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Sammanfattning 
 

Planeten står inför många komplicerade utmaningar. Samhällsklyftan mellan 

rika och fattiga ökar, klimatförändringar hotar planetens och dess varelsers 

överlevnad och den mänskliga konsumtionen fortsätter att flöda. Sachs (2015) 

beskriver samtliga problem som bidrag till den ohållbara värld som idag 

existerar och menar vidare att företag kan spela en viktig roll i arbetet för en 

mer hållbar värld. Det torde enligt Herremans och Nazari (2016) vara 

industriföretag som i störst omfattning genom sin massproduktion bidrar till 

kritiska hållbarhetsproblem såsom global uppvärmning och människans 

överkonsumtion.  

Lueg och Radlach (2016) menar vidare att användning av styrfunktioner inom 

företag är en kritisk komponent i arbetet för en mer hållbar 

näringsverksamhet. Dock finns en avsaknad av tidigare studier som förklarar 

hur företag arbetar strategiskt med hållbarhetsfrågor. Genom den teoretiska 

ramen bestående av Elkingtons (1999) koncept Triple Bottom Line och Malmi 

och Browns (2008) modell för styrfunktioner samt empirisk insamling i form 

av tio kvalitativa semistrukturerade intervjuer, syftar studien till att skapa en 

förståelse för hur industriföretag arbetar strategiskt med hållbarhet.  

Studien visar att det strategiska hållbarhetsarbetet tenderar att skilja sig åt 

beroende på hur länge respondentföretagen arbetat aktivt med 

hållbarhetsaspekter. Initialt styrs företagens strategiska hållbarhetsarbete 

främst av ekonomiska fördelar samt extern påtryckning såsom lagstiftning och 

myndighetsbeslut, medan företag som arbetat längre tid med hållbarhet 

tenderar att frivilligt basera sitt hållbarhetsarbete mer på en framtidstro med 

visioner om långsiktig ekonomisk avkastning på hållbarhetsinvesteringar. 

Vidare visar studien att styrfunktionerna kultur respektive administrativa 

funktioner i olika syften tenderar att generera störst inverkan på 

hållbarhetsarbetet, varvid administrativa funktioner antas mer effektiva vid 

implementering av större förändringar i processer och rutiner. Kulturen antas 

å andra sidan, på grund av dess trögrörlighet, vara mer behjälplig i bevarandet 

av hållbara beteenden och värderingar.  

Nyckelord: Hållbarhet, Strategi, Företagsstyrning, Triple Bottom Line, 

Avvägningar 
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Abstract 
 

The Earth is facing many complex challenges. Social gaps between poverty 

and wealth are continuously growing, climate changes threaten the planet as 

well as its living creatures and the irresponsible human consumption goes on. 

Sachs (2015) mentions these issues as contribution to today’s existing 

unsustainable world and further argues that companies should take more 

responsibilities in the transformation process into a more sustainable world, 

where Herremans and Nazari (2016) identify industrial companies as the ones 

that should be the most responsible for sustainable actions. Furthermore, 

Lueg and Radlach (2016) argue that the usage of control mechanisms is a 

critical component of strategic sustainability actions. However, previous 

research has focused less on explaining how companies strategically work with 

sustainability, why this study aims at developing a deeper understanding of 

how industrial companies strategically take sustainable actions. Through ten 

qualitative semi-structured interviews within six industrial companies the study 

aims to achieve its purpose, with help of Elkington’s (1999) concept Triple 

Bottom Line (containing the dimensions profit, planet and people) and Malmi 

and Brown’s (2008) theoretical model of control mechanisms.  

The study shows that the strategic sustainable actions taken by industrial 

companies tend to differ depending on how long they have actively been 

working with sustainability. Initially the companies base their strategic 

sustainable actions on economic benefits and external pressure such as 

legislation and governmental verdicts, while companies who have been 

working longer with sustainable actions tend to voluntarily base their work on 

long-term visions of economic returns on sustainable investments. Further, 

the study shows that the control mechanisms culture and administrative 

functions tend to generate the most impact on sustainable actions. While the 

administrative functions expect to be more effective when implementing great 

changes in processes or routines, the culture tends to, due to its low abilities to 

change, be more helpful in the maintenance of sustainable behavior and 

values.  

Keywords: Sustainability, Strategy, Management Control, Triple Bottom Line, 

Trade-offs 
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1. Inledning  

Detta inledande avsnitt kommer att ge en beskrivning av bakgrunden till studien och dess 

uppkomst. Vidare kommer avsnittet redogöra för den problematik som gett upphov till 

studien för att slutligen mynna ut i ett syfte med tillhörande frågeställningar.  

 

1.1. Problembakgrund 

Världen är indelad i nationer, som är indelade i regioner, som i sin tur är 

indelade i samhällen. I varje samhälle finns individer med olika behov och 

önskemål, och därtill också olika levnadsvillkor. Ändock har världens 7,6 

miljarder människor en sak gemensam; livet på jorden. Med livet på jorden 

följer möjligheter för utveckling och tillfredsställelse, men också ett ansvar att 

ta god hand om planeten så att kommande generationer kan leva under samma 

premisser som deras företrädare. Dock menar Sachs (2015) att människan 

befinner sig långt ifrån ett ansvarstagande leverne eftersom den prioriterar sitt 

privata välstånd genom att leva på tillgångar som egentligen är framtida 

generationers att nyttja. Redan för 40 år sedan konstaterades att den 

kontinuerligt expansiva världsekonomin inte skulle kunna hanteras av en 

ändligt stor planet med ändliga kvantiteter av resurser (Sachs 2015). Det tycks 

således inte finnas utrymme för ekonomier att växa i all oändlighet, ändå ter 

sig mänskligheten som om det vore möjligt (Ikerd 2012).  

Med den industriella revolutionen, med start i England på 1750-talet, föddes 

den moderna ekonomin. Tack vare ångmaskinen och dess ringar på vattnet 

kunde produktionsnivåer höjas och ekonomier växa. Sachs (2015) menar 

således att det inte är människan på individuell nivå som främjat den expansiva 

ekonomiska tillväxten. Istället är det företag, främst industriföretag inom 

produktions- och förädlingsverksamhet, som tack vare industrialiseringen fick 

möjlighet att etablera massproduktion. Massproduktion menar Goldewijk 

(2005) är en av de främsta orsakerna till att världsekonomin har expanderat 

kraftigt sedan 1700-talet. Därmed bär företag ett kritiskt ansvar för sina 

aktiviteter, eftersom massproduktion innebär påfrestningar för planeten och 

dess varelser (Herremans & Nazari 2016; Sachs 2015).  

Företag som vill finnas länge måste tänka långsiktigt och därmed skapa 

hållbara lösningar i sin verksamhet (Isaksson et al. 2015). Uppmärksammandet 

av detta förhållningssätt har gett upphov till att vikten av begreppet hållbarhet 
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belyses allt oftare. Det finns en vedertagen och ofta använd definition av 

begreppet:  

En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. 

(Brundtland & WCED 1987, s. 41)  

Under 1990-talet växte antalet företag som upprättade hållbarhetsredovisning 

(Deegan & Unerman 2011). Enbart finansiella rapporter ansågs längre inte 

tillräckliga för att redogöra för intressenter huruvida företag beaktade 

hållbarhetsaspekter inom sin näringsverksamhet (Székely & Knirsch 2005). 

Clarke (2001) menar att intressenter har kommit att spela en allt viktigare roll i 

företagsutveckling och därmed används hållbarhetsredovisning ofta för att 

etablera förtroende hos intressenter för att vinna marknadsandelar, varför 

författaren menar att hållbarhet utvecklats till en viktig konkurrensfördel. 

Clarke (2001) beskriver intressentperspektivet som en utgångspunkt där 

företag inte enbart bör bry sig om sina aktieägare utan sina samtliga 

intressenter genom att söka tillfredsställa deras behov. I linje med Clarke 

(2001) menar Perrini och Tencati (2006) att medvetenhet om hållbarhetsfrågor 

skiljer sig mellan intressentgrupper, varför företag fokuserar mer eller mindre 

på hållbarhetsaspekter beroende på sina intressenter. Till följd av intressenters 

ökade medvetenhet och engagemang för miljö- och samhällsfrågor relaterade 

till företags ansvarstagande gynnar intressenter allt oftare företag som aktivt 

arbetar med hållbarhetsfrågor (Clarke 2001; Lueg & Radlach 2016).  

 

1.2. Problemformulering  

Trots att arbete kring hållbarhetsaspekter är ett vanligt förekommande inom 

företag menar Isaksson et al. (2015) att det finns över hundra definitioner av 

hållbarhet, vilket gör begreppet långt ifrån enhetligt definierat. Maas och 

Boons (2010) menar att hållbarhet handlar om att nå ekonomiska mål genom 

att samtidigt ta ansvar för verksamhetens påverkan på miljömässiga och sociala 

aspekter. Elkington (1999) föreslog Triple Bottom Line som en viktig 

utgångspunkt för att balansera hållbarhetsdimensionerna ekonomi, miljö och 

samhälle1 inom företagsstyrning. Trots att konceptet bland företag används i 

stor utsträckning torde balansering av hållbarhetsdimensionerna vara svår att 

uppnå då näringsverksamhet i praktiken oftast fokuserar på ekonomisk 

                                                 
1
 Begreppet samhälle kommer fortsättningsvis användas synonymt med begreppet social.  
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avkastning och finansiella resultat (Milne & Gray 2013). Företagsekonomisk 

forskning menar dock att hållbarhet är en viktig del av näringsverksamhet och 

något som företag bör arbeta aktivt med (Clarke 2001; Gond et al. 2012; 

Ussahawanitchakit 2017). Normativa ramverk, såsom GRI Standards (Global 

Reporting Initative Sustainability Reporting Standards) har skapat riktlinjer för 

vad som bör mätas och redovisas inom hållbarhetsarbetet och därmed vad 

som bör prioriteras, men trots utvecklade riktlinjer för hållbarhetsredovisning 

och ökad efterfrågan på hållbara företag står det inte klart hur företag i 

praktiken arbetar strategiskt med hållbarhet (Ditillo & Lisi 2016; Garcia et al. 

2016; Pojasek 2009).  

I linje med Brundtland och WCED (1987) menar Morioka och Carvalho 

(2016) att hållbarhet handlar om ett långsiktigt strategiskt arbete där fokus 

ligger på att integrera och koordinera hållbarhetsaspekter. För att effektivisera 

detta arbete menar forskning att företag aktivt bör använda sig av 

styrfunktioner (Fisher 1998; Gond et al. 2012; Malmi & Brown 2008). 

Styrfunktioner kan definieras som mekanismer som används för att styra, 

hantera och reglera företaget i en önskad riktning (Fisher 1998; Malmi & 

Brown 2008). Ussahawanitchakit (2017) menar vidare att styrfunktioner 

underlättar måluppfyllelsen inom hållbarhetsarbetet, varvid de bör utgöra 

komponenter i företagets strategiska hållbarhetsarbete. Kober et al. (2007) 

menar dessutom att styrfunktioner och strategi är interrelaterade till varandra, 

där styrfunktioner utformas av och utformar strategier. Tidigare studier har 

fokuserat på styrfunktioner kopplat till ekonomiska mål, men däremot finns en 

avsaknad av empiriska studier gällande styrfunktioner kopplat till 

hållbarhetsmål, innehållande miljömässiga och samhällsrelaterade mål (Crutzen 

et al 2016). Gond et al. (2012) menar att en anledning till detta kan vara att 

traditionella styrfunktioner inte är anpassade till miljömässiga och sociala 

aspekter, vilket kan begränsa användningsområdet. Vidare anser Lueg och 

Radlach (2016) att det kan vara problematiskt att använda sig av traditionella 

styrfunktioner i hållbarhetsarbetet, eftersom de är anpassade till traditionell 

företagsverksamhet med fokus på vinstmaximering. Däremot har författarna i 

sin studie inte själva undersökt fenomenet utan tolkat tidigare litteratur inom 

området. Ändock poängterar Pojasek (2009) att företag bör använda sig av 

redan etablerade traditionella styrfunktioner i sitt hållbarhetsarbete, då det 

finns en risk att nyskapade styrfunktioner för hållbarhet kan te sig ineffektiva 

eftersom de inte är tidigare beprövade. Ditillo och Lisi (2016) menar dessutom 

att styrfunktioner framställda enbart för hållbarhetsaspekter kan vara 

problematiska att integrera i traditionell företagsstyrning. Således är inte den 
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empiriska mättnaden tillfredsställd gällande hur företag arbetar strategiskt för 

att uppnå sina hållbarhetsmål. Maas et al. (2016) föreslår att vidare forskning 

kring hur företag integrerar olika styrfunktioner för att utveckla 

hållbarhetsarbetet behövs. Tidigare forskning är således tämligen överens om 

varför företag bör arbeta med hållbarhet och vad som bör prioriteras, men inte 

hur företag arbetar strategiskt med hållbarhet.  

 

1.3. Syfte  

Till följd av ovanstående problematik mynnar studiens syfte ut i att skapa en 

förståelse för hur industriföretag strategiskt arbetar med hållbarhet.  

Med hänsyn till ovan nämnt syfte tillskrivs studien följande frågeställningar: 

  

1. Hur görs avvägningar i hållbarhetsarbetet inom industriföretag?  

2. Hur tillämpar industriföretag styrfunktioner kopplat till deras hållbarhetsmål?  

 

Studien förväntas vidare bidra med underlag för vidare studier angående hur 

industriföretag i praktiken arbetar med hållbarhetsfrågor, vilka avvägningar 

som finns och vilka styrfunktioner som är av betydelse för ett framgångsrikt 

hållbarhetsarbete. Studiens författare har valt att avgränsa 

undersökningsområdet till industriföretag, eftersom deras näringsverksamhet 

antas ha en större inverkan på hållbarhetsaspekter rörande miljömässiga och 

sociala frågor, jämfört med till exempel tjänsteföretag (Herremans & Nazari 

2016; Naturvårdsverket u. å. ; Sachs 2015).  
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2. Teoretisk referensram  

För att uppnå studiens syfte kommer det teoretiska ramverket utgå från dels Elkingtons 

(1999) koncept Triple Bottom Line och dels Malmi och Browns (2008) sammanställning 

av styrfunktioner. Triple Bottom Line redogörs i teorikapitlets första del och kommer således 

att användas för att besvara studiens första frågeställning. I kapitlets andra del redovisas en 

tolkning av Malmi och Browns (2008) modell för de fem vanligaste styrfunktionerna för att 

besvara studiens andra frågeställning.  

 

2.1. Hållbarhet  

Hållbarhet är ett omtvistat begrepp och trots att Brundtland och WCED:s 

(1987) definition av begreppet hållbarhet är förhållandevis vedertagen, menar 

Isaksson et al. (2015) att det finns minst hundra ytterligare definitioner av 

hållbarhet. En utgångspunkt för hållbarhet är det latinska uttrycket primum non 

nocere, som fritt kan översättas till ―först av allt, gör ingen skada‖. Uttrycket 

syftar till att företag i första hand ska undvika att åsamka skada hos planeten 

eller dess varelser, alternativt ta ansvar för skador och konsekvenser som 

uppkommer till följd av företagets näringsverksamhet (Sachs 2015). Sachs 

(2015) belyser ansvarstagandet som en etisk dimension av företaget, som inte 

nödvändigtvis är kopplad till lagkrav. Tidigare forskning är tämligen överens 

om att begreppet hållbarhet syftar till att balansera den ekonomiska 

dimensionen med fler aspekter av näringsverksamheten och dess 

konsekvenser (Elkington 1999; Maas & Boons 2010; Perrini& Tencati 2006; 

Sachs 2015). Maas och Boons (2010) menar emellertid att hållbarhet främst 

handlar om att nå ekonomiska mål genom att samtidigt ta ansvar för 

miljömässiga och samhällsrelaterade aspekter. Elkington (1999) menar att 

Triple Bottom Line är ett användbart koncept bland företag för att balansera 

ekonomiska, miljömässiga och samhällsrelaterade aspekter av 

näringsverksamheten. 

 

2.2. Triple Bottom Line  

Begreppet Triple Bottom Line [TBL] myntades av Elkington (1999) och syftar 

till att skapa ett hållbart arbetssätt inom företag där inte enbart den 

ekonomiska dimensionen prioriteras. Istället bör hänsyn dessutom tas till 

företags inverkan på miljömässiga och samhällsrelaterade aspekter, såväl 
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internt som externt. TBL syftar således till att finna balans mellan de tre 

dimensionerna av hållbarhet (Elkington 1999). United Nations World Summit  

(2005) tolkar balanseringen som tre pelare där respektive pelare symboliserar 

dimensionerna ekonomi, miljö och samhälle, som tillsammans måste 

balanseras för att bära ett tak som kan antas illustrera hållbarhet, se Figur 2.1. 

När ett företag spenderar mer resurser på en specifik pelare blir pelaren högre 

än de andra och företaget agerar därmed inte hållbart, eftersom taket ramlar 

av.  

 
Figur 2.1 En tolkning av Elkingtons (1999) koncept Triple Bottom Line i linje med United 

Nations World Summits (2005) förslag att se Triple Bottom Line som tre pelare.  

 

Emellertid menar Norman och MacDonald (2004) att det finns risk att 

applicering av TBL sker i syfte att vilseleda intressenter att tro att företaget i 

verkligheten arbetar aktivt med fler dimensioner än den ekonomiska, vilket 

kan benämnas institutionell frikoppling. Institutionell frikoppling innebär att 

företag publicerar information om deras verksamhet som inte stämmer 

överens med den praktiska verkligheten. Exempelvis kan företagen förvränga 

sin redovisning av växthusgasutsläpp (Deegan& Unerman 2011). Vid 

institutionell frikoppling menar Norman och MacDonald (2004) att TBL inte 

fyller dess tilltänkta funktion, utan enbart används i syfte att skydda den 

ekonomiska dimensionen, som benämns the single bottom line i syfte att belysa 

dess överlägsna prioritet inom många företag. Martínez-Ferrero och García-

Sánchez (2017) menar att institutionell frikoppling är ett kritiskt problem inom 

företags hållbarhetsarbete, varför intressenter bör vara uppmärksamma på att 

företags officiellt redovisade åtgärder inte nödvändigtvis stämmer överens med 

deras praktiska hållbarhetsarbete. Vidare riktar Milne och Gray (2013) kritik 

mot TBL:s vardagliga betydelse då författarna menar att TBL inom företag 
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ofta används synonymt med begreppet hållbarhet. Istället bör TBL ses som ett 

verktyg som underlättar balanseringen av hållbarhetsdimensionerna och att 

hållbarhet inte automatiskt uppnås när TBL appliceras.  

2.2.1. Ekonomi  

Trots att TBL är ett väletablerat koncept bland företag kan balansering av 

hållbarhetsdimensionerna ekonomi, miljö och samhälle vara en problematisk 

process (Ikerd 2012). Traditionellt sett har ekonomiska aspekter såsom vinst 

och avkastning varit de mest väsentliga i företags strategiska arbete, men Milne 

och Gray (2013) menar att vinst än idag är ett primärt syfte för att bedriva 

näringsverksamhet. Vidare menar författarna att de mest framgångsrika 

företagen är publika vinstmaximerande företag beroende av sina aktieägares 

kapitaltillskott och därför tjänar företagen naturligt i första hand sina 

aktieägare. Således kan ofta miljömässiga eller samhällsrelaterade investeringar 

härledas till en ekonomisk kalkyl där investeringen är beräknad att leda till 

ekonomiska fördelar i linje med aktieägarnas avkastningskrav (Ikerd 2012).  

Vidare menar Elkington (1999) att det tycks finnas ett likgiltigt beteende inom 

vinstdrivande företag gentemot hållbarhetsaspekterna miljö och samhälle, 

vilket författaren följaktligen kritiserar fritt företagande och kapitalism för att 

ha orsakat och utvecklat. Elkingtons (1999) boktitel Cannibals with forks syftar 

därför på att så länge det finns kannibaler kommer det, på mer eller mindre 

sofistikerade sätt, att konsumeras människokött och så länge det råder 

kapitalism kommer vinster och rikedom att prioriteras. I linje med Elkington 

(1999) menar Zhang och Wang (2017) att fritt företagande kan utgöra en risk 

för att aspekterna miljö och samhälle utelämnas från företagets strategiska 

arbete. Ikerd (2012) menar att bland annat fossila bränslen fortfarande ger 

högre avkastning för lägre kostnader jämfört med förnybar energi, varför 

företag fortfarande använder fossila bränslen i sin verksamhet. Däremot kan 

staten spela en kritisk roll genom lagstiftning som i sin tur kan skapa 

ekonomiska incitament för företag att förändra processer och mål till mer 

hållbara alternativ, till exempel incitament för användning av förnyelsebar 

energi (Zhang & Wang 2017).  

Hansen och Schaltegger (2012) menar att rationell företagsstyrning tar sin 

grund i att den ekonomiska dimensionen av företaget inte får äventyras av 

miljömässigt eller samhällsrelaterat hållbarhetsarbete, eftersom det i slutänden 

är den ekonomiska dimensionen som avgör företagets överlevnad. Sålunda 
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menar författarna att miljömässigt eller samhällsrelaterat arbete sällan sker på 

initiativ av företagen själva utan med förhoppningar om ekonomiska vinster.  

Slutligen menar Ikerd (2012) att företag generellt upplever att balanseringen av 

de tre hållbarhetsdimensionerna ekonomi, miljö och samhälle är svårarbetad 

och sker sällan utan avvägningar genom större fokus på den ekonomiska 

dimensionen jämfört med dimensionerna miljö och samhälle. Vidare belyser 

författaren vikten av en balansering eftersom företag existerar inom 

ekonomier som i sin tur bör verka inom gränserna för vad dess resurskällor 

klarar av, som Ikerd (2012) menar består av samhället och naturen. Sachs 

(2015) menar att nya teknologier och metoder kontinuerligt kommer generera 

ekonomisk tillväxt, men i slutändan är resurserna ändå begränsade och 

absoluta. Sålunda finns inget ytterligare forum än befintliga resurser för företag 

att skapa ekonomiskt värde utifrån, varför det tycks finnas anledning att 

anpassa ekonomiska aspekter till hållbarhetsdimensionerna miljö och samhälle. 

Vidare menar Isaksson et al. (2015) att hållbarhet i sig inte är 

världsrevolutionerande. Snarare handlar hållbarhet om att synliggöra lösningar 

i befintliga system så att de kan finnas för alltid.  

2.2.2. Miljö  

Isaksson et al. (2015) menar att den miljömässiga dimensionen av TBL åvilar 

den mänskliga överkonsumtionen som idag uppgår till omkring 1,5 jordklot. 

Således utnyttjas planetens resurser i högre grad än vad den klarar av, vilket 

författarna menar sätter agendan för det miljömässiga hållbarhetsarbetet 

eftersom överkonsumtionen genererar fler problem, såsom användning av för 

stora mängder fossila bränslen. I kölvattnet av industriella revolutionen växte 

ett behov av användning av fossila bränslen och har därefter i rask takt ökat till 

att idag vara en av de viktigaste komponenterna i ett framgångsrikt 

industriföretag. Den andra sidan av myntet visar emellertid att fossila bränslen 

samtidigt är det största hotet mot planetens och dess varelsers överlevnad, 

eftersom användningen av fossila bränslen genererar koldioxidutsläpp i 

atmosfären (Sachs 2015). Koldioxid är en växthusgas som bidrar till att jordens 

medeltemperatur ökar genom så kallad global uppvärmning. Ökade 

temperaturnivåer till följd av den globala uppvärmningen kan på sikt innebära 

förstörda ekosystem och bristfällig biologisk mångfald, vilket kan vara starten 

för utrotning av livet på jorden (Sachs 2015). Rockström et al. (2009) 

illustrerar tio kritiska bristningsgränser kopplat till planetens miljömässiga 

kapacitet för hanteringen av människans ogynnsamma beteenden som kan 
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hjälpa människan att förstå vad den åsamkar planeten och dess förutsättningar. 

Författarna menar att två av de kritiska gränserna redan överskridits; förlust av 

biologisk mångfald samt gränsen för utsläpp av växthusgasen kväveoxid. Vid 

ett kontinuerligt missbrukande av planeten och dess resurser torde inom det 

kommande seklet dessutom fler bristningsgränser överskridas såsom brist på 

dricksvatten, vilket kan ge upphov till ytterligare svårigheter för framtida 

generationer att leva under samma förutsättningar som sina föregångare 

(Rockström et al. 2009).  

Oavsett ovan nämnda konsekvenser är den globala uppvärmningen, 

miljödimensionens främsta utmaning, ett komplext diskussionsämne. Dels för 

att den kolliderar med den moderna ekonomin, som till stor del fortfarande 

livnär sig på fossila bränslen, och dels för att det är svårt att motivera 

mänskligheten till att agera här och nu eftersom den globala uppvärmningen ur 

ett mänskligt perspektiv sker sakta (Ikerd 2012). Ändock fortskrider den ur ett 

geologiskt perspektiv ytterst skyndsamt, eftersom faror för planeten och dess 

varelser kan te sig verkliga redan om 50 år (Sachs 2015). Således liknar Sachs 

(2015) människans inställning till den globala uppvärmningen med metaforen 

om den kokande grodan. Grodan, som sätts levande i kallt vatten och sakta 

hettas upp märker inte att den så småningom kokas ihjäl.  

2.2.3. Samhälle  

Trots att miljörelaterade problem är en viktig del av det ansvaret som följer 

med det mänskliga livet är det inte den enda utmaningen den står inför. 

Mänskligheten måste också hantera den sociala dimensionen av hållbarhet, 

som Isaksson et al. (2015) menar belyser människan och det som är av värde 

för att tillgodose dess behov och önskemål. Sachs (2015) beskriver social 

integration som ett viktigt normativt ramverk inom det samhällsrelaterade 

arbetet:  

Social inclusion aims for broad-based prosperity, for eliminating discrimination, for 

equal protection under the laws, for enabling everybody to meet basic needs, and for 

high social mobility (meaning that a child born into poverty has a reasonable chance to 

escape from poverty). (Sachs 2015, s. 232–233)  

Social integration är sålunda en process som bör prioriteras för att främja 

gemensam social utveckling, såväl lokalt som globalt (Sachs 2015). Sachs 

(2015) menar att arbetet mot den extrema fattigdomen är viktigt, eftersom den 

utgör grunden för många andra sociala utmaningar såsom låg utbildningsnivå 

och utanförskap. Sedan tjugo år tillbaka har individuella inkomstskillnader 
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kontinuerligt ökat, vilket istället försvårat arbetet för social integration. Sachs 

(2015) menar att en fundamental begränsning för elimineringen av extrem 

fattigdom är låg social mobilitet då många låginkomsttagare har svårt att bryta 

sig ur fattigdomen på grund av avsaknad av investeringsmöjligheter för 

utbildning och kompetensförhöjning. Låga inkomstnivåer innebär i sin tur låga 

skatteintäkter för staten, vilket ytterligare försämrar möjligheterna att göra 

nödvändiga investeringar för att höja nationens inkomstnivåer (Sachs 2015). 

Sachs (2015) menar därför att hög social mobilitet är en förutsättning för 

nationers möjligheter att ta sig ur fattigdomsspiralen.  

Det finns betydligt fler studier om miljömässiga problem relaterat till hållbart 

jämfört med de sociala dimensionerna (Lueg& Radlach 2016). Forskning 

menar att det kan bero på att tillförlitliga mått på sociala aspekter är svårare att 

identifiera jämfört med miljömässiga aspekter (e. g. Isaksson et al. 2015; 

Pojasek 2009; Székely& Knirsch 2005). Å andra sidan menar Norman och 

MacDonald (2004) att många företag arbetat länge med sociala aspekter såsom 

personalfrågor och därför torde de ha utvecklat sofistikerade mätinstrument 

som grund till aktivt socialt hållbarhetsarbete. Författarna menar därför att den 

sociala dimensionen av hållbarhet inte bör vara svårare att handskas med än 

den miljömässiga dimensionen. Emellertid menar Isaksson et al. (2015) att det, 

till skillnad från sociala aspekter, föreligger ett mer direkt samband mellan 

miljömässiga aspekter och företagsverksamhet, såsom att deras utsläpp av 

växthusgaser bidrar negativt till den globala uppvärmningen. Sociala aspekter 

såsom personalfrågor kan vara svårare att koppla till företagets verksamhet, 

eftersom författarna menar att det kan finnas externa variabler som gör 

mätning missvisande. Sålunda tycks sociala aspekter ha ett mer indirekt och 

svårdefinierat förhållande till näringslivet än de miljömässiga aspekterna.  

 

2.3. Företagsstyrning  

För att möjliggöra att företag arbetar i linje med sin strategi måste företaget 

kunna styra och påverka sin verksamhet i önskad riktning, varför styrning är 

en nödvändig del av företags strategiska arbete (Malmi & Brown 2008). Fisher 

(1998, s 51) definierar styrning enligt följande: ―Control2 is used to create conditions 

that motivate the organization to achieve desirable or predetermined outcomes‖. Styrning 

kan således ses som en användning av olika manövreringar för att lotsa 

                                                 
2
 Engelskans control motsvarar styrning på svenska  
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företaget på rätt väg i linje med dess strategi. Dessa manövreringar benämns i 

sin tur styrfunktioner (Fisher 1998). Ussahawanitchakit (2017) menar att 

styrfunktioner har en signifikant påverkan på företagets resultat, varför företag 

ofta använder styrfunktioner i sitt strategiska arbete. Malmi och Brown (2008, 

s 290) beskriver styrfunktioner som ―systems, rules, practices, values and other 

activities management put in place in order to direct employee behavior‖. Således menar 

författarna att styrfunktioner fokuserar på hur ledningen, i linje med företagets 

vision, styr anställda i en önskad riktning.  

Chenhall (2003) menar att styrning bör utgå från ett situationsanpassat synsätt 

då varje enskilt företag ställs inför distinkta förutsättningar för styrning och 

ingen kombination av styrfunktioner kan därmed sägas utgöra ett ideal för alla 

företag. Sålunda antar kombinationer av styrfunktioner, inom respektive 

företag, åtskilda former beroende på företagets unika situation. Chenhall 

(2003) benämner detta perspektiv situationsanpassad styrningsteori. Malmi och 

Brown (2008) har utifrån sin litteraturstudie och sammanställning av decennier 

av situationsanpassad styrningsteori delat upp företags styrfunktioner i fem 

delar; kultur, planering, cybernetiska funktioner, belöningsfunktioner samt administrativa 

funktioner. Författarna menar att samtliga styrfunktioner är lika viktiga för 

företagets strategiska arbete och dessutom är beroende av varandra för att 

fungera, varför de kan ses som interrelaterade. Således är ingen specifik 

styrfunktion tillräcklig för ett lyckosamt strategiskt hållbarhetsarbete, varför 

företag istället bör kombinera flera styrfunktioner (Leug & Radlach 2016). 

Malmi och Brown (2008, s 291) har i sin litteraturstudie skapat en modell 

bestående av tre skikt för hur de olika styrfunktionerna interagerar och 

påverkar varandra. Figur 2.2 redovisar en översatt och bearbetad tolkning av 

modellen. Följaktligen förklaras nedan modellen indelad i tre skikt där varje 

skikt har en eller fler övergripande styrfunktioner som i sin tur består av olika 

element.  
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Figur. 2.2 En översatt och bearbetad tolkning av Malmi och Brown (2008, s. 291) 

 

2.3.1. Övre skiktet  

Modellens övre skikt består av styrfunktionen kultur. Kulturen är enligt Malmi 

och Brown (2008) den mest genomgående styrfunktionen att påverka anställda 

att verka i en önskad riktning. Leug och Radlach (2016) menar att kulturen 

skapar möjligheter för en enhetlig förståelse av företagets hållbarhetsarbete 

och därmed kan ses som den mest kraftfulla styrfunktionen. Däremot är 

kulturen den mest subtilt styrande funktionen som kan ta lång tid att forma 

och transformera (Malmi & Brown 2008). På så sätt innehar kulturen potential 

att bli en viktig grund för de övriga styrfunktionerna (Malmi & Brown 2008; 

Merchant & Van der Stede 2012). Malmi och Brown (2008) belyser tre 

element inom ramen för kulturstyrning; subgrupperingar, värderingar och symbolik.  

En subgrupp är en grupp inuti en organisation som utvecklat egna värderingar 

eller ritualer, som inte kännetecknar hela organisationen. Subgrupperingar 

utgörs vanligtvis av individer med liknande kunskaper och färdigheter, såsom 

olika yrkesgrupper (Malmi & Brown 2008; Ouchi 1979). Elementet 

subgrupperingar kan ha en betydande roll för hur den övergripande 

företagskulturen utvecklas, eftersom subgrupperingar ibland kan försvåra 

enhetlig utveckling inom företag. Detta kan ske i de fall då subgruppens 

värderingar inte överensstämmer med den övergripande strategiska linjen 

(Ouchi 1979).  
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Det andra elementet inom kultur i Figur 2.2 är värderingar. Värderingar 

handlar om att förmedla en inom företaget genomgående värdegrund. Att 

styra anställda att anta särskilda värderingar kan ses som ett sätt att 

institutionalisera de anställda att tangera med företagets värdegrunder. Ett sätt 

att sprida värderingar är genom rekrytering av personal (Malmi & Brown 

2008). Huber och Hirsch (2017) menar att rekrytering av medarbetare med 

värderingar som stämmer överens med företaget underlättar ett enhetligt 

arbete mot en viss strategi. Dessutom kan rekrytering av människor med olika 

åldrar, etnicitet och kön leda till mångfald inom arbetsgrupper, vilket 

följaktligen kan bidra till en högre effektivitet (Cox 1993; Larkley 1996) och en 

mindre stereotypisk bild av kvinnor (Kanter 1977). Värderingar kan också 

spridas genom sociala interaktioner inom företaget eller via olika interna 

utbildningar, varvid företaget formellt lär de anställda vilka värderingar som 

bör antas, vilket är nödvändigt för spridning av nya värderingar till befintliga 

anställda (Huber & Hirsch 2017; Malmi & Brown 2008; Merchant & Van der 

Stede 2012).  

Det tredje och sista elementet inom kulturstyrning i Figur 2.2 är symbolik, som 

består av visuella element som företagen nyttjar och som ger sig tillkänna 

genom exempelvis byggnader, arbetskläder och logotyper (Malmi & Brown 

2008; Merchant & Van der Stede 2012). Genom att de anställda anpassas till 

en viss symbolik genererar detta en sammanhållning bland företagets anställda, 

vilket stärker kulturen och därmed kan underlätta företagets strategiska arbete. 

Således är symbolik det element som företaget på ett konkret sätt kan sprida 

sina värderingar genom (Malmi & Brown 2008).  

2.3.2. Mellanskiktet  

Det mellersta skiktet i Figur 2.2 består av funktioner som är starkt 

sammanlänkade, där planeringen sätter de strategiska och taktiska målen, som i 

sin tur konkretiseras genom de cybernetiska funktionerna, för att slutligen med 

hjälp av belöningsfunktionerna belöna anställdas måluppfyllelse (Gond et al. 

2012; Malmi & Brown 2008). Planering är således en viktig och grundläggande 

del för företagets operativa arbete, eftersom den möjliggör företagsstyrningens 

strategiska och taktiska riktningar. Vidare delas planering in i långsiktig och 

kortsiktig planering. Den långsiktiga planeringen relaterar till företagets 

strategiska arbete och den kortsiktiga planeringen rör företagets taktik och 

dagliga verksamhet. Den kortsiktiga planeringen täcker vanligtvis 12 månader, 

medan den långsiktiga planeringen omfattar en längre period på över 12 
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månader (Malmi & Brown 2008; Merchant & Van der Stede 2012). Gond et al. 

(2012) påpekar att den långsiktiga planeringen bör inbegripa 

hållbarhetsaspekter utifall hållbarhet ingår i företagets strategi.  

Vidare är planering ytterst beroende av de anställdas prestationer för att nå bra 

resultat (Malmi & Brown 2008). Pojasek (2009) menar att planeringsmål måste 

vara tydliga för att kunna mätas och utvärderas, varför de mål som innefattas i 

planering enligt Gond et al. (2012) specificeras genom de cybernetiska 

funktionerna. De cybernetiska funktionerna kännetecknas av sin mätbarhet 

och består av elementen budgetering, finansiella mått, icke-finansiella mått samt 

hybridmått (Malmi & Brown 2008). Merchant och Van der Stede (2012) menar 

dock att budgeteringen istället bör kopplas till styrfunktionen planering, 

eftersom budgeten sätter de framtida ramarna för hur ekonomin ska fördelas. 

Däremot påpekar Malmi och Brown (2008) att planering nödvändigtvis inte 

bara innefattar finansiella mått, varför de ändock anser att budgeteringen 

lämpar sig bäst som en cybernetisk funktion. Utvärdering av budgetmål sker 

ofta reaktivt, vilket i efterhand ger företag vetskap huruvida budgetmål 

uppnåtts, eftersom en svårighet med budgetmål är att de inte kan utvärderas 

innan budgetperioden är över (Malmi & Brown 2008).  

Vidare tenderar de finansiella måtten att vara mer specifika än de mer 

övergripande budgetmålen. Dock har de icke-finansiella måtten blivit allt 

viktigare för att komplettera de finansiella måtten, då de gynnar utvärderingen 

av motivationsfaktorer som driver anställda att uppnå företagets mål (Malmi & 

Brown 2008). Icke-finansiella mått innefattar bland annat samhällsaspekter, 

som exempelvis anställdas nöjdhet och sjukfrånvaro, men kan också behandla 

miljömässiga mått såsom utsläppsnivåer (Malmi & Brown 2008), där de 

samhällsrelaterade måtten torde vara de svåraste att mäta (Isaksson et al. 

2015). Utöver de finansiella och icke-finansiella måtten finns även hybridmått. 

Dessa kombinerar finansiella och icke-finansiella mått, där balanserat styrkort 

är ett ofta applicerat koncept (Malmi & Brown 2008). Kaplan och Norton 

(1992) introducerade balanserat styrkort i syfte att företag skulle balansera 

målsättningar såsom finansiella respektive icke-finansiella målsättningar, kort- 

respektive långsiktiga mål samt kvalitativa och kvantitativa för att skapa ett 

bredare perspektiv av företagsvisioner.  

Den tredje funktionen inom mellanskiktet i Figur 2.2 är belöningsfunktionen, 

som vanligtvis används för att tilldela anställda belöningar efter en specifik 

måluppfyllelse (Malmi & Brown 2008). Merchant och Van der Stede (2012) 

delar in belöningsfunktionen i monetära respektive icke-monetära belöningar, där 
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monetära belöningarna innebär belöning i form av pengar eller bonusar och de 

icke-monetära belöningarna utgörs av bland annat uppskattning från chefer, 

ett tilldelat högre ansvar eller ett större kontor. Belöningarna syftar till att 

motivera anställda att arbeta enligt företagets strategi genom effektiviserad 

måluppfyllelse (Malmi & Brown 2008; Merchant & Van der Stede 2012). 

Merchant och Van der Stede (2012) poängterar att både monetära och 

ickemonetära belöningar generellt är lika effektiva i syfte att motivera anställda. 

Dock är en kongruens mellan de anställdas målbild och företagets målbild av 

stor vikt för att prestationer ska kunna höjas, vilket betyder att 

motivationsnivån hos anställda som inte delar målbild med ledningen tenderar 

att inte påverkas av belöningsfunktionen (Huber & Hirsch 2017; Malmi & 

Brown 2008).  

2.3.3. Nedre skiktet  

Det nedre skiktet i Figur 2.2 består av de administrativa funktionerna som 

utgör den strukturella basen för nyttjandet av övriga styrfunktioner. De 

administrativa funktionerna består av elementen styrelseskick, organisationsstruktur 

samt procedurer och policys (Malmi & Brown 2008). Huber och Hirsch (2017) 

menar att de administrativa funktionerna är av yttersta vikt i relation till 

företagets hållbarhetsarbete där höga krav ställs på att ledarskapet genomsyras 

av hållbarhet för att möjliggöra att anställda inspireras att arbeta hållbart. 

Vidare menar Leug och Radlach (2016) att ledningen spelar en kritisk roll i 

spridningen av en hållbarhetskonsensus inom företaget, varvid ledningens syn 

på hållbarhet är ytterst viktig. Således finns höga krav på att styrelseskicket 

agerar hållbart. Organisationens styrelseskick är tätt sammanlänkat med 

företagets hierarkiska uppbyggnad och sätter den formella ramen för hur 

företaget styrs. Företagens styrelseskick bestämmer exempelvis hur företagens 

ledning ska vara sammansatt, hur olika ledningsgrupper ska vara uppbyggda 

samt hur valet av VD ska gå till inom aktiebolag (Malmi & Brown 2008).  

Strukturens uppbyggnad har liksom styrelseskicket en kritisk betydelse för 

företagets strategiska arbete. Organisationsstrukturen styr hur anställda inom 

företaget ska interagera med varandra, arbetsgruppernas sammansättning samt 

vilka roller de anställda ska anta (Chenhall 2003; Malmi & Brown 2008). 

Strukturen inom ett företag kan vara centraliserad eller decentraliserad, där en 

centraliserad struktur är mer hierarkisk med tydliga uppdelningar mellan chefer 

och anställda (Marasi et al. 2018). Den decentraliserade strukturen låter å andra 

sidan anställda påverka beslut och upplevs därmed ofta som en mer platt och 
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öppen struktur (Ahrens & Chapman 2004; Marasi et al. 2018). Ytterligare ett 

element inom administrativa funktioner är policys och procedurer, som 

innefattarformella dokument som beskriver hur anställda ska agera och hur 

rutiner bör se ut. De kan även beskriva företagets ställningstagande i olika 

frågor samt företagets förhållningssätt i specifika processer (Malmi & Brown 

2008). Dessa styrelementet är ett nödvändigt tillägg till ledningens och 

organisationsstrukturens möjlighet att sprida kunskap om hållbarhet inom 

företaget (Lueg& Radlach 2016).   
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3. Metod 

I metodavsnittet kommer studiens tillvägagångssätt att motiveras och förklaras. I linje med 

Bryman och Bell (2013) förklaras således det systematiska förhållandet mellan studiens 

syfte och dess forskningsstrategi, forskningsdesign och forskningsmetod, med utgångspunkt i 

studiens problemformulering.  

 

3.1. Forskningsansats  

Syftet med studien är att skapa en förståelse för hur industriföretag strategiskt 

arbetar med hållbarhet, med följande tillhörande frågeställningar: 

 

1. Hur görs avvägningar i hållbarhetsarbetet inom industriföretag?  

2. Hur tillämpar industriföretag styrfunktioner kopplat till deras hållbarhetsmål? 

 

Då syftet med studien är att skapa en förståelse för hur industriföretag 

strategiskt arbetar med hållbarhet är studiens forskningsstrategi av kvalitativ 

art. Bryman och Bell (2013) menar att en kvalitativ studie lägger större vikt vid 

ordets betydelse jämfört med kvantifiering och generalisering. För att skapa en 

förståelse för hur industriföretag strategiskt arbetar med hållbarhet utgår 

studien från människors verklighetsuppfattning. Bryman och Bell (2013) 

menar att tolkningsperspektivet är en lämplig beståndsdel av en kvalitativ 

studie på grund av dess acceptans för att begrepp antas ha en sensitiv mening 

och inte en definitiv som ofta förekommer i naturvetenskaplig forskning. 

Därmed har studiens författare fokuserat på människors unika uppfattningar, 

varför studien vilar på den ontologiska ståndpunkten konstruktionism som 

Bryman och Bell (2013) menar innebär att organisationer och system inte är 

isolerade från social påverkan, vilket gör dem beroende av dess omgivning. 

Således är det sociala processer som konstruerar verkligheten, vilket gör 

verkligheten dynamisk och inte statisk. En kvalitativ studie bör även ta avstånd 

från naturvetenskapliga normer såsom objektivism, varför studien knyter an 

till tolkningsperspektivet som hävdar att studier av människor bör genomföras 

med hänsyn till deras ständiga revidering av verklighetsuppfattningar 

(Bryman& Bell 2013).  

Maas et al. (2016) menar i sin studie att empiriska studier om hur företag 

arbetar praktiskt med sitt strategiska hållbarhetsarbete inte är genomförda i 

tillräcklig utsträckning. Emellertid har Arjaliès och Mundy (2013) genom en 
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kvantitativ studie undersökt hur styrfunktioner används för att upprätthålla en 

hållbarhetsstrategi, vilket liknar denna studies forskningsområde och syfte. 

Dock undersöker författarna genom en kvantitativ ansats hur de risker och 

möjligheter som kan uppstå kopplat till hållbarhet hanteras. Då studien inte 

säger något om hur styrfunktionerna i praktiken används i hållbarhetsarbetet 

ämnar denna studie, i linje med Maas et al. (2016) förslag, att skapa en djupare 

förståelse för hur företag i praktiken arbetar med styrfunktioner i sitt 

hållbarhetsarbete.  

 

3.2. Forskningsmetod  

Studiens empiri har insamlats genom tio semistrukturerade intervjuer, omkring 

en timme långa vardera, vilket i linje med Ahrne och Svensson (2015) anses ge 

empirisk mättnad inom ramen för studiens syfte. Semistrukturerade intervjuer 

används fördelaktigt för att besvara relativt preciserade frågeställningar men 

ger samtidigt utrymme för tillägg hos respondenten för att således tillåta viss 

flexibilitet (Bryman& Bell 2013). För att försäkra sig om kvalitativa svar på 

studiens två frågeställningar bör intervjuerna i viss mån styras av 

förkonstruerade frågor, varför semistrukturerade intervjuer valts (Bilaga 1). 

Bryman och Bell (2013) menar vidare att semistrukturerade intervjuer är att 

föredra när studien består av flera företag med respondenter med olika 

perspektiv, i detta fall olika befattningar, för att säkerställa att samtliga 

respondenter ges möjligheter att besvara samma frågor. I jämförelse med 

ostrukturerade intervjuer menar Bryman och Bell (2013) att fler områden kan 

undersökas med hjälp av semistrukturerade intervjuer, eftersom metoden i viss 

mån styr respondenten till att svara på specifika frågor. Eftersom studiens 

syfte är skapa en förståelse för hur industriföretag strategiskt arbetar med 

hållbarhet är semistrukturerade intervjuer att föredra jämfört med till exempel 

enkätstudier då man under intervjuer har möjlighet att lägga till eller ta bort 

frågor beroende på hur respondenten uttrycker sig (Bryman& Bell 2013).  

3.2.1. Förberedelser och genomförande  

Innan datainsamlingen påbörjades utformades en intervjuguide, som 

huvudsakligen är uppdelad i å ena sidan frågor om hållbarhet och avvägningar 

inom hållbarhet, och å andra sidan frågor om företagsstyrning (Bilaga 1). Miles 

(1979) och Nylén (2005) menar att kvalitativa undersökningar ofta genererar 

en stor mängd data som kan leda till en omfattande analysprocess, varför 
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utformningen av intervjuguiden lagts stor vikt vid för att skapa frågor 

relevanta för studiens syfte. Detta för att minska mängden irrelevant data samt 

för att få så kvalitativa svar som möjligt i linje med syftet och dess 

frågeställningar. Dessutom har intervjuguiden utformats för att i största mån 

undvika ledande frågor, vilka annars kan påverka respondentsvaren i en viss 

riktning samt för att i linje med Thurén (2013) öka studiens källkritiska 

trovärdighet.  

Intervjuguiden testades efter att den utformats på en person med kunskap om 

både ämnet hållbarhet samt företagsstyrning. Genom detta test gavs utrymme 

för mindre ändringar i intervjuguiden innan intervjuerna med studiens 

respondenter, vilket Bryman och Bell (2013) menar bidrar till en mer 

genomtänkt och strategiskt utformad intervjuguide. Vidare har samtliga 

utförda intervjuer spelats in, detta efter att respondenterna godkänt 

inspelningen vilket kommer att diskuteras närmare nedan i metodavsnittet 3. 4 

Etik. Således kunde även inspelningsutrustningen testas i samband med testet 

av intervjuguiden. Att spela in intervjuerna gjordes i syfte att inte förlora 

viktigt empiriskt material, eftersom det kan vara problematiskt att komma ihåg 

eller hinna notera allt respondenten säger och gör. Inspelningar är enligt 

Bryman och Bell (2013) en nödvändig funktion för att utesluta förlust och 

förvrängning av empiriskt material.  

De semistrukturerade intervjuerna har i möjligaste mån genomförts genom 

personliga möten med respondenterna på deras arbetsplats, för att få 

respondenterna att känna sig trygga under intervjutillfället. Personliga möten 

möjliggör dessutom identifiering av signaler som kroppsspråket sänder ut, 

vilket Bryman och Bell (2013) menar går förlorad vid telefonintervjuer. 

Emellertid har två av studiens tio intervjuer inte varit möjliga att genomföra 

via personliga möten på grund av det geografiska avståndet mellan 

respondenterna och studiens författare, varför telefonintervjuer istället har 

genomförts. För möjlighet att avläsa kroppsspråk hade möjligen videosamtal 

varit ett bättre alternativ jämfört med telefonsamtal, men respondenterna i 

fråga hade inte möjlighet att genomföra det vid tidpunkten för genomförandet 

av intervjuerna.  

Under intervjutillfällen fördes dessutom fältanteckningar angående 

observationer som i efterhand inte var möjliga att uppfatta utifrån enbart 

ljudfilerna, varför dessa anteckningar utgjorde viktigt material för skapandet av 

studiens resultatkapitel. Anteckningarna sammanställdes omgående efter 
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respektive intervjutillfälle för att bevara viktiga detaljer när de fortfarande 

fanns färskt i minnet. Att sammanställa anteckningar omgående menar Thurén 

(2013) är en huvudregel för ett källkritiskt förhållningssätt, då minnen annars 

kan förvrängas med tiden. I linje med Thurén (2013) menar Bryman och Bell 

(2013) att en omgående sammanställning av anteckningarna är viktigt för att 

minimera feltolkningar av gamla anteckningar och för att betydande 

iakttagelser annars kan falla ur minnet.  

3.2.2. Urval  

För att uppfylla studiens syfte som är att skapa en förståelse för hur 

industriföretag arbetar strategiskt med hållbarhet, riktade sig studien naturligt 

till industriföretag verksamma i produktions- eller förädlingsprocessen av en 

senare färdigställd produkt. Industriföretag har större möjligheter att påverka 

de tre dimensionerna av hållbarhet jämfört med exempelvis tjänsteföretag 

(Herremans & Nazari 2016; Naturvårdsverket u.å.; Sachs 2015), varför de 

industriföretag som ingår i studien valdes ut till respondentföretag. Dessa 

företag skulle dessutom i någon grad arbeta strategiskt med hållbarhetsfrågor 

för att kunna möjliggöra kvalitativa svar på studiens intervjufrågor. Företagen 

är verksamma inom branscherna livsmedel, skog- och träförädling, pappers-

tillverkning och stålproduktion och de har alla produktionsanläggningar i och 

utanför Sverige. Storleken på företagen varierar mellan omkring 350 anställda 

upp till 3500 anställda. Samtliga respondentföretag arbetar mer eller mindre 

med hållbarhetsfrågor men befinner sig i olika utvecklingsfaser i sitt 

hållbarhetsarbete där det aktiva hållbarhetsarbetet inom företagen varierar 

mellan mindre än ett år upp till flera år. En gränsdragning kommer således att 

göras mellan företagen där de företag som aktivt arbetat med hållbarhetsfrågor 

i mer än tre år kommer att belysas som företag som arbetat en längre tid eller 

mer omfattande med hållbarhetsfrågor. Vidare kommer de företag som arbetat 

mindre än tre år att ses som företag som arbetat en kortare tid alternativt 

mindre omfattande med hållbarhetsfrågor. De olika faserna kan möjligen bidra 

till en empirisk bredd inkluderat distinkta hållbarhetsperspektiv. Företagen 

valdes således strategiskt ut efter företagstyp och grad av hållbarhetsarbete. 

Vidare nyttjades inom företagen ett så kallat snöbollsurval då den respondent 

som intervjuades först rekommenderade ytterligare personer att intervjua inom 

företaget. Detta för att de personer som intervjuats lättast kunde identifiera 

ytterligare respondenter inom företagen som kan bidra till uppfyllandet av 

studiens syfte. Då respondenterna inom varje företag i sin tur fick 



28 

 

 

rekommendera ytterligare respondenter slutade antalet respondentföretag på 

sex företag. Detta då ett av företagen rekommenderade andra företag inom 

samma koncern samt sitt eget moderbolag.  

Urvalet för försterespondenterna tog hänsyn till respondentens befattning och 

verksamhetsområde där urvalskriterierna i första hand innebar att 

respondenten skulle ha en övergripande chefsposition inom något av 

områdena ekonomi, miljö eller samhälle. Dessa respondenter torde ha en 

övergripande bild av åtminstone en av de tre hållbarhetsdimensionerna. 

Dessutom leder detta urval till ett bredare perspektiv av det strategiska 

hållbarhetsarbetet inom olika företag, vilket ger studien en bredd och dynamik 

mer i linje med den verklighet som finns inom respondentföretagen. De tio 

intervjuerna genomfördes således med personer i olika chefspositioner kopplat 

till de olika hållbarhetsaspekterna med vetskap om styrfunktioner, såsom 

ekonomichefer, miljöchefer samt HR-chefer samt chefer med övergripande 

ansvar för företagens hållbarhetsarbete. Dock menar Bryman och Bell (2013) 

att ett snöbollsurval är problematiskt vid generalisering av data, eftersom 

empiri från snöbollsurval sällan representerar en hel population. Studiens 

ändamål är dock inte generalisering av data, varför snöbollsurval kan anses 

lämpligt inom ramen för studiens syfte. Dessutom leder snöbollsurvalet 

naturligt till personer som har insikt i de ställda frågorna vilket ger en bättre 

empirisk grund för att uppnå studiens syfte.  

3.2.3. Dataanalys  

Dataanalysens första steg innebar transkribering av den insamlade empiriska 

datan utifrån de inspelade intervjuerna genom vilka en grundlig kodning kunde 

genomföras. Bryman och Bell (2013) menar att transkribering är nödvändigt 

för att en noggrann och korrekt analys ska kunna genomföras. Vidare är 

analysprocessen tidskrävande på grund av den stora mängd data som genereras 

(Miles 1979; Nylén 2005), varför studieförfattarna omgående efter varje 

intervjutillfälle genomfört transkribering för att i tidigaste mån möjliggöra en 

påbörjan av kodningsprocessen. Efter respektive transkribering färdigställts 

lästes transkriberingen igenom och marginalanteckningar och markeringar av 

viktiga citat fördes för att från början söka identifiera teman och därmed 

underlätta kommande kodningsprocess, i linje med Ahrne och Svenssons 

(2015) och Bryman och Bells (2013) rekommendationer för en grundlig 

dataanalys. De viktigaste citaten fördes sedan in i ett kalkyldokument med 

sorteringsfunktion där de delades upp utifrån respondent, citat, tema, kategori, 
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kod och tilläggskod. Tilläggskoden möjliggjorde en flexibel kodning då citat 

ibland var svåra att tillskriva enbart en kod. Sorteringsfunktionen var en viktig 

del för att underlätta jämförelser mellan citat.  

På grund av studiens kvalitativa utgångspunkt har datan initialt analyserats 

utifrån så kallad selektiv kodning som innebär att kodning sker utifrån 

förutbestämda teman för att hitta samband mellan empiriska data (Bryman& 

Bell 2013). Studiens teman för kodningen var avvägningar respektive 

styrfunktioner, som utgör studiens två huvudsakliga ämnesområden. Efter att 

data delats in i antingen avvägningar eller styrfunktioner en mer öppen 

kodning för att identifiera kategorier och koder inom respektive område. 

Öppen kodning innebär att data systematiseras och kategoriseras utan 

förutbestämda teman för att hitta gemensamma ståndpunkter hos 

respondenterna (Bryman& Bell 2013). Kategorierna och koderna som 

utformades i den öppna delen av kodningen kopplades an till de aspekter av 

företagsstyrning och hållbarhet som tagits upp i vår teoretiska referensram, 

såsom de olika styrfunktionerna samt hållbarhetsdimensionerna ekonomi, 

miljö och samhälle.  

 

3.3. Studiens trovärdighet  

Bryman och Bell (2013) menar att kvalitativa studier är förhållandevis svåra att 

generalisera eftersom urvalet inte gjorts slumpmässigt vilket leder till låg extern 

reliabilitet genom att de sällan kan generaliseras. Dessutom kan kvalitativa 

studier antas vara problematiska att replikera, varför Bryman och Bell (2013) 

menar att de oftast har låg extern validitet. Dock är varken generalisering eller 

replikering något som studien ämnar uppnå. Bryman och Bell (2013) föreslår 

vidare att kvalitativa studier bör bedömas utifrån andra kriterier än reliabilitet 

och validitet, nämligen tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet, objektivitet 

och äkthet.  

3.3.1. Tillförlitlighet  

Genom semistrukturerade intervjuer har studieförfattarna haft möjlighet att 

omgående kontrollera sina egna tolkningar av respondenterna genom att 

upprepa vad de nyss sagt och sålunda ge utrymme för denne att korrigera sitt 

utlåtande. Detta har ökat studiens tillförlitlighet då Bryman och Bell (2013) 

menar att respondenternas synvinkel är fundamental för kvalitativa studier 

trovärdighet, eftersom det är respondenternas verklighetsuppfattning studien 
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söker skapa en djupare förståelse kring. För att bekräfta studieförfattarnas 

tolkningar av respondenterna har dessutom så kallad respondentvalidering 

genomförts med respektive respondent för att undvika misstolkningar av 

respondenternas citat. Respondentvalidering innebär att studieförfattarna i 

skriftlig form har sänt respondenterna ett exemplar av studien med möjlighet 

för korrigering av sina utlåtanden. Bryman och Bell (2013) menar att detta görs 

i syfte att förstärka överensstämmelsen mellan respondenternas uppfattningar 

och studiens resultat.  

3.3.2. Överförbarhet  

Som tidigare nämnts syftar inte studien till att söka generalisera datan till en hel 

population. Istället görs en djupgående studie av industriföretag med fokus på 

detaljerade och fylliga beskrivningar. Bryman och Bell (2013) menar att 

kvalitativa studier därmed oftare innehåller djupgående resultat som läsare 

sedan kan jämföra och eventuellt överföra till andra miljöer. I denna studie ges 

djupgående beskrivningar av sex industriföretags hållbarhetsarbete för att 

försöka se utmärkande karaktärsdrag hos respektive företag. Ändock torde 

industriföretagen arbeta på liknande sätt i det strategiska hållbarhetsarbetet, 

varför studien möjligen kan vara överförbar till andra industriföretag. 

Emellertid poängterar Bryman och Bell (2013) att det är upp till varje 

betraktare att avgöra huruvida studien är överförbar eller inte och således 

ligger det utanför studieförfattarnas befogenhet att avgöra saken.  

3.3.3. Pålitlighet  

Studieförfattarna har strävat efter att skapa transparens genom att i logisk följd 

redogöra för respektive val som gjorts under forskningsprocessen. Kollegor 

såväl som externa parter har regelbundet givit studien konstruktiv kritik, vilket 

har lett till revideringar och förtydliganden som har varit värdefulla för 

studiens utveckling. En handledare har kontinuerligt bekräftat 

studieförfattarnas val, främst teori- och metodval, vilket anses förstärka 

studiens pålitlighet. Bryman och Bell (2013) menar att externa ögon kan 

förbättra studiens transparens genom att bidra med andra perspektiv på 

forskningsområdet. Vidare har även studiens författare alltid gått till 

grundkällan i studiens teoretiska kapitel för att säkerställa att grundkällans 

utlåtande inte förvrängs. Detta menar Thurén (2013) är en av de fundamentala 

aspekterna för att upprätthålla ett källkritiskt förhållningssätt, vilket även ökar 

studiens pålitlighet.  
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3.3.4. Objektivitet  

Genom bekräftelse under intervjutillfällena samt respondentvalidering har 

studien noggrant försökt att inte spegla vad respondenterna uttryckligen säger, 

utan vad de egentligen menar. För att förenkla respondentvalideringen är 

respektive respondent döpt till en unik kod, till exempel M1, som gör det 

enklare för respondenten att se vad denne uttryckligen har sagt och hur vi har 

tolkat citatet. Dessutom har transkriberingen utförts ord för ord med 

tillhörande detaljer såsom skratt och kroppsrörelser för att på behandla den 

empiriska datan så objektivt som möjligt. Vidare har respondenternas citat inte 

ändrats från sitt ursprung. I vissa fall har studieförfattarna sammanslagit flera 

citat ur distinkta kontexter och detta framgår tydligt genom följande 

markering: [. . . ]. Bryman och Bell (2013) menar att en medvetenhet hos 

studieförfattare att inte anpassa tolkningar av data efter egna värderingar är 

kritiskt för kvalitativa studiers objektivitet.  

3.3.5. Äkthet  

Förutom tillförlitlighet menar Lincoln och Guba (1985) att äkthet är ett 

användbart kriterium för kvalitativa studiers bedömning. Författarna menar att 

äkthet belyser vikten av att ge en rättvis bild av undersökningsområdets 

verklighet. Studiens intervjuer är enbart genomförda med respondenter i 

chefsposition på de olika industriföretagen, vilket Bryman och Bell (2013) 

menar utgör en begränsning för studiens äkthet då andra positioner inom 

företagen möjligen kan ge en annan bild av undersökningsområdet. Studiens 

äkthet förstärks emellertid av att respondenterna har reflekterat över och 

utvecklat sin egen förståelse för hur de hanterar sitt strategiska 

hållbarhetsarbete.  

 

3.4. Etik  

Studien har utformats med särskild hänsyn till deltagarnas frivillighet, 

integritet, anonymitet och konfidentialitet, vilket Bryman och Bell (2013) 

menar är viktiga utgångspunkter för en etisk korrekt studie. Varje respondent 

har innan respektive intervju fått tagit del av en beskrivning av studien samt 

dess syfte (Bilaga 3) för att delge respondenten information om hur data 

kommer att insamlas och hanteras. Informationen belyser även 

respondenternas möjlighet att avsluta sitt deltagande, vilket gör studien till 

frivillig. Att respondenterna inte utsatts för tvång är enligt Thurén(2013) 
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viktigt för studiens reliabilitet. Vidare för att verifiera att informationen lästs 

igenom och att respondenterna är medvetna om att inspelning av samtalet 

görs har respondenten även fått underteckna en samtyckesblankett (Bilaga 2).  

Således har respondenterna givits goda insikter om studiens syfte, vilket 

Diener och Cradalls (1978) menar är viktigt för att respondenten på goda 

grunder ska kunna besluta om sitt deltagande i studien. Vid varje 

intervjutillfälle har dessutom en muntlig förklaring av studien givits för att ge 

respondenten ytterligare möjligheter att ställa frågor angående studiens syfte, 

deltagandet eller hanteringen av data. Bryman och Bell (2013) menar att detta 

tillvägagångssätt minskar risken för falska förespeglingar hos respondenterna, 

vilket är viktigt för att iaktta respondenternas integritet. Dock menar Bryman 

och Bell (2013) att den konfidentialitet och anonymitet som utlovas kan vara 

problematisk vid kvalitativa studier då det finns en överhängande risk att 

platser och personer lätt kan identifieras. Detta har studieförfattarna försökt 

motverka genom att utelämna detaljer från respondentcitat som kan hjälpa 

läsare att identifiera en person eller ett företag. Respondenterna är 

kategoriserade utefter sina respektive positioner inom företagen, men läsare 

ges inte möjlighet att se vilken respondent som hör till vilket företag då 

studieförfattarna bedömde att risken för avslöjande blev onödigt stor. Vidare 

är kopplingen mellan respondent och företag heller inte relevant information 

för studiens syfte. Därmed har respondenternas konfidentialitet och 

anonymitet hanterats med försiktighet.  
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4. Resultat 

I detta kapitel kommer studiens insamlade data att presenteras som stöd för besvarandet av 

studiens syfte. Kapitlets indelning baseras på frågeställningarna där resultatet gällande 

studiens första frågeställning redovisas i kapitlets första del och resultatet för studiens andra 

frågeställning redovisas i kapitlets andra del.  

Studiens tio respondenter delas nedan in i ansvarsområdena ekonomi, miljö, 

samhälle samt övergripande ansvar. Respondenterna med ekonomiansvar kommer 

nedan att benämnas E1 och E2, respondenterna med miljöansvar kommer att 

benämnas M1, M2 och M3, respondenter med samhällsansvar kommer att 

benämnas S1, S2 och S3 och slutligen kommer de respondenter med 

övergripande ansvar att benämnas Ö1 och Ö2.  

4.1. Avvägningar 

Hållbarhet är enligt samtliga respondenterna ett svårdefinierat begrepp med en 

mångtydig mening mellan företag, men också mellan individer inom ett och 

samma företag. S3 menar att det kan bero på företagets specifika 

förutsättningar. ―Ja man har kanske lite olika förutsättningar och tankar om vad man 

egentligen lägger i begreppet hållbarhet”. Ändock beskriver en övervägande del av 

respondenterna långsiktighet och medvetenhet kring resursförbrukning som 

centrala delar av begreppet hållbarhet. Respondenterna tenderar sålunda att 

uppfatta ett naturligt samband mellan begreppet hållbarhet och miljömässiga 

aspekter, då resursförbrukning är ett upprepat ämne.  

 

Ö2 beskriver dock en medvetenhet om att hållbarhet inte enbart handlar om 

miljömässiga aspekter, men att miljön ofta talas om på grund av att det är 

relativt enkelt att konkretisera och mäta. Att det specifikt är miljön som initialt 

förknippas med hållbarhet tror E2 beror på att det är lätt att relatera 

―Det handlar om att vara hållbar på sikt. Nu förbrukar vi våra resurser betydligt snabbare än 

vad vi bör göra‖. (M1) 

―Vårt företag ska hålla länge, [. . . ] det är ett tänk i att finnas länge, oavsett vad det är 

liksom. Att finnas och ta vara på resurser man har och vårda det man har‖. (S1) 

―Det handlar ju om att ha en värld och en konsumtion som är i balans med resurserna som 

finns‖. (S2) 

―Långsiktighet, då tänker jag ofta miljöfrågor, såsom planetaryboundaries‖. (Ö1) 
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miljömässiga aspekter till hållbarhet eftersom det upplevs finnas en konkret 

koppling däremellan. Däremot utvecklar respondenterna, efter viss 

eftertänksamhet, sina uppfattningar om innebörden av hållbarhet och tycks 

slutligen uppfatta att personalen är en dimension innanför ramen för 

begreppet hållbarhet.  

 

Ytterligare en aspekt som respondenterna tar upp gällande begreppet 

hållbarhet är hållbarhetsredovisningar. Dock beskrivs en problematik där det 

kan finnas skillnader mellan vad som redovisas i företagets 

hållbarhetsredovisning och vad som egentligen sker inom företaget.  

Det händer att företag har redovisat minskningar av koldioxidutsläpp för en enhet, 

men då kan utsläppen vara flyttade till en annan enhet, så totalt sett har det inte 

minskat[. . . ] Hållbarhetsredovisningar kan vara försåtliga. Det finns alltså 

hållbarhetsredovisningar som innehåller greenwashing och manipulerade 

utsläppsnivåer. Man bör vara kritisk till det som redovisas där. (M2) 

4.1.1. Ekonomi 

Respondenterna menar genomgående att den ekonomiska statusen är 

utgångspunkten för företagens handlingsförmåga avseende processer och 

investeringar kopplat till hållbarhet. Där avvägningen således ligger inom den 

ekonomiska sfären.  

En anledning till att vi behöver göra avvägningar är för att vi inte har en oändlig 

kassa med pengar. Och det ska man väl också vara ganska ödmjuk inför att vissa 

delar, som vad gäller just förbättringar ur ett hållbarhetsperspektiv kostar pengar för 

oss. [. . . ] Det är ju processer och delarna man får ta hänsyn till, så att jag tror att 

det ständigt sker avvägningar med hänsyn till vad vi klarar av att göra. (E1) 

“Det är lätt att bara tänka konkret på miljö. Det är det första som slår mig. Men sen börjar 

man ju tänka, men det är ju jättemånga områden egentligen” [. . . ] Men det är ju alltihopa på 

något sätt. Hur vi hanterar personalen. [. . . ] Det är hållbart att personalen finns kvar 

också”. (E2) 

“Men sen finns det ju också ett hållbarhetsperspektiv gällande människor och det är ju också 

att man som företag har en hållbar approach åt människohållet och att de mår bra under sitt 

yrkesliv. ” (S2)  

“Utöver att vi ska kunna både jobba miljövänligt och driva vår verksamhet miljövänligt och 

tjäna pengar så måste vi behandla våra anställda och vårt folk på ett bra sätt”. (S3) 
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Emellertid menar flera respondenterna att hållbarhet fortfarande handlar om 

att upprätthålla ekonomiska fördelar, men att använda ett långsiktigt 

perspektiv för ekonomisk avkastning.  

Vi kan inte ta den korta vägen för att tjäna pengarna. Vi behöver ta den långa 

vägen och då kostar det mer vissa år. Och om det kostar mer så måste man ju utifrån 

ett lönsamhetsperspektiv ha det tålamodet. Än att tjäna snabba pengar. (E1) 

Dessutom är ägarnas inställning till hållbarhet avgörande för företagets 

möjligheter till en hållbar utveckling, vilket respondenterna uttrycker på olika 

sätt.  

 

Emellertid poängterar respondenterna att det inte enbart är ägarna som styr 

företagets hållbarhetsarbete, utan även externa parter. Flera respondenter 

menar att staten genom lagstiftning och myndighetsutövande spelar en kritisk 

roll för deras verksamhet eftersom tvingande åtgärder kan för företagen 

innebära kostnader på hundratals miljoner kronor. Vidare beskriver M2 hur 

myndigheter genom långa processer och domstolsbeslut avgör huruvida 

företagens verksamhet får bedrivas eller inte samt hur det ska gå till. M2 

beskriver detta som: 

Det demokratiska Sveriges beslut om att vi får finnas. Vi får göra det som bestämts i 

ärendet och inte mer. [. . . ] Om vi vill göra något, till exempel bygga en ny maskin 

för att öka produktionsvolymen, så måste vi gå till domstolen. […] En sådan process 

kan pågå 1–2 år innan vi får ett godkännande. (M2) 

Vidarebeskrivs staten utgöra ett ekonomiskt styrmedel som genom 

ekonomiska incitament gör det ofördelaktigt för företag att inte handla i linje 

med dessa.  

Det handlar om skatter och avgifter. Vi betalar energiskatter och vi betalar för 

utsläppsrätter, avfallsskatter och så vidare. […] Det har funnits många sådana 

saker som vi har anpassat oss till eftersom det handlar om så pass mycket pengar. [. . 

. ] dessa ekonomiska styrmedel har på sätt och vis tvingat oss och andra att vidta 

åtgärder för att bland annat minska koldioxidutsläpp. (M2) 

”Det är ju ändå ekonomi det handlar om i slutändan. Företag måste ju gå ihop. Går de inte 

ihop så lever de inte så länge, naturligtvis. [. . . ] Ägarna vill ju ändå i slutändan ha någon 

form av ekonomisk avkastning på sina pengar som de satsat i företaget”. (M1) 

“Det är ägarnas avkastningskrav som gäller, men de fokuserar på hållbarhet och 

ansvarstagande vilket ger oss bra förutsättningar för operativt hållbarhetsarbete”. (Ö1) 
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4.1.2. Miljö 

Respondenterna anger att utsläppsminskning av växthusgaser och farligt avfall 

är de miljöproblem som prioriteras högst av företagen. Flera respondenter 

menar att den miljömässiga dimensionen av hållbarhet ofta har ett direkt 

samband med den ekonomiska dimensionen och att ekonomin på både kort 

och lång sikt förbättras av miljöinvesteringar. Däremot uppmärksammas att 

det ändock finns en brytpunkt där fördelarna mellan miljön och ekonomin 

åtskiljs och ekonomin blir den styrande faktorn.  

 

Ö1, som arbetar inom ett av företagen som arbetat relativt länge med 

hållbarhetsfrågor, talar dessutom om olika faser av hållbarhetsarbetet. Hen 

menar att ju längre ett företag kommer i sitt hållbarhetsarbete, desto mer 

indirekt relaterar hållbarhetsdimensionerna till varandra samt att nästa fas är 

mer osäker och handlar om framtidstro snarare än tillförlitliga kalkyler.  

Vi har redan plockat de lågt hängande frukterna, alltså resurseffektivisering och 

energieffektivisering. Där hänger ju ekonomin och miljön direkt ihop. Dessa åtgärder 

har ju varit direkt lönsamma, men det har vi gjort för så länge sen. Det vi nu har 

kvar att göra det är inte alltid lönsamt, utan då är det mer riskminimering, det är 

mer att man tror på framtiden. [. . . ] att man jobbar mer framåt genom att försöka 

minimera risker och tro att vi attraherar kunder och personal genom vårt 

hållbarhetsarbete. [. . . ] denna process är mer osäkert kopplat till ekonomisk vinst. 

(Ö1) 

Däremot menar respondenterna att lagstiftning och andra normativa 

rekommendationer ibland försvårar hållbarhetsarbetet. Vilket följande citat 

belyser:  

―Det är ju väldigt enkelt att motivera miljö, för det hänger ju ihop med ekonomi. Det är ju 

ganska uppenbart. Dra ner på drivmedelsförbrukningen och det synsdirekt på ekonomin‖. 

(E2) 

―Jag tror att om man gör miljöinvesteringar ytterligare så kommer man få mindre 

miljöpåverkan vilket gör att produkten i sig då blir ännu mer attraktiv för dagens samhälle som 

är så medvetet om miljön. [. . . ] Vilket gör ekonomin ännu bättre hela vägen då‖. (M1) 

“Vi är beredda att betala lite mer för förnybart förpackningsmaterial, för förnybart bränsle för 

produktionen och så vidare. Men det får ju inte vara jättemycket dyrare liksom. Det är en 

balansgång. ‖ (Ö1) 
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Vi blir missfördelade när det gäller utsläppshandel. Vi behöver behandla vårt 

material här på anläggningen under längre tid än andra tillverkare för att få en 

produkt med längre livslängd. Men vi blir ändå straffade för att utsläppen sker här 

fastän vi har jobbat fram en väldigt hållbar produkt. Det går inte ihop. [. . . ] vi har 

bra restprodukter som skulle kunna återanvändas i industrin, men då finns det 

lagstiftning som gör att man bedömer det på ett speciellt vis och då klassas det som 

avfall istället, vilket gör att vi inte kan använda det, fast det egentligen går. (M3) 

Ö2 tror dock att restriktioner kring hantering av farligt avfall är att föredra 

framför att förbjuda användning av det.  

Skulle det förbjudas bara tvärt sådär så skulle det få förödande konsekvenser för vår 

industri. […] Men då håller inte materialet lika länge och då blir det ju lite slit och 

släng. På lång sikt kan det ju vissa gånger vara bättre att ha lite starkare grejer, men 

samtidigt måste det ju vara styrning på vart det tar vägen och vart det kommer ut. 

(Ö2) 

4.1.3. Samhälle 

Inledningsvis upplevde respondenterna samhällsdimensionen av företagens 

hållbarhetsarbete som svåridentifierad då de ofta är osäkra på vilka delar som 

ingår i samhällsdimensionen. Emellertid lyfts personalinvesteringar fram som 

strategiska åtgärder inom företagen som ofta görs i syfte att förbättra 

företagens arbetsmiljösäkerhet. Huruvida personalfrågor ingår i 

hållbarhetsarbetet eller inte är dock något som majoriteten av respondenterna 

inte är säkra på och har svårt att konkretisera. S1 menar dock att 

personalfrågor torde vara en del av företagets hållbarhetsarbete och som 

dessutom har ett samband med den ekonomiska tillväxten.  

Ska vi växa så måste vi vara fler. För ska vi växa då är det ju klart att vi måste ha 

folk där. Vi kan inte belasta folk som redan finns med det samma, så där tycker jag 

inte att vi gör åtstramningar. (S1) 

Vidare tycks samhällsdimensionen relaterat till företagens externa påverkan 

vara komplex för respondenterna att definiera. Emellertid belyser de att det 

externa samhällsfokuset läggs på bland annat underleverantörer och sponsring 

till hjälporganisationer och idrottsförbund, men ofta sporadiskt utan tydliga 

strategier. Dessutom menar flera respondenter att företagen externt bidrar till 

samhället genom sitt interna arbete.  
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Emellertid poängterar ett flertal respondenter att samhällsdimensionen av 

hållbarhet är problematisk att arbeta med, där merparten av respondenterna 

arbetar i de företag som inte arbetat aktivt med hållbarhet under en längre tid. 

Följande citat belyser den generella syn som finns hos respondenterna:  

Där är den stora utmaningen, att koppla in bolagen mer socialt i samhället. [. . . ] 

Det där med samhället är ganska svårt, det där att hitta de konkreta sakerna att 

göra. Personligen tycker jag att den sociala biten är ganska svår. (M1) 

 

4.2. Tillämpningen av styrfunktioner 

Nedan följer en redovisning av de empiriska svar kopplat till företagens styrning av 

hållbarhetsarbetet där resultaten för varje skikt i modellen som tillämpats presenteras.  

 

4.2.1. Övre skiktet 

Respondenterna menar att kulturen utgör en viktig del av företagets 

möjligheter att nå strategiska mål och att ett gemensamt engagemang är 

nyckelord för begreppet hållbarhet. En företagskultur som genomsyras av 

öppna klimat med låga trösklar och högt i tak förespråkas av respondenterna 

där en trivsam arbetsplats är en förutsättning för företagets utveckling och 

kompetenshöjning. ―Är inte medarbetarna friska och tycker att livet är fantastiskt, så 

kommer de inte att göra ett bra jobb‖ (Ö2).  

Enligt respondenterna sprids företagets värderingar huvudsakligen genom 

dagliga rutiner och företagsspecifika nätverk såsom tidningar, appar och 

intranät. Dock menar respondenterna övergripande att den informella 

spridningen är viktigast.  

―Genom att ha en ekonomisk verksamhet som går ihop så tryggar vi ju jobben åt de som jobbar 

här, vilket gör att de i sin tur kan bidra till samhället‖. (M1) 

‖På en anställd här går det tre externa entreprenörer. […] Ibland kommer entreprenörerna 

utifrån och då blir det fullt på hotellen, vilket i sin tur skapar jobb‖. (M3) 
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Däremot är den informella spridningen inte det enda sättet som företagets 

kultur och värderingar sprids. Respondenterna menar även att 

internutbildningar är ett viktigt verktyg. Dessa åtgärder anses vara kritiska för 

att öka förståelsen och kunskapen hos de anställda om olika hållbarhetsfrågor.  

Vidare menar respondenterna att en enhetlig företagskultur är en kritisk 

komponent inom en framgångsrik företagsstrategi. Dock kan den enhetliga 

kulturen av olika anledningar vara problematisk att uppnå. Respondenterna 

menar att det tar lång tid för företagens visioner att tangera med de anställdas 

värderingar och menar således att värderingar tar lång tid förändra. M1, 

verksam inom ett företag som arbetat relativt kort tid med hållbarhetsfrågor, 

menar att kulturen ännu inte tagit till sig formella hållbarhetsdirektiv från 

ledningen och således inte efterföljer dem troget. Ö2 menar vidare att det kan 

ta upp till tio år innan en förändring speglas inom företagskulturen och att det 

är av största vikt att hålla fast vid visioner för att personalen ska hinna skapa 

förståelse för var företagsledningen vill styra företaget.  

En slogan som personalen tagit fram, som jag inte har varit delaktig i, speglar den 

visionen som vi har. Och då njuter jag, då har vi kommit långt. Att personalen gjort 

om det till sitt också kör vi liksom. Men det tar tid. [. . . ] Det är ju då det sitter och 

det är ju då det är viktigt att som ledare hålla kvar vid det och INTE hitta på något 

nytt. För då blir det besvärligt. (Ö2) 

Ett hinder för en enhetlig företagskultur är enligt respondenterna skillnader 

mellan olika grupperingar. Respondenterna menar att skillnaderna kan vara 

svåra att undvika när företaget är uppdelade i avdelningar. Flera respondenter 

poängterar att den så kallade bruksmentaliteten, som ofta råder bland 

kollektivanställda, kan utgöra ett hinder för utveckling och förändring mot ett 

mer enhetligt företag. Bruksmentaliteten beskrivs som en tydlig gräns mellan 

kollektivanställda och tjänstemän.  

―Handlingar säger mer än tusen policys‖. (M1) 

―Just det här att det blir en del i vardagen. Det är liksom inte det där att nu idag har vi tema 

miljö, utan att det hela tiden finns med‖. (S1) 

―Upplevelsebaserad inlärning av den bästa sorten. ” (Ö2) 
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En kultur där man som individ mycket hellre sitter i fikarummet och klagar över och 

gnäller över vad saker är dåliga istället för att tala upp och tala ut och ta kontakt 

med chefer och försöker göra någonting åt det. [. . . ] Det sättet hanterar man 

situationen på när man inte riktigt är tillfreds. (S2).  

Däremot finns en tanke om att generationsskiften är nyttigt för 

företagskulturen och således finns en förhoppning bland respondenterna om 

att de yngre generationerna medbringar en mer enhetlig företagskultur.  

 

Vidare anser respondenterna att nyrekrytering är viktigt i skapandet och 

bevarandet av företagskulturen. I rekryteringsprocessen menar respondenterna 

att vikt läggs vid att matcha kandidaters personligheter med företagets 

värdegrund. Dock spelar hållbarhetsvärderingar en relativt liten roll i 

rekryteringsprocessen då respondenterna är ense om att det är den individuella 

kompetensen som styr valet av nyanställda.  

 

Vidare menar flera respondenter att kandidater allt oftare under 

anställningsintervjuer framhäver arbetsplatsen som attraktiv på grund av dess 

hållbara produkter. På plats hos företagen ses även att produktens symbolik 

finns närvarande, då många företagslokaler samt kontor är inredda med inslag 

av produkterna. Företagen har även produkter för visning i montrar i syfte att 

belysa vikten av produkten och dess bidrag till samhället. Däremot är 

―Det finns ju inte nedskrivet att personen ska ha ett stort hållbarhetstänk för att kunna vara 

anställd. Det handlar istället om att man har vissa värderingar med sig när man kommer till ett 

företag, man har ju någon form av ryggsäck med sig. Och där vill vi ju att de ska ha likvärdiga 

värderingar som de vi har. ‖ (M1) 

―Vem som går vidare i rekryteringsprocessen beror kanske inte på direkt kopplingar till 

hållbarhet, så blir det ju en mix, en helhet i personen, tidigare erfarenheter. Men man kan ju säga 

att hur du är som person visas ju så lite i en intervju också. Vad du har för egna värderingar, hur 

du tänker. ” (S1) 

―Ja, kompetens är ju en del, men personliga egenskaper är det som väger tyngst, för vi vill se att de 

tillför något kan ta ansvar och driver egna saker, men också blir en i gänget. ‖ (S2) 

 

―Den typiska tunga industrikulturen är svår att motverka utan nyanställda friska fläktar‖. 

(M1) 

―Man ser ju att de unga som kommer in, de har en helt annan inställning, en bättre‖. (S2) 
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symboliken inte något respondenterna aktivt reflekterar över, men de talar ofta 

om produktens betydelse och att kandidater framhäver arbetsplatsen som 

hållbar. Ö1 beskriver detta som en god hållbarhetscirkel: 

Det är viktigt att ha rätt personal, men vi attraherar också rätt personal genom att vi 

jobbar med de här [hållbarhets]frågorna. Det blir en god cirkel absolut, genom att de 

förstärker varandra. (Ö1) 

4.2.2. Mellanskiktet 

Respondenterna uttrycker ofta planering, budgetering och cybernetiska mått 

som synonymt, då planering enligt respondenterna innefattar budgetmål där 

cybernetiska mått utgör basen för mätningen av dessa mål. Inom de företag 

som arbetat mer omfattande med hållbarhet talas dock ofta om övergripande 

hållbarhetsmål med större fokus på samhällsmål, medan de företag som 

nyligen startat sitt hållbarhetsarbete har ett övergripande starkt fokus på enbart 

ekonomi och miljö. I flera respondentföretag är miljö den främsta aspekten 

som integrerats i den långsiktiga planeringen, där ett ofta förekommande 

samtalsämne bland respondenterna är minskningarna av utsläpp under de 

senaste åren samt aktiva mätningar av kemikalier. Merparten av 

respondenterna menar att framtida miljömål handlar om att minska 

utsläppsnivåerna och hitta miljövänliga substitut, men även att arbeta proaktivt 

mot hållbarhetsmål, vilket följande citat visar.  

Vi jobbar för hur vi ska gå från en reaktiv till en mer proaktiv organisation. [. . . 

]Koncernens ledord eller motto är att man ska vara ett steg före och därför trycker de 

väldigt hårt på miljö- och hållbarhetsarbete överhuvudtaget. (M3) 

Gällande de långsiktiga ekonomiska hållbarhetsmålen menar flera 

respondenter att det främsta fokuset ligger på lönsam tillväxt.  

 

Dock finns en genomgående åsikt hos flertalet respondenter att långsiktiga 

investeringar i personal och resurser kopplat till hållbarhet måste vara 

ekonomiskt försvarbara och inom ramen för budgeteringen, eftersom 

“Dom ekonomiska målen är tydliga, men det ska genomsyras av hållbarhet. Och det är ju själva 

kärnan; att växa. Lönsam tillväxt”. (E1)  

―Lönsam tillväxt är ju vårt motto och vårt lilla mantra. Så vi ska växa men vi ska absolut 

göra det lönsamt. Vi ska inte växa till varje pris, utan det ska vara smart. Och det hänger ju 

ihop, jag menar, då får man ju lönsamhet i att fortsätta sälja dom här bra grejerna. ” (E2) 
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ekonomin lägger grunden för möjligheten till hållbarhetsinvesteringar. 

Däremot är hållbarhetsinvesteringar inom de företag som arbetat en längre tid 

med hållbarhet inte alltid direkt ekonomiskt försvarbara och en mer vågad 

attityd till hållbarhetsinvesteringar visas.  

Det som jag tycker är så fantastiskt med [företaget][. . . ] det är ju att man inte räds 

att göra investeringarna tidigt för att kunna arbeta på ett hållbart sätt i framtiden. 

(E1) 

Respondenterna menar att det som mäts ofta blir mer uppmärksammat. Den 

cybernetiska styrningen uppfattas som ett effektivt sätt att säkerställa 

riktningen på företagets strategiska arbete då de cybernetiska måtten sätter 

agendan för vilka strategiska mål som är viktiga. Merparten av respondenterna 

menar att övervägande delen av de cybernetiska måtten är av finansiell art 

såsom ägares avkastning, marginalkostnader och ekonomisk tillväxt, även om 

allt fler icke-finansiella mått fått större utrymme under de senaste åren. Dock 

menar respondenterna att en blandning av fokusområden samt en balans 

mellan finansiella och icke-finansiella mått är att föredra för att möjliggöra ett 

hållbart arbete, varpå balanserat styrkort nämns som en relevant utgångspunkt 

för cybernetisk företagsstyrning.  

 

Vidare menar Ö2 och E1 att de implementerat hållbarhet i den övergripande 

som ett eget fokusområde i strategin där ambitionen på sikt är att integrera 

fokusområdet för hållbarhet i övriga delar av strategin. ―Det ska ju inte ligga 

stand alone, utan det ska ju liksom genomsyra samtliga delar i vårt balanserade styrkort‖ 

(E1).  

Övergången från att enbart använda finansiella cybernetiska mått till en mer 

balanserad cybernetisk styrning bestående av såväl finansiella som icke-

finansiella cybernetiska mått ses av respondenterna som en proaktiv och 

nödvändig förändring.  

“Vi använder balanserat styrkort på samtliga delar i koncernen. [. . . ] för att ett verktyg 

behövdes för att följa upp strategin och planen [ägarna] trodde på. ” (E1) 

―Egentligen är det ju balanserat styrkort vi håller på med. Vi rattar inte jättemycket eget 

kapital, vi har ingen tung balansräkning på något vis, utan vi har humankapitalet. Det är det 

som utgör organisationen. Då är det här ett fantastiskt bra sätt som vi försöker stycka upp de 

olika delarna i. Där de väger lika tungt, sedan kan det vara ett år där vi fokuserar på det ena 

lite mer än det andra. Men övertid ska det vara balans i dem. ” (Ö2) 
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Bland de icke-finansiella cybernetiska måtten ingår enligt respondenterna både 

mått relaterat till miljö och personal. De miljörelaterade måtten innefattar 

utsläpp av växthusgaser såsom koldioxid och kväveoxid samt hantering av 

farligt avfall såsom kemikalier. M1 förklarar att regler upprättade av staten för 

vilka mängder som får användas ger företaget incitament för en hållbar 

förbrukningsnivå av kemikalier: “Ligger vi över så kostar det mer pengar än vad det 

egentligen ska göra att tillverka produkten då. Det mäter vi ju konstant då”.  

De icke-finansiella måtten som relaterar till personalfrågor har ett 

övergripande fokus på mätning av arbetsmiljösäkerhet och nöjdhet bland 

medarbetare. Respondenterna nämner medarbetarundersökningar och 

medarbetarsamtal som en viktig del i mätningen av medarbetarnas nöjdhet på 

jobbet. Utöver nöjdhet bland medarbetare finns ett tydligt fokus på 

arbetsmiljösäkerhet. Där säkerheten hos anställda prioriteras och bland annat 

mäts genom antal personskador med frånvaro per miljon arbetstimmar.  

 

Flera respondenter förklarar att antalet olyckor med mer än tre dagars frånvaro 

är ett nyckeltal som företagen aktivt mäter och följer upp. M3 tillägger att ett 

sätt att engagera medarbetarna i arbetet för en säkrare arbetsplats är att mäta 

antalet riskobservationer upprättad per anställd. Ö2 menar dessutom att 

genom att mäta och effektivisera medarbetares körda mil ökar man 

medvetenheten hos medarbetarna om miljövinster vid minskade antal mil.  

“Säkerheten är ju främst och viktigast och det innebär ju att vi alla ska komma hem i samma 

skick som vi kom hit”. (S2) 

“Vi har ju ett mål om noll skador, visst det är nog dessvärre ett ganska orealistiskt mål, men 

som etiskt sätt så är det inte försvarbart att ha något annat mål än noll skador”. (S3) 

“Nu kommer vi naturligt att fokusera mer på miljö än förut. Det har vi faktiskt inte riktigt 

gjort förut, så det har varit ganska dåligt”. (E2) 

“Förut, när vi skulle skapa mål, då tittade man ju helst på ekonomiska nyckeltal, hur det har 

gått. Men nu kan det plötsligt bli att vi behöver förbättra ett kontrollsystem, eller rutiner kring 

något, eller kompetens. Vi omfamnar det på ett annat vis”. (M3) 
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Gällande belöningar förknippar respondenterna oftast dem med monetära 

belöningssystem. Individanpassade monetära belöningssystem kopplat till 

hållbarhetsmål används sällan inom respondentföretagen. Respondenterna 

upplever istället icke-monetära belöningssystem som mer effektiva och 

nämner flexibilitet, i form av arbetstider, befordringar samt beröm för 

arbetsinsatser eller idéer som exempel på vanligt förekommande former av 

motivationsfaktorer.  

 

 

Emellertid menar respondenterna att belöningssystem kan vara komplicerade 

att konstruera för önskat resultat då hållbarhetsarbetet stundtals tenderar att 

vara svårt att mäta. Dessutom finns en åsikt om att belöningssystem kopplat 

till hållbarhetsmål kan upplevas överflödigt eftersom hållbarhet bör integreras i 

det naturliga arbetsflödet.  

 

4.2.1. Nedre skiktet 

Det finns inom respondentföretagen omfattande organisationsstrukturer med 

tydliga uppdelningar mellan ansvarsområden. Styrelseskicket inom företagen är 

genom en av ägarna utsedd styrelse och en VD. “I slutändan är det ägarna i 

“Det kan ju vara så att har man gjort si och så många riskobservationer så bjuder vi på tårta. 

[. . . ] Men det är klart, man vill inte minska rapportering heller. Så det går ju inte att säga 

att vi vill ha så få tillbud som möjligt för få olyckor. Det går ju inte. Då ger inte belöningen 

den effekt vi vill. ” (M3) 

Vi får ingen extra belöning för att vi arbetar hållbart. Alltså, på nåt sätt så är det ju så 

självklart tycker jag. Varför ska du ha extra betalt för att du gör ditt jobb? (Ö1) 

“Jag hoppas på att det ska bli det här att man känner att det faktiskt visst går att påverka 

och att man blir lyssnad på för det är liksom den här moroten det är det som blir drivkraften”. 

(S2) 

―Personer som visar framfötterna, de kan verkligen växa och utvecklas i det här företaget. [. . . 

] Och det är ju ett belöningssystem skulle jag säga, att man ger människor chansen”. (Ö1) 

“Monetära belöningssystem har vi inget. Jag är inte säker på att det gör någon verkan. [. . . ] 

Jag tror ju mer på frihet under ansvar än 1000–2000 kronor mer i månaden. Det tror jag 

stärker lojaliteten”. (Ö2)  
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bakgrunden. Det är ju ändå ägarna som styr oss. Det är det ju. På ett eller annat sätt” 

(M1). En på papper befintlig hierarki kännetecknar alla respondentföretagen 

där hierarkin består av processen för beslutsfattande. Däremot menar 

respondenterna att hierarkin inte är formellt styrande, även om chefer måste 

kunna styra sina anställda. Vidare menar respondenterna dessutom att 

beslutsvägarna upplevs korta och att organisationsstrukturerna i respektive 

företag är informella, trots de genomgående stora strukturerna samt den 

uttalade hierarkin. Respondenterna beskriver organisationsstrukturerna med 

ord som ―platt‖ och ―öppen‖. ―Det finns en hierarki i organisationen, men den märker 

du inte‖. (Ö2) 

Den öppna strukturen möjliggör även för övriga medarbetare att påverka 

företagets riktning vilket enligt respondenterna är ytterst viktigt för att bevara 

personal. “Jag skulle aldrig vara kvar om det inte var så att man kunde vara med och 

påverka” (M3). Emellertid påpekar respondenterna anställdas positioner kan 

påverka uppfattningen av huruvida det är möjligt att påverka beslutsfattande, 

men även synen på vad påverkan innebär kan skilja sig mellan anställda. Vidare 

belyser respondenterna även vikten av medarbetarnas villighet och förmåga att 

visa framfötterna.  

 

Däremot påpekar flera respondenter att möjligheter att kunna säga ifrån och 

påverka snarare är en fråga gällande företagets kultur snarare än företagets 

struktur. Gällande sina egna roller belyser respondenterna att de själva som 

ledare och chefer har ett övergripande ansvar att samverka mellan enheterna 

och att ledarskapet är av stor vikt för att arbeta hållbart. Dock anser 

respondenterna att det övergripande ansvaret i relation till företagets 

hållbarhetsarbete inte bara ligger hos ledarna utan bör vara fördelat på hela 

organisationen.  

“Det är ohierarkiskt, men jag sitter ju mitt i, så det kanske är lätt för mig att säga”. (E2) 

“Är du lite tyst och försiktig och tillbakadragen så kanske du får sitta i ett hörn. Det gäller ju 

att kunna ta plats också”. (S2) 

“Jag är ju mer kanske wild and crazy och tycker att ja men kom med lite tokiga idéer så kör 

vi. Vi kan prova. Så struntar vi i det om det inte går bra. Medan det kanske inte är det de 

[anställda] söker. De kanske söker mer att man vill få gehör i någon systemändring i något 

datasystem eller någonting va. Så där har vi lite olika ambitionsnivåer i den där frågan”. (Ö2) 



46 

 

 

Respondenterna menar att det ofta finns många policys inom företagen, där 

miljöpolicyn är den första hållbarhetspolicyn de identifierar och som ofta 

utarbetats på grund av krav från olika intressenter så som kunder, staten eller 

ägare. Vidare finns det inom alla företagen etiska policys som bland annat 

hanterar diskriminering, jämställdhet och affärsetik. Däremot har de företag 

som arbetat mer omfattande med hållbarhet fler övergripande 

hållbarhetspolicys. Respondenterna anser att det är viktigt att de anställda 

håller sig till rutiner och instruktioner, eftersom de utgör viktiga riktlinjer 

formulerade av ledningen. ―Det är ju en inriktning på hur högsta ledningen för 

[företaget] säger att såhär ska ni bete er‖ (M1).    
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5. Analys  

Analyskapitlet syftar till att sammanfoga teori och empiri för att besvara studiens två 

frågeställningar. Analyskapitlet är uppdelat i två delar där respektive frågeställning 

analyseras separat.  

 

5.1. Hur görs avvägningar i hållbarhetsarbetet inom industriföretag?  

Elkington (1999) menar att hållbarhet inte enbart handlar om ekonomisk 

hållbarhet utan dessutom miljömässig och social hållbarhet, varför författaren 

föreslår en balansering av dimensionerna för att uppmärksamma ett bredare 

perspektiv av hållbarhet. Ändock beskriver majoriteten av respondenterna sitt 

hållbarhetsarbete som främst fokuserat på ekonomisk hållbarhet eftersom 

företagen är beroende av ägarnas avkastningskrav som i sin tur ligger till grund 

för företagens verksamhet. Att prioritera den ekonomiska dimensionen av 

hållbarhet tycks därmed vara ett naturligt förhållningssätt inom 

respondentföretagen.  

Följaktligen tenderar det konkretiserade hållbarhetsarbetet som 

respondentföretagen på eget initiativ inleder att korrelera väl med den 

ekonomiska dimensionen. Respondenterna menar att främst 

resurseffektivisering och arbetsmiljösäkerhet är en naturlig del av företagens 

strategiska hållbarhetsarbete eftersom de ofta upplever direkta samband 

mellan ekonomi och miljö respektive ekonomi och samhälle, varför det torde 

finnas ett naturligt intresse att arbeta med dessa aspekter. Däremot belyser 

respondenterna övergången från fossila bränslen till förnyelsebara energikällor 

som en utmaning. Ikerd (2012) menar att fossila bränslen fortfarande är 

ekonomiskt fördelaktigt att nyttja framför förnyelsebara energikällor, varför 

det torde finnas en skärningspunkt vid vilken de ekonomiska fördelarna och 

de miljömässiga fördelarna går i motsatta riktningar. Det kan således antas att 

respondenterna syftar på en ekonomisk utmaning snarare än en praktisk, som 

kan förklara varför ändring till förnyelsebara källor sker mer trögt i jämförelse 

med resurseffektivisering. Resurseffektivisering, som ger såväl ekonomiska 

som miljömässiga fördelar, är sålunda något som företagen arbetar med i 

större utsträckning jämfört med arbetet med att byta ut fossila bränslen mot 

mer miljövänliga alternativ. Detta kan möjligen bero på att de miljömässiga 

fördelarna inte korrelerar med de ekonomiska fördelarna eller att korrelationen 

åtminstone är mer osäker. Därmed kan det antas föreligga en tröghet i 
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hållbarhetsarbetet när inte de ekonomiska fördelarna tangerar fullt ut med de 

miljömässiga fördelarna.  

Samhällsdimensionen torde emellertid vara mer komplex än den miljömässiga 

dimensionen. Majoriteten av respondenterna upplever det problematiskt att 

konkret beskriva sitt samhällsarbete, eftersom de överlag uppfattas som osäkra 

på vilka delar som ingår i samhällsdimensionen. Ändock lyfter respondenterna 

arbetet med personalfrågor som ett viktigt fokusområde inom företagens 

strategiska arbete, varför de ändå kan uppfattas som aktiva inom den sociala 

dimensionen av hållbarhetsarbetet då personalfrågor utgör en förhållandevis 

stor del av hållbarhetsarbetet (Isaksson et al. 2015). Dock är ett flertal 

respondenter till en början tveksamma till om personalfrågor ryms inom den 

sociala hållbarhetsdimensionen och således tycks en kunskapslucka inom 

hållbarhetsarbetet hämma arbetet med den sociala dimensionen. Emellertid 

menar Isaksson et al. (2015) att samhällsdimensionen handlar om människan 

och dess välmående, såväl internt som externt där personal kan antas utgöra 

den interna delen av samhällsdimensionen och den externa kan inbegripa 

allmänheten och dess konsekvenser av företagens aktiviteter. Således tycks det 

sociala strategiska arbetet skilja sig åt beroende på om det är internt eller 

externt. Miljöarbetet å sin sida kräver inte någon uppdelning för att 

konkretisera åtgärder, eftersom såväl internt som externt miljöarbete belyser 

samma slags handlingar och investeringar. Därför kan den sociala dimensionen 

antas vara för bred för att företag ska kunna identifiera och arbeta strategiskt 

med samtliga aspekter av den sociala dimensionen. I linje med 

industriföretagens övriga hållbarhetsarbete kan detta möjligen bero på att den 

externa samhällsdimensionen har en vag koppling till företagets ekonomiska 

dimension, vilket kan vara en anledning till varför det inte prioriteras.  

Isaksson et al. (2015) menar att den miljömässiga dimensionen har ett mer 

direkt samband till den ekonomiska dimensionen, vilket kan förklara varför 

dessa företag till övervägande del uppfattar hållbarhetsarbete som miljömässigt 

arbete. En respondent i ett företag som sedan länge arbetat aktivt med 

hållbarhetsfrågor menar att ju längre företaget kommer i sitt hållbarhetsarbete 

desto mer indirekt samband tycks finnas mellan hållbarhetsarbetet och 

ekonomiska fördelar. Till följd av detta menar en annan respondent inom 

samma företag att hållbarhetsarbetet tenderar att kontinuerligt innebära allt 

större risker och mer vågade beslut i linje med att hållbarhetsarbetet ofta får en 

allt mer indirekt relation till ekonomisk avkastning.  
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Respondenterna menar således att miljömässigt och socialt hållbarhetsarbete 

ofta motiveras av ekonomiska fördelar och att hållbarhetsarbetet kan upplevas 

mer trögt när de ekonomiska fördelarna är osäkra. Företagen tenderar således 

att aktivt arbeta med hållbarhet i den mån det dessutom ekonomiskt gynnar 

företagen och därmed kan ekonomin möjligen anses vara the single bottom 

line som Elkington (1999) söker eliminera genom konceptet Triple Bottom 

Line.  

Ekonomisk avkastning beskrivs som den fundamentala orsaken till varför 

näringsverksamhet bedrivs (Milne & Gray 2013), varför det inte torde finnas 

ett naturligt intresse hos ägare att ägna resurser åt hållbarhetsprojekt som inte 

förväntas leda till ekonomiska fördelar. Elkington (1999) kritiserar 

kapitalismen och de fria marknaderna för att ha utvecklat ett samhälle där 

ekonomisk vinst står överst på önskelistan bland företagsledare. Författaren 

menar vidare att ägarnas avkastningskrav kan utgöra en kritisk bromskloss för 

hållbarhetsarbetet som kan innebära en obalans mellan ekonomi, miljö och 

samhälle. Trots att det torde vara ekonomin som prioriteras bland 

respondentföretagen, tenderar de att uppvisa en form av balans mellan 

ekonomi, miljö och samhälle, varav intressenter, främst staten och kunder, 

tycks spela en viktig roll. Majoriteten av respondenter beskriver lagstiftning 

som en aspekt som förändrat spelplanen för marknaderna då de belyser 

lagkrav som huvudsakliga anledningar till varför miljöinvesteringar och 

personalinvesteringar sker, som ofta innebär monetära investeringar som kan 

uppgå till hundratals miljoner kronor. Dessa investeringar torde därmed inte 

vara ekonomiskt försvarbara om de vore fullt frivilliga att genomföra. Hansen 

och Schaltegger (2012) menar att hållbarhetsarbete sällan sker frivilligt, men 

ändock är företagen måna om att lyfta fram många hållbarhetsprojekt som 

frivilligt genomförda. Ett flertal respondenter talar om vikten av ett proaktivt 

hållbarhetsarbete, där aktiva hållbarhetsinvesteringar genomförs innan 

tvingande lagkrav uppstår och motiveras med att de vill ligga steget före sina 

konkurrenter.  

Vidare menar respondenterna att för stränga myndighetsbeslut och lagstiftning 

kan hämma hållbarhetsarbetet genom så kallad institutionell frikoppling. Flera 

respondenter belyser problemet med att vad som presenteras i 

hållbarhetsredovisningar är en sak och vad som sker i verkligheten är en 

annan. Detta kan antas spegla prioriteringen av ekonomiska fördelar, varför 

företagen inte till fullo utför miljömässigt och socialt arbete i den mån de 

förmodligen gjort med en oändlig likviditet. Vidare menar Zhang och Wang 
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(2017) att lagstiftning bör syfta till att skapa ekonomiska incitament för 

miljömässiga och sociala åtgärder för att säkerställa att företagens ekonomiska 

fördelar blir som störst när de följer lagstiftningen och därmed kan 

institutionell frikoppling minimeras. Därmed tycks en frivillig balansering av 

ekonomi, miljö och samhälle sällan ligga till grund för ekonomiska 

uppoffringar då majoriteten av respondenterna poängterar att de företag som 

inte arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor förr eller senare kommer att 

konkurreras ut. Således menar respondenterna, i linje med Clarke (2001), att 

hållbarhet utgör en kritisk konkurrensfördel. Därmed tycks respondenterna 

antyda att det torde finnas en förhoppning om en långsiktig ekonomisk nytta 

med det miljömässiga och sociala arbetet. Således tenderar industriföretagen 

att kontinuerligt återkoppla till den ekonomiska dimensionen av hållbarhet, 

förmodligen för att försäkra sig om att den ekonomiska cirkeln ständigt är 

sluten.  

 

5.2. Hur tillämpar industriföretag styrfunktioner kopplat till deras 
hållbarhetsmål?  

Respondenterna menar att hållbarhetsarbetet till stor del handlar om att 

integrera ett hållbarhetsperspektiv i dagliga rutiner och se till att det bevaras 

som en naturlig del av näringsverksamheten. Kulturen tillsammans med de 

administrativa funktionerna kan antas utgöra de viktigaste styrfunktionerna för 

ett lyckosamt hållbarhetsarbete (Leug& Radlach 2016; Malmi & Brown 2008). 

Dessa styrfunktioner torde emellertid inom respondentföretagen användas på 

distinkta sätt i olika faser av hållbarhetsarbetet.  

I linje med Malmi och Brown (2008) menar respondenterna att kulturen ofta 

genomsyrar det strategiska arbetet och i sin tur de övriga styrfunktionerna. 

Inom respondentföretagen innebär ofta hållbarhetsarbetet investeringar och 

förändringar av processer och kulturen beskrivs emellertid som svår att 

använda som styrfunktion på grund av dess tröghet i förändringsprocesser. 

Denna tröghet kan förklara varför flera respondenter upplever det svårt att 

implementera hållbarhetsperspektiv i anställdas värderingar och dagliga rutiner, 

då det ibland kan ta flera år för anställda inom respondentföretagen att förstå 

och acceptera en vision. I de företag som arbetat en längre tid med 

hållbarhetsaspekter har ofta hållbarhetsperspektivet integrerats i 

företagskulturen som en naturlig del av anställdas gemensamma strategi, vilket 
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möjligen kan bero på att kulturen hunnit acceptera och anpassa sig till 

hållbarhetsperspektivet.  

Gemensamt engagemang till följd av en enhetlig kultur uppfattas således som 

en viktig del av det strategiska hållbarhetsarbete och respondenterna belyser 

vidare subgrupperingar som en begränsning för ett enhetligt företag. Inom 

industriföretagen tenderar subgrupperingar att tudela å ena sidan 

tjänstemännen och å andra sidan de kollektivanställda. De kollektivanställda 

beskrivs ofta som en subgrupp, vilken respondenterna ibland benämner ―den 

traditionella bruksmentaliteten‖. Denna subgrupp tenderar att vara en 

mansdominerad grupp med en ofta negativ inställning till förändringar. 

Följaktligen menar respondenterna att denna subgruppering skapar ‖vi-

ochdom-känslor‖ bland personalen, vilket Ouchi (1979) belyser som inte bara 

ett hot mot en enhetlig företagskultur utan även företagets effektivitet. 

Därmed kan subgrupperingar antas kunna sätta käppar i hjulen för en 

överensstämmelse mellan företagens strategiska hållbarhetsmål och 

personalens inställning till hållbarhet. Att söka minimera subgrupperingar 

torde möjligen leda till en mer sammansatt personal med liknande värderingar 

som verkar för ett enhetligt syfte inom det strategiska hållbarhetsarbetet.  

Respondenterna menar vidare att yngre, framförallt kvinnor, kan underlätta 

minimeringen av bruksmentaliteten. Detta kan följaktligen skapa bättre 

förutsättningar för en mer enhetlig företagskultur (Cox 1993; Kanter 1977; 

Larkley 1996). Flera forskare (Huber & Hirsch 2017; Malmi & Brown 2008; 

Merchant & Van der Stede 2012) menar vidare att internutbildningar av 

befintlig personal är ett effektivt sätt att kommunicera företagets strategi till 

anställda. Internutbildningar belyses som ett sätt att sprida värderingar och 

kunskap om hållbarhet inom respondentföretagen, men majoriteten av 

respondenterna menar att detta inte ter sig lika effektivt som informell 

kulturstyrning i form av handlingar, ritualer och symbolik. Därmed kan den 

informella kulturen antas vara av stor vikt för ett enhetligt hållbarhetsarbete, 

men torde emellertid vara svår att påverka vid förändringar. Därmed kan det 

vid förändringar finnas en risk för att företagets strategiska hållbarhetsmål inte 

tangerar med personalens inställning till hållbarhetsfrågor vilket Huber och 

Hirsch (2017) menar utgör ett hot mot företagets förutsättningar att kunna 

arbeta effektivt mot ett strategiskt mål. Således kan antas att kulturen möjligen 

är den kraftfullaste styrfunktionen, men torde vara problematisk att manövrera 

på grund av dess tröghet. Därmed kan den ses som en fundamental grund för 

företagets aktiviteter och processer svår att rubba.  
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Vidare kan det antas att administrativa styrfunktioner inom 

respondentföretagen ligger närmre till hands att använda vid implementeringar 

eller förändringar av processer. Flera respondenter menar att företagen under 

de senaste åren upprättat många policys och formella beskrivningar av 

arbetsprocesser kopplat till hållbarhetsaspekter. Dessa upplevs spegla 

ledningens hållbarhetsvisioner och kan innebära hastiga och radikala 

förändringar i hållbarhetsarbetet, exempelvis vid införande av arbetssätt i linje 

med nya certifieringar. Emellertid belyses de administrativa funktionerna styra 

anställdas beteenden och värderingar till den omfattande grad som kulturen 

gör. Kulturen beskrivs vidare som en mer kraftfull styrfunktion som påverkar 

personalen på ett effektivt sätt jämfört med de administrativa styrfunktionerna. 

Således torde respondenterna uppleva kulturen som ett nödvändigt 

komplement för att introducera och långsiktigt bevara hållbarhetsperspektiv 

bland personalen. Leug och Radlach (2016) menar att endast en form av 

styrfunktioner inte är tillräckliga för en effektiv hållbarhetsstrategi, varför det 

kan antas att någon form av balans mellan kultur och administrativa 

funktioner bör finnas för att hantera olika faser inom hållbarhetsarbetet.  

Respondenterna menar vidare att planering, cybernetiska funktioner och 

belöningsfunktioner traditionellt sett enbart handlat om den ekonomiska 

dimensionen av hållbarhet. Respondenterna menar att särskilt den 

cybernetiska styrningen tidigare enbart innefattade finansiella mått såsom 

avkastning och marginalkostnader, men har under de senaste åren, i takt med 

ett intensifierat hållbarhetsarbete, integrerat icke-finansiella mått. Flera 

respondenter belyser balanserat styrkort som en viktig utgångspunkt för det 

strategiska hållbarhetsarbetet. Kaplan och Norton (1992) menar att balanserat 

styrkort syftar till att harmonisera finansiella respektive icke-finansiella 

målsättningar, kort- respektive långsiktiga mål samt kvalitativa och kvantitativa 

mål för att skapa ett bredare helhetsperspektiv av näringsverksamheten. Med 

en bredare cybernetisk styrning, innefattande samtliga cybernetiska element 

skapar respondentföretagen ofta målsättningar inom såväl den miljömässiga 

som den sociala dimensionen av hållbarhet och således fokuserar inte 

cybernetisk styrning inom respondentföretagen enbart på ekonomi.  

Emellertid talar studiens respondenter inte om att deras hållbarhetsarbete 

direkt syftar till att balansera hållbarhetsdimensionerna ekonomi, miljö och 

samhälle. Istället menar de att balanserat styrkort är ett koncept behjälpligt i 

hållbarhetsarbetet, genom att balansera distinkta målsättningar och därmed 

skapa ett bredare perspektiv av planering. Således kan företagens applicering 
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av balanserat styrkort möjligen syfta till att balansera hållbarhetsarbetet 

eftersom konceptet hjälper företagen att fokusera mer på andra dimensioner 

än enbart den ekonomiska.  

Vidare tycks den miljömässiga dimensionen arbetas mer konkret med jämfört 

med samhällsdimensionen och Isaksson et al. (2015) menar att det kan bero på 

att miljöarbetet är lättare att mäta tillförlitligt jämfört med samhällsarbetet. 

Enligt författarna föreligger det, jämfört med sociala aspekter, ett mer direkt 

samband mellan miljömässiga aspekter och företags näringsverksamhet, såsom 

att deras utsläpp av växthusgaser i luft- och vattenrum bidrar negativt till den 

globala uppvärmningen. Samhällsdimensionen å andra sidan kan antas 

innebära mer subjektiv mätning såsom personalindex, varför den kan anses 

mindre tillförlitlig. Då Norman och MacDonald (2004) såväl som 

respondenterna menar att det existerar sofistikerade sätt att mäta 

personalaspekter torde det möjligen vara den externa samhällsdimensionen 

som Isaksson et al. (2015) åsyftar när författarna menar att den är svår att 

mäta. Därför torde samhällsdimensionen upplevas som något tudelad mellan å 

ena sidan den interna samhällsdimensionen som kan antas vara prioriterad och 

mätbar och den externa samhällsdimensionen som bland respondentföretagen 

är förhållandevis lågt prioriterad och problematisk att mäta. Följaktligen kan 

det förklara varför företagen arbetar i större utsträckning med det interna 

samhällsarbetet jämfört med det externa. Vidare belyses utsläppsrätter som ett 

sätt att avgöra om miljöinvesteringar är ekonomiskt fördelaktiga eller inte 

eftersom det finns ett pris på en utsläppsrätt. Mer problematiskt kan det antas 

vara att söka uppskatta ett monetärt värde på exempelvis nöjdhet hos personal 

och därmed kan samhällsarbetet innebära större monetära risker jämfört med 

det miljömässiga arbetet då mätning av monetära för- och nackdelar kan te sig 

problematiskt. Därmed tycks problemet nödvändigtvis inte handla om 

huruvida mätning i sig är tillförlitlig eller inte utan mer om möjligheten att 

sätta måtten i monetära termer.  

Vidare tycks liknande problematik återfinnas i styrfunktionen belöningssystem 

då flera respondenter är osäkra på monetära belöningssystems verkan. Därmed 

kan det antas existera en form av avvägning som åsyftas huruvida de monetära 

kostnaderna för att tillhandahålla monetära belöningar överstiger monetära 

fördelar som tillkommer på grund av ökad motivation hos personalen. 

Följaktligen talar respondenterna istället ofta om andra motivationsfaktorer, 

såsom att möjliggöra anställdas beslutspåverkan och uppmuntra framstående 

prestationer hos anställda, vilket Merchant och Van der Stede (2012) 
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benämner icke-monetära belöningssystem. Därmed kan det antas att monetära 

belöningssystems sällsynthet inom respondentföretagen kan bero på dess 

osäkerhet att implementera och tillägna monetära kostnader.  
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6. Slutsats  

I slutsatskapitlet ges inledningsvis en bakgrund till valet av forskningsområden, teoretisk 

referensram samt metod för att sedan besvara studiens två frågeställningar. Därefter ges 

förslag på vidare forskning och några begränsningar med studien.  

 

Tidigare forskning har fokuserat på att besvara frågan vad hållbarhetsarbete 

innebär och varför företag bör arbeta med hållbarhet, men forskning kring 

frågan hur det sker saknar empirisk mättnad (e. g. Crutzen et al. 2016; Maas et 

al. 2016). Följaktligen syftar studien därmed till att skapa en förståelse för hur 

industriföretag strategiskt arbetar med hållbarhet och för att besvara syftet har 

följande frågeställningar formulerats:  

 

1. Hur avväger industriföretag hållbarhetsdimensionerna?  

2. Hur tillämpar industriföretag styrfunktioner kopplat till deras hållbarhetsmål?  

 

Studiens definition av hållbarhet vilar på konceptet Triple Bottom Line, som 

belyser vikten av balans mellan de tre hållbarhetsdimensionerna ekonomi, 

miljö och samhälle (Elkington 1999). Norman och MacDonald (2004) menar 

att en verklig balansering är svår att uppnå, varför studien söker besvara hur 

avvägningar i hållbarhetsarbetet ser ut inom industriföretag. Vidare har studien 

utgått från Malmi och Browns (2008) teoretiska modell för att skapa en 

förståelse för hur industriföretag använder styrfunktioner i sitt strategiska 

hållbarhetsarbete för att besvara studiens andra frågeställning. Genom tio 

semistrukturerade intervjuer har empiriska data insamlats inom sex 

industriföretag, som sedan tillsammans med studiens teoretiska ramverk 

analyserats som grund till studiens slutsatser.  

 

6.1. Besvarande av syfte  

Studien visar att relationen till den ekonomiska dimensionen skiljer sig åt 

mellan industriföretag som arbetat kortare respektive längre tid med 

hållbarhetsfrågor. Initialt torde hållbarhetsarbetet inom respondentföretagen 

inbegripa åtgärder direkt kopplade till direkta ekonomiska fördelar, främst 

genom resurseffektivisering och arbetsmiljösäkerhet. Den ekonomiska 

avvägningen speglas i hållbarhetsarbetet då aktivt arbete med miljömässiga och 

sociala aspekter försöks sättas i monetära termer för att mäta dess för- och 
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nackdelar relaterat till den ekonomiska dimensionen av hållbarhet. Vidare visar 

studien att avvägningar mellan ekonomi och miljö respektive ekonomi och 

samhälle sällan sker frivilligt inom respondentföretag som arbetat kortare tid 

med hållbarhet. Därmed finns tendenser till att företags hållbarhetsarbete till 

en början sker förhållandevis skyndsamt, vilket möjligen kan bero på att det 

inte innebär betydande ekonomiska uppoffringar. Detta kan möjligen bero på 

att de som arbetat kortare tid med hållbarhetsfrågor inte har integrerat 

hållbarhetsperspektiv i företagens strategier i den mån som företag som arbetat 

längre tid med hållbarhet antas ha gjort.  

De företag som arbetat längre med hållbarhetsfrågor tenderar att istället arbeta 

mer proaktivt med hållbarhet genom att integrera hållbarhetsaspekter i sin 

verksamhet innan lagkrav eller myndighetsbeslut tvingar dem till det. 

Dessutom tycks de respondentföretag som integrerat hållbarhet i sin 

omfattande strategi göra fler avvägningar som är till fördel för miljö- 

respektive samhällsaspekter, men kortsiktigt tenderar att vara ekonomiskt 

ofördelaktigt. Detta sker ofta med visionen om att det ska innebära långsiktiga 

ekonomiska fördelar. Dessa ekonomiska fördelar tenderar emellertid att anta 

en osäker form som är svår att uppskatta till monetära belopp, varför dessa 

investeringar kan antas innebära större ekonomiska risker jämfört med det 

initiala hållbarhetsarbetet där ekonomin till stor del tangerar med miljö- och 

samhällsdimensionen. Således talas om att initialt plocka de lågt hängande 

hållbarhetsfrukterna, som i takt med ett utvecklat hållbarhetsarbete tenderar att 

befinna sig inom ett bekvämt räckhåll. Därmed blir kortsiktiga ekonomiska 

påfrestningar mer påtagligt vid ett mer utvecklat strategiskt hållbarhetsarbete 

och avvägningar till nackdel för den ekonomiska dimensionen mer 

framträdande.  

Elkington (1999) menar att hållbarhet handlar om att balansera dimensionerna 

ekonomi, miljö och samhälle och inte enbart fokusera på ekonomiska aspekter 

av näringsverksamheten. Främst genom lagkrav, myndighetsbeslut och externa 

ekonomiska incitament torde någon form av balans mellan ekonomi, miljö och 

samhälle finnas inom respondentföretagen. Dock torde det inom 

samhällsdimensionen finnas avvägningar mellan det interna och externa 

perspektivet, varvid externa aspekter sällan arbetas strategiskt med inom 

respondentföretagen. Emellertid syftar till samhällsarbetet till att tillfredsställa 

människan, varför den inom företag bör innefatta såväl ett internt som ett 

externt perspektiv av människan. Därmed föreslår studieförfattarna en 

reviderad version av Figur 2.1 där samhällsdimensionen delas upp i en intern 
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respektive extern del för att uppmärksamma och förtydliga att båda 

perspektiven av människan är viktiga delar av hållbarhetsarbetet, se Figur 6.1.  

Samhällsdimensionen kan antas mer komplex jämfört med den miljömässiga 

dimensionen på grund av dess uppdelning av strategiska arbetsområden. 

Miljöarbetet kräver å sin sida inte någon uppdelning av perspektiv eftersom 

vare sig miljöarbetet sker internt eller externt verkar för samma bekymmer. 

Genom denna uppdelning förtydligas att internt respektive externt 

samhällsarbete innebär olika utmaningar som kräver olika strategier jämfört 

med det miljömässiga strategiska arbetet. Därmed kan modellen möjliggöra ett 

mer omfattande samhällsperspektiv, som i sin tur kan hjälpa företag att 

utveckla sitt strategiska hållbarhetsarbete.  

 
Figur 6.1 - En bearbetad balansering av Elkingtons (1999) koncept Triple Bottom Line i linje 

med United Nations World Summits (2005) förslag att se Triple Bottom Line som tre pelare.  

 

Det torde i linje med Malmi och Browns (2008) modell för styrfunktioner vara 

kultur och administrativa funktioner som internt styr det strategiska 

hållbarhetsarbetet. Kulturen kan antas vara en effektiv styrfunktion vid 

bevarandet av det strategiska hållbarhetsarbetet eftersom en väl inarbetad 

företagskultur tycks svår att ändra. Då hållbarhetsarbetet beskrivs som ett 

gemensamt ansvar torde subgrupperingar försämra möjligheterna för ett inom 

respondentföretagen enhetligt hållbarhetsarbete. Respondenterna beskriver 

märkbara tudelningar mellan tjänstemän och kollektivanställda som ett hot 

mot en enhetlig kultur, som kan innebära ineffektiviserat hållbarhetsarbete. 

Vidare tycks administrativa funktioner vara till bättre hjälp vid implementering 

av hållbarhetsprocesser, eftersom de kan antas vara mer direkta styrfunktioner 

som bättre kan hantera hastiga förändringar i den dagliga verksamheten.  
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Således visar studien att de administrativa funktionerna å ena sidan upplevs 

som formella påtryckningsmedel till förändringar i hållbarhetsarbetet och 

kulturen å andra sidan som utgångspunkten för informella tillvägagångssätt för 

anställdas beteenden och värderingar. Därmed kan administrativa funktioner 

anses mer behjälpliga vid implementering och integration av nya koncept och 

radikala förändringar, eftersom de tenderar att påskynda förändringar inom 

respondentföretagen. Kulturen antar en mer trögrörlig form, vilken möjligen 

kan antas tillgodose bevarandet av ett enhetligt strategiskt hållbarhetsarbete 

när företaget väl uppnått det.  

TBL menar Elkington (1999) skulle förenkla implementeringen av fler 

hållbarhetsperspektiv i företagsstrategier och därmed öka fokus på fler 

dimensioner än den ekonomiska. Dock torde balanserat styrkort vara av mer 

betydelse för industriföretagens balansering av distinkta målsättningar och 

perspektiv. En möjlig anledning till detta kan vara att det balanserade 

styrkortet torde vara enklare att konkretisera jämfört med TBL som kan antas 

vara av mer övergripande art. Det balanserade styrkortet kan framförallt 

möjliggöra en balansering i den cybernetiska styrningen mellan finansiella och 

icke-finansiella mått, vilket möjligen kan bidra till ett mer omfattande 

strategiskt hållbarhetsarbete. Emellertid tenderar industriföretagen att arbeta i 

mindre utsträckning med processer som är svårare att sätta i monetära termer, 

vilket kan förklara varför särskilda miljö- och samhällsinvesteringar inte 

genomförs på initiativ av respondentföretagen. Att inte kunna beräkna 

hållbarhetsarbetets monetära för- och nackdelar kan således antas innebära en 

för stor ekonomisk risk, vilket kan skapa avvägningar i hållbarhetsarbetet till 

fördel för den ekonomiska dimensionen. Dock antas hållbarhet handla om 

långsiktiga fördelar, varpå studien visar att en kontinuerligt krävande 

lagstiftning möjligen kan leda till ett mer proaktivt hållbarhetsarbete bland 

respondentföretagen. Flera av respondenterna poängterar vikten av att innan 

konkurrenterna påbörja hållbarhetsinvesteringar för att på så sätt förbereda sig 

för kommande lagkrav. Således antas det strategiska hållbarhetsarbetet utgöra 

en viktig konkurrensfördel, som på sikt kan förväntas innebära ekonomiska 

fördelar.  

Utöver de interna styrfunktionerna som presenterats inom ramen för Malmi 

och Browns (2008) modell torde därför ekonomiska styrfunktioner vara en 

viktig komponent i det strategiska hållbarhetsarbetet. Medan interna 

ekonomiska styrfunktioner kan antas befästa företagets möjligheter och 

begränsningar inom sitt strategiska hållbarhetsarbete kan externa ekonomiska 
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styrfunktioner antas skapa kritiska incitament för implementering av mer 

hållbara alternativ i företagens näringsverksamhet. Studiens författare föreslår 

följaktligen att industriföretagen inte enbart bör förlita sig på interna 

styrfunktioner, varför Malmi och Browns (2008) modell för styrfunktioner kan 

antas vara till otillräcklig hjälp i det strategiska hållbarhetsarbetet. Således 

föreslås att komplement i form av förståelse för externa styrfunktioner såsom 

intressentkrav kan antas nödvändiga, vilket slutligen kan kopplas an till Fishers 

(1998) definition av styrning, som innebär ett skapande av förutsättningar för 

att uppnå önskade beteenden. Definitionen kan därmed antas vara tillämpbar 

för såväl intern som extern styrning, så länge styrningen syftar till att förändra 

beteenden och resultat.  

 

6.2. Studiens bidrag och förslag till vidare forskning  

Till följd av studiens syfte att skapa en förståelse för hur industriföretag 

strategiskt arbetar med hållbarhet förväntades studien bidra med en fördjupad 

förståelse för vidare forskning om hur industriföretag arbetar strategiskt med 

hållbarhet.  

Studiens bidrag har resulterat i kunskap kring hur industriföretags 

hållbarhetsarbete tenderar att skilja sig åt beroende på hur lång tid företagen 

arbetat aktivt med hållbarhetsaspekter. Då studien visar att hållbarhetsarbetet 

inledningsvis sker med stor hänsyn till ekonomiska fördelar, uppvisar studien 

empiriska belägg för att hållbarhetsarbetet successivt tenderar att handla om 

mer indirekta och osäkra ekonomiska fördelar allt eftersom hållbarhetsarbetet 

utvecklas och växer ihop med företagens övergripande strategier. Dessutom 

bidrar studien med förståelse för styrfunktionernas särskilda betydelser för 

olika faser av hållbarhetsprocesser. Implementering eller omfattande 

förändringar av processer till mer hållbara alternativ tycks genomföras mer 

slagkraftigt genom administrativa funktioner såsom policys och direktiv från 

ledning medan bevarandet av en hållbarhetsprocess antas hanteras mer 

effektivt genom en enhetlig informell kultur.  

Emellertid är studieförfattarna medvetna om att det finns begränsningar med 

studien. En begränsning torde vara att det empiriska materialet enbart har 

inhämtats från respondenter i chefspositioner, vilket möjligen kan ge en något 

onyanserad bild av hur personer inom respondentföretagen relaterar till det 

strategiska hållbarhetsarbetet. Förslag på vidare studier kan därmed vara att 
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undersöka ståndpunkter hos olika befattningar verksamma på olika nivåer 

inom industriföretag för att urskilja eventuella skillnader i respondentsvaren 

beroende på befattning. Vidare har denna studie enbart undersökt 

industriföretags strategiska hållbarhetsarbete och därmed är resultatets 

överförbarhet osäkert för andra typer av företag. Intressant för vidare studier 

kan därför vara att undersöka hur till exempel tjänsteföretag hanterar sitt 

strategiska hållbarhetsarbete.   
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor: 
 Vem är du? 
 Vilken roll har du i företaget? 
 Hur länge har du arbetat för företaget? 
 Hur ser din bakgrund ut? Hur kom det sig att du hamnade där du är idag? 

 
Generella frågor om de tre hållbarhetsaspekterna: 

 Hur ser du på hållbarhet och vad är hållbarhet för dig? 
 Hur länge har företaget aktivt arbetat med hållbarhet? 
 Varför började ni? 

 
Avvägningar mellan dimensionerna 

 Gällande ekonomi, var ligger ert fokus? Vilka mål är viktigast och varför? 
 Hur mäts målen/måtten/resultaten? 

 
 Gällande miljömässiga aspekter, var ligger ert fokus? Vilket/vilka mål är 

viktigast att uppnå och varför? 
 Hur arbetar ni praktiskt för att nå dessa mål? 
 Hur gör ni skillnad för miljön i den dagliga verksamheten? Beskriv några 

exempel.  
 Hur sprider ni miljömedvetenhet inom företaget?  
 Hur utvärderar ni ert miljöarbete? 

 
 Gällande sociala och samhällsaspekter, var ligger ert fokus? Vilket/vilka mål 

är viktigast att uppnå och varför? 
 Hur ser ni på dessa mål? 
 Hur utvärderar ni ert sociala arbete? 

 
 När det gäller hållbarhet, var upplever ni att störst fokus ligger i 

hållbarhetsarbetet? Alltså, vilket mål/vilken aktivitet prioriteras? Vad är det 
som gör att just dessa mål prioriteras?  

 Anser du att ni har tydliga, väldefinierade och trovärdiga hållbarhetsmål? 
Varför/varför inte? 

 Hur görs avvägningar mellan de tre dimensionerna av hållbarhet när det 
gäller målsättning och planering? 

 Vad tycker du är det viktigaste att tänka på för ett företag som vill bli mer 
hållbart?  

 Hur upplever ni att dessa tre aspekter relaterar till varandra? 
 
Styrfunktioner 

 Hur upplever du att er mission, vision och värdegrunder kommunicerar 
hållbarhet?  

 Ni marknadsför er som hållbara, finns det några specifika attribut som 
påvisar detta tänk i företaget? Vilka?  

 Beskriv företagskulturen.  
 Hur mycket tänker ni på att den ni rekryterar ska passa in i er 

hållbarhetsstrategi? 
 På vilket sätt genomsyras företagskulturen av hållbarhetstänket? 
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 Hur upplever du att mångfald i arbetsgrupper kan påverka hållbarhetsarbetet? 
 

 På vilket sätt använder ni kort- och långsiktig planering för att uppnå 
hållbarhetsmål? 

 
 Hur används belöningssystem (både monetära och icke-monetära) för att 

uppnå hållbarhetsmål? Varför/Varför inte? 
 Hur ser de ut och hur utvärderas de? 
 Hur upplever ni att dessa fungerar? 

 
 Hur ser organisationsstrukturen inom företaget ut? 
 Har alla samma rätt att påverka hur mål sätts och beslut tas? 
 Vilka former av policys/rutiner finns för att styra de anställda mot de 

hållbarhetsmål ni satt upp?  
 Vem/vilka är det som sätter hållbarhetsmålen inom företaget? Hur gör ni för 

att målen ska nå alla anställda?  
 
Avslutande frågor 

 Hade du förberett något svar som vi inte pratat om? 
 

 Har du någon annan inom företaget du kan rekommendera? 
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Bilaga 2 – Samtyckesblankett 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samtyckesblankett 
 
 

Jag har tagit del av information om studien ‖En kvalitativ studie om industriföretags 
strategiska hållbarhetsarbete‖ och ger med nedan namnteckning tillåtelse att bli 
intervjuad.  
 
 

 
Ort och datum:       

Företag:        

Namnteckning:       

Namnförtydligande:       
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Bilaga 3 – Information om studien 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Information om vår D-uppsats 
 

―En kvalitativ studie om industriföretags strategiska hållbarhetsarbete‖ 
 

Detta utskick innehåller de intervjufrågor vi kommer att ställa under intervjun samt 
en samtyckesblankett som vi gärna ser att ni skriver under och återlämnar till oss vid 
intervjutillfället. Nedan följer information om studien och ert deltagande.  
 
Först och främst, stort tack för er kommande medverkan i vår D-uppsats. Ert 
deltagande kommer att bidra med viktig empirisk information relaterat till studiens 
syfte som är att skapa en förståelse för hur industriföretag strategiskt arbetar med 
hållbarhet. Studien utförs av Fanny Eriksson och Helene Eriksson som läser sin 
åttonde och sista termin på Civilekonomprogrammet vid Karlstads universitet.  
Studien kommer att genomföras med hjälp av semistrukturerade intervjuer som 
beräknas ta omkring 1 timme.  
 
Med tillstånd av dig kommer vi att spela in intervjun som ljudfil. Ljudfilen kommer 
enbart att hanteras av Fanny och Helene i syfte att bearbeta så verklighetstrogna data 
som möjligt. Intervjumaterialet kommer att hanteras konfidentiellt. Det betyder att 
du som respondent samt företaget du är verksam i kommer presenteras som anonym 
i vårt examensarbete. Ni kommer även få ta del av resultatet av vår sammanställning 
av intervjun med syfte att minimera feltolkningar. Dessutom kommer en 
sammanställning av studien att översändas när den är färdigställd.  
 
Deltagandet är som sagt anonymt om inte annat avtalas enligt överenskommelse och 
kan avbrytas när som helst.  
 
Om ni har några frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att höra av er.  
 
 
 

 
 
 
 
 

Fanny Eriksson    Helene Eriksson 
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