKorsnäs är ett av de största svenska börsnoterade 
skogsbolagen och beskriver via sin hemsida en stolthet över välutvecklat håll-
barhetsarbete och eftersom stor erfarenhet och kunskap om ämnet då förvän-
tas föreligga anses företaget passande för studien. Studien utgår främst från 
produktionsanläggningen Gruvön för att ytterligare begränsa studien och på 
grund av geografiska skäl. 

3.3.   Datainsamling 

En litteratursökning genomfördes för att få en bakgrund till tidigare forskning 
inom området hållbar utveckling såsom strategier och implementering. Den 
huvudsakliga teorin som analysen grundar sig på är hämtad från Epstein & 
Rejc Buhovac (2014), med komplettering av vetenskapliga artiklar. De veten-
skapliga artiklarna har sökts i Karlstads Universitets databaser Business Source 
Premier och Scopus. Sökord som användes var sustainability, strategy, corpo-
rate social responsibility, sustainability implementation och corporate sustaina-
bility. Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle relatera till syftet, vara peer 
–reveiwed och publicerade mellan åren 2000-2018 för att minska risken att 
teorierna var föråldrade och ersatta av nyare teorier.  

Datainsamlingen från BillerudKorsnäs har genomförts med granskning av års- 
och hållbarhetsredovisning  samt genom intervjuer. 

3.3.1.  Granskning av Bi l l erudKorsnäs års-  och hål lbar-
hetsredovisning 

De dokument som granskats har hämtats från BillerudKorsnäs hemsida (tabell 
1). Års- och hållbarhetsredovisningen från år 2016 har lästs i sin helhet för att 
få ökad kunskap om hållbarhetsstrategin, kunskap om de mål som kan kopplas 
till hållbarhetsstrategin och hur dessa mål utvärderas. Fördjupad granskning av 
års- och hållbarhetsredovisningen har skett genom användning av sökord som 
strategi, implementering, hållbar utveckling, Global Compact, Agenda 2030 
och hållbarhetsmål för att hitta relevant fakta för studiens syfte och för att 
komplettera den data som framkommit i intervjuer med respondenter.  

Dokument från BillerudKorsnäs hemsida: 
• Ansvarsfullt skogsbruk 
• Formbara lösningar - Fibreform 
• Livscykelanalys och miljövarudeklarationer 
• ModernSlaveryStatement 
• Uppförandekod 
• Vårt arbete och Agenda 2030 
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• Års- och hållbarhetsredovisning 2016 

Övriga dokument: 
• Länsstyrelsen Skåne 
• Mark- och miljödomstolen 
• Miljöprövningsförordning 
• Swedish standards institute 

Totalt har vår granskning av dokument omfattat drygt 250 sidor.    

3.3.2.  Interv juer  

Empirin i studien består till största del av data som insamlats genom intervjuer 
med personer inom BillerudKorsnäs. Totalt åtta anställda inom olika avdel-
ningar hos BillerudKorsnäs kontaktades som kunde tänkas ha någon anknyt-
ning till hållbarhetsfrågor. Anledningen till urvalet var att erhålla ett bredare 
mer varierat perspektiv än enbart det övergripande hållbarhetsarbetet. I hu-
vudsak kontaktades anställda på produktionsanläggningen Gruvön, medan de 
som arbetar med hela koncernens hållbarhet finns i Solna och Gävle. De indi-
vider som hade möjlighet att delta i intervjuer var fyra chefer inom olika av-
delningar; inköp, personalavdelning, miljöarbete, utveckling och innovationer, 
samt en intervjuperson som arbetar specifikt med hållbarhet inom företaget 
med bra överblick om hållbarhetsarbetet i företaget som helhet. Alla intervju-
personer anses ha en bra inblick i verksamheten vilket är bidragande till studi-
ens validitet. Två av intervjuerna skedde genom personligt möte på responden-
tens arbetsplats och tre av intervjuerna skedde via telefon på grund av geogra-
fiska skäl. För att som intervjuare såväl som respondent få större utrymme att 
fritt associera och forma intervjun beroende på samtalets fortlöpning användes 
semistrukturerade intervjuer där en intervjuguide samtidigt finns att utgå ifrån 
(Bryman & Bell 2017).   

3.3.3.  Interv juguiden   

Intervjuguiden delades in i två områden, ett som gällde hållbarhet för företaget 
generellt och ett som handlade om företagets relation till FN:s Global Com-
pact och målen för hållbar utveckling. Intervjufrågorna var utformade så att de 
bredare frågorna ställdes först för att sedan smalna av och bli mer specifika. 
Respondenten med roll som Sustainability Manager fick fler frågor angående 
implementering av hållbarhetsstrategin och företagets generella hållbarhetsar-
bete och FN:s Global Compact och mål för hållbar utvecklings inflytande på 
organisationen, medan de andra respondenterna fick frågor mer inriktade på 
hur just deras respektive avdelning arbetar med hållbarhet och påverkas av 
FN:s Global Compact och mål för hållbar utveckling. Frågorna utformades 
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även så att svaren skulle vara möjliga att analysera med hjälp av studiens valda 
analysmodell. De intervjuguider som användes vid studien hittas i Bilaga 
1.   

3.3.4.  Respondenter  

Nummer Befattning Intervjuform 

Respondent 1 Sustainability Manager    Telefon 

Respondent 2 Head of Business Development Purchasing Telefon 

Respondent 3 Project Manager Innovation Strategy Personlig intervju 

Respondent 4 Environmental Manager Personlig intervju 

Respondent 5 HR Manager Telefon 

 

3.3.5.  Dataanalys  

Alla intervjuer spelades in efter godkännande från respondenterna och tran-
skriberades därefter. Transkribering anses vara ett bra verktyg för att fånga så 
mycket information som möjligt från intervjuerna och minimera risken för 
missuppfattningar eller informationsluckor vid en sammanställning av inter-
vjuerna.  

Efter transkribering av intervjuerna lästes de igenom i sin helhet ett par gånger 
och sedan reducerades dessa texter för att lyfta fram de data som är relevant 
för studien genom att söka nyckelord för vad intervjupersonerna berör. Studi-
ens frågeställningar och intervjufrågor har varit en utgångspunkt i sökandet 
efter relevant data för möjligheten att försöka besvara dessa. Data har sedan 
ordnats i teman med utgångspunkt i intervjufrågorna och har sorterats i först i 
en övergripande beskrivning av företagets hållbarhetsstrategi, sedan beskrivs 
vilka aktiviteter som utgör implementeringen av strategin i verksamheten som 
sedan följs av en redogörelse för vilka styrkor och svårigheter implemente-
ringsarbetet kan tänkas ha. Avslutningsvis tas uppföljning och utvärdering av 
hållbarhetsarbetet upp. Även teoridelens analysmodell har beaktats vid bear-
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betningen av intervjuerna för att få med alla delar som den innefattar inför 
analysen av företagets hållbarhetsarbete. 

Efter att alla intervjuerna reducerats och brutits ned i dessa/samma teman har 
de vävts samman i en löpande text för att göra en sammanhängande beskriv-
ning av resultatet. Till sist har respondenterna låtits läsa igenom sammanfatt-
ningen av intervjuerna för att få möjlighet att komplettera eller ändra om något 
inte tolkas korrekt. 

3.4. Trovärdighetsdiskussion 

Verifiering är mycket viktigt eftersom trovärdighet är avgörande för all forsk-
ning och bland de vanliga utgångspunkterna för att bedöma kvaliteten i forsk-
ningen finns validitet och reliabilitet (Denscombe 2009). Validitet handlar om 
lämpligheten i studiens data med avseende på forskningsfrågan och noggrann-
heten och precisionen angående insamlad data. Det finns åtgärder som tillhan-
dahåller en försäkran om att studiens data har framställts och kontrollerats i 
överensstämmelse med god praxis, men några garantier finns inte att tillgå 
inom den kvalitativa forskningen (Denscombe 2009).  För att gynna studiens 
validitet har det teoretiska ramverket legat till grund för utformningen av in-
tervjufrågorna. Frågor har ställts både om hållbarhetsarbetet generellt och mer 
konkret om aktiviteter för att implementera en hållbarhetsstrategi samt frågor 
med fokus på FN:s Global Compact och mål för hållbar utveckling, även frå-
gor med utgångspunkt i års- och hållbarhetsredovisningen har ställts för att 
kunna få en djupare förståelse för den data som presenterats där, se bilaga 1. 
För att ytterligare bidra till validiteten skickades sammanställningen av inter-
vjuerna till respondenterna innan publicering för bekräftelse att tolkningen av 
intervjuerna var korrekt. 

Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning resultatet kan upprepas, alltså om 
forskningsinstrumentet som används mäter det man avsett att mäta och är 
konsekvent (Denscombe 2009). Det är något som kan vara svårt inom den 
kvalitativa forskningen eftersom människans beteende är föränderligt och det 
är omöjligt att kopiera en social inramning (Merriam, 1994; Denscombe 2009), 
samt att forskaren är nära involverad i datainsamling och analys att denne blir 
en väsentlig del av forskningsinstrumentet. Denscombe (2009) beskriver att 
möjlighet att granska forskningsprocessen genom tydlig beskrivning av meto-
der, analys och beslutsfattande krävs för kontroll av reliabilitet som substitut 
för möjligheten att kunna upprepa studien. För att gynna studiens reliabilitet 
har exempelvis alla intervjuer spelats in för möjligheten att transkribera och 
sedan kunna läsa intervjuerna om igen. Transkribering underlättar en dataana-
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lys vilket vi använt oss av för att ta ut viktig data ur materialet. Samma inter-
vjuguide användes vid alla intervjuer med undantag för intervjun med 
Sustainability Manager, vilkens befattning i företaget är inriktad mot ett direkt 
arbete med hållbarhet för hela koncernen. Det styrde frågorna mot att handla 
om det mer övergripande hållbarhetsarbetet jämfört med övriga intervjuper-
soner som fick frågor om hur respektive avdelnings hållbarhetsarbete fungerar.  

En begränsning är att resultatet från empirin består till största del av data från 
en utav respondenterna samt de granskade dokumenten. Medvetenhet om det 
föreligger hos oss men det ansågs att dessa delar var mest relevanta för att 
uppnå studiens syfte. 

3.5. Källkritiska aspekter 

Data som används i studien kommer från BillerudKorsnäs själva, vilket gör att 
ett visst mått av källkritik är nödvändigt. Utgångspunkten som antagits utifrån 
externa parters bedömningar, genom relevanta rankingar och utmärkelser, har 
varit att BillerudKorsnäs har lyckats bra med implementeringen av hållbarhets-
strategi i sin verksamhet. Därför anses företagets implementering av hållbar-
hetsstrategin kunna utgöra ett gott exempel samt ge kunskap om vilken påver-
kan FN:s Global Compact och mål för hållbar utveckling har på hållbarhetsar-
betet. 
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4. Resultat 

Nedan följer presentationen först av forskningsobjektet och sedan resultatet av intervjuer 
och litteratursökningen. Data från intervjuer och dokument har vävts samman i en lö-
pande text med anledning av att få en sammanhängande beskrivning av företagets håll-
barhetsarbete utifrån fyra huvudrubriker. Rubriceringen grundar sig i intervjufrågorna 
för att få en struktur som följer från definition av hållbarhet och val av strategi, till akti-
viteter för implementering av strategin samt vilka styrkor och svårigheter dessa har, för 
att sedan avslutningsvis redogöra för tillvägagångssätt för uppföljning och utvärdering 
av dessa aktiviteter. 

4.1. Presentation av forskningsobjektet 

BillerudKorsnäs är en sammanslagning av företagen Billerud och Korsnäs. 
Billerud grundades 1883 i Säffle för tillverkning av pappersmassa och Korsnäs 
grundades som ett sågverk utanför Falun år 1855. Sedan innehåller bolagens 
historia både förflyttningar, uppköp och försäljningar fram till senast år 2012 
då BillerudKorsnäs bildades genom en fusion. Numera är det en koncern med 
sju produktionsanläggningar, varav fem i Sverige och huvudkontoret är beläget 
i Solna (BillerudKorsnäs u.å.a). BillerudKorsnäs beskriver sig som en ledande 
global leverantör av förnyelsebara material och smarta förpackningslösningar 
(BillerudKorsnäs u.å.b). Hos produktionsanläggningen Gruvön utanför Grums 
sker nu även den största satsningen i bolagets historia. Det handlar om en in-
vestering på totalt 5,7 miljarder för att möta den ökande efterfrågan på håll-
bara förpackningslösningar för mat och dryck runt om i världen. Investeringen 
gäller en ny kartongmaskin, som kommer att bli världens största i sitt slag, för 
produktion av vätskekartong, förpackningskartong, food service board och 
liner och produktionen beräknas starta under första kvartalet 2019 (Bille-
rudKorsnäs 2016). 

4.2. Hållbarhetsstrategi 

Enligt BillerudKorsnäs Års- och hållbarhetsredovisning (2016) är bolagets 
styrelse ytterst ansvarig för hållbarhetsarbetet och VD och ledningsgrupp har 
sedan ansvaret för att det integreras i verksamheten. Det finns en avdelning 
som heter Sustainability & Public Affairs som arbetar med det övergripande 
hållbarhetsarbetet, vilket innebär implementering av gemensamma mål, initiera 
aktiviteter och uppföljning av arbetet och dess uppsatta mål. 

Respondent 1 berättar att BillerudKorsnäs har sökt en definition för hållbarhet 
i flera omgångar och provade ett tag en helt egen definition, men har landat i 
att hålla sig till etablerade definitioner och håller sig då till “Brundtlands-
definitionen”  som visar förståelsen av att det är en resa över tid, i sitt age-
rande i dag måste tanken på framtiden och hur den ska klaras av alltid finnas 
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med. Av BillerudKorsnäs missionsbeskrivning: “Vi utmanar konventionella för-
packningar för en hållbar framtid” framgår att det är just en resa företaget befinner 
sig på. Dock är inte att definiera begreppet hållbarhet det viktigaste för företa-
get utan snarare att beskriva och fokusera på vad hållbar utveckling innebär 
(Respondent 1). Respondent 1 förklarar att företagets mission beskrivs på 
översta nivån av hela företagets strategi och för att ta sig an missionen att ut-
mana konventionella förpackningar har ett antal saker valts ut att göra, dels 
lönsamhet i enlighet med ägarnas förväntningar, men för att bygga upp arbetet 
finns fyra olika fundament där hållbarhet är ett utav dem tillsammans med 
position, innovation och effektivitet, figur 1 nedan. Att just hållbarhet är en 
utav de bärande delarna i strategin är en generellt oerhört viktigt styrning från 
ledningen (Respondent 1). 
 

 
Figur 4: Strategisk plattform (BillerudKorsnäs 2016) 

I figur 4 förtydligas att en hållbar verksamhet är en väsentlig del av kärnverk-
samheten och strategin och här innefattas tidigare nämnda fokusområden och 
dess mer konkreta åtaganden som är viktiga verktyg för den fortlöpande ut-
vecklingen av hållbarhetsarbetet (BillerudKorsnäs 2016).                     

Enligt Respondent 1 är det helt grundläggande att ledningen har en tydlig 
mission för företaget då den blir en tydlig riktlinje som alla måste agera efter 
utifrån sina möjligheter. För att implementera hållbarhet måste ledningen 
kräva handling som går att koppla till de uppställda målen, genomföra en upp-
följning av handlingarna för att se att det önskade resultatet uppnåtts. 

En avgörande aspekt för att realisera hållbarhetsstrategin är medarbetarna som 
krävs för att åstadkomma lönsam tillväxt och uppnå syftet med missionen. 
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BillerudKorsnäs (2016) menar att engagerade medarbetare driver förändring 
och är avgörande för företagets konkurrenskraft på kort- och långsiktigt och 
en förutsättning för att omsätta strategin i det dagliga arbetet, vilket basen i 
figur 1 visar.  BillerudKorsnäs tolkar begreppet hållbarhet genom frågan om 
hur verksamhetens negativa påverkan kan minimeras och frågan om hur den 
positiva påverkan till en hållbar framtid kan maximeras (BillerudKorsnäs 
2016). För att svara på dessa frågor har de faktorer som är de strategiskt vik-
tigaste och relevanta för företaget och intressenternas beslutsfattande vägts 
samman och resulterat i tre fokusområden som tydliggörs i figur 2. 
 
 

 
Figur 5: BillerudKorsnäs hållbarhetsstrategi. (BillerudKorsnäs 2016) 
 

4.2.1.  Tre fokusområden 

De tre fokusområdena handlar dels om att vara ansvarstagande genom hela 
värdekedjan för att minimera negativ påverkan och dels om att skapa ökat 
kundvärde och att vara bidragande i övergången till ett hållbart och biobaserat 
samhälle för att maximera verksamhetens positiva påverkan. Dessa tre fokus-
områden delas i sin tur upp i sex konkreta åtaganden med mätbara mål på 
både kort och lång sikt. Åtagande 1 och 2 hör till fokusområdet ansvarsfull 
värdekedja och handlar om att främja ansvarstagande från uttaget av råvaror 
och produktion till återvinning, samt att erbjuda engagerade arbetsplatser där 
säkerhet, mångfald och mänskliga rättigheter är prioriterat Åtagande 3 och 4 
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som hör till fokusområdet ökat kundvärde vill förstärka kundernas affärer ge-
nom BillerudKorsnäs kunskap om hållbara förpackningslösningar och få 
marknaden för förnybara förpackningsmaterial att växa genom innovation. 
Åtagande 5 och 6 som hör till fokusområdet hållbart och biobaserat samhälle 
gäller de konkreta åtagandena att verka mot klimatförändringar i hela värde-
kedjan och att skapa värde för samhället genom samverkan lokalt och globalt 
(BillerudKorsnäs 2016).      

4.2.2 .  Hållbarhet  i  enl ighet  med FN:s Global  Compact  och Agenda 
2030   

BillerudKorsnäs strävar även mot ett hållbarhetsarbete som är i enlighet med 
FN:s Global Compact och Agenda 2030. Det har gjorts genom att identifiera 
de mål för hållbar utveckling där BillerudKorsnäs har möjlighet att göra skill-
nad och sedan har dessa kopplats till de sex konkreta åtaganden som hittas i 
BillerudKorsnäs hållbarhetsstrategi (Respondent 1). Respondenterna berättar 
även att BillerudKorsnäs uppförandekod som gäller för alla som arbetar inom 
företaget är baserat på Global Compacts principer, vilket bidrar till att hållbar-
hetsstrategin blir en grund i allt arbete företaget utför. Uppförandekoden kan 
beskrivas som sammanställning av värderingar, förhållningssätt och riktlinjer 
för alla BillerudKorsnäs anställda och omfattar områden som arbetsmiljö, 
medmänsklighet, ansvar och hänsyn i relation till kunder, medarbetare och 
även till samhället och hållbar utveckling lokalt och globalt. Uppförandekoden 
handlar även om lyhördhet och ansvar för produkterna, god affärsetik och 
ansvar gentemot ägare genom långsiktig och hållbar värdeökning (Bille-
rudKorsnäs u.å.c) Uppförandekoden och Global Compact är också något som 
alla BillerudKorsnäs leverantörer måste respektera och ligger som grund till 
godkännandet av leverantörer (Respondent 2). 

Av Global Compacts tio principer lägger BillerudKorsnäs störst vikt vid prin-
cip fyra som handlar om eliminering av alla former tvångsarbete då växande 
internationalisering ökar riskerna för exponering för frågor relaterade till 
tvångsarbete. Enligt företagets uppförandekod är tvångsarbete otillåtet och 
policyer finns för bland annat mångfald, icke-diskriminering, antikorruption, 
whistleblowing, inköp och standarder för affärspartner (BillerudKorsnäs u.å.c). 
BillerudKorsnäs har även publicerat ett ställningstagande i enlighet med Mo-
dern Slavery Act 2015 som beskriver åtgärder BillerudKorsnäs tagit under 
2016 för att förhindra alla former av tvångsarbete och människohandel i sin 
verksamhet och leverantörskedjor (BillerudKorsnäs u.å.d). BillerudKorsnäs 
har valt att arbeta med FN:s mål för hållbar utveckling då de anser att det är 
ett bra initiativ från FN som ger näringslivet en möjlighet att se och påverka 
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sin roll i det globala hållbarhetsarbetet (Respondent 1). Av FN:s mål för håll-
bar utveckling har BillerudKorsnäs valt att arbeta med fem stycken (Bille-
rudKorsnäs 2016):   

 
Figur 6: Agenda 2030 och BillerudKorsnäs utvalda mål (BillerudKorsnäs 2016). 
 

4.2.3.  Kommunikation av hål lbarhetss trateg in 

För kommunikationen av hållbarhetsstrategin berättar respondenterna att trad-
itionella kanaler som intranät, utbildningar och möten, uppföljning av hållbar-
hetsmål som kommuniceras och artiklar används. Det ligger mycket arbete 
bakom kommunikationen och genom medarbetarundersökningar som visar att 
det är just företagets hållbarhetsarbete som anställda är mest stolta över i sitt 
arbete och att det är attraktivt med ett företag som vill åstadkomma någonting 
i den här vägen märks vid nyrekryteringar, samt att BillerudKorsnäs lyckats ta 
positionen som ett av de bolag i sin bransch som tydligast har ställt upp en 
sådan här målsättning och försöker arbeta efter den efter allra bästa förmåga, 
bevisar att företaget har lyckats med kommunikationen enligt Respondent 1. 

Det får inte vara en kommunikationsfråga huvudsakligen, utan det måste 
framgå att det är en trovärdig ansats därför att BillerudKorsnäs genuint tycker 
att det är viktiga frågor att arbeta med. Med en lyckad förklaring av vad inne-
hållet innebär slår det igenom på ett mycket bättre sätt än om motivet endast 
varit att kommunikationsmässigt täcka in olika målgrupper (Respondent 1). 
Förutom att det ska vara ett trovärdigt innehåll är det även viktigt att ledning-
en står bakom det som kommuniceras. Kommunikationen internt är också att 
ledningen tar upp de här frågorna på sin agenda och att det kommer ut beslut i 
den riktningen, att även styrelsen har sina genomgångar av hur hållbarhetsar-
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betet fungerar och att de uppmuntrar det. I och med att hållbarhet finns med i 
hela företagets strategi är det trovärdigt från ledningshåll och det anses väldigt 
viktigt (Respondent 1). 
 

4.2.4.  Risker och svår igheter  v id implementer ing av 
hål lbarhetss trateg in 

I BillerudKorsnäs Års- och hållbarhetsredovisning (2016) finns beskrivning av 
risker vid implementering av strategin. Sådana risker anses kunna vara ett inef-
fektivt genomförande av strategiska planer, felaktiga investeringsbeslut och 
misslyckande i att få medarbetarna med sig i den strategiska inriktningen. Det 
kan leda till gradvis minskande intäkter och lönsamhet samt belasta balansräk-
ningen. Felriktade investeringar kan dessutom resultera i omedelbara, stora 
och/eller långvariga förluster, minskat investeringsutrymme, skadat rykte och 
ökad kapitalkostnad. Riskerna hanteras genom en löpande utvecklingsprocess 
för företagets strategier där förbättringsområden definieras, prioriteras och 
analyseras. För att tydliggöra effekter, möjligheter och risker med olika vägval 
utvärderas alternativa scenarion finansiellt. Uppföljning av aktivitetsplaner för 
viktigare strategiska initiativ görs kontinuerligt för att säkra genomförande i 
enlighet med beslutad målsättning. 

4.3. Aktiviteter för att skapa en mer hållbar verksamhet 

Arbetet med att minska den negativa påverkan på miljön är något som pågått 
länge i skogsindustrin, som fortfarande pågår och som alltid kommer att pågå 
(Respondent 1). Arbetet med att minska miljöpåverkan sker i alla delar av vär-
dekedjan, allt från uttag av råvaror och transporter och egna produktionen och 
leverans till kunder och hanteringen av materialet i slutänden. Respondent 1 
menar att allt det här kan företaget i någon mån påverka och försöker att göra 
det på ett ansvarsfullt sätt. Respondent 3:s uppfattning är att i branschen som 
helhet upplevs en förändring mot en vilja att arbeta med frågor som exempel-
vis minskade utsläpp och effektivare produktion, men motiven är inte enbart 
en mer hållbar produktion utan även ekonomiska incitament, exempelvis kan 
en minskning av energiförbrukning innebära en stor kostnadsbesparing över 
tid. När klimatfrågan i sig har växt har det även skapat nya möjligheter för 
branschen både vad gäller produkter och produktionssätt (Respondent 3). 
 

4.3.1.  Aktivi t e t er  kopplade t i l l  mi l jöarbete  

För BillerudKorsnäs produktionsanläggningar är miljöarbetet viktigt och fler-
talet produktionsenheter har egna certifikat för kvalitet, miljö, vedråvarans 
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spårbarhet, energi, livsmedelssäkerhet och arbetsmiljö. Samtliga enheter har 
certifiering mot ISO 14001 (BillerudKorsnäs 2016) vilket är ett miljölednings-
system som fungerar som ett frivilligt verktyg för att underlätta arbetet ger en 
arbetsmodell för ständiga förbättringar (Swedish Standards Institute u.å.) 

För att få bedriva vissa typer av miljöfarlig verksamhet krävs det tillstånd från 
Länsstyrelsen eller Mark och Miljödomstolen, vilka verksamheter som behöver 
tillstånd och från vilken myndighet tillståndet ska sökas regleras i Miljöpröv-
ningsförordning (2013:251). Respondent 4 arbetar med dessa tillståndspröv-
ningar och att redovisa för Länsstyrelsen att villkoren i tillstånden följs. Till-
ståndsprövningsystemet är utformat så att myndigheterna ständigt kräver mil-
jörelaterade förbättringar från industrin. Systemet har ingen reglering av hur 
höga krav som får ställas vilket leder till att myndigheterna har möjligheten att 
fortlöpande ställa nya krav. Det finns dock ett rimlighetskriterie som ska vara 
uppfyllt vid formuleringen av ett villkor och i praktiken sker det även en dialog 
mellan företag och berörda myndigheter för att de villkor som ställs upp ska 
vara rimligt formulerade. (Respondent 4) 

Överlag har tillståndsprövningsystemet fungerat bra, det har blivit renare och 
renare sedan den första miljöskyddslagen infördes (Respondent 4). Det 
svenska tillståndsprövningssystemet tar även hänsyn till var utsläppen sker, 
vilka tekniska lösningar som existerar och vilka ekonomiska förutsättningar 
som finns när villkoren för tillstånd ska formuleras, vilket enligt Respondent 4 
bidrar till att det svenska systemet är väl fungerande. Enligt Respondent 4 är 
det tvingande lagstiftning och tillståndsprövningar är det som ger störst effekt 
i miljöarbetet och inte kundkrav och frivilliga system som ISO 14000 och 
FN:s Global Compact. 
 

4.3.2.  Aktivi t e t er  kopplade t i l l  ekonomisk stabi l i t e t  

Vad gäller hållbarhetsstrategins strävan att öka den positiva påverkan menar 
Respondent 1 att det även handlar om ekonomiska aspekter och att alla som 
företaget har affärer med är väldigt glada över att arbeta med en stabil affärs-
partner, det påverkar många människors inkomster och levnadssätt. Att förse 
marknaden med förnybara förpackningslösningar genom innovation och ut-
veckling av produkter som påverkar människors vardag och på  det sättet öka 
kundvärde hela tiden (Respondent 1) och när mindre hållbara alternativ på 
marknaden byts ut mot BillerudKorsnäs material och förpackningar bidrar 
försäljningen till att maximera företagets positiva påverkan, samt att det även 
bidrar till varumärkesägares hållbarhetsmål (BillerudKorsnäs 2016). Att visa att 
både produkt och förpackning är hållbart framställt är ett sätt för varumärkes-
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ägare att attrahera medvetna konsumenter och det utgör en konkurrensfördel 
jämfört med de företag som baserar sina material och lösningar på fossil plast, 
aluminium och glas. Här ser BillerudKorsnäs en möjlighet att hjälpa och bidra 
i övergången till ett mer hållbart och biobaserat samhälle (BillerudKorsnäs 
2016). Erbjudandet av den här typen av förnybara pappersbaserade förpack-
ningar till den globala marknaden kan kopplas till hållbarhetsmål 12, som 
handlar om säkerställandet av hållbara konsumtions- och produktionsmönster, 
eftersom ett möjliggörande av mer hållbara val för kunder och konsumenter 
bidrar till minskat mat- och materialsvinn och ökar nivån av återvinning (Bille-
rudKorsnäs u.å.e). För att kunder ska kunna utvärdera produkterna ur ett mil-
jömässigt perspektiv använder BillerudKorsnäs livscykelanalyser som jämför 
förpackningslösningar med motsvarande av andra material. Den senaste 
livscykelanalysen jämför bärkassar av BillerudKorsnäs nyfiber, återvunnet 
papper, återvunnen plast och bioplast och visar att en bärkasse av nyfiber är 
det bästa alternativet ur ett hållbart perspektiv (BillerudKorsnäs u.å.f).  Även 
miljövarudeklarationer används för att möjliggöra jämförelse av olika produk-
ter utifrån miljöpåverkan under hela livscykeln och räknar fram förpackning-
arnas miljöbelastning såsom bland annat utsläpp som påverkar klimat, försur-
ning, ozonskiktet och övergödning, även resursförbrukningen uppges (Bille-
rudKorsnäs u.å.f). 
 

4.3.3 .  Aktivi t e t er  kopplade t i l l  personal  och soc ia la aspekter  

Den sociala aspekten av hållbar utveckling och arbete som kan kopplas till 
hållbarhetsmål 8 är något som Respondent 5 arbetar med i sin roll som HR 
Manager på Gruvön.  Respondent 5 berättar att personalavdelningen arbetar 
med att skapa ett hållbart arbetsliv och arbetsmiljö för alla anställda på 
Gruvön. Arbete är främst förebyggande men de blir även involverade vid 
olyckor eller andra problem relaterade till arbetsmiljön. Respondent 5:s avdel-
ning arbetar också med att öka mångfald bland de anställda på Gruvön och att 
det ska vara en inkluderande stämning där ingen typ av trakasserier får före-
komma. Arbetsmiljöfrågorna handlar även om hur BillerudKorsnäs ska arbeta 
för att skapa fysiskt säkra arbetsplatser vilket görs genom säkerhetsutbildning-
ar för alla anställda och att det finns ett system där alla anställda kan rapportera 
in skador, tillbud och även säkerhetsobservationer. Dessa rapporter skickas ut 
till berörda chefer som gör ett uppföljning och beslutar om åtgärder när det 
behövs. Arbetsmiljöfrågorna handlar också om diversifieringen i arbetsgrup-
perna och hur en ökning av denna ska uppnås vid rekrytering (Respondent 
5).     
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4.4. Styrkor och svårigheter i hållbarhetsarbetet 

Styrkan i BillerudKorsnäs är framförallt arbetet med förnybart material enligt 
alla respondenter. Respondent 1 förklarar att vid tanken av ett framtidsper-
spektiv där resurstillgångar generellt kanske blir svårare och svårare att klara, är 
BillerudKorsnäs övertygelse att verksamhet i så hög grad som möjligt måste 
försöka baseras på förnybara material och undvika de ändliga materialen. Ved-
baserade, förnybara råvaror har väldigt bra miljöprestanda jämfört med kon-
kurrerande material, som glas och plast och metall och däri ligger styrkan i att 
vara relevant för framtiden. Att använda nedbrytbara material är en viktig del 
av arbetet med att förebygga plastförorening och bidrar därmed till hållbar-
hetsmål 14 eftersom en av utmaningarna som världen står inför idag är just 
nedskräpning av plast i haven (BillerudKorsnäs u.å.e). 

Satsningen på innovation är också sedd som en styrka (Respondent 1). Re-
spondent 3 menar att en av drivkrafterna är tron på att det finns värde i att 
tillverka hållbara produkter och att det därmed blir värt att utveckla den typen 
av produkter. Innovationssatsningen krävs för att lyckas hålla en bra position i 
branschen, utvecklingen måste ske snabbare än konkurrenternas och i Bille-
rudKorsnäs fall handlar det om att skapa produkter som passar in i framtidens 
behov. I innovationsarbetet hanteras stora globala utmaningar som bland an-
nat befolkningstillväxt, urbanisering och digitalisering (Respondent 1). Bille-
rudKorsnäs Års- och hållbarhetsredovisning (2016) berättar om dotterbolaget 
NINE, en innovations- och designbyrå som vann både guld och brons vid 
årets Pentawards, en global tävling i förpackningsdesign. Guld för för ett för-
packningskoncept (reseförpackningar för ekologiska skönhetsprodukter) som 
introducerar ett förnybart material som alternativ inom ett produktområde 
som i annars domineras av fossila material och brons för BillerudKorsnäs nya 
koncept för en pappersflaska för kolsyrad dryck, vilket är ett pågående inno-
vationsprojekt med potential att utmana plastflaskor, glasflaskor och alumini-
umburkar. BillerudKorsnäs ser dessa utmärkelser som bevis på att det strate-
giska arbetet för att nå missionen ger bra resultat. Ett annat exempel på en 
produkt utvecklad av BillerudKorsnäs är FibreForm som är ett förpacknings-
material baserat på papper men som har samma egenskaper som plast. 
FibreForm används till exempel som förpackningsmaterial till Paolo Robertos 
pasta och pastasåser vilka lanserades i Sverige för några år sedan (Bille-
rudKorsnäs u.å.g). 

Ytterligare en styrka är användandet av förnybart bränsle som idag uppgår till 
97,5% och där målet är att helt fasa ut alla fossila bränslen (Respondent 1). 
Produktionsanläggningarna förbättras hela tiden för att minimera energian-
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vändningen och den negativa miljöpåverkan och målet om en fossilfri pro-
duktion kopplas till hållbarhetsmål 12 och 13 (BillerudKorsnäs u.å.e). Respon-
dent 2 belyser även styrkan i BillerudKorsnäs arbete med leverantörsutvärde-
ringar och förbättringsmöten, som utöver att ge pålitliga samarbetspartners 
enligt BillerudKorsnäs egen kravspecifikation som innefattar hållbarhetsa-
spekter, även ger leverantören en möjlighet att få en utomståendes perspektiv 
på verksamheten utan kostnad. 

BillerudKorsnäs (u.å.h) har inte egna skogstillgångar utan all råvara köps in 
från andra företag. Därför har riktlinjer införts för att säkerställa att virkesin-
köp inte kommer från avverkningar som är illegala, från skogar som ska beva-
ras eller där det finns allvarliga sociala konflikter. Säkerställandet av att vedrå-
vara BillerudKorsnäs använder kommer från ansvarsfullt brukade skogar och 
att ekosystemen i skogen skyddas bidrar till hållbarhetsmål 15 som bland annat 
handlar om att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbase-
rade ekosystem, hållbart bruka skogar och hejda förlusten av biologisk mång-
fald (BillerudKorsnäs u.å.e). 

Med avseende på svårigheter i BillerudKorsnäs hållbarhetsarbete ligger dessa i 
att kunna kontrollera allting i leverantörskedjan som idag består av cirka 
10.000 leverantörer enligt Respondent 1. Att säkerställa att alla leverantörer 
respekterar de krav BillerudKorsnäs ställt upp är en utmaning. Det underlättas 
något genom att över 99% av alla leverantörer är positionerade i Europa där 
det råder en likartad lagstiftning och en god kännedom om de normer som 
föreligger här (Responden 1). Respondent 1 berättar även att BillerudKorsnäs 
har en ambition om att tydligare etablera sig i Asien där det kan finnas svårig-
heter med koppling till arbetsförhållanden och däri ligger en annan utmaning 
med att upprätta den typ av leverantörsutvärderingar och kontrollsystem som 
gör att allting fungerar enligt de koder som gäller för just BillerudKorsnäs. 
Respondent 1 menar att det är ett område som kräver mycket extra uppmärk-
samhet. BillerudKorsnäs arbetar med leverantörsutvärdering på lite olika sätt 
där materiel, logistik och tjänster använder samma modell. Skogsinköpen skil-
jer sig åt i karaktär och arbetssätt (Respondent 2). Oberoende av modell finns 
alltid en risk att arbetet blir bundet till specifika personer som intresserar sig 
särskilt för hållbarhet och om de försvinner från företaget är risken att fokus 
på denna aspekt minskar. 
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4.5. Uppföljning och utvärdering  

Eftersom hållbarhet är en del av företagets totala strategi är det också en själv-
klar uppföljningspunkt för ledningen enligt Respondent 1 och för att kunna 
utvärdera och följa upp måste det finnas mål på alla nivåer. En komponent i 
uppföljningen är genom verksamhetsplaneringen där varje enhet redogör för 
hur deras årsplan ser ut och vilka som är de viktiga områdena för dem och 
deras målsättningar och eftersom det är ledningen som utvärderar verksam-
hetsplanerna från varje enhet är det också de som säkerställer att det finns 
hållbarhetsrelaterade mål i dessa planer (Respondent 1).  

Utvärderingar av hållbarhetsarbetet under de senaste fem åren har visat att 
tillväxten hos BillerudKorsnäs har ökat samtidigt som den miljöpåverkan som 
mäts har minskat, resultatet av dessa mätningar kommer sannolikt att offent-
liggöras under 2018 då det är först nu efter drygt fem års mätningar som det 
på ett bra sätt går att se trender i mätningarna (Respondent 1). På övergripande 
nivå finns hållbarhetsmål enligt de tre fokusområdena, ökat kundvärde, håll-
bart och biobaserat samhälle samt ansvarsfull värdekedja. Respondent 1 för-
klarar att innan ordentliga måltal med inriktning på olika år har kunnat faststäl-
las har ett omfattande inre arbete avklarats, många avdelningar och enheter blir 
inblandade i sådant här arbete.  

4.5.1.  Leverantörsutvärder ing 

För BillerudKorsnäs är leverantörskedjan ett prioriterat område där målsätt-
ningen är att andelen av inköpsvärdet med leverantörsutvärdering ska vara 
75% per treårscykel (Respondent 1). Respondent 2 kan koppla sitt arbete till 
hållbarhetsmål 8 och förklarar att för att minska risken att anlita olämpliga 
leverantörer har ett gemensamt arbetssätt för hela företaget utvecklats, vilket 
handlar om att klassificera leverantörer utifrån några faktorer, exempelvis hur 
stor påverkan leverantörens produkter har på BillerudKorsnäs verksamhet, 
förekomst i media, i domar, huruvida gällande lagar följs, om företaget har en 
policy, visselblåsarfunktion och motarbetar diskriminering (Respondent 2). 
BillerudKorsnäs tycker inte möjligheten finns att utvärdera alla leverantörer 
varje år, det är för omfattande och skulle inte heller ge stor extra positiv effekt 
Det viktiga anses vara att revisioner utförs och eventuella åtgärdsplaner ställs 
upp för de leverantörer som kan ha väsentlig påverkan på BillerudKorsnäs 
verksamhet (Respondent 1). Enligt Respondent 2 är bakomliggande faktorer 
till utvärderingen av leverantörer dels möjligheten att kunna friskriva sig ifall 
någon “skandal” skulle framkomma, dels möjligheten att i förtid kunna bryta 
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ett avtal om leverantören bryter mot det som intygats i BillerudKorsnäs krav-
specifikation. 

Exempel på andra mål som följs upp och utvärderas handlar om att öka area-
len certifierat skogsbruk, öka kundvärde och innovationsgraden för produkter, 
energieffektivitet, fossilfri produktion och fossilfria transporter och mål inom 
jämställdhet på arbetsplatsen vilka innebär utmaningar som missuppfattningar 
och sedvanor i en traditionellt mansdominerad industri. Gällande produkterna 
finns exempelvis indirekta mätetal om hur många nya produkter som når 
marknaden, samt tekniska mål angående vad produkterna ska kunna uppnå 
(Respondent 3).  

Respondent 5 berättar om de olika nyckeltal som personalavdelningen arbetar 
mot, exempel på ett sådant nyckeltal är könsfördelningen bland alla anställda. 
Målet 2017 är att 21,5% av alla anställda inom företaget ska vara kvinnor och 
att 26,5% av alla chefer ska vara kvinnor. För att nå det målet arbetar 
perosnalavdelningen med att öka medvetenheten bland rekryterare varför de 
gör vissa val vid en rekryteringen istället för att dessa val görs undermedvetet. 
Målen följs upp kvartalsvis i företaget och kommuniceras på intranätet och 
årsvis i hållbarhetsredovisning och externt på olika sätt. 

 

4.5.2.  Granskning av Års-  och hål lbarhetsredovisning 
av externa parter  

För 2016 redovisas finansiell och icke-finansiell information i en gemensam 
rapport, kallad Års- och hållbarhetsredovisning. Det är den fjärde hållbarhets-
redovisningen för BillerudKorsnäs i sin helhet efter bildandet i november 2012 
och den är externt granskad av revisor från KPMG. Redovisningens primära 
målgrupp är investerare, men övriga intressenter ska kunna få de mest väsent-
liga frågorna belysta i redovisningen (BillerudKorsnäs 2016). Det har mycket 
högre trovärdighet om det som kommuniceras verifieras externt, enligt Re-
spondent 1, som menar att de gärna vill bli granskade och uppmuntrar stora 
internationella organisationer att göra det. Det tar väldigt mycket tid att svara 
på en sådan webbaserad enkät, för exempelvis Dow Jones Sustainability Index, 
som anses vara världens mest trovärdiga och kanske mest omfattande utvärde-
ringssystem. Många på företaget måste vara inblandade, enkäten innefattar allt 
som har med verksamheten att göra och allt som påstås måste verifieras.  Re-
spondent 1 menar att det är intressant för alla intressenter att se hur företaget 
utvärderas av den typen stora externa system. BillerudKorsnäs utvärderas ge-
nom många olika organisationer, men också genom kundenkäter och försöker 
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i sina väsentlighetsanalyser inom hållbarhetsrapportering även att vända sig till 
andra intressenter för att höra deras åsikter om verksamheten och inriktning-
en. 
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5. Analys 

I detta kapitel kopplas studiens empiri ihop med den teoretiska referensramen. Analysen 
görs i utgångspunkt med modellen för implementering av hållbarhet av Epstein och Bu-
hovacs (2014) med kompletterande forskning inom området med intention att uppfylla 
studiens syfte. Rubriceringen i kapitlet är likadant strukturerad som i teorikapitlets be-
skrivning av modellen för att tydliggöra sammankopplingen mellan analys och teori; de 
tre rubrikerna hämtade från Corporate Sustainability Model, se figur 1. 

För att analysera och bidra med kunskap genom exempel från ett verkligt fall 
om hur implementering av en hållbarhetsstrategi i ett företag används Corpo-
rate Sustainability Model med principerna som enligt Epstein och Rejc Bu-
hovacs (2014) hjälper ledningen i processen att utforma och förbättra hållbar-
hetsstrategier. Epstein och Rejc Buhovacs (2014) menar att när ledningen för-
står drivkrafterna för hållbarhetsarbete blir det lättare att implementera håll-
barhetsarbetet i verksamheten vilket görs genom att studera de kortsiktiga ef-
fekterna i modellen. Identifieringen av dessa effekter resulterar i en bättre för-
ståelse av processers eller produkternas konsekvenser som i sin tur ger en mer 
effektiv hantering av prestationen med avseende på hållbar utveckling. 

5.1. Processer - ledarskap och hållbarhetsstrategi 

Enligt Epstein och Rejc Buhovac (2014) börjar implementeringsprocessen av 
hållbarhetsstrategier med ledarskap och ledningens ansvar att formulera en 
hållbarhetsstrategi och skapa ett företagsklimat som främjar hållbarhet i före-
tagets alla olika delar. Även Engert och Baumgartner (2016) betonar vikten av 
att hållbarhet integreras i befintlig kärnstrategi och att hållbarhet tydligt priori-
teras för att implementeringen av hållbarhetsstrategin lyckas. I BillerudKorsnäs 
fall är det tydligt integrerat eftersom en av grundpelarna i företagets strategi är 
just hållbarhet. Företaget har även gjort ett ställningstagande genom att under-
teckna FN:s Global Compact och använder dessa principer som grund företa-
gets uppförandekod som alla anställda och leverantörer måste ta hänsyn till 
(Respondent 1; Respondent 2). Anledningen är enligt Respondent 1 att Bille-
rudKorsnäs anser att det är ett bra initiativ från FN som betonar näringslivets 
del i arbetet med hållbar utveckling. Enligt empirin är det tydligt att ledningen i 
BillerudKorsnäs står bakom hållbarhetsstrategin. Ledningsgruppen har det 
yttersta ansvaret för hållbarhetsarbetet, enligt Respondent 1 är det helt grund-
läggande att ledningen har en tydlig mission för företaget då den blir en tydlig 
riktlinje som alla måste agera efter utifrån sina möjligheter. Det går i linje med 
den första av Epstein och Rejc Buhovacs (2014) sex stycken identifierade 
principer som hjälper ledningen utforma och förbättra hållbarhetsstrategier, 
vilken innebär att sätta upp en ram för vad företaget vill uppnå med sitt håll-
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barhetsarbete. Ramen som alltså i det här fallet handlar om missionen “att ut-
mana konventionella förpackningar inför en hållbar framtid”. 

Den andra principen om att från ledningshåll visa engagemang i hållbarhetsar-
betet och kommunicera det till intressenter (Epstein & Rejc Buhovacs 2014) är 
något som BillerudKorsnäs arbetar mycket med, främst genom traditionella 
kanaler såsom intranät, hållbarhetsredovisning, utbildningar, mål uppföljningar 
och artiklar, men det anses viktigt att hållbarhetsarbetet inte får bli en kom-
munikationsfråga i huvudsak utan innehållet är det centrala (Respondent 1). 
Kommunikationen internt består också av att ledningen tar upp frågor avse-
ende hållbarhetsarbetet på sin agenda och att de påverkar vid beslutsfattande 
samt att styrelsen har genomgångar av hur hållbarhetsarbetet fungerar och 
uppmuntrar det (Respondent 1). Vilket är något som anses viktigt enligt Ep-
steins och Rejc Buhovacs (2014) vid en väl fungerande implementering av ett 
företags hållbarhetsstrategi. 

Epsteins och Rejc Buhovacs (2014) princip om vikten av att hållbarhetsarbetet 
bör ligga i linje med företagets övriga strategier och visioner, blir i det här fallet 
tydligt med BillerudKorsnäs övergripande mission som beskriver syftet med 
verksamheten, där hållbarhet är en betydande del i arbetet för att överhuvud-
taget kunna uppnå missionen (BillerudKorsnäs 2016). För att uppnå missionen 
har hållbarhetsarbetet för företaget delats in i tre fokusområden; hur kund-
värde skapas, hur bidragandet till ett hållbart och biobaserat samhälle görs, 
samt hur ansvar tas genom hela värdekedjan. Till fokusområdena har sedan ett 
antal konkreta åtaganden satts upp för hur företaget styr, hanterar och följer 
de väsentligaste aspekterna avseende hållbarhetsstrategin (BillerudKorsnäs 
2016).   

Den fjärde principen är mångfald, denna princip påtalar vikten av att de an-
ställda i ledande positioner är individer med varierande ålder, utbildning och 
erfarenheter (Epstein & Recj Buhovac 2014). BillerudKorsnäs arbetar med att 
öka mångfalden och att jämna ut könsfördelningen mellan alla anställda. Det 
görs genom att uppmärksamma rekryterare och chefer på undermedvetna för-
domar vid rekrytering som leder till att rekryteraren väljer vissa kandidater. 
Samtidigt har personalavdelningen ett antal mål att arbeta emot som ska bidra 
till att kandidater i varierande ålder och bakgrund kallas till anställningsinter-
vjuer. Ett av målen inför rekryteringen av sommarvikarier 2018 är att 50% av 
alla sommarvikarier som anställs ska vara kvinnor (Respondent 5). Arbetet 
med att öka mångfald bland de anställda och de ambitiösa mål som ställts upp 
är en tydlig indikation på att BillerudKorsnäs anser att det här är en viktig 
fråga. Dock är arbetet med att skapa mångfald på ledningsnivå inte på samma 
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nivå som i resten av företaget. På chefsnivå handlar arbetet i första hand om 
att jämna ut könsfördelningen, målet 2017 var att 26,5% av alla chefer inom 
företaget ska vara kvinnor. Även i ledningsgruppen är det tydligt att en jäm-
nare könsfördelning är målet men att arbetet med en ökad mångfald här ligger 
långt efter övriga företagets.   

Att uppföljning är viktigt och bör göras löpande för hållbarhetsarbetets ut-
veckling och förbättring är Epstein och Rejc Buhovacs (2014) femte princip. 
Utöver att följa upp de konkreta åtagandena i fokusområdena säkerställer även 
ledningen att det finns mål relaterade till hållbarhetsstrategin i verksamhetspla-
nerna där organisationens olika enheter redogör för sina viktigaste områden 
och målsättningar i årsplaner. Respondent 1 anser att det är viktigt att mål 
finns på alla nivåer och att de följs upp och kommuniceras på intranätet, i 
hållbarhetsredovisning och externt på olika sätt.  För upprätthållandet av för-
troendet hos företagets investerare är styrelsens kommunikation av företagets 
hållbarhetsarbete värdefull enligt Epstein & Recj Buhovacs (2014) sjätte och 
sista princip om ansvar. BillerudKorsnäs menar själva att hållbarhetsredovis-
ningens primära målgrupp är just investerare, men att övriga intressenter ska 
kunna få de mest väsentliga frågorna belysta i redovisningen (BillerudKorsnäs 
2016). BillerudKorsnäs Års- och hållbarhetsredovisning stämmer väl överens 
med Borglund et al. (2017) beskrivning av hållbarhetsredovisning som utöver 
själva redovisningen även är ett viktigt kommunikationsdokument som profi-
lerar företaget och påvisar medvetenhet om verksamhetens påverkan i 
aspekterna ekonomi, miljö, samhälle och om hur hållbarhet knyts an till före-
tagsstrategier. En av de vanligaste svårigheterna vid implementering av håll-
barhetsstrategi är exempelvis brist på engagemang (Lozano 2013) vilket också 
är en aspekt som belyses av Respondent 2 som menar att risken finns att arbe-
tet blir bundet till personer som intresserar sig särskilt för hållbarhet och att 
fokus minskar om/när de försvinner från företaget. Engagerade medarbetare 
är en förutsättning för att omsätta strategin i det dagliga arbetet. 

Det kan vara hjälpsamt att identifiera eventuella hinder för implementering av 
hållbarhetsstrategin för att använda rätt strategier för att överkomma dem 
(Lozano 2013), vilket BillerudKorsnäs gör i sin Års- och hållbarhetsredovis-
ning (2016) där risker vid implementering av strategin beskrivs samt riskhante-
ringen som en löpande utvecklingsprocess där strategiernas förbättringsområ-
den definieras, prioriteras och analyseras. 
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5.2. Kortsiktiga effekter 

Epstein och Rejc Buhovacs (2014) har identifierat sex stycken åtgärder som 
kan vara till hjälp när de kortsiktiga effekterna av implementeringen av håll-
barhetsstrategi ska utvärderas. Den första åtgärden är organisatoriskt lärande 
behandlar hur väl arbetet med hållbarhet fungerat genom att ledningen stude-
rar arbetssätt och resultat. 

I BillerudKorsnäs fokusområden med tillhörande åtaganden har mätbara mål 
satts upp, vilket gör att de kan följas upp både på kort och lång sikt. Exempel 
på dessa mål är att arbetsplatsolyckor som leder till sjukfrånvaro ska vara max-
imalt 1,0 per 100 anställda eller att 2017 ska 21,5% av alla BillerudKorsnäs 
anställda ska vara kvinnor. Dessa typer av mål finns i alla avdelningar och ut-
värderas löpande för att ledningen och resten av företaget ska lära sig av sitt 
tidigare arbetssätt och om möjligt utveckla arbetssätt som är ännu bättre och 
leder till en högre måluppfyllnad. 

Epstein och Rejc Buhovacs (2014) nämner livscykelanalysen som ett hjälpme-
del för hållbarhetsarbetets förbättring vilket är en av flera standarder och ut-
värderingsinstrument  BillerudKorsnäs använder för att granska sina produk-
ter, dels för att ta fram underlag för fortsatt hållbarhetsarbete och dels för att 
kunder ska kunna utvärdera produkterna ur ett miljömässigt perspektiv. 
Livscykelanalyser jämför förpackningslösningar med motsvarande av andra 
material och beaktar hela produktlivscykeln, från materialproduktion till dess 
att färdig förpackning slängs eller återvinns. BillerudKorsnäs använder även 
miljövarudeklaration som möjliggör jämförelse av olika produkter utifrån mil-
jöpåverkan under hela livscykeln och räknar fram förpackningarnas miljöbe-
lastning såsom bland annat utsläpp som påverkar klimat, försurning, ozonskik-
tet och övergödning, även resursförbrukningen uppges (BillerudKorsnäs u.å.f). 

Just design av processer och produkter är ännu en åtgärd som Epstein och 
Rejc Buhovacs (2014) tar upp och är något som präglar hela BillerudKorsnäs 
verksamhet, till exempel genom livscykelanalyser.  Livscykelanalyser av pro-
dukterna visar att BillerudKorsnäs har stora fördelar av användningen av för-
nybart bränsle som uppgår till 97,5% och även själva materialet är en av styr-
korna med hållbarhetsarbetet överlag, eftersom förnybara råvaror har väldigt 
bra miljöprestanda jämfört med konkurrerande material.  Att omvärdera 
marknader och hitta nya vägar att för möta intressenters behov och önskemål 
är enligt Epstein och Rejc Buhovacs (2014) också sätt att förbättra hållbarhets-
arbetet. Innovation är för BillerudKorsnäs ett prioriterat område för att driva 
utvecklingen i sin bransch. Det är med nya produkter och lösningar som ut-
maningen kommer för andra inte lika hållbara förpackningsmaterial. En ambit-



   
 

49 

ion hos företaget är att hela tiden flytta gränsen för vad pappersbaserade pro-
dukter kan användas till och ett pågående innovationsprojekt är BillerudKors-
näs nya koncept för en pappersflaska för kolsyrad dryck. 

Ytterligare ett sätt att förbättra hållbarhetsarbetet och minimera sociala, mil-
jömässiga och ekonomiska konsekvenser är att utvärdera leverantörer för att 
minska de negativa effekterna av komponenterna i de produkter eller tjänster 
de tillhandahåller (Epstein och Rejc Buhovacs, 2014), vilket är något som även 
är ett viktig uppgift inom BillerudKorsnäs. De har uppställda mål att arbete 
efter som exempelvis att andelen av inköpsvärdet med leverantörsutvärdering 
ska vara 75 procent per treårscykel och att antal privata skogsägare certifierade 
genom BillerudKorsnäs ska vara 200 stycken. Genom en tydlig integrering av 
hållbarhet i hela värdekedjan kan företagen minska sin negativa påverkan på 
miljön och även kostnader (Epstein & Rejc Buhovacs 2014). Epstein och Rejc 
Buhovacs (2014) sista förslag och åtgärd för förbättrat hållbarhetsarbete hand-
lar om vikten av den interna rapporteringen, något som är viktigt för att led-
ningen ska kunna fatta genomtänkta beslut. Inom BillerudKorsnäs finns 
många olika mål och även på olika nivåer, något som anses vara nödvändigt 
för att kunna utvärdera hur saker och ting fungerar. Genom varje enhets årliga 
verksamhetsplanering framgår enhetens viktiga områden och deras målsätt-
ningar vilket är ett sätt för ledningen att utvärderar och säkerställa att det finns 
hållbarhetsrelaterade mål i verksamhetsplaneringen. 

Den andra delen i Epstein & Rejc Buhovacs (2014) modell som utvärderar de 
kortsiktiga effekterna av implementeringen betonar vikten av att ta hänsyn till 
intressenterna och deras reaktioner då påtryckningar från dessa driver hållbar-
hetsarbetet framåt. Genom att identifiera vilka de viktigaste intressentgrupper-
na är får företaget en komparativ fördel hos intressenterna, vilket är en stor 
strategisk fördel (Epstein & Rejc Buhovac 2014). Enligt Borglund et al. (2017) 
är intressenter som lätt glöms i en intressentanalys det omgivande samhället, 
den lokala miljön och även kommande generationer vilket inte är fallet med 
BillerudKorsnäs som tolkar begreppet hållbarhet genom att identifiera hur 
verksamheten kan minimera negativa påverkan och maximera den positiva 
påverkan, vilket har resulterat i ett fokusområde speciellt för hållbart och bio-
baserat samhälle med mål om att skapa värde för samhället genom lokal och 
global samverkan (BillerudKorsnäs 2016). BillerudKorsnäs (2016) har identifi-
erat sina viktigaste intressentgrupper som investerare, kunder, anställda, leve-
rantörer, affärspartners och samhälle och företaget anser att genom dialog med 
intressenterna och öppenhet för deras reaktioner ger värdefull information för 
att utveckla framtidens material och lösningar. BillerudKorsnäs (2016) menar 
att potential för ökad försäljning ligger i att analysera drivkrafterna som ligger 
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bakom bland andra slutkonsumenternas och varumärkesägarnas inköpsbeslut. 
Årligen undersöks vad intressenterna tycker genom att se över vilka aspekter 
och indikatorer som är av väsentlig betydelse för verksamheten och intressen-
ternas beslutsfattande. Genom intressenternas medvetenhet om hållbar ut-
veckling ökar möjligheterna för att ta platsen som det företag med det mer 
hållbara alternativet till konventionella förpackningar. 

Ett av de vanligaste sätten för företag att kommunicera sitt hållbarhetsarbete 
är genom hållbarhetsredovisning och att den är externt granskad ökar intres-
senternas förtroende för hållbarhetsarbetets kvalitet (Epstein & Rejc Buhovac 
2014) vilket också Respondent 1 nämner i samband med att BillerudKorsnäs 
gärna vill bli granskade eftersom den externa verifikationen ger en mycket 
högre trovärdighet. BillerudKorsnäs utvärderas hela tiden av många kunder 
och analytiker. Med avseende på externa parters granskningar och empirin kan 
slutsatsen dras att BillerudKorsnäs intressentreaktioner är väldigt positiva. Fö-
retaget har exempelvis inkluderats i ett av världens mest prestigefyllda hållbar-
hetsindex; Dow Jones Sustainability World Index för industrin Containers & 
Packaging och har fått flera andra topplaceringar och utmärkelser från flera 
olika utvärderingssystem. 
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6. Slutsats 

Studien syftar till att bidra med kunskap om implementeringen av hållbarhetsstrategi och 
vilket inflytande FN:s Global Compact och mål för hållbar utveckling har för formule-
ringen av hållbarhetsstrategin i ett svenskt företag inom skogsindustrin. Studien har re-
sulterat i att syftet har uppnåtts och de viktigaste slutsatserna som framkommit samt för-
slag till framtida forskning presenteras nedan. 

I uppsatsens inledning konstaterades att många företag är medvetna om de 
ökade kraven på att bli mer hållbara och önskar att bli det, men vet inte riktigt 
hur. Med anledning av brist på forskning om implementering av hållbarhet 
och även med anledning av att vissa företag är tvingade att redovisa sitt håll-
barhetsarbete fr o m verksamhetsår 2017 syftar uppsatsen att bidra med kun-
skap genom exempel av hur implementeringen kan se ut i ett företag inom 
skogsindustrin med en väl implementerad hållbarhetsstrategi. För att kunna 
visa hur framgångsrik implementering kan genomföras har analysen baserats 
på en analysmodell hämtad från Epstein och Rejc Buhovacs (2014) som inne-
håller verktyg för att lyfta fram de aktiviteter inom företaget som bidrar till 
hållbar utveckling. Den antagna utgångspunkten som varit att BillerudKorsnäs 
lyckats med implementeringen av hållbarhet i sin verksamhet anses bekräftad 
av studien och kan fungera som exempel och inspiration för företag som tidi-
gare misslyckats eller som för första gången ska påbörja implementering av en 
hållbarhetsstrategi. 

6.1. Implementering av hållbarhetsstrategi 

Att BillerudKorsnäs ledning har formulerat en mission och en hållbarhetsstra-
tegi som de tydligt stödjer är en betydande del av den lyckade implementering-
en av hållbarhetsstrategin. Det är även av vikt att ledningen ställer upp rele-
vanta mål på alla nivåer inom företaget som går att koppla till hållbarhet och 
att resultatet löpande utvärderas för att tydliggöra vilka styrkor och hinder som 
finns inom företaget med avseende på hållbarhetsarbetet för möjligheten att 
utveckla det. För BillerudKorsnäs har arbetet med att formulera och imple-
mentera en hållbarhetsstrategi även visat sig vara en lyckad affärsidé då den 
består av att vara drivande i övergången till ett mer hållbart och biobaserat 
samhälle och på så sätt skapa ett större kundvärde samtidigt som det bidrar till 
de globala hållbarhetsmålen. 

En av svårigheterna Billerudkorsnäs har identifierat som går att koppla till 
implementering av hållbarhetsstrategin är risken att arbetet blir tydligt kopplat 
till specifika personer och när de lämnar företaget finns en risk att det inte 
finns andra anställda som tar över det arbetet och därmed minskar företagets 
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fokus på hållbarhet. Men när ledningen så tydligt står bakom hållbarhetsstrate-
gin som i fallet med BillerudKorsnäs så är det mer sannolikt att hållbarhetsar-
betet kommer fortgå även om vissa nyckelpersoner väljer att lämna organisat-
ionen. Så att just ledningen är engagerad och att det finns mål uppsatta på alla 
nivåer i företaget är något som vi tror bör lyftas fram i frågan om hur man kan 
lyckas med implementeringen av hållbarhetsstrategi.  

6.1.1.  Vilka mål för  hål lbar utveckl ing har haf t  be ty -
de l se  för  hål lbarhetss trateg in? 

BillerudKorsnäs strävar mot ett hållbarhetsarbete som är i enlighet med FN:s 
Global Compact och Agenda 2030 och har analyserat hur företaget kan bidra 
till de globala hållbarhetsmålen genom att utvärdera alla FN:s mål för hållbar 
utveckling inklusive delmålen för att fastställa de mål som bäst matchar verk-
samhetens möjlighet att maximera sin påverkan. Dessa mål är 8, 12, 13, 14 och 
15 (figur 3) vilka kan kopplas till de sex konkreta åtaganden som finns i Bille-
rudKorsnäs hållbarhetsstrategi. Åtagandena länkas till tre fokusområden vilka 
handlar om ansvarsfull värdekedja, ökat kundvärde och hållbart och biobaserat 
samhälle. Eftersom målen för hållbar utveckling kopplas till dessa tre fokus-
områden med specifika åtaganden tydliggör dem och konkretiserar vilka aktivi-
teter som görs och varför inom respektive område för att implementera håll-
barhetsstrategin, och hur den bidrar till den globala utvecklingen. 

6.1.2.  På vi lket  sät t  har FN:s Global  Compact  och 
Agenda 2030 påverkat hål lbarhetss trateg in? 

En hållbarhetsstrategi innebär att identifiera de viktigaste frågorna som företa-
get kan ta ansvar för. Eftersom forskning visar att företag saknar kunskap om 
hur hållbarhet ska införlivas i verksamheten anses FN:s Global Compact prin-
ciper och Agenda 2030:s mål för hållbar utveckling vara en bra utgångspunkt 
för att identifiera viktiga frågor med anknytning till företagets verksamhet och 
därefter sätta upp mål att arbeta mot. 

FN:s Global Compact har haft ett tydligt inflytande på formuleringen av Bille-
rudKorsnäs hållbarhetsstrategi vilket kan ses genom företagets tolkning av 
begreppet hållbarhet och formuleringen av dess uppförandekod som i stora 
delar bygger på FN:s Global Compacts riktlinjer. Denna uppförandekod är 
inte bara något som anställda ska följa och som handlar om uppförande och 
arbetsmiljö utan handlar lika mycket om att ta ansvar för sina produkter, utöva 
god affärsetik och att ta ansvar gentemot aktieägarna genom att skapa förut-
sättningar för en långsiktig och hållbar värdeökning av företaget.  
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Den av FN:s Global Compacts 10 principer som BillerudKorsnäs lägger störst 
vikt vid är princip fyra som gäller tvångsarbete, något som BillerudKorsnäs 
tydligt tar ställning emot både inom sin egen organisation men också i leveran-
törskedjan. BillerudKorsnäs har valt att arbeta med FN:s mål för hållbar ut-
veckling då de anser att det är ett bra initiativ från FN som ger näringslivet en 
möjlighet att se och påverka sin roll i det globala hållbarhetsarbetet. Målen för 
hållbar utveckling är något som främst märks vid formuleringen av hållbar-
hetsstrategin och kommunikation till intressenterna, men verkar inte prägla 
arbetet på olika avdelningar i den dagliga verksamheten i lika stor utsträckning. 
Det som ger störst effekt i exempelvis miljöarbetet på produktionsanläggning-
en är tvingande lagstiftning och tillståndsprövningar från mark- och miljödom-
stolen och inte påtryckningar som kundkrav och frivilliga system som FN:s 
Global Compact. 

6.2. Förslag till framtida forskning 

Datainsamlingen till den här studien resulterade i en stor mängd information 
vilket leder fram till att intressant för vidare forskning hade varit att smalna av 
genom att välja ut exempelvis en avdelning inom ett företag, till exempel per-
sonalavdelning, för att studera mer på djupet. Hur arbetar just den avdelningen 
med hållbarhetsfrågor och jämföra mellan samma typ av avdelning i andra 
företag i samma bransch för att hitta framgångsfaktorer eller sätt att övervinna 
hinder. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide, Respondent 1 

Om intervjupersonen 

• Beskriv din roll i företaget 
• Hur länge har du arbetat på företaget? 

• Vem rapporterar du till? 

Hållbarhet 

• Hur definieras begreppet hållbarhet inom BillerudKorsnäs?  
• Hur arbetar BillerudKorsnäs med hållbarhet generellt?  
• Vilka är motiven för BillerudKorsnäs att arbeta mot en mer hållbar verksamhet?  
• Vilka aktiviteter har BillerudKorsnäs arbetat med för att skapa en mer hållbar 

verksamhet?  
• Vilka styrkor och svårigheter har identifierats under arbetet att skapa en mer 

hållbar verksamhet?  
• Hur kommuniceras hållbarhetsstrategin internt i organisationen? 

• Beskriv kortfattat hur BillerudKorsnäs implementerar sin hållbarhetsstrategi.  
• Hur utvärderar BillerudKorsnäs att implementeringen av hållbarhetsstrategin har 

fått önskad effekt? 

• Har BillerudKorsnäs arbetat med strategisk flexibilitet eller arbetat med en fast 
strategi som följts oberoende av omgivningens agerande?  

• Hur har intressenter reagerat på BillerudKorsnäs hållbarhetsarbete? 

FNs hållbarhetsmål 
• Varför har BillerudKorsnäs valt att anta Global Compact?  
• Upplever du att det skett en förändring vad gäller attityd, kommunikation och 

arbetssätt inom organisationen sen ni antog Global Compact?  
• Har ni stött på några hinder eller svårigheter vid implementeringen av Global 

Compact och hållbarhetsstrategin?. 
• Vilka delar i organisationen arbetar mest med Global Compact och de antagna 

målen? 

• Hur stort inflytande anser du att Global Compact har på företagets verksamhet?  
• Har ni några projekt i verksamheten som är tydligt kopplade till de antagna Glo-

bal Compact målen?  
• Hur kommuniceras de fem antagna Global Compact-målen internt i organisat-

ionen? 

• Upplever du motstridigheter mellan effektivitet- och lönsamhetskrav gentemot 
standarder såsom Global Compact? (Följ upp med muntliga frågor beroende på 
svaret) 

• Finns det något du vill tillägga som vi inte frågat om redan? 
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Intervjuguide, Respondent 2-5 

Om intervjupersonen  
• Beskriv din roll i företaget 
• Hur länge har du arbetat på företaget? 

• Vem rapporterar du till? 
 
Om företaget 
• Hur bidrar din avdelning till BillerudKorsnäs arbete mot en mer hållbar verk-

samhet?  
• Hur arbetar din avdelning med de FN:s hållbarhetsmål som BillerudKorsnäs 

antagit? 

• Upplever du att det skett en förändring vad gäller attityd, kommunikation och 
arbetssätt inom organisationen sen ni antog Global Compact?  

• Vilka styrkor och svårigheter har identifierats på din avdelning under arbetet med 
att skapa en mer hållbar verksamhet?  

• Hur mäter din avdelning att arbetet med hållbarhet ger den önskade effekten.    
• Hur har BillerudKorsnäs hållbarhetsstrategi kommunicerats internt till din avdel-

ning? 

• Hur stort inflytande anser du att FN:s hållbarhetsmål och Global Compact har på 
din avdelnings verksamhet?  

• Har ni några projekt på din avdelning som är tydligt kopplade till de antagna 
FN:s hållbarhetsmålen?  

• Upplever du motstridigheter mellan effektivitet- och lönsamhetskrav gentemot 
hållbarhetsmål såsom FN:s hållbarhetsmål och Global Compact? (Följ upp med 
muntliga frågor beroende på svaret) 

• Finns det något du vill tillägga som vi inte frågat om redan? 
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Bilaga 2 

Centrala begrepp 

Hållbarhetsredovisning 

En rapport med hållbarhetsinformation som behövs för förståelsen av företagets utveckling, 
ställning och resultat samt konsekvenserna av verksamheten. Information ska omfatta frågor 
rörande miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motver-
kande av korruption. (FAR 2016) 

Hållbar utveckling 

Innebär att samhället fungerar på ett sådant sätt att tillgångarna även kommer räcka till män-
niskor i framtiden, dels genom att inte överanvända tillgångarna men också genom att för-
dela de rättvist mellan alla människor. Brukar även delas upp i social, ekonomisk och miljö-
mässig hållbarhet. Social hållbarhet innebär att bygga ett samhälle där människors grundläg-
gande behov tillgodoses, när det gäller till exempel hälsa, trygghet och demokrati. Eko-
nomisk hållbarhet handlar om att inte slösa med resurser och att fördela dem rättvist. Men 
oftast pratar man om miljömässig hållbarhet. (Nationalencyklopedin u.å.a) 

Modern Slavery Act 2015 

Är en lag framtagen av parlamentet i Storbritannien som vars tanke är att motverka männi-
skohandel och tvångsarbete. (UK Parliament 2015) 

Miljöprestanda 

Mätbara resultat från ett miljöledningssystem, relaterade till en organisations styrning av sina 
miljöaspekter och baserade på organisationens miljöpolicy, övergripande miljömål och detal-
jerade miljömål. (Nationalencyklopedin u.å.b) 

Mark och Miljödomstolen 

Är så kallade särskilda domstolar som handlägger mål som till exempel gäller miljö- och 
vattenfrågor, fastighetsbildning och plan- och byggärenden. Finns på fem ställen i landet och 
utöver det finns det en Mark och Miljööverdomstol som är kopplad till Svea Hovrätt. (Sveri-
ges domstolar u.å.) 

Tillståndsprocessen 

För att få bedriva vissa typer av miljöfarlig verksamhet krävs det tillstånd från Länsstyrelsen 
eller Mark och Miljödomstolen. Vilka verksamheter som behöver tillstånd och från vilken 
myndighet tillståndet ska sökas regleras i Miljöprövningsförordning (2013:251) 

ISO 14000 

Är ett samlingsnamn för standarder som handlar om miljöledning. Tillsammans skapar dessa 
standarder ett miljöledningssystem som kan integreras i en befintlig verksamhet. (SIS u.å.) 
 



   
 

 

  
  



   
 

 

 


