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Förord 

Vi vill tacka vår handledare Martin Fransson som under studiens gång försett 

oss med råd och vägledning. Ett tack riktas även till samtliga respondenter som 

tagit sig tiden att medverka i studien trots ett hektiskt schema. Respondenternas 

utförliga svar och positiva inställning under intervjuerna har varit till stor hjälp 

för genomförandet av studien. 

Vi har genomfört studien tillsammans och tar gemensamt ansvar för innehållet 

i studiens samtliga delar. 
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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att bidra med ökad förståelse för hur den hållbara 

verksamhetsstyrningen kan utformas på en operativ nivå utifrån företagets 

kontext. Klädbranschen har valts som empirisk kontext eftersom branschen står 

inför enorma hållbarhetsutmaningar. För att uppnå syftet använder sig studien 

av en kvalitativ metod med abduktiv ansats. I studien har nio semistrukturerade 

intervjuer genomförts med butikschefer eller butiksägare från nio olika 

klädaffärer.  

Tidigare forskning visar att företagen behöver möta nya krav från 

intressentgrupper på att inkludera hållbarhet i kärnverksamheten för att framstå 

som legitima. För att lyckas med detta behöver företagen arbeta internt med 

hållbarhetsfrågor och därmed anpassa sin verksamhetsstyrning, viktigt är då att 

den hållbara styrningen genomsyra hela företaget. Genom att beakta det 

operativa perspektivet bidrar uppsatsen till att minska ett kunskapsgap från 

tidigare studier. I de fall som undersökts kan det konstateras att implementering 

av hållbarhet i verksamhetsstyrningen på operativ nivå är begränsad och att det 

finns outnyttjade möjligheter som varierar utifrån företagets kontext. Studien 

visar att hållbarhet inkluderas i varierat omfång inom företagskulturen och den 

administrativa styrningen. För att vidare främja hållbarhetsarbetet på den 

operativa nivån behöver företagen en kultur där hållbarhet finns inbäddat i 

grundvärderingarna. Detta kan öka förståelsen för omställning till 

hållbarhetsarbete och även uppmana de anställda att på eget initiativ ägna sig åt 

hållbarhetsaktiviteter. Företagen kan nå dit via utbildning eller genom att 

implementera hållbarhet i andra styrverktyg som planeringen, cybernetiska 

styrningen eller den administrativa styrningen. Inget företag i studien 

inkluderade hållbarhet i sina belöningssystem, vilket kan bero på svårigheter i 

att kvantifiera det hållbarhetsarbete som utförs. 

Nyckelord: Hållbarhet, verksamhetsstyrning och hållbarhet, operativ nivå, klädbranschen, 

hållbarhetsarbete, styrverktyg, intressentgrupper  
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Abstract 

The purpose of the thesis is to contribute to an increased understanding of how 

sustainable corporate governance can be designed at an operational level based 

on the company's context. The clothing industry has been chosen as an 

empirical context as the industry faces enormous sustainability challenges. To 

achieve the purpose, the study uses a qualitative method with an abductive 

approach. In the study, nine semi-structured interviews were conducted with 

store managers or shop owners from nine different clothing stores.  

Previous research shows that companies need to meet new demands from 

stakeholder groups to include sustainability in their core business to appear 

legitimate. To succeed in this, companies need to work internally with 

sustainability issues and thus adapt their business management, sustainable 

governance must permeate the entire company. By considering the operational 

perspective, the thesis contributes to reducing the knowledge gap from previous 

studies. In the cases examined, it can be found that the implementation of 

sustainability in operational management at the operational level is limited and 

that there are unexploited opportunities that vary based on the company's 

context. The study shows that sustainability is included to a varying extent 

within the corporate culture and the administrative control of the clothing stores 

that have been investigated. To further promote sustainability work at the 

operational level, companies need a culture where sustainability is embedded in 

the basic values. This can increase understanding of the transition to 

sustainability work and also encourage employees to engage in sustainability 

activities on their initiative. Businesses can reach this through education or by 

implementing sustainability in other governance tools such as planning, 

cybernetic governance or administrative governance. No company in the study 

included sustainability in its reward systems, which may be due to difficulties in 

quantifying the sustainability work being performed.  

Keywords: Sustainability, business management and sustainability, operational level, clothing    

industry, sustainability work, management tools, stakeholders
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1. Introduktion 

I detta kapitel presenteras en bakgrund som ger en överblick kring hållbarhetsutmaningar och 

klädbranschens påverkan samt tidigare forskning kring hållbarhet och verksamhetsstyrning 

på operativ nivå. Introduktionen ämnar även att visa upp en problemdiskussion som sedan 

reflekteras i syftet. 

1.1. Bakgrund 

Brundtlandsrapporten (1987 s. 41) definierar hållbar utveckling som ”En 

utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Det innebär att jordens 

resurser inte får användas till den grad att framtida generationers behov inte kan 

mötas (Brundtlandsrapporten 1987). I Sverige lever vi idag trots detta som om 

vi hade haft fyra planeter (DN 2018) och globalt sett förbrukar vi 1,6 gånger 

jordens resurser (WWF 2018). Klädbranschen är en av de branscher som står 

för mest utsläpp av växthusgaser och processen att omvandla råmaterial till 

färdiga kläder förorenar både luft och vatten (Torres et al. 2017). Svenska 

MiljöEmissionsData (2016) har på uppdrag av Naturvårdsverket genomfört en 

studie som visar att det i Sverige slängs 7,5 kg textil i genomsnitt per år. 

Överkonsumtionen visar att branschen står inför stora hållbarhetsutmaningar. 

Samtidigt ökar kraven från olika intressentgrupper på företagen att ta ansvar för 

hållbarhetsfrågor och utveckla hållbara strategier (Maas et al. 2016).  

Den traditionella ekonomistyrning som dominerat företagens styrning syftar till 

att mäta, värdera och kontrollera konkreta materiella värden som intäkter och 

kostnader. Hållbarhet kräver dock även mätning och utvärdering av icke 

finansiell information som exempelvis företagets miljöpåverkan (Eccles et al. 

2012). Den mer moderna verksamhetsstyrningen har utvecklats för att möta de 

nya kraven från samhället på att inkludera fler aspekter än endast de finansiella 

(Lueg & Radlach 2016). Verksamhetsstyrning innefattar alla verktyg och 
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processer en chef använder för att se till att anställda tar önskvärda beslut i led 

med företagets strategier. Enligt Malmi & Brown (2008) utgörs dessa av 

komponenterna planering, cybernetisk styrning, kulturstyrning, administrativ styrning 

samt belönings/motivationssystem. 

Hållbar utveckling förblir dock endast en god tanke om inte företag kan 

operationalisera sina strategier (Ball & Milne 2005). Frågan idag är hur en hållbar 

strategi kan implementeras och operationaliseras i verksamhetsstyrningen på ett 

transparent sätt inom företaget. Hur detta ska ske är till stor del upp till företaget, 

vilket leder till stora variationer för hur företag jobbar med hållbarhetsfrågor på 

operativ nivå (Kleine & von Hauff 2009). Tidigare studier visar på att hur 

hållbarhet gestaltar sig i verksamhetsstyrningen är avgörande för att företaget 

ska nå en hållbar utveckling (Ball & Milne 2005). För att lyckas med detta måste 

företagen inkludera Corporate Social Responsibility (CSR) i sin kärnverksamhet 

samt förmedla vidare hållbarhetsstrategierna till de anställda (Frostenson 2013). 

Lindex (2017) betonar i sin hållbarhetsrapport vikten av det operativa 

hållbarhetsarbetet som utförs i form av att styra kunderna att handla mer 

hållbart samt se till att minska butikens egna avfall. Även MQ (2017) menar i sin 

hållbarhetsrapport att kompetenta och ansvarstagande medarbetare är en 

avgörande framgångsfaktor för koncernens hållbarhetsarbete samt att det bör 

föras en dialog genom samtliga nivåer gällande hållbarhetsstrategin.  

Forskning rörande hållbar verksamhetsstyrning är på frammarsch och grundar 

sig i motsättningar mellan ekonomiska mål och hållbarhetsmål. Flera studier 

inom området finns idag som utgår från Malmi & Browns (2008) modell om att 

verksamhetsstyrningens olika komponenter är sammanlänkade. Risk för 

felaktiga slutsatser finns om inte styrverktygen studeras tillsammans eftersom de 

samspelar och påverkar varandra (Lueg & Radlach 2016; Crutzen et al. 2017; 

Freedman & Jaggi, 2014). Lueg & Radlachs (2016) forskning baseras på 83 

empiriska studier som har utförts på företag inom olika branscher för att få en 

ökad förståelse över hur hållbarhet integreras i respektive styrverktyg. De 

utvecklade management control system (MCS) till sustainability management 
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control system (SMCS) för att visa hur hållbarhetsstrategier skulle kunna 

implementeras inom dessa styrverktyg och hur de samspelar med varandra. 

Ramverket gör det möjligt att studera hur den hållbara verksamhetsstyrningen 

gestaltar sig på den operativa nivån och fler empiriska studier efterfrågas för att 

stärka kopplingen mellan teori och empiri (Lueg & Radlach 2016). 

1.2.  Problemdiskussion 

Trots att forskningen inom verksamhetsstyrning och hållbarhet växer bortses 

ofta den operativa nivå som spelar en central roll när det kommer till att skapa 

och bibehålla legitimitet för företaget. På operativ nivå sker kundkontakt och de 

anställdas praktiska arbete ger allmänheten en uppfattning om företaget. Detta 

skapar värdefull information som erhålls i en daglig kontakt med kunder och 

allmänheten som de har möjlighet att föra vidare upp till ledningen angående 

hållbarhetsfrågor. Denna information kan vara betydande vid identifiering av 

och utformning av strategier för viktiga sociala frågor (Botin 2010). 

Företag som misslyckas med sina mål gör det sällan för att strategin i sig är dålig 

utan för att den inte lyckas operationaliseras. Mer fokus bör därför läggas på att 

förbättra genomförandet av strategin istället för att utveckla strategin i sig 

(Merchant van der Stede 2017). I praktiken innebär hållbar styrning att 

implementera och utveckla hållbara aktiviteter i sitt dagliga arbete. De interna 

processerna behöver därmed genomsyras av hållbarhet för att uppmuntra de 

anställda till att väva in hållbarhetsperspektivet i det dagliga arbetet (Engert & 

Baumgartner 2016). Företag bör även justera sina belöningssystem för att även 

belöna det hållbarhetsarbete som utförs, alternativt lägga mer resurser för att 

ändra befintliga roller och rutiner (Kleine & von Hauff 2009). Svårigheter finns 

dock i att belöna hållbarhetsarbete eftersom det kan vara svårt att kvantifiera på 

operativ nivå (Campbell 2008). 

Tidigare forskning visar att ett effektivt hållbarhetsarbete som genomsyrar 

företaget möjliggörs genom en kultur som uppmuntrar hållbarhetsarbete och en 

decentraliserad organisationsstruktur som främjar beslutsfattande och 
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kommunikation genom alla led. Detta är en utmaning, framförallt för större 

företag där det vanligtvis finns ett avstånd mellan strategiska chefer och 

operativa chefer (Gond et al. 2012; Botin 2010; Kleine & von Hauff 2009). 

Mellanchefernas ansvar är därför betydande för att se till så styrverktygen som 

används för hållbarhet faktiskt fullföljs på den operativa nivån. Samtidigt 

minskar deras möjligheter att påverka strategierna allt eftersom 

arbetsbelastningen ökar och ständiga krav ställs på resultatmål som måste 

uppnås (Nordin 2016). 

En annan viktig förutsättning för en hållbar verksamhetsstyrning är att företaget 

måste definiera vad hållbarhet innebär och se till så att samtliga inom företaget 

förstår vad begreppet innebär. Det är därför av stor betydelse att företagets syn 

på hållbarhet genomsyrar hela organisationen. Om så inte görs finns det en risk 

att de anställda lägger sin egen personliga tolkning till begreppet, vilket kan skilja 

sig från företagets mål (Durden, 2008). Crutzen et al. (2017) förklarar att ett 

tungt ansvar vilar på chefer som finns på den operativa nivån att ha rätt kunskap 

för att förmedla vidare företagets vision med hållbarhetsarbetet.  

Tidigare forskning visar att företag måste integrera hållbarhet i alla nivåer av 

företaget vilket innebär att organisationsstrukturen och kulturen vanligtvis 

behöver ändras (Kiesnere & Baumgartner 2019). Genom att använda Lueg & 

Radlachs (2016) teoretiska ramverk i empiriska studier kan en ökad förståelse 

skapas för hur hållbarhet gestaltar sig i företagets verksamhetsstyrning. Fler 

studier efterfrågas om hur verksamhetsstyrningens strategier utförs på en 

operativ nivå då detta kan möjliggöra en ökad förståelse och värdefulla insikter 

för hur den hållbara verksamhetsstyrningen kan utformas med hänsyn till olika 

kontexter. Värdefulla insikter kan även ges om hur hållbarhetsstrategierna 

fungerar i praktiken samt vad som kan förbättras för att utveckla, motivera och 

belöna hållbarhetsarbete (Kiesnere & Baumgartner 2019; Berry et al. 2009; 

Gond et al. 2012).  
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1.3. Syfte 

Studien syftar till att bidra med ökad förståelse för hur den hållbara 

verksamhetsstyrningen kan utformas på operativ nivå utifrån företagets kontext. 
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2. Teori 

I detta kapitel redogörs för uppsatsens teoretiska referensram. Kapitlet inleds med en 

egenskapad förklarande modell som visar hur referensramens olika delar hänger ihop. Sedan 

presenteras intressentteorin, CSR och begreppet hållbar operativ verksamhetsstyrning. Vidare 

behandlas de styrverktyg som redogörs för i studien och vad som enligt tidigare forskning behövs 

för att hållbarhet ska integreras i respektive styrverktyg. Slutligen redogörs för legitimitetsteorin 

och hur den operativa nivån kan bidra till att företag erhåller eller bibehåller legitimitet.   

2.1. Förklarande modell 

 

Figur 1: Förklarande modell av den teoretiska referensramen. 

Figur 1 har skapats för att knyta ihop tidigare forskning som presenteras i den 

teoretiska referensramen. Interna och externa påtryckningar påverkar hur 

företag utformar sin verksamhetsstyrning. Fler intressentgrupper som kunder, 

staten och samhället ställer idag högre krav på att företagen inte endast ska vara 

lönsamma utan även ta ansvar för social och miljömässig hållbarhet. Företagen 
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behöver därför integrera hållbarhet i sin verksamhetsstyrning och se till att hela 

företaget lever upp till de nya kraven. Valen av styrsätt grundar sig i 

intressenternas krav och nya förutsättningar i form av nya regleringar samt lagar, 

vilket påverkar den operativa nivån i deras dagliga arbete. Den förklarande 

modellen visar att inkludering av CSR i verksamhetsstyrningen bildar en hållbar 

verksamhetsstyrning. Uppsatsens fokus ligger på den hållbara 

verksamhetsstyrningen och begreppet verksamhetsstyrning i den förklarande 

modellen berörs därmed inte. För företagen är det viktigt att den hållbara 

verksamhetsstyrningen genomförs och genomsyrar hela organisationen för att 

erhålla legitimitet. Modellen ämnar visa upp att vad som sker på strategisk och 

taktisk nivå också bidrar till företagets legitimitet. Eftersom uppsatsen syftar till 

att minska kunskapsgapet om hur den hållbara verksamhetsstyrningen kan 

utformas på operativ nivå utifrån olika kontexter berörs dock inte den hållbara 

verksamhetsstyrningen på strategisk och taktisk nivå. I den teoretiska 

referensramen behandlas därför de blåa ifyllda delarna av den förklarande 

modellen mer ingående, det vill säga; intressentteorin, CSR, hållbar 

verksamhetsstyrning på operativ nivå samt legitimitetsteorin. 

2.2. Intressentteorin 

Intressentteorin bygger enligt Wallis (2006) på värdeskapande där det 

fundamentala ligger i att värde skapas av människor som samarbetar och 

förbättrar intressenternas omständigheter. Till intressenter räknas alla som 

påverkas av företagets verksamhet. Detta kan bland annat vara samhället, 

kunder, anställda, leverantörer eller aktieägare. Intressentteorin används för att 

förklara varför företag väljer ett visst styrsätt eller att följa en viss affärsetik 

(Freeman et al. 2004). Externt tryck från intressentgrupper på företag kan 

uppstå i form av efterfrågan från kunder eller regleringar och lagstiftning från 

staten. Företagen reagerar olika på dessa externa påtryckningar och kan lägga 

fokus på att förbättra sin rapportering för att bli mer transparenta till externa 

intressentgrupper. 
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Förändringar av hur företagen rapporterar behöver dock inte nödvändigtvis 

innebära en förändring av hur företag jobbar med hållbarhet på daglig basis. Det 

är därför viktigt att båda delarna samspelar med varandra (Biswas & O´Grady 

2016; Maas et al. 2016). Företagen behöver demonstrera och uppvisa att 

branschens regler och förväntningar följs på daglig basis, vilket följaktligen 

påverkar val av styrsätt (Tucker & Parker 2015). Hörisch et al. (2014) menar att 

integrering av hållbarhet i styrningen ökar möjligheten att uppnå ett hållbart 

varumärke. Misslyckas företaget med att förstå sina sociala förpliktelser kan 

detta kosta företaget dyrt då legitimiteten skadas. Dessa kostnader kan 

exempelvis vara i form av att en viktig intressentgrupp som konsumenter tappar 

förtroende för företaget (Porter & Kramer 2006). Samtidigt måste företaget 

tillgodose andra intressentgrupper som ägarna genom att vinstmaximera och nå 

kortsiktiga resultat (Agle et al. 2008). 

Forskningen kring hantering av hållbarhetsfrågor med hjälp av intressentteorin 

är väldokumenterad. Arjalies & Mundy (2013) menar att företag arbetar med 

hållbarhetsfrågor för att möta intressenternas krav för att skapa värde och 

därmed erhålla legitimitet. Hållbarhetsarbete kan vid lyckad implementering leda 

till ett bättre rykte hos viktiga intressentgrupper som kunder och anställda vilket 

grundar sig i samhällets ökade krav på företag att engagera sig inom hållbarhet. 

Kundernas preferenser att handla mer hållbart gör att företagen behöver 

integrera hållbarhetsarbetet i styrningen genom hela organisationen (Hörisch et 

al. 2014). Chefer och anställda på den operativa nivån har en direkt kontakt med 

kunder vilket påverkar bilden de får av företaget. De ökade kraven på hållbarhet 

gör att kontakten de anställda har med kunder kan stärka företagets varumärke, 

vilket kan bidra till ökad lönsamhet. Genom att jobba internt med hållbarhet 

kan även gruppen stärkas vilket kan leda till att företaget framstår som en 

attraktiv arbetsgivare som därmed kan locka till sig kompetens (Arjalies & 

Mundy 2013). 
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2.3. Corporate Social Responsibility 

Företag anses idag ha ett större ansvar mot samhället än att endast vara 

ekonomiskt lönsamma. Brundtlandskommissionens (1987) definition av 

hållbarhet bygger på ett samspel mellan tre olika dimensioner. Dimensionerna 

delas in i ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Trots 

att det finns över 100 olika definitioner av hållbarhet täcker de flesta definitioner 

målsättningar som finns i de tre dimensionerna Brundtlandskommissionen 

(1987) beskriver. För att företag ska engagera sig i CSR-aktiviteter krävs det 

enligt Jamali & Mirshak (2007) & Durden (2008) att företaget har en accepterad 

definition av vad CSR är som genomsyrar hela företaget. Komplexiteten i 

begreppet hållbarhet kombinerat med vikten av att företagets definition av 

hållbarhet når ut till hela organisationen gör det relevant utifrån uppsatsens syfte 

att i korthet diskutera begreppet utifrån de ekonomiska, sociala och 

miljömässiga dimensionerna. 

Ekonomisk hållbarhet innebär i grund och botten ett långsiktigt positivt resultat 

men handlar även om att skapa jobb, betala skatter och ge avkastning till 

aktieägare. På så sätt bidrar framgångsrika företag till tillväxt och ökad 

livskvalitet. Carroll (1991), hänvisad till i Jamali & Mirshak (2007), menar att den 

ekonomiska delen utgör grunden för CSR-arbete då ett företag som inte visar 

positivt resultat kan inte heller överleva långsiktigt. Andra forskare menar att 

detta är problematiskt då strävan efter ekonomisk tillväxt i första hand har lett 

till överkonsumtion av jordens knappa resurser. Företagen behöver därför i 

första hand ta hänsyn till den miljömässiga hållbarheten då ekonomin är 

beroende av att vi har en planet som går att leva på (Giddings et al. 2002). Den 

miljömässiga hållbarheten kan mätas genom ekologiskt fotavtryck som 

introducerades av Rees och Wackernagel (1996), refererad till i Butnariu & 

Avasilcai (2013). Ekologiskt fotavtryck innebär det landområde och vatten som 

krävs för att förse resurserna och hantera avfallet som genereras av 

produktionen. Idag är ekologiskt fotavtryck ansett som ett av de mest 

representativa sätten att mäta ekologisk hållbarhet då hänsyn tas till 
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produktionsmängd i förhållande till jordens resurser (Butnariu & Avasilcai 

2013). Kunskapen om exempelvis den påverkan som produktion och transport 

har på miljön är därför viktig för operativa chefer som har hand om inköp eller 

informerar till anställda och kunder om varans hållbarhet. I en komplex miljö 

som klädbranschen med många underleverantörer kan detta vara svårt att ha 

koll på (Torres et al. 2017).  

Till den sociala hållbarheten hör krav på arbetsförhållanden som exempelvis 

villkorliga löner och demokratiska rättigheter (Sachs 2015). Detta gynnar inte 

endast samhället utan företagen är även beroende av en välmående personal 

som trivs inom företaget då detta kan bidra till att attrahera kompetenta 

medarbetare samt öka produktiviteten (Porter & Kramer 2006). 

2.3.1. Möjligheter och risker med CSR 

Den ökade betydelsen hållbarhetsarbete har fått kommer med såväl möjligheter 

som risker för företagen. En lyckad implementering av hållbara strategier kan 

leda till ökad operativ effektivitet i form av högre arbetsmoral samt ett bra rykte 

(Hespenheide et al. 2010). Företagen måste å andra sidan prioritera samt göra 

avvägningar mellan olika mål och att inkludera hållbarhetsmål gör situationen 

ännu mer komplex. Förr eller senare måste också företagen som kommunicerar 

hållbarhetsmål utåt sett ställa sig frågan vilka operativa åtgärder som behöver 

vidtas för att nå dit samt kommunicera internt vilket arbete som krävs för att nå 

dit (Garcia et al. 2016). Negativ publicitet kan erhållas om någon del av 

organisationen inte lever upp till de uttalade kraven, vilket kan leda till skadat 

förtroende hos bland annat konsumenter (Kalender & Vayvay 2016). I takt med 

de ökade kraven att engagera sig i hållbarhetsfrågor behöver företagen vara 

proaktiva och så tidigt som möjligt implementera hållbarhet i sin dagliga drift. 

Dels för att effektivisera operativa processer och minska resursanvändningen 

men även för att undvika negativ publicitet. Finns det brister på den operativa 

nivån som synliggörs leder det till bristande effektivitet samt att hela 

organisationen framställs i dålig dager. Det som sker på operativ nivå är därför 
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viktigt för företag att beakta i sin utformning och implementering av hållbara 

strategier (Collier & Esteban 2007). 

2.4. Hållbar operativ verksamhetsstyrning 

En väl utformad verksamhetsstyrning ökar sannolikheten att organisationen når 

uppsatta mål och influerar anställda att jobba tillsammans för att uppnå dessa 

mål (Deville et al. 2014). Varje företag har en blandning av formella samt 

informella styrmedel de använder sig av beroende på vilken kontext de befinner 

sig i (Tuomela 2005). Till formella styrmedel tillhör planeringen, cybernetiska 

styrverktyg och belöningssystem medan kulturstyrning och administrativ 

styrning kan klassas som informella styrmedel (Lueg & Radlach 2016). Denna 

uppsats använder sig av Malmi & Browns (2008) modell för 

verksamhetsstyrning (se figur 2) där styrverktygen är sammanlänkade och 

studeras tillsammans eftersom det kan vara svårt att dra gränser mellan 

styrverktygen. Genom att beakta både de formella och informella styrverktygen 

kan en mer rättvis bild ges av företagets operativa styrning vilket lämpar sig för 

studiens syfte. Modellen har utvecklats av Lueg & Radlach (2016) för att 

utvärdera vilken roll hållbarhet har i verksamhetsstyrningen. De delar bilden av 

att verksamhetsstyrning bör studeras som ett paket och att alla verktyg 

ledningen använder sig av för att anställda ska agera i linje med uttalade mål och 

strategier klassas som styrverktyg. I nästkommande avsnitt följer en beskrivning 

av respektive styrverktyg som presenteras i Malmi & Browns (2008) modell och 

vad som enligt tidigare forskning krävs för att integrera hållbarhet på operativ 

nivå inom de olika styrverktygen 
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Figur 2: Management control system package (Malmi & Brown 2008, s.291). 

2.4.1. Planering 

Planeringssystem sätter upp företagets mål samt ger vägledning för att uppnå 

dessa mål. Detta möjliggör för ledningen att kunna samordna företagets 

strategier med de uppsatta målen och förenklar för ledningen att kontrollera de 

anställdas insatser för att säkerhetsställa att de är på rätt väg (Deville et al. 2014). 

På den operativa nivån åligger ansvaret för cheferna att tydliggöra vilka 

utmaningar de står för samt vilka förändringar som krävs för att uppnå de 

översiktliga målen (Polman & Bhattacharya 2016). 

Planeringssystem kan delas in i kortsiktig respektive långsiktig planering. I den 

kortsiktiga planeringen är fokusen att nå uppsatta mål inom ett år medan den 

långsiktiga planeringen oftast har en längre tidshorisont (Malmi & Brown 2008). 

För att organisationen ska uppnå hållbarhet krävs det att hållbarhet fyller en 

central roll i både den kortsiktiga och långsiktiga planeringen såväl centralt som 

lokalt, samt knyts samman med de ekonomiska målen. Detta skapar riktlinjer 

för de anställda och kan även minska motståndet till att inkludera hållbarhet i 

kärnverksamheten (Lueg & Radlach 2016). Det finns dock en risk att 
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hållbarhetsmålen bortprioriteras i styrsystem utvecklade för finansiella syften då 

hållbarhetsmålen kan vara svårare att kvantifiera (Arjalies & Mundy, 2013). 

2.4.2. Cybernetiska styrverktyg 

Cybernetiska styrverktyg innefattar bland annat prestationsmätning och 

standarder företagen använder för att jämföra den faktiska prestationen mot 

uppsatta mål. Vanliga former av cybernetiska styrverktyg är budget, finansiella 

mått, icke-finansiella mått samt hybrider som inkluderar både finansiella och 

icke-finansiella mått (Malmi & Brown 2008). Företagen använder sig vanligtvis 

av nyckeltal på en daglig basis som tenderar att vara av finansiell karaktär (Otley 

1999). Nyckeltal för hållbarhet bör utformas utifrån företagets storlek och 

förutsättningar. Väl utmätta nyckeltal för hållbarhet kan ge anställda guidning 

till hur de ska jobba med hållbarhet på operativ nivå (Morsing & Oswald 2009). 

För att lyckas med detta behöver företaget identifiera tydliga och relevanta mått 

för hållbarhet. Ball & Milne (2005) menar att det inte räcker att endast integrera 

hållbarhet i den cybernetiska styrningen utan betonar att ett samspel mellan 

styrverktygen är nödvändigt. 

Budget är ett vanligt förekommande styrverktyg som syftar till att koordinera 

och kontrollera olika aktiviteter inom en organisation (Flamholtz 1983). 

Ledningen på den strategiska nivån förmedlar vanligtvis vidare de övergripande 

målen till den operativa nivån som bryter ner målen till mindre delar, exempel 

vis veckomål eller dagliga mål. Detta ökar enligt Walsh (2002) de anställdas 

motivation och förståelse för att lyckas uppnå målen. Budgeten tenderar enligt 

Flamholtz (2005) att enbart bedöma finansiella mått. Trots detta menar Roth 

(2008) att budgeten har kapacitet att kommunicera hållbarhetsmål med samma 

effektivitet som de finansiella målen. Genom att ha tre kolumner i budgeten 

som inkluderar ekonomiska poster samt miljömässiga och sociala poster måste 

hänsyn tas till mer än den ekonomiska delen i beslutsfattandet. Exempel på detta 

kan vara att räkna på de miljömässiga konsekvenserna i form av föroreningar 

som en kostnad för planeten och väga in det i beslutsfattandet (Roth 2008). Det 
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finns en risk för misskommunikation om företagen inte besitter den kunskap 

som krävs för att integrera hållbarhet med de formella styrverktygen. De 

anställdas brist på motivation och förståelse för hållbarhet kan då bli 

problematisk (Crutzen et al. 2017).  

2.4.3. Kulturstyrning 

Kulturstyrning kan beskrivas som uppsättning av värderingar, normer och 

grundläggande antaganden som syftar till att influera de anställdas tankar och 

handlingar (Flamholtz et al. 1985). Linnenluecke & Griffiths (2010) menar att 

företagets underliggande värderingar är avgörande för om hållbarhet kan 

framgångsrikt implementeras i företagets kultur. För att uppnå detta krävs ett 

engagemang för hållbarhetsfrågor från toppen som genomsyrar hela 

organisationen (Lueg & Radlach 2016). Genom att utbilda de anställda inom 

hållbarhet kan företaget förmedla vidare informationen för att försäkra sig om 

att de besitter önskad kunskap inom området. En positiv effekt av utbildning är 

den motivationen som kan ges till anställda då de känner sig delaktiga och får 

en bättre förståelse för företagets grundvärderingar (Linnenluecke & Griffiths 

2010). Hållbarhet bör gradvis implementeras inom företagets kultur då det 

minskar anställdas motstånd till förändringen och kan skapa en förståelse för de 

mer formella styrsätten (Riccaboni och Leone 2010). 

Costas & Kärreman (2013) menar att kulturstyrning kan ses som det mest 

effektfulla styrsättet då hållbarhet inrotat i företagskulturen kan skapa ett klimat 

där de anställda på eget bevåg jobbar aktivt för att nå hållbarhet på daglig basis. 

I dessa fall behövs inte formella styrsätt till samma grad då de anställda redan är 

motiverade att jobba mot hållbarhetsmål utan att detaljstyras. Nackdelen med 

kulturstyrning är att informationen inte är tillgänglig för de som inte är en del 

av företaget. Ouchi (1980) kritiserar även att företaget är begränsade till de 

ritualer och rutiner som redan finns vilket kan leda till ineffektivitet då företaget 

inte utvecklas vilket då drabbar företagets innovativa sida. De anställda som 

delar grundläggande antaganden kan förbättra gruppens kemi och skapar ett 
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slags motstånd de som går emot företagets värderingar (Kundu 2010). En 

företagskultur där hållbarhet är inrotat kan leda till att de operativa och 

strategiska målen uppnås snabbare. De anställda kan även känna att deras arbete 

bidrar till något som har betydelse i ett större sammanhang, vilket kan öka 

motivationen och skapa en känsla av tillhörighet (Kraus et al. 2017). 

2.4.4. Administrativ styrning 

Den administrativa styrningen innefattar organisationsstrukturen, policys och 

riktlinjer samt rutiner. Möten är en form om administrativ kontroll där agendor 

sätts för vilka aktiviteter som bör utföras. Dessa aktiviteter kan fungera som 

policys och riktlinjer som kontrollerar de anställdas beteenden och ser till att 

önskade handlingar utförs (Malmi & Brown, 2008). 

Policys och processer måste förmedlas vidare och utföras av de anställda, annars 

uppstår en frikoppling inom företaget där den interna strukturen och 

processerna inte samspelar med vad företaget kommunicerar offentligt (Tucker 

& Parker 2013). För att inkludera hållbarhet i det dagliga arbete är det viktigt att 

det finns policys och rutiner för hållbarhetsarbete där uppföljning för dessa sker 

(Arjalies & Mundy 2013). Det krävs dock likt kulturstyrningen mindre riktlinjer 

och policys inom företaget om de anställda själva besitter ett engagemang för 

hållbarhet. Hållbarhetsarbetet kommer då utföras och utvecklas självmant inom 

företaget, vilket enligt Lueg & Radlach (2016) gör att mindre styrverktyg krävs. 

Kommunikation är en central del av den administrativa styrningen då ledningen 

behöver vara tydlig med vad som förväntas av de anställda samt att de hålls 

ansvariga för sina handlingar (Malmi & Brown 2008). Inkludering av hållbarhet 

i organisationen ställer även krav på en organisationsstruktur som kan 

överkomma de traditionella riktlinjerna som funnits. En platt organisation kan 

exempelvis främja en mer rak kommunikationskedja i företaget. Det finns ingen 

universell organisationsstruktur som passar alla företag men de flesta större 

företag är i högre utsträckning centraliserade. Skapandet av en rak 

kommunikationskedja kan då vara mer utmanande (Lueg & Radlach 2016). 
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Enligt Bebbington et al. (2001) är en av de viktiga byggstenarna för att nå hållbar 

utveckling att förstå vad som förväntas av de anställda samt ha en tydlig 

uppfattning om vad ledningen menar med hållbarhet. Detta förenklar för de 

anställda att jobba tillsammans för att uppnå de gemensamma målen och 

minimerar risken för att missförstånd skall uppstå gällande vad hållbarhet 

betyder (Durden 2008). 

2.4.5. Belöning och motivation 

Starkaste argumentet till att företag använder sig av ett belöningssystem är för 

att öka de anställdas motivation att utföra prestationer som bidrar till att nå de 

uppsatta målen (Malmi & Brown 2008). Företag använder sig oftast inte av 

belöningssystem som inkluderar hållbarhet om de inte har hittat ett effektivt sätt 

att kvantifiera hållbarhetsarbetet och på så sätt koppla det till anställdas 

prestationer (Lueg & Radlach, 2016). Campbell (2008) hävdar också att chefer 

på lägre nivå baserar de anställdas belöning mer på finansiella än icke-finansiella 

mått. Anledningen till detta är att finansiella mått är enklare att mäta och 

utvärdera jämfört med icke-finansiella mått. Det finns även en risk att kortsiktigt 

tänkande och girighet dyker upp och att de anställda bryr sig om att få ut sin 

bonus i första hand och att skapa ett långsiktigt värde för företaget kommer i 

andra hand. Dock finns det även andra belöningar för icke-finansiella mått som 

exempelvis uppskattning, befordran och ökat ansvar (Foss et al. 2015). 

2.5. Legitimitetsteorin 

Legitimitetsteorin bygger på att det existerar ett socialt kontrakt mellan företaget 

och samhället om hur företaget ska bedriva sin verksamhet för att bli accepterat 

av samhället och kunna överleva på sikt. Till skillnad från intressentteorin som 

utgår från samhällets krav på företaget handlar legitimitetsteorin om hur 

samhället uppfattar företaget utifrån ställda krav (Deegan & Unerman 2011). 

Genom att anpassa sig efter de sociala, politiska och institutionella 

förväntningarna menar Tucker och Parker (2015) att företagen erhåller 

legitimitet. Samhällets normer och krav är ständigt föränderligt och det är en 



24 

 

utmaning för företaget att hålla sig uppdaterade med vad som anses legitimt och 

anpassa hur organisationen jobbar på samtliga nivåer för att uppfattas som 

legitima (Samkin & Schneider 2010). Enligt Dimaggio & Powell (1983) finns det 

ett starkt samband mellan samhällets förväntningar och organisationens attribut. 

Implementering av hållbarhetsarbete i företagets verksamhetsstyrning anses 

enligt Arjalies & Mundy (2013) som nödvändigt för att framstå som legitimt 

inom det sociala kontraktet. Ifall företagen inte möter de nya kraven och 

bedriver sin verksamhet utanför normerna kan detta leda till att samhället 

upphäver företagets legitimitet. Detta i sin tur kan få påföljder som försämrat 

rykte med minskad efterfrågan från kunder, färre leverantörer som vill 

samarbeta med företaget eller att staten bötfäller företaget som följd (Samkin & 

Schneider 2010). Den operativa nivån är av betydelse då de bidrar till företagets 

legitimitet gentemot samhället via kontakt med intressentgrupper där de visar 

upp och kommunicerar ut företagets hållbarhetsarbete (Collier & Esteban 

2007). 
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3. Metod 

I det här kapitlet beskrivs tillvägagångssättet för utförandet av studien. Kapitlet förklarar 

vilka metodtyper som har använts samt varför en viss metod valdes. Avslutningsvis diskuteras 

studiens trovärdighet samt de etiska överväganden som gjorts. 

3.1. Forskningsansats 

Syftet med uppsatsen är att bidra med ökad förståelse för hur den hållbara 

verksamhetsstyrningen kan utformas på operativ nivå utifrån företagets kontext. 

Vi valde att tillämpa en kvalitativ metod, vilket Bryman & Bell (2013) beskriver 

syftar till att skapa en förståelse om hur respondenterna uppfattar verkligheten 

givet deras kontext. För att uppnå syftet lämpade sig en kvalitativ ansats då 

utformningen av hållbar verksamhetsstyrning på operativ nivå är ett komplext 

ämne som är situationsanpassat. Val av kvantitativ metod diskuterades 

inledningsvis av studien då styrkan med kvantitativ forskning är att resultatet till 

större grad kan generaliseras (Denscombe 2016). Den djupare förståelsen för 

fallen i studien hade dock blivit svår att uppnå vid val av kvantitativ metod. 

Syftet hade då blivit annorlunda och vi ansåg att en kvalitativ metod kan hjälpa 

till att minska gapet mellan teori och empiri om hur den hållbara operativa 

verksamhetsstyrningen kan utformas utifrån olika kontexter. 

Vi valde att använda oss av en abduktiv ansats som Alvesson och Sköldberg 

(2008) beskriver innehåller delar av både induktion och deduktion. Den 

abduktiva metoden använder befintliga teorier som kombineras med insamlad 

empiri för att framställa ny kunskap. Genom användning av en abduktiv ansats 

har vi med hjälp av tidigare forskning samt vår empiri kunnat skapa en förståelse 

för hur den hållbara verksamhetsstyrningen kan utformas på en operativ nivå 

utifrån företagets kontext. En fördel som vi märkte med den abduktiva ansatsen 

var möjligheten att utveckla teorin allt eftersom empiri samlades in. Detta gav 

oss möjlighet att bygga en relevant teoretisk referensram utifrån uppsatsen syfte, 

vilket även underlättade analysdelen. 
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3.2. Datainsamling 

För att samla in data till studien har vi använt oss av semistrukturerade 

intervjuer. Enligt Denscombe (2016) är kvalitativa intervjuer användbara för att 

erhålla privilegierad information kring hur faktorer är sammanlänkade och hur 

system fungerar. Utifrån syftet lämpar sig intervjuer som val av datainsamling 

eftersom en önskad förståelse för exempelvis företagskultur eller information 

om intern kommunikation inte hade kunnat erhållas utan samtal med personer 

inom företaget. Tillvägagångssättet ger respondenterna möjlighet att beskriva 

vilka system de jobbar i och utrymme ges till egna tankar och förbättringsförslag 

kring den hållbara verksamhetsstyrningen. Även om semistrukturerade 

intervjuer syftar till att generera utförliga och fria svar finns en utformning av 

teman och frågor som avses tas upp under intervjun (Denscombe 2016). En viss 

struktur ansågs nödvändig eftersom vi utifrån uppsatsens syfte behövde beta av 

olika områden för att samla in relevant underlag. 

Inför genomförandet av intervjuerna utformades därför en intervjuguide 

innehållandes olika ämnen där styrning, hållbarhet och integrering av styrning 

och hållbarhet utgjorde huvuddelarna. Inspiration till frågorna kom främst 

genom en litteraturgenomgång inom ämnesområdet. Vidare var ledande frågor 

något som försökte undvikas då det riskerar att leda respondenterna en viss väg 

och på så vis reducera forskarens objektivitet (Bryman & Bell 2013). 

Objektiviteten var viktig att bibehålla i studien då hållbarhet kan ses som ett 

känsligt ämne inom klädbranschen givet den negativa miljöpåverkan branschen 

har. Vi ville därför inte påverka respondenternas svar eller att de skulle känna 

sig defensiva till frågorna som ställdes och uppfatta det som att intervjun 

genomfördes med en dold agenda. En sådan stämning hade troligtvis minskat 

sannolikheten att erhålla ärliga svar. 

Fokus låg istället på att inkludera mer öppna frågor för att låta respondenterna 

själva beskriva företagets sätt att jobba på och ge sin syn på olika begrepp. Den 

större frihet som gavs respondenterna i samband med mer öppna frågor ledde 
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till att svaren ibland kunde variera stort mellan intervjuerna. För att samla in 

jämförbart och relevant material till studien ställde vi därför följdfrågor och 

försökte få respondenten tillbaka till ämnet igen. De mer öppna frågorna 

resulterade dock i extra arbete i analysen eftersom en del av det data som 

samlades in inte var relevant för studien och därför behövdes sorteras bort. 

Intervjuguiden skickades ut till respondenterna i förväg då ett flertal efterfrågade 

detta. Beslut togs då att skicka ut intervjuguiden till samtliga respondenter för 

att skapa snarlika förutsättningar. En fördel med att skicka ut intervjuguiden är 

att respondenterna hinner läsa på ämnena och ge välinformerade svar. Det kan 

även tänkas finnas nackdelar med att skicka ut intervjuguiden som att 

exempelvis svaren blir intränade (Denscombe 2016). Denna faktor har varierat 

då vissa respondenter läst på mycket innan intervjuerna medan andra knappt 

tittat på frågorna. Eftersom respondenterna företräder företaget de jobbar för 

finns risken att de ger standardiserade svar då de vill ge bästa möjliga bild av 

företaget. Detta har vi varit medvetna om och med hjälp av vår teoretiska 

referensram har vi försökt särskåda detta vid analys av data. 
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Tabell 1: Exempel på intervjufrågor 

Kontrollfrågor Verksamhetsstyrning Hållbarhet Verksamhetsstyrning 

& Hållbarhet 

Avslutande 

fråga 

Berätta lite om 
dig själv. 

Vilken 

befattning har 

du? Hur länge 

har du jobbat 

på (Företaget)? 

Vilken typ av 
cybernetisk styrning 

använder ni er av? 

Varför?  

Gäller det denna affär 

eller företaget som 

helhet?   

Hur jobbar 
ni med 

hållbarhet? 

Har ni något 
styrmedel/processer 

för att arbeta mot 

hållbarhet? 

Är det 

något ni vill 

tillägga? 

 

3.3. Urval 

I studien har vi använt oss av ett subjektivt urval, vilket Denscombe (2016) 

beskriver som att respondenterna väljs utifrån efterfrågad kunskap. 

Huvudkaraktärerna i vår uppsats är butikschefer och butiksägare som är 

tillgängliga och har en inblick i verksamhetsstyrningen och hållbarhetsstrategier. 

Ett alternativ kring urval som diskuterades var att intervjua respondenter på 

högre positioner inom företagen, exempelvis controllers och 

hållbarhetsansvariga. Det operativa perspektivet valdes eftersom det enligt 

tidigare forskning är viktigt att hållbarhetsarbetet genomsyrar hela 

organisationen, samt att fler empiriska studier från det operativa perspektivet 

efterfrågas.  

Butikschefer jobbar utåt mot kunder som är en viktig intressentgrupp och 

fungerar även som en länk inom de flesta klädföretagen eftersom de svarar till 

en regionchef och huvudkontor, samtidigt som de ansvarar över anställda i 

butiken. Deras roll för hur information kring både finansiella mål och hållbarhet 

sprids inom organisationen är därför väsentlig. Butikscheferna spelar därmed en 

betydande roll i företaget för hur styrningen och strategierna implementeras. 

Butiksägarna verkar i ett mindre sammanhang och har ett helhetsansvar för 

butiken gällande områden som ekonomi, personal och inköp. Fördelen med att 
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inkludera både större och mindre företag i studien är att vi har kunnat jämföra 

butikernas hållbarhetsarbete på operativ nivå utifrån deras kontext, vilket är i 

linje med studiens syfte.  

Tabell 2 visar att intervjuerna med butiksägarna i större utsträckning var längre 

än de med butikscheferna. Detta kan ha berott på att butiksägarna hade 

möjlighet att ge mer frispråkiga svar eftersom de inte behövde förhålla sig till 

riktlinjer formade högre upp inom organisationen på samma sätt som 

butikscheferna.  

Tabell 2: Sammanställning av respondenternas arbetsplats, befattning samt intervjuernas 

metod och längd. 

Företag Befattning Metod Längd 

Lindex Butikschef Personlig intervju 35:51 min 

Dressmann Butikschef Personlig intervju 29:23 min 

MQ Butikschef Personlig intervju 39:01 min 

Jeansbolaget  Butiksägare Telefonintervju 42:56 min 

Mindre kedja Butikschef Telefonintervju 35:55min 

Peak  Butikschef Telefonintervju 46:53 min 

Enskild butik Butiksägare Telefonintervju 79:10 min 

Johnells  Butiksägare Telefonintervju 67:20 min 

Jack & Jones  Butikschef Telefonintervju 17:21 min 

* = Företagsnamn anges ej för att det inte ska gå att ta reda på vem som 

intervjuats. 

3.4. Dataanalys 

Samtliga intervjuer ljudinspelades och för att hantera mängden insamlade data 

valde vi att transkribera alla intervjuer. Detta är i enlighet med Denscombe 

(2016) som menar att transkribering är en väsentlig del av analysen då det är 

genom transkribering som värdefull information dyker upp samt att det blir 

enklare att sammanställa likheter och skillnader mellan data. Vi började 

transkriberings-och kodningsprocessen så snabbt som möjligt efter att intervjun 
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var genomförd, vilket Bryman och Bell (2013) rekommenderar för att intryck 

från intervjun inte skulle gå förlorade. Trots tidsåtgången valde vi att 

transkribera hela intervjuerna för att inte gå miste om betydelsefulla data. 

Fördelen med att se respondenternas svar i sitt sammanhang och försäkra sig 

om att all relevant data kom med i studien ansågs väga upp för tidsaspekten. Vi 

transkriberade hälften av intervjuerna var och läste sedan igenom varandras 

delar av transkriberingen för att få en helhetsuppfattning av datamaterialet innan 

kodningsprocessen påbörjades. 

Kodningsprocessen inleddes med en induktiv ansats som David & Sutton 

(2016) menar innebär att koder genereras efter den första tolkningen av data. 

Den första tolkningen av data gjordes i samband med en gemensam genomgång 

av det insamlade materialet för att separera vad som är relevant och icke relevant 

för uppsatsens syfte. I detta initiala skede av kodningen inkluderades så mycket 

material som möjligt eftersom vi inte ville förlora viktiga samband senare. Detta 

utgjorde grunden för ett kodningsschema som upprättades där teman och 

kategorier vanligtvis härstammade med inspiration från frågorna i 

intervjuguiden. Koderna utvecklades efter respondenternas svar på frågorna 

genom att nyckelord plockades utifrån citat från respondenterna. Koderna 

bearbetades sedan och reducerades för att slutligen föras till lämplig kategori. 

Det är enligt Bryman & Bell (2013) viktigt att vara objektiv vid sin tolkning av 

data för att resultatet ska bli så sanningsenligt som möjligt. För att bevara 

objektiviteten var vi noga med att citat och nyckelord inte plockades ur sitt 

sammanhang. Hela svaret granskades därför noga innan ett citat eller nyckelord 

plockades ut. Detta tillvägagångssätt kan liknas med axial kodning som enligt 

David & Sutton (2016) innebär att koder väljs utifrån syftet för att belysa de 

mest kärnfulla i datamaterialet. Den axiala kodningen ansågs vara fördelaktig då 

en tydlig struktur i kodningen uppstod, vilket underlättade när vi jämförde 

respondenternas svar. Vi kunde exempelvis enkelt jämföra hållbarhetsmålen för 

företagen genom att lokalisera kategorin “hållbarhetsmål” och jämföra 

respondenternas svar. Allt eftersom mer data samlades in kunde vi identifiera 
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mönster i form av samband och skillnader mellan svaren. Det ständiga 

jämförandet mellan framtagna data ur intervjuerna hjälpte oss att under arbetets 

gång utveckla teorin. 

Tabell 3: Exempel på kodningschema. 

Teman Kategori Kod Data 

Hållbarhet Definition Miljömässi

gt 

R: Miljömässigt helt och hållet.   

Formella 

styrmedel 

Belöningssystem Bonusar R: Vi har olika bonusar då som bygger på, 

på hur butiken fungerar mot budget. 

Informella 

styrmedel 

Kulturstyrning  Utbildninga

r, 4–5 

möten/år, 

säkerhet, 

hållbarhet 

R: Vi har ju ungefär 4–5 möten på ett år. 

Så säkerhet går vi igenom 2 gånger om 

året och sen är det hållbarhet 1 gång om 

året då. 

 

3.5. Trovärdighetsdiskussion 

För att bedöma en studies trovärdighet nämner David & Sutton (2016) 

reliabilitet och validitet som två centrala begrepp. Med reliabilitet menas att 

utfallet av studien skulle bli samma om den genomfördes igen med samma 

metoder. Validitet innebär att forskaren mäter det som är avsett att mätas och 

den kan delas in i intern respektive extern validitet.  

Intern validitet syftar till att få fram avsedda data hos respondenten medan 

extern validitet innebär att framtagna data ska kunna överföras till hela 

populationen (David & Sutton, 2016). Den interna validiteten i studien kan 

anses stark då vi använt oss av djupgående intervjuer. Respondenterna har 

kunnat fråga om något varit oklart, utveckla sina egna tankar och att möjligheten 

för oss till följdfrågor har funnits. Svaren på frågorna speglar dock 

respondenternas verklighet och uppfattning och för att öka den interna 

validiteten har triangulering utförts. Denscombe (2016) beskriver triangulering 

som att jämföra två eller flera olika informationskällor för att se om de stämmer 

överens. Vi har läst företagets hållbarhetsredovisning (där sådan funnits 
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tillgänglig) för att se om exempelvis företagets mål har återgivits på ett korrekt 

sätt av respondenterna. För att stärka den interna validiteten ytterligare har även 

respondentvalidering genomförts efter varje intervju. Transkriberingen har 

skickats till samtliga respondenter för att ge möjlighet till att se över materialet 

från intervjun och bekräfta att vi uppfattat svaren korrekt. Det finns utrymme 

för självkritik då vi även hade kunnat skicka ut kodningen till respondenterna 

för att försäkra oss om att vi tolkat svaren från respondenterna korrekt, vilket 

hade bidragit till ytterligare stärkt intern validitet. 

I studien har få butiker undersökts vilket kompromissar överförbarheten till hela 

populationen. Å andra sidan har vi genom svaren från kedjor som Lindex, MQ 

och Dressmann fått svar där respondenterna bekräftar att samtliga butiker inom 

kedjan jobbar på liknande sätt då strategier ofta är formade från huvudkontor 

och förmedlas till butikscheferna via regionchefen. Detta stärker den externa 

validiteten och gör att vi kan generalisera hur den enskilda kedjan jobbar. En 

förståelse skapas därmed för branschen samt hur verksamhetsstyrningen och 

hållbarhetsarbetet på operativ nivå är utformat inom butikskedjan. 

Ett flertal respondenter har ställt in intervjun då det dykt upp oväntad 

arbetsbörda eller sjukskrivningar som gjort att tid eller möjlighet att medverka i 

studien inte längre funnits. En förklaring till bortfallet av respondenter kan vara 

att de inte anser sig ha tillräcklig kunskap för att besvara frågor kring 

verksamhetsstyrning och hållbarhet eftersom de själva inte utformar 

strategierna. En annan förklaring är att ämnet kan anses känsligt då det handlar 

om interna processer samt hållbarhet där företag inom klädbranschen fått 

negativ publicitet. Osäkerhet för att säga något som kan tolkas fel och sätta 

företaget i dålig dager kan då uppstå. I flera fall uppgav butikschefer även att de 

inte fått tillåtelse att prata om dessa ämnen från sin regionchef. Risken finns då 

att det blir en homogen grupp av respondenter som medverkar. Denna grupp 

kan tänkas vara överdrivet positiva till företaget och ge svar som förbättrar deras 

image. Vi har därför försökt att ha ett kritiskt förhållningssätt till svaren utifrån 

valda teorier om varför företag jobbar med hållbarhetsfrågor. 
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Gällande studiens reliabilitet är det svårt att få samma resultat vid kvalitativa 

studier. Fokus ligger istället på att beskriva tillvägagångssättet för studien för att 

andra ska kunna bedöma om rimliga metoder använts och rationella beslut tagits 

(Patel & Davidson 2011). För att stärka pålitligheten har vi i metodkapitlet 

redovisat alla procedurer under arbetets gång och även förklarat tankegångarna 

bakom våra beslut. För att ytterligare öka pålitligheten har vi inkluderat 

redogörelse för befattning hos respondenterna, tid som intervjun tagit att 

genomföra, exempel på intervjufrågor samt exempel på kodningsschema. 

3.6. Etik 

När det kommer till att bedriva en forskning grundad i etiska principer tar David 

& Sutton (2016) upp informerat samtycke som en grundläggande princip. I vår 

studie fick respondenterna vid en första kontakt våra kontaktuppgifter och även 

information om studien. För de intervjuer som genomförts ansikte mot ansikte 

har en informations- respektive samtyckesblankett tagits med som varje enskild 

respondent i lugn och ro fått läsa igenom och sedan skriva under. För 

telefonintervjuerna har samma information lästs upp för respondenten innan 

inspelning och även under inspelning där respondenten verbalt uttryckt sitt 

samtycke till medverkan i studien. 

I informationsblanketten har vårt syfte med studien framgått och möjligheten 

att vara anonym presenterats. Ingen av respondenterna uttryckte att de önskade 

anonymitet. Utöver detta har det även framgått på informationsblanketten att 

respondenten när som helst under studiens gång kan återkalla sin medverkan 

utan att behöva motivera sig. Genom att vidta dessa steg uppfyller vi enligt 

David & Sutton (2016) kravet om informerat samtycke. Vid behandling av 

personuppgifter har vi följt de riktlinjer som vi fått av kursansvarig. Ingen 

otillbörlig har under studien haft tillgång till det inspelade materialet och 

materialet har endast använts i forskningsändamål. Respondenterna har blivit 

informerade om detta, vilket gör att konfidentialitets- och nyttjandekravet enligt 

(Bryman & Bell 2013) uppnås. 
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Materialet har efter bearbetning raderats från inspelningsapplikationen på 

telefonen. Begreppet skada diskuteras även kring forskning och etik vilket enligt 

Denscombe (2016) innebär att forskarna måste ta hänsyn till all potentiell skada 

som respondenterna kan lida av vid publicering av materialet. Trots att ingen 

respondent önskade anonymitet har vi gjort bedömningen att materialet som 

publiceras i studien kan vara av känslig karaktär. Vi vill därför inte att uttalanden 

ska kunna spåras till de som medverkar i studien. Ortsnamnet för affären där 

respondenten arbetar har därför inte publicerats. För den enskilda butiken och 

mindre kedjan går det att få reda på vem som har medverkat i studien om 

företagsnamnet publiceras, därför hänvisas företagen till ”den enskilda butiken” 

respektive ”den mindre kedjan” i studien. 
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4.  Empirinära analys 

Kapitlet inleds med en presentation av de företag som medverkat i studien. Sedan presenteras 

insamlad empiri med hjälp av citat från respondenterna, insamlade data kommer samtidigt 

analyseras utifrån uppsatsens teoretiska ramverk. Avslutningsvis presenteras en summerande 

figur över det som framkommit i den empirinära analysen. 

4.1. Presentation av företagen 

Det råder väsentliga skillnader gällande storlek och förutsättningar för företagen 

som medverkar i studien. Skillnader finns även i utbudet av kläder och vilken 

kundkrets företaget vänder sig till. Dessa faktorer är av betydelse vid tolkning 

av resultatet. Tabell 4 visar därför företagets storlek i form av antal butiker och 

länder de är verksamma i samt deras primära kundgrupp. Butikschefen för Jack 

& Jones valde att inte svara på frågor gällande den cybernetiska styrningen., 

inget resultat från Jack & Jones presenteras därför i delen om den cybernetiska 

styrningen.  

Tabell 4: Presentation av företagen 

Företag Antal butiker Antal länder Kundgrupp 

Jack&Jones 1000 38 Främst yngre män. Jeans utgör 

kärnan i butikens verksamhet 

(Bestseller u.å.). 

Lindex 460 17 Framförallt kvinnor och barn 

(Lindex u.å.). 

Dressmann 430 6 Män i alla åldrar (Dressmann, u.å.). 

MQ 120 1 (Sverige) Modemedvetna män och kvinnor 

(MQ u.å. & Allabolag 2018). 

Peak 50 1 (Sverige) Sportfashion kombinerat med 

vardagskläder (Peak 2019). 
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Jeansbolaget 32 1 (Sverige) Inriktning jeans och mode till både 

män och kvinnor (Jeansbolaget u.å.). 

Johnells 10 1 (Sverige) Högkvalitativa märkeskläder till 

modemedvetna män och kvinnor 

(Johnells u.å.). 

Mindre 

kedjan 

3 1 (Sverige) Streetwear till framförallt yngre män 
och kvinnor (Butikschef mindre 

kedja 2019). 

Enskilda 

butiken 

1 1 (Sverige) Modemedvetna män och kvinnor. En 

bred bas kombinerat med finare 

märken (Butiksägare enskild butik 

u.å.). 

 

4.2. Hållbarhetsarbete gentemot intressenterna 

På den operativa nivån genomförs det faktiska hållbarhetsarbetet vilket kan 

bidra till företagets legitimitet gentemot samhället via kontakt med 

intressentgrupper som ställer krav på hållbarhet (Collier & Esteban 2007). En 

ökad efterfrågan på hållbara kläder från kunderna har dock inte märkts av 

uppger respondenterna för Peak, den mindre kedjan Jack & Jones, den enskilda 

butiken och Jeansbolaget. Butikschefen för Peak betonar dock att de har haft 

hållbarhetsfokus från start och att de därmed lockat till sig miljömedvetna 

kunder från början. Butikschefen för den mindre kedjan och Jeansbolaget ser 

till följd av den upplevt svaga efterfrågan på hållbara kläder i dagsläget inga 

konkurrensfördelar i att engagera sig mer inom hållbarhetsfrågor. 

Detta visar på att teori och empiri inte stämmer överens i alla fall som 

undersökts i studien då Arjalies & Mundy (2013) menar att hållbarhetsarbete 

leder till bättre rykte hos viktiga intressentgrupper till följd av ökade kraven på 

hållbarhetsarbete.  
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För att öka efterfrågan på hållbara plagg tror butikschefen för Peak att 

kommunikationen måste bli bättre och att fler skulle välja Peak om de 

kommunicerade ut sitt miljöarbete mer effektivt. Detta överensstämmer med 

Hörisch et al. (2014) som menar att en effektiv kommunikation om företagets 

hållbarhetsarbete kan stärka företagets varumärke. Butiksägaren för 

Jeansbolaget är inne på att priset för att köpa in hållbara kläder är ett hinder 

samt att konsumenterna värderar pris och bekvämlighet högre än hållbarhet: 

Sen har vi ju också det va att det är kanske inte lika mjuka vi har ju mycket 

producerat av PET-flaskor men det hålls ju inte det är inte lika skönt och 

bekvämt som en stretchkvalitet eller en vanlig bomullskvalitet då vill ju 

inte kunderna ha, det spelar ingen roll hur mycket miljöaspekter det är i 

det va. Man tänker helt fel, måste det kosta så himla mycket för att det är 

Svanenmärkt. (Butiksägare, Jeansbolaget) 

Det finns å andra sidan flera affärer som märkt en ökad efterfrågan på hållbara 

kläder. MQ har exempelvis märkt en liten ökning av efterfrågan för hållbara 

kläder, butikschefen tror att hållbarhetsengagemanget från företagets sida till 

största del grundas i att de måste engagera sig då konkurrenterna gör det. 

Utbudet av hållbara kläder hos leverantörerna har även ökat uppger samtliga 

respondenter som är involverade i inköpsprocessen. Det är enligt Samkin & 

Schneider (2010) och Porter & Kramer (2006) viktigt för företagen att hänga 

med i denna utveckling eftersom legitimiteten kan skadas annars med försämrat 

rykte och minskad efterfrågan från kunder som följd. 

Butikscheferna för Lindex & Dressmann menar att hållbarhetsarbetet kommer 

naturligt i takt med den ökade efterfrågan och upplever inga konflikter i att 

implementera hållbarhetsarbete och jobba mot ekonomiska mål på operativ 

nivå. Det stämmer överens med Székely & Knirsch (2005) samt Maas et al. 

(2016) argument om att när kraven ökar från olika intressentgrupper ökar även 

pressen på företagen att utveckla hållbara strategier. Den ökade efterfrågan 

Lindex märkt av har lett till att personalen måste sätta sig in i frågor kring 

material och produktion av plaggen. På så sätt kan man svara på kundernas 

frågor. 
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En konkurrensfördel butikschefen hos Peak märkt är den lagningsservice som 

erbjuds vilket gynnar kundens plånbok och miljön samt Peaks finansiella 

intressen då kundrelationen stärks. Detta är i linje med Arjalies & Mundy (2013) 

& Hörisch et al. (2014) som betonar vikten att möta preferenser från kunder på 

den operativa nivån. Kunderna får då en bättre bild av företaget vilket kan öka 

lönsamheten, bidra till legitimitet och till att företaget framstår som en attraktiv 

arbetsgivare. Enkla praktiska exempel har därmed hittats där alla tre 

dimensioner av hållbarhet, enligt Brundtlandsrapporten (1987), samspelar med 

varandra. 

Hos Johnells har man märkt en ökad efterfrågan då konsumenterna ställer högre 

krav och har fler frågor kring plaggets hållbarhet. På kort sikt är det en utmaning 

att ställa om till hållbarhet då det blir dyrare. På lång sikt däremot är butiksägaren 

för Johnells övertygad om att det är nödvändigt att ställa om till ett mer 

hållbarhetstänk för att finnas kvar som butik och art på jorden. Eftersom 

samhällets normer och krav är ständigt föränderligt blir det en utmaning för 

företagen att hålla sig uppdaterade och anpassa sättet att jobba inom alla nivåer 

inom organisationen för att se till så företaget uppfattas som legitimt. 

Implementering av hållbarhet bör därför ske i ett tidigt stadie för att följa det 

sociala kontraktet, vilket Arjalies & Mundy (2013) menar är nödvändigt för 

företagets överlevnad på sikt.  
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Butiksägaren för den enskilda butikens har en annan bild och beskriver 

problematiken att jobba med hållbara plagg samtidigt som det råder en svag 

efterfrågan på produkterna. Den enskilda butiken har köpt in hållbara plagg och 

försökt pusha dessa mot kunderna men de sålde inte, vilket följande citat styrker: 

Det är svårt att få ut produkterna men nånstans är det ju konsumenterna 

som bestämmer, är du med? Dem styr ju lite eller jag menar dem styr ju 

allt, hade dem köpt de här svanenmärkta jeansen hade väl de fått utrymme 

att utveckla kollektionen ännu mer och då helt plötsligt kanske dem hade 

haft Svanenmärkta skjortor. (Butiksägare, den enskilda butiken) 

Detta gör att man inte ser några konkurrensfördelar att ägna sig mer åt 

hållbarhetsarbete i dagsläget då det inte skulle generera mer i omsättning. I det 

här fallet ser vi att hållbarhetsarbete är en väldigt komplex situation och den 

enskilda butiken tvingas att prioritera bort hållbarhet för att uppnå de kortsiktiga 

målen. Fallet exemplifierar svårigheten som Garcia et al. (2016) beskriver i att 

sammanväva miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Ägaren av den enskilda 

butiken både tror och hoppas att förändringen kommer snart inom 

klädbranschen. Butiksägaren på Jeansbolaget upplever att granskningen från 

exempelvis media om ett företag profilerar sig som hållbara avskräcker många 

från att engagera sig. Detta är i linje med Kalender & Vayay (2016) menar att 

företaget tar en risk genom att profilera sig som hållbara då ett felsteg kan ge 

negativ publicitet och skadat rykte. Butikschefen för den mindre kedjan menar 

att utmaningen är tidsåtgången, hållbarhetsarbete tar upp tid och tid är pengar. 

Faktumet att de hållbara plaggen är dyrare ses också som ett hinder då det enligt 

butikschefen för den mindre kedjan är ett “priskrig överallt”. Detta kan kopplas 

med Agle et al. (2008) som problematiserar intressenternas olika krav och att 

kortsiktiga vinster måste uppnås för att överleva. Butikschefen för Jack & Jones 

och butiksägaren för Johnells tror att produktionen av hållbara plagg på sikt 

kommer vara mer gynnsam genom exempelvis beskattning av plast. Det kan då 

trots att ökad efterfråga ännu inte märkts av vara av intresse för företagen att 

vara proaktiva och så tidigt som möjligt implementera hållbarhet i sin dagliga 

drift. Dels för att undvika framtida kostnader som kan komma i form av 
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regleringar men även för att effektivisera operativa processer och minska 

resursanvändningen (Collier & Esteban 2007). Ett praktiskt exempel på detta 

som funnits i empirin är finansiella fördelar som uppstår i form av vinst i timmar 

på operativ nivå genom att slippa plasta av produkter som köps in. Redan nu 

syns även effekter av regleringar som tillkommit för att minska 

plastkonsumtionen. Den 17 november 2016 antogs en förordning om 

plastbärkassar. Förordningen trädde i kraft den 13:e december och innebär 

enligt förordning om plastbärkassar § 2:  

”En skyldighet att informera och rapportera om plastbärkassar och deras 

miljöpåverkan i syfte att minska förbrukningen av sådana kassar och 

därmed minska nedskräpning och främja ett mer effektivt 

resursutnyttjande”. (Sverige Riksdag 2016) 

Fyra av nio butiker tvingades anpassa sig efter förordningen trädde i kraft. 

Resterande fem affärer använde sig redan av papperskassar. Enligt Tucker & 

Parker (2013) befinner företagen sig i en miljö där det tävlas om resurser och de 

som använder resurserna till sin fördel och påvisar deras kvalitéer erhåller då 

legitimitet. Dessa butiker var enligt respondenterna medvetna om 

nedskräpningen och ville visa för samhället hur effektiva de var med sin 

resursanvändning. De butiker som började ta betalt för plastkassarna när 

förordningen trädde i kraft har märkt en drastisk minskning av plastkassar, vilket 

visar effekten som regleringar och förordningar kan ha. I början var kunderna 

upprörda över att de behövde betala för påsen som tidigare varit gratis. 

Pengarna som de får in för påsarna går till miljöprojekt och butikschefen 

uppskattar att plastanvändningen för påsar minskat med runt 60 till 70 % totalt 

på Lindex. Även MQ tar betalt för sina plastkassar och uppskattar en minskning 

av plastkassar på runt 50 %. De olika reaktionerna för att möta förordningen 

om plastbärkassar är i linje med Biswas & O´Grady (2016) som menar att 

företag reagerar olika på externa påtryckningar. Den direkta kontakt chefer och 

anställda på den operativa nivån har en direkt kontakt med kunder påverkar 

bilden de får av företaget (Arjalies & Mundy 2013). Viktigt är då i de fall 

kunderna blev upprörda över förordningen att ha kunskap om varför företaget 
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tar betalt för påsen och kunna kommunicera företagets hållbarhetsambitioner 

till kunderna. På så sätt kan förtroendet och legitimiteten bibehållas (Samkin & 

Schneider 2010). 

Tabell 5: Sammanställning av krav från intressenter, företagets utveckling av 

hållbarhetsarbete respektive svar på förordningen om plastbärkassar. 

Företag Märkt ökad 

efterfrågan 

från kunder 

på hållbara 

plagg 

Märkt utveckling 

av företagets 

hållbarhetsarbete 

Märkt ökat 

utbud av 

hållbara kläder 

hos 

leverantörerna 

Tar betalt för 

plastkassar 

eller använder 

papperskassar 

Lindex X X * X 

Dressmann (X) X * X 

MQ (X) X * X 

Johnells X X X X 

Peak  X X X 

Jeansbolaget   X  

Enskild butik   X  

Mindre kedja   X X 

Jack & Jones  X * X 

(X) = Delvis  

* = Respondenterna är inte i kontakt med leverantörer eller saknas svar. 

4.3. Definitioner av hållbarhet 

Enligt Jamali & Mirshak (2007) & Durden (2008) är det viktigt att det finns en 

konsensus inom företaget om vad hållbarhet innebär. Alla respondenter 

relaterar hållbarhetsbegreppet på ett eller annat sätt till den miljömässiga 

aspekten. Detta visar att det finns ett fokus på den miljömässiga påverkan 

klädbranschen har. Dressmann och Jack & Jones inkluderade även i svaret att 

personalens välmående är en del av hållbarheten, vilket kan kopplas till den 

sociala dimensionen av hållbarhet (Sachs 2015). Gällande miljömässig hållbarhet 

skiljer sig svaren åt en hel del. Butiksägaren för den enskilda butiken, Johnells 

och Jeansbolaget är inne på samma spår och menar att hållbarhet till viss del är 

att sluta överkonsumera samt att handla i butik.  
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Butikschefen för Lindex betonar vikten av den miljömässiga hållbarheten 

genom hela produktionsledet: 

Vi jobbar ju för ett ledande modeföretag inom hållbarhet och vi vill skapa ett 

hållbart resultat. Och det är ju då från suppliers partner och customer, hela 

vägen. Det ska vara hållbart där de planterar bomull tills vi säljare det, en tröja 

här. Det är ju jätteviktigt. (Butikschef, Lindex) 

Butikschefen för MQ svarar att det finns många aspekter i den miljömässiga 

hållbarheten med alltifrån vad som sker i butik i form av kontakt med kund till 

transporter och överkonsumtion. Även komplexiteten i hållbarhetsbegreppet är 

en faktor som gör det svårt att veta vad exakt som är hållbart. Detta då vissa 

utger sig för att vara mer miljövänliga än vad som är fallet enligt butikschefen 

för den mindre kedjan. 

De olika svaren ovan påvisar problematiken i att definiera miljömässig 

hållbarhet inom klädbranschen på grund av dess många olika aktörer (Torres et 

al. 2017). Problem kan då uppstå kring fokusen på det operativa 

hållbarhetsarbetet eftersom påverkan kan vara begränsad och kunskapen om 

vad som är hållbart kan vara svår att ta till sig.  

4.4. Implementering av hållbarhet i verksamhetsstyrning 

Studien syftar till att bidra med ökad förståelse för hur den hållbara 

verksamhetsstyrningen kan utformas på operativ nivå utifrån företagets kontext. 

I följande avsnitt analyseras därför hur klädbutikerna jobbar med hållbarhet i sin 

verksamhetsstyrning. 

4.4.1. Implementering av hållbarhet i planeringen 

På frågan om vilka de viktigaste målen för varje enskild affär är svarade alla 

respondenter förutom Johnells och Dressmann att hålla budgeten. Butikschefen 

på Lindex svarade följande: “Ja det är ju framförallt att hålla budget måste ju 

vara det allra viktigaste. Annars så finns vi ju inte. Så det är det vi får jobba för.” 

Johnells och Dressmann betonade istället service och kundnöjdhet som de 

viktigaste målen för butiken. Detta överensstämmer med Jamali & Mirshak 
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(2007) & Arjalies & Mundy (2013) som menar att den ekonomiska hållbarheten 

måste uppfyllas först, samt svårigheterna att inkludera hållbarhetsmål i 

styrsystem utvecklade för finansiella syften. Tidigare forskning visar att 

hållbarhet bör fylla en central roll i både den kortsiktiga och långsiktiga 

planeringen (Lueg & Radlach 2016). I empirin kan vi se blandade resultat. De 

affärer som jobbar inom företag med hållbarhetsmål och som känner till dessa 

är MQ, Dressmann, Peak och Lindex. 

Johnells och Jack & Jones känner inte till företagets hållbarhetsmål och 

resterande tre affärer har inga uttalade hållbarhetsmål. Det är de större kedjorna 

som jobbar med hållbarhetsmål och som kommuniceras ut dessa till 

butikscheferna. Den mindre kedjan, Jeansbolaget och den enskilda butiken har 

inte några direkta hållbarhetsmål. Detta kan kopplas till intressentteorin där 

samhället och staten räknas till intressenter (Tucker och Parker 2015). De större 

företagen har mer miljöpåverkan och högre krav ställs då på att ta ett socialt och 

miljömässigt ansvar. Dessa krav påverkar företagets mål och styrsätt (Biswas & 

O´Grady 2016; Maas et al. 2016). MQ, Lindex och Dressmann delar målet att 

80 % av bomullen eller kläderna ska vara av ekologiskt eller återvunnet material 

år 2020. Peak jobbar mot att nå 100 % återvunnen polyamid och liknande 

målsättningar finns för bomull samt andra material affären jobbar med. Målen 

sätts högre upp i leden för de butiker som jobbar mot hållbarhetsmål. 

Avsaknaden av operativa hållbarhetsmål kan bilda ett avstånd mellan de 

anställda och översiktliga hållbarhetsmålen, vilket är problematiskt för att få 

företaget att dra åt samma håll (Polman & Bhattacharya 2016; Lueg & Radlach 

2016; Malmi & Brown 2008; Deville et al. 2014). 
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4.4.2. Implementering av hållbarhet i den cybernetiska styrningen 

I de klädaffärer vi har undersökt jobbar samtliga affärer med en budget där de 

ska nå finansiella mål. Utifrån empirin kan vi se att ett vanligt sätt att jobba med 

budgeten är att ha ett hel- eller halvårsmål som butikscheferna och butiksägarna 

sedan bryter ner till månader, dagar och även timmar i form av finansiella 

nyckeltal.  

Ingen av respondenterna uppger att de har några budgetmål eller nyckeltal som 

inkluderar hållbarhetsarbete på butiksnivå. Enligt Roth (2008) är detta 

problematiskt då hållbarhet bör integreras i den cybernetiska styrningen 

eftersom budgeten och nyckeltal kan kommunicera hållbarhetsmål med samma 

effektivitet som de finansiella. Butikschefen för Lindex menar att denna 

integrering sker från huvudkontoret och att all data om exempelvis återvinning 

av kläder samlas där. Andra forskare belyser svårigheterna att inkludera 

hållbarhet på samma sätt som de finansiella målen då hållbarhet är mer komplext 

och svårare att kvantifiera (Crutzen et al. 2017). I empirin framhävs 

komplexiteten i att inkludera hållbarhet i den cybernetiska styrningen samtidigt 

som det är tuffa tider för butikerna. De kämpar för överlevnad och kortsiktiga 

resultat samtidigt som en önskan finns hos vissa respondenter om att inkludera 

mer mjuka värden inom den cybernetiska styrningen, vilket styrks genom 

följande citat: 

Jag kan ju tycka att överlag samhället strävar alla, i alla sammanhang så strävar 

man ju efter att man ska ha mer och mer hela tiden så är det ju överallt. Men sen 

skulle man väl kanske önska men nu är det naturligtvis tuffa tider men man skulle 

önska lite mer mjuka värden till exempel. (Butikschef, MQ) 

Enligt Morsing & Oswald (2009) kan det vara fördelaktigt att inkludera nyckeltal 

för hållbarhet då det ger riktlinjer för det operativa hållbarhetsarbetet. Det krävs 

dock tydliga och relevanta mått utformade utifrån företagets förutsättningar för 

en lyckad integrering. I empirin tydliggörs svårigheten att hitta dessa mått. Ett 

flertal av respondenterna tror att det skulle vara möjligt att integrera hållbarhet 

i sin cybernetiska styrning. Butiksägarna hos Johnells & den enskilda butiken 
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tror att det är något som kan komma mer i framtiden men att de inte riktigt är 

där än. 

Tabell 6: Sammanställning av butikernas inkludering av hållbarhet inom planeringen och den 

cybernetiska styrningen. 

Företag Budget Nyckeltal Budgetposter 

eller 

nyckeltal för 

hållbarhet 

Uttalade 

hållbarhetsmål 

Gäller hela 

kedjan 

Lindex X X  X X 

Dressmann X X  X X 

MQ X X  X X 

Johnells X X  X * 

Peak X X  X X 

Jeansbolaget X X   * 

Enskild butik X X   X 

Mindre kedja X    X 

Jack & Jones * *  X * 

*= Svar saknas 

4.4.3. Implementering av hållbarhet i kulturstyrningen 

Enligt Linnenluecke & Griffiths (2010) leder utbildning inom hållbarhet till en 

försäkran om att önskad kunskap förmedlas till den operativa nivån. I empirin 

har det framkommit att internutbildningar förekommer på ett mer formellt sätt 

inom sex av nio butiker. Förutom regelbundna utbildningar för butikscheferna 

hos Peak och Dressmann erbjuds kurser kontinuerligt i appen som 

medarbetarna får ta del av och svara på frågor om som uppföljning. Det ligger 

ett eget ansvar på medarbetarna att hålla sig uppdaterade vilket butikschefen hos 

Peak uttrycker: 

Det är lite upp till medarbetarna själva också i och med att vi har den här 

appen där det kommuniceras hela tiden. Så det är upp till varje 

medarbetare att ta till sig den informationen. (Butikschef, Peak)  

Lueg & Radlach (2016) menar att det krävs ett engagemang kring 

hållbarhetsarbetet som sätts från toppen och genomsyrar hela organisationen. 

Resultat i empirin är blandat då det inte finns något direkt 
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hållbarhetsengagemang från toppen i vissa fall. Samtidigt finns flera 

respondenter som upplever ett hållbarhetsengagemang från ledningen och 

butikschefen för Dressmann menar att så är fallet inom företaget vilket följande 

citat om hållbarhet styrker: ”Det kommer ju redan ifrån ledningen, ifrån högsta 

hönset ända ner hit så det är otroligt viktigt “. Även hos den enskilda butiken 

kommer hållbarhetsengagemanget från toppen. Butiksägaren menar att det 

skulle vara bra för verksamheten att jobba med kortare ledtider men att de avstår 

från detta på grund av den negativa miljöpåverkan. 

Kraus et al. (2017) betonar att målen kan nås snabbare om de anställda har en 

företagskultur där de delar grundläggande antaganden och värderingar. De kan 

då se den symboliska betydelsen bakom siffrorna. Detta har exemplifierats i 

empirin då respondenterna värderar kundservice och kundnöjdhet högt. 

Kundnöjdhet leder till bra rykte och återbesök, vilket således ökar försäljningen. 

Även butikschefen för MQ menar att kedjan jobbar aktivt mot ökad 

kundnöjdhet och profilerar sig inom service. Det kan då vara ett bra 

säljargument mot kund att informera om hållbara plagg. Butikschefen från 

Lindex betonar vikten av att informera kunderna om sina hållbara plagg: 

Och nu jobbar vi med väldigt mycket kundfokus. Och sen pratar vi ju 

mycket med kunderna när de ska handla om de här produkterna vi har att, 

som babyavdelningen är ju allting nu utav miljövänligt material. Att man 

talar om det så kunden vet, så att de också handlar utav de så att man får 

snurr på det. (Butikschef, Lindex) 

Detta kan kopplas till Costas & Kärreman (2013) som menar att kulturstyrning 

är det mest effektfulla styrverktyget då en företagskultur där hållbarhet är inrotat 

uppmuntrar de anställda att jobba mot hållbarhet. Hållbarhet blir då en naturlig 

del av det dagliga arbetet och det krävs då inte lika mycket formell styrning. 

På frågan om hur respondenterna definierar fast fashion är de överens om att 

det handlar om låga priser, mycket nytt som snabbt byts ut och massproduktion. 

Butikschefen för Lindex understryker att snabbproduktionen är skadlig för 

miljön då hänsyn till miljön bortses till förmån för en snabbare ledtid tills 



47 

 

varorna är i butik. Hos Lindex märker de att hållbarhet blivit som en ny trend. 

Den överlag negativa attityden mot fast fashion och kortsiktiga trender hos 

respondenterna visar att hållbarhet har blivit en del av företagets kultur. Detta 

är viktigt då Linnenluecke & Griffiths (2010) & Flamholtz et al. (1985) betonar 

att värderingar, normer och grundläggande antagande formar de anställdas 

tankar och handlingar. Peaks butikschef uppger även att produkterna har 

utvecklats mycket den senaste tiden och företaget jobbar endast med en 

leverantör och det finns klara målsättningar varje år som ska nås i form av 

vattenåtgång och kemikalieanvändning. Detta kan kopplas till Butnariu & 

Avasilcai (2013) som menar att den miljömässiga hållbarheten avgörs av 

produktionsmängden i förhållande till jordens resurser. Engagemanget och 

budskapet hos Peak har spridit sig tydligt till butiksnivå vilket indikerar att 

hållbarhet är en del av företagskulturen. 

Jeansbolaget och den mindre kedjan menar dock att de tillhör kategorin fast 

fashion. Butiksägaren för Jeansbolaget förklarar att hen tror fast fashion är ett 

behov som vi själva skapat och uttrycker sig enligt följande kring begreppet: 

Man kanske inte är i behov av snabbt mode men man kanske tycker om 

att det ska gå fort och ett klick bort då mår du bra sen om innehållet kanske 

inte är så bra som du förväntar dig spelar ingen roll men du har det snabbt, 

du har det senaste men det kanske inte är så snyggt. Och det är det viktiga, 

att det ska gå fort framför att det ska vara snyggt och hållbart för miljön. 

(Butiksägare, Jeansbolaget) 

I dessa fall prioriteras inte hållbarhet i företagskulturen då kunderna inte 

efterfrågar detta. Företagskulturen kan i dessa fall fungera som en bromskloss 

till att implementera mer hållbarhetstänk då Ouchi (1980) menar att kulturen 

begränsar företaget till befintliga riktlinjer och rutiner. En lösning på detta är 

enligt (Riccaboni och Leone 2010) att gradvis implementera hållbarhet i 

företagskulturen för att undvika motstånd att implementera hållbarhet i 

kärnverksamheten.  
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Tabell 7: Sammanställning av butikernas inkludering av hållbarhet i företagskulturen 

Företag Interna utbildningar 

för hållbarhet 

Styra kund att 

handla hållbart 

Fast fashion 

Lindex X X  

Dressmann X X  

MQ  X  

Johnells    

Peak  X X  

Jeansbolaget   X 

Enskild butik  X  

Mindre kedja   X 

Jack & Jones X  (X) 

(X) = Delvis 

4.4.4. Implementering av hållbarhet i den administrativa 
styrningen 

I empirin kan konstateras att företagen jobbar till olika grad med praktiska 

uppgifter gällande hållbarhetsarbete som fungerar som policys och riktlinjer. 

Detta är viktigt för att hållbarhet ska bli en del av den dagliga verksamheten 

(Arjalies & Mundy 2013). Peak, Dressmann och Lindex skänker inlämnade 

kläder till välgörenhetsorganisationer. I Peaks butiker kan kunderna spåra var 

materialet kommer ifrån, detta sker genom en kod som skannas där kunderna 

exempelvis kan se att dun inte är plockat från levande fåglar. Kostnadsfria 

reparationer av plaggen oavsett hur de har gått sönder för medlemmar är också 

en tjänst affären erbjuder. Butikschefen för MQ samt ägaren av den enskilda 

butiken och Johnells försöker premiera hållbara kläder i inköpsprocessen och 

MQ butikerna erbjuder även lagning av kläder som gått sönder mot betalning. 

Genom att jobba med dyrare och mer miljömedvetna märken vill Johnells bidra 

till minskad konsumtion och minskad skada på miljön. I övrigt jobbar Johnells 
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med LED-belysning för att spara el och sortering av exempelvis plast och 

kartonger. Jeansbolaget och den mindre kedjan jobbar mest med att ta hand om 

restprodukter på rätt sätt för att minska avfall och återanvända påsar som 

plaggen kommer i som exempelvis sopsäckar. Empirin visar därmed att 

respondenterna överlag är väl medvetna om vad de ska göra på daglig basis 

gällande hållbarhetsarbetet. Detta är i linje med Bebbington et al. (2001) som 

betonar vikten av att de anställda förstår vad som förväntas av dem kring 

hållbarhetsarbetet. Risken för oklarheten kring vad hållbarhetsarbetet innebär 

minskar därmed (Durden 2008).  

Den interna kommunikationen utgör en central del av den administrativa 

styrningen enligt Malmi & Brown (2008). I empirin framkommer att 

kommunikationen främst berör de finansiella målen och att hållbarhet i flera fall 

hamnar i skymundan. Vad det gäller finansiella mål uppger butiksägaren av den 

enskilda butiken att de informerar tidigt om årets ambitioner. MQ och Lindex 

kommunicerar med huvudkontoret veckovis i form av telefonmöten där 

butikschefer deltar samt genom ett intranät där frågor kan ställas. Lindex 

använder sig även av ett intranät där de bland annat tar del av vilka finansiella 

mål som ska uppnås. Ägaren av Johnells upplever att det är enkelt att nå ut med 

önskad informationen eftersom de endast är nio som arbetar i butiken. Hos 

Peak sker kommunikationen med regionchef i form av veckomöten på telefon. 

Enligt Lueg & Radlach (2016) krävs det att kommunikationen kring 

förväntningar och nya lösningar gällande hållbarhetsarbete genomströmmar 

hela organisationen. I empirin har vissa exempel som stödjer detta hittats. Trots 

företagets storlek beskriver butikschefen hos Dressmann organisationen som 

platt vilket följande citat styrker: 

Vi har ju hon vår regionchef eller så kan hon ta det vidare vi kan ju även 

höra av oss till Stockholmskontoret direkt för som sagt det är en platt 

organisation och de lyssnar ju hela vägen vad det är för någonting. 

(Butikschef, Dressmann) 
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Crutzen et al. (2017) menar att det ligger ett betydande ansvar på chefer som 

finns på den operativa nivån att ha rätt kunskap samt kompetens för att 

förmedla vidare företagets vision med hållbarhetsarbetet. Detta bekräftas i 

empirin där butikscheferna för större företag fungerar som en länk där de svarar 

till regionchef och huvudkontor samt för informationen vidare till de anställda. 

Hos den mindre kedjan sker kommunikationen från ledningsgruppen till 

butikscheferna som sedan för informationen vidare till anställda. Klarare regler 

och tester för vad som är hållbart kombinerat med tydligare märkning skulle 

kunna göra det lättare att kommunicera vad exakt som är hållbart.  

Tabell 8: Sammanställning av butikernas inkludering av hållbarhet i den administrativa 

styrningen. 

Företag Återvinning av 

kläder 

Lagning av 

kläder 

Premiera 

hållbara plagg i 

inköpsprocessen 

Regelbunden 

intern 

kommunikation 

gällande 

hållbarhet 

Lindex X  X X 

Dressmann X  X X 

MQ  X X  

Johnells   X X 

Peak X X X X 

Jeansbolaget     

Enskild butik   X X 

Mindre kedja     

Jack & Jones     
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4.4.5. Implementering av hållbarhet inom belöning och 
motivation 

Företag använder sig oftast inte av belöningssystem som inkluderar hållbarhet 

om de inte har hittat ett effektivt sätt att kvantifiera hållbarhetsarbetet och på så 

sätt koppla det till anställdas prestationer (Lueg & Radlach 2016, Campbell 

2008). En koppling kan ses i empirin då inget företag lyckats knyta an 

hållbarhetsarbetet och belöningar. Bonussystem förekommer hos Lindex, 

Dressmann, MQ, Peak och den enskilda butiken där det finns en finansiell 

bonus knuten till om affären klarar försäljningsmålen. Hos Lindex är det 

butikscheferna som får en bonus om affären når över budget. Övriga fyra 

butiker jobbar med gruppbelöningar där anställda får antingen en viss procent 

eller ett antal tusen kronor om säljmålen nås. Företag kan jobba med andra typer 

av belöningar i form av uppskattning eller ökat ansvar (Foss et al. 2015). Inga 

incitament eller belöningar förekommer dock för hållbarhetsarbetet som utförs 

uppger respondenterna. 

Tabell 9: Sammanställning av butikernas inkludering av hållbarhet inom motivation och 

belöningssystemen. 

Företag Finansiellt 

belöningssystem 

Icke-finansiella 

belöningar 

Belöning för 

hållbarhetsarbete 

Lindex X   

Dressmann X   

MQ X   

Johnells  X  

Peak X   

Jeansbolaget  X  

Enskild butik X X  

Mindre kedja  X  
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4.5. Summerande figur 

 

Figur 3: Sammanfattande presentation av den empirinära analysen. 

Figur 3 är inspirerad från Figur 1 i den teoretiska referensramen med fokus på 

vad som främjar en hållbar operativ verksamhetsstyrning och bidrar till 

företagets legitimitet. 

Figuren knyter samman teori och data som genererats i empirin om vilka 

komponenter som är med och formar en operativ verksamhetsstyrning med 

fokus på hållbarhet. I intervjuerna har det framkommit att kraven från 

intressentgrupper är betydande för med vilket fokus hållbarhetsarbetet utförs. 

En tydlig utformad hållbar operativ verksamhetsstyrning kan bidra till företagets 

legitimitet genom att samhället får en inblick i det dagliga arbetet som utförs, via 

interaktion med kunderna eller genom kontakt med leverantörer. 



53 

 

Intervjuerna visar på ett gap beträffande inkludering av den operativa nivån vid 

utformning av hållbarhetsmål där en önskan förekom i vissa fall att arbeta mer 

med hållbarhet i planeringen och den cybernetiska styrningen. En rak intern 

kommunikationskedja bör utformas där hållbarhet inkluderas, vilket gör att de 

anställda ser klarhet i begreppet hållbarhet och känner delaktighet i hur företaget 

utformar sina hållbarhetsstrategier. Det är därför viktigt att hållbarhet finns 

inbäddat i företagets grundvärderingar. Utbildningar och gradvis 

implementation av hållbarhet i styrningen kan främja en företagskultur med 

hållbara värderingar. I intervjuerna har det även framkommit att kunskap kring 

hållbarhet är viktig för att utföra dagliga hållbarhetsaktiviteter och informera 

kunder om hållbara kläder för att förmedla företagets hållbarhetsvärderingar.  

Belöningssystemet bör på något sätt vara knutet till det hållbarhetsarbete som 

utförs på den operativa nivån för att öka och uppmuntra till 

hållbarhetsaktiviteter. Analysen bekräftar svårigheterna i att kvantifiera och 

belöna det hållbarhetsarbetet som utförs då inga belöningar eller incitament 

finns för det hållbarhetsarbete som utförs. 

  



54 

 

5.  Diskussion 

Studien syftar till att bidra med ökad förståelse för hur den hållbara verksamhetsstyrningen 

kan utformas på operativ nivå utifrån företagets kontext. Diskussionskapitlet kommer därför 

ägnas åt vad som framkommit i analysen med de olika kontexterna som utgångspunkt. Sedan 

diskuteras förslag för utformning av den operativa verksamhetsstyrningen utifrån de 

styrverktyg som presenterats i uppsatsen. 

Det har framkommit i analysen att företagen har olika förutsättningar i form av 

resurser, storlek och krav från intressenter. Dessa förutsättningar påverkar hur 

verksamhetsstyrningen utformas på den operativa nivån. Enligt Lueg & Radlach 

(2016) så är det viktigt att de formella samt informella processerna samspelar 

för att hållbarhet ska implementeras i företag. Det har tydliggjorts i analysen att 

styrverktygen samspelar med varandra och det finns därför inget entydigt svar 

om hur hållbarhet ska integreras i styrverktygen på operativ nivå. Ibland är det 

även svårt att dra klara gränser mellan styrverktygen, exempelvis används 

cybernetiska styrverktyg som budget även som planeringsverktyg. Gränsen 

mellan kulturstyrning och administrativ styrning är inte heller alltid självklar. I 

analysen framgår det att ett engagemang finns för hållbarhetsarbetet hos de 

flesta respondenter. Trots detta har inga försök gjorts att integrera hållbarhet på 

den operativa nivån i exempelvis budget, nyckeltal, planeringssystem eller 

belöningssystem. Studien resultat är därmed i linje med Porter & Kramer (2011) 

& Arjalies & Mundy (2013) som framhäver problematiken med att integrera 

hållbarhet i den formella verksamhetsstyrningen. 

En ökad medvetenhet från kunderna på hållbara kläder gör även att företagen 

behöver anpassa sig eftersom det finns ett större ekonomiskt värde i det 

intressenterna söker, vilket är i linje med Hörisch et al. (2014) som betonar att 

företagen måste ändra sitt styrsätt efter kundernas preferenser. Det är emellertid 

enbart fem av nio affärer som har märkt en ökad efterfrågan från 

konsumenterna. I analysen framgår det även att de affärer som inte upplever 

någon efterfrågan på hållbara kläder från kunderna lägger mindre vikt vid 
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hållbarhetsarbetet. Majoriteten av respondenterna tror dock att hållbarhet 

kommer dominera på sikt och därav kommer de finansiella vinsterna kopplade 

till hållbarhetsarbetet vara betydligt högre än vad de i är nuläget. Samtliga 

respondenter förknippar hållbarhet med den miljömässiga dimensionen och 

menar att den är viktig med tanke på klädbranschens miljöpåverkan. I analysen 

kan konstateras att affärerna i första hand vill säkerhetsställa att den ekonomiska 

hållbarheten uppnås, vilket är naturligt eftersom affären upphör att existera 

annars. Det är framförallt respondenter för de mindre företagen som inte 

upplevt någon ökad efterfrågan på hållbara kläder. Utan krav från 

intressentgrupper blir det därför svårt att implementera hållbarhet i den 

operativa styrningen. Respondenterna uttrycker även en oro över marknaden 

för fysiska affärer då många uppger att konkurrensen med näthandel hårdnat. 

Detta har lett till att många butiker fått stänga igen och visar på att affärerna får 

kämpa för sin ekonomiska hållbarhet. 

Flera respondenter påpekar att överkonsumtionen är problematisk idag och 

menar att hållbarhet innebär att handla mindre kläder med bättre kvalitet. I 

empirin kan vi se att det operativa hållbarhetsarbetet har ökat hos ett flertal 

affärer på senare tid. Samtidigt hittar vi stöd för att trendcykler går allt snabbare 

med e-handel och sociala medier. Siffrorna på att Sverige slänger 7,5 kg kläder 

per person om året stödjer att överkonsumtionen fortfarande är högst påtaglig 

(Naturvårdsverket 2016). Affärernas ständiga press mot ökad försäljning 

samtidigt som de ska vara hållbara blir paradoxal då butiken inte överlever om 

inte säljmål nås och konsumtionen hålls uppe, samtidigt är vi som människor 

enligt Giddings et al. (2002) beroende av den ekologiska hållbarheten för 

överlevnad på jorden. 

Flera respondenter är inne på att en omställning till hållbarhet på lång sikt kan 

vara mer lönsam i form av mer effektivt resursanvändande. Omställningen 

innebär en kostnad på kort sikt, vilket är ett utrymme klädaffärerna inte har idag. 

Detta kan förklara varför hållbarhet ännu inte fått en given central roll i 

företagens operativa verksamhetsstyrning. De flesta respondenter är dock 
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överens om att utbudet av hållbara plagg har ökat. En majoritet av 

respondenterna uppger även att de jobbar med inköp som kommer längre fram 

i tiden. Det finns likväl affärer som ständigt försöker snappa upp trender och få 

ut dessa i butik så fort som möjligt. Eftersom nya trender och kläder efterfrågas 

anpassar sig dessa affärer efter kundernas preferenser och försöker ligga så nära 

kunden som möjligt. Ett flertal respondenter uttrycker att det blir problematiskt 

att jobba mot hållbarhet och trender eftersom trender beskrivs som något 

kortsiktigt. Andra menar att hållbarhet i sig kan bli en trend genom ökad 

efterfrågan från viktiga intressentgrupper. I analysen visas det att företagen som 

upplever en efterfrågan från konsumenterna på mer hållbara plagg jobbar till 

större grad med hållbarhet på operativ nivå. Detta är inte förvånande och i linje 

med Samkin & Schneider (2010) som menar att företaget anpassar sitt 

styrningssätt efter viktiga intressentgrupper för att uppnå legitimitet. 

5.1. Planering 

Fyra av nio företag har uttalade hållbarhetsmål som respondenten kunde på 

direkten. I analysen syns ett samband då det är de större företagen som har 

uttalade hållbarhetsmål. Dessa företag har mer resurser och andra externa 

påtryckningar från intressentgrupper att engagera sig i hållbarhetsfrågor. Målen 

som företagen har är dock i stort sett frikopplade från den operativa nivån och 

deras påverkan i att nå målen är oklar. De större företagen med uttalade 

hållbarhetsmål skulle därför kunna tydliggöra för den operativa nivån hur de kan 

bidra till att nå företagets hållbarhetsmål, alternativt ha egna målsättningar för 

affären. 

Exempelvis skulle företagen kunna ha målsättningar i form av försäljning av 

hållbara kläder eller målsättningar att minska butikens egna ekologiska 

fotavtryck. Enligt Lueg & Radlach (2016) krävs det att hållbarhetsarbetet är 

inkluderat i kärnverksamhetens prioriteringar inom både den kortsiktiga och 

långsiktiga planeringen även på operativ nivå. Ett flertal respondenter är även 

optimistiska till idén att implementera hållbarhet i deras planeringssystem. På så 
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vis skulle den frikoppling som finns i dagsläget mellan företagets hållbarhetsmål 

och den operativa nivån kunna minskas.  

De mindre företagen eller enskilda butikerna har inte samma behov att jobba 

mot uttalade hållbarhetsmål till externa intressenter. Däremot skulle de med 

fördel kunna inkludera hållbarhetsmål för butiken så de anställda får en ökad 

förståelse för butikens hållbarhetsambitioner. Teoretiskt finns det argument för 

att det är enklare att inkludera hållbarhet i planeringen för de mindre företagen 

(Lueg & Radlach 2016). De omfattas inte av samma byråkrati och har större 

frihet att utforma sina mål, dessutom behöver de inte stå till svars offentligt på 

samma sätt som de större företagen. Mindre företag kan även kommunicera ut 

målen till de anställda enklare eftersom organisationsstrukturen är mindre 

omfattande.  

5.2. Cybernetiska styrverktyg 

Den cybernetiska styrningen företagen använder sig av idag ser snarlik ut i de 

fall som undersökts och avser mäta kortsiktiga finansiella mål som exempelvis 

försäljning per timme. De cybernetiska styrverktyg som används är budget och 

nyckeltal och dessa fungerar även som planeringsverktyg för den kortsiktiga 

planeringen. Företagens överlevnad hänger på att nå de finansiella målen som 

associeras med den kortsiktiga planeringen. Det är därför vanligt 

förekommande i större företag att en stor press sätts i större företag på den 

enskilda enheten att möta de finansiella målen. De flesta respondenter bekräftar 

detta och menar att konkurrensen från näthandeln som fått många fysiska 

butiker att lägga ner. Detta ökar pressen än mer och de icke-finansiella måtten 

prioriteras därför inte. Två respondenter ställer sig likväl optimistiska till att på 

sikt inkludera hållbarhet i budgeten och nyckeltalen. Detta bör dock endast 

göras om det finns relevanta mätetal som ger guidning i hållbarhetsarbetet på 

den operativa nivån (Morsing & O’swald 2009; Ball & Milne 2005). 

Inkluderingen av hållbarhet för styrsystem som budget och nyckeltal behöver 

därför inte alltid vara positivt. Analysen visar också att de företag som har 
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hållbarhet inrotat i företagskulturen är mindre benägna av riktlinjer och 

detaljstyrning av hållbarhetsarbetet eftersom hållbarhetsaktiviteterna utförs 

ändå. De företag som inte har utvecklat en företagskultur där hållbarhet har sin 

givna plats kan fundera på att implementera poster för hållbarhet i budgeten 

eller nyckeltal för exempelvis försäljning av hållbara kläder eller affärens 

återvinning. 

Enligt Roth (2008) kan budget öka förståelsen för hållbarhetsarbete och 

kommunicera ut detta med samma effektivitet som de finansiella målen. 

Exempel på detta kan vara målsättningar att öka försäljning av hållbara plagg 

eller inkludera mätning för inköp av hållbara kollektioner. Hos de mindre 

butikerna där respondenterna är involverade i inköpsprocessen skulle även 

inköp av hållbara kollektioner kunna utgöra ett nyckeltal. För de butiker där det 

finns ett tydligt fokus och hållbarhetsarbetet är inrotat i kulturen visar analysen 

att hållbarhet inte nödvändigtvis behöver implementeras i den cybernetiska 

styrningen.  

5.3. Kulturstyrning 

Analysen visar ett samband mellan grad av hållbarhet i företagskulturen och 

efterfrågan från konsumenter. I vissa fall har hållbarhet blivit en större del av 

företagskulturen till följd av ökad efterfrågan från konsumenter. I andra fall har 

företaget profilerat sig inom hållbarhet och gjort detta till ett kärnvärde inom 

organisationen och på så sätt lockat till sig kunder som prioriterar hållbarhet. 

Det har även framkommit att regleringar som exempelvis förordningen om 

plastbärkassar tvingar företagen till inkludering av hållbarhet på den operativa 

nivån. Även om den ökade efterfrågan inte märkts hos alla undersökta fall 

indikerar tidigare forskning och empiri att både regleringar och efterfrågan på 

hållbara plagg kommer att öka. 

Företagen bör därför arbeta proaktivt med att implementera hållbarhet i sin 

kultur då detta kan minska motstånd och underlätta den eventuellt oundvikliga 

övergången till att jobba med hållbarhet. Ett sätt att göra detta är att utbilda 
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personalen i frågor som klädernas material och branschens miljöpåverkan. De 

anställda kan då svara på frågor från konsumenter samt informera kunder om 

de hållbara plagg butiken har. Ett engagemang från toppen kan även uppmuntra 

de anställda att hitta egna lösningar som kan effektivisera det operativa arbetet. 

Här finns outnyttjade möjligheter där företag låser sig till gamla rutiner och 

ritualer. Lueg & Radlach (2016) menar att det lär behövas mindre formella 

riktlinjer och styrning mot hållbarhet när hållbarhet har blivit en del av 

företagskulturen. Resultatet av att uppmuntra till kreativa hållbara lösningar på 

operativ nivå skulle kunna vara mindre energiåtgång för butiken, smart 

märkning av hållbara kläder, lagningsservice eller kreativa sätt att marknadsföra 

sig mot kunder. 

5.4. Administrativa styrningen 

Samtliga företag utför praktiska arbetsuppgifter på den operativa nivån som 

kopplas till hållbarhetsarbete, till vilket omfång dessa hållbarhetsaktiviteter 

utförs varierar dock mellan företagen. En del av aktiviteterna sker internt som 

exempelvis sortering och inköp av energisnåla lampor. Dessa åtgärder är inte 

avgörande för att vända klädbranschens hållbarhetsutmaningar men visar ändå 

att allt hållbarhetsarbete inte enbart sker mot intressenter för att erhålla 

legitimitet. Detta går delvis emot Arjalies & Mundy (2013) som menar att företag 

ägnar sig åt hållbarhetsarbete för att öka intressenternas värde eller erhålla 

legitimitet. Policys och riktlinjer finns i många företag och den operativa nivån 

är generellt sett insatta i vad som ska uträttas på daglig basis.  

Kommunikationen kring hållbarhet kan emellertid förbättras i många fall. 

Teorin och empirin är överens då Crutzen et al. (2017) betonar ansvaret som 

ligger på mellanchefernas axlar att förmedla vidare företagets vision med 

hållbarhetsarbetet. I analysen bekräftats att butikscheferna eller butiksägarna 

fungerar som en länk mellan avdelningar och behöver förmedla information 

både högre upp i företaget och även till de anställda. För de större företagen är 

det en utmaning att nå fram till varje butik och anställd med information och 
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det är då användbart att använda sig av riktlinjer och policys för 

hållbarhetsarbetet. Dressmann visar dock att ett större företag kan skapa en rak 

kommunikationskedja. Detta görs genom ett tydligt engagemang för 

hållbarhetsfrågor från högsta ledningen, en platt organisationsstruktur och 

ständig kommunikation via appar gällande hållbarhet. Engagemanget för 

hållbarhet från ledningsnivå har haft en tydlig effekt på den operativa nivån. De 

större företagen bör eftersträva att skapa en rak kommunikationskedja och på 

ett tydligare sätt föra en dialog med den operativa nivån kring hållbarhetsarbetet. 

De mindre företagen har det enklare att nå ut med information gällande 

hållbarhet men det finns outnyttjade möjligheter i vissa fall där fokuset kring 

hållbarhet är begränsat. Detta är problematiskt ur ett hållbarhetsperspektiv då 

Lueg & Radlach (2016) menar att företagen måste förglömma tidigare riktlinjer 

och traditioner som funnits samt ha en rak kommunikationskedja kring 

hållbarhet i företaget. Flera respondenter är även involverade i inköpsprocessen 

och påverkar därmed vilka plagg butiken köper in och säljer. Dessa affärer kan 

sträva efter att upprätta policys för att köpa in hållbara kollektioner. I analysen 

framkom att leverantörerna har ökat sitt utbud av hållbara kläder samt jobbar 

konstant med nya tekniker vilket tillsammans med regleringar indikerar att 

hållbarhet inom klädbranschen kommer vara mer framträdande längre fram. 

Policys och kommunikation kring dessa plagg redan nu kan underlätta för 

affärerna vid omställningen och skapa förutsättningar att ligga i framkant 

gällande hållbarhetsarbetet, vilket kan bidra till ökad legitimitet för företaget. 
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5.5. Belöning och motivation 

Enligt Campbell (2008) är det svårare att kvantifiera hållbarhetsmål vilket kan 

vara en anledning till att klädaffärerna inte baserar bonusar på icke-finansiella 

mått. Agle et al. (2008) menar att viktiga intressentgrupper som ägarna kräver 

ständigt uppvisande av kortsiktiga resultat, vilket sätter press på företaget att 

vinstmaximera. Följden av detta blir att respondenterna oftast prioriterar de 

finansiella målen då det är utifrån dessa mål deras prestation bedöms. När 

pressen handlar om att överleva som butik för att behålla jobbet prioriteras det 

ekonomiska ansvaret av naturliga skäl. Enligt Malmi & Brown (2008) är det 

vanligt förekommande att belöna de anställda om önskat resultat uppnås. I 

analysen kan vi se en koppling då fem av åtta affärer använder sig av finansiella 

bonusar om affären klarar budget. För att bygga ett belöningssystem där 

hållbarhet inkluderas krävs ett effektivt sätt att kvantifiera hållbarhetsarbetet 

som utförs. Biswas & O´Grady (2016) menar att den inre dimensionen av 

hållbarhetsarbete, det vill säga operationalisering, avgör om målen uppnås. I 

analysen har det kunnat konstateras att klädföretagen vi undersökt vidtar till 

olika omfattning praktiska åtgärder för hållbarhetsarbete. Dessa är dock en 

parentes vid jämförelse av de finansiella målen och hållbarhetsarbetet är inte 

något affärerna belönas eller utvärderas på något sätt. 

Genom att hitta relevanta mätetal skulle dock hållbarhetsarbetet kunna belönas 

på den operativa nivån. Exempelvis skulle företagen kunna uppmärksamma 

anställda hos den affär som sålt mest hållbara kläder eller minskat butikens 

miljöpåverkan mest, eventuellt uppmärksamma olika hållbarhetslösningar som 

uppkommit på operativ nivå. Detta skulle främja en företagskultur och 

administrativ styrning som kombinerar kreativitet med riktlinjer och belöningar 

för det hållbarhetsarbete som utförs. 
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6. Slutsatser 

I detta kapitel presenteras uppsatsens slutsatser i förhållande till syftet. Sedan redogörs för 

studien teoretiska respektive praktiska implikationer. Kapitlet avslutas med studiens 

begränsningar rekommendationer för framtida studier. 

Studien syftar till att bidra med ökad förståelse för hur den hållbara 

verksamhetsstyrningen kan utformas på operativ nivå utifrån företagets kontext. 

I de fall som undersökts i studien kan det konstateras att implementering av 

hållbarhet i verksamhetsstyrningen är begränsad och att det finns outnyttjade 

möjligheter. För att hållbarhetsarbetet ska genomsyra hela företaget krävs ett 

engagemang från toppen som tydligt kommunicerar ut hållbarhetsmålen och 

klargör för de anställda hur de kan bidra till att målen nås. Vidare behövs en 

kultur där hållbarhet finns inbäddat i värderingarna för att uppmana de anställda 

att på eget bevåg ägna sig åt hållbarhetsaktiviteter. Ett sätt att nå dit är att gradvis 

implementera hållbarhet i andra styrverktyg som planeringen, den cybernetiska 

styrningen eller den administrativa styrningen. Riktlinjer ges då för de anställda 

vilket hållbarhetsarbete som ska utföras. Viljan finns hos vissa respondenter att 

integrera hållbarhet i cybernetiska styrningen. Det uppstår emellertid en oklarhet 

bland butikscheferna och butiksägarna hur de ska integrera hållbarhet i sin 

cybernetiska styrning. Studiens resultat överensstämmer därmed med tidigare 

forskning som visar på svårigheterna att implementera icke-finansiella mått 

gällande hållbarhet i den formella styrningen (Arjalies & Mundy 2013; Porter & 

Kramer 2011). För de företag där hållbarhet ses som ett kärnvärde i 

företagskulturen är signifikansen av policys och mätetal för hållbarhet mindre 

då engagemanget för hållbarhet finns och hållbarhetsaktiviteterna redan utförs. 

Inget företag inkluderade hållbarhet i sina belöningssystem, vilket skulle kunna 

göras för att vidare uppmana till kreativitet och delaktighet i företagets 

hållbarhetsarbete. 

Studien visar att de mindre företagen har olika förutsättningar jämfört med de 

större kedjorna. De större kedjorna har mer press på sig att engagera sig i 
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hållbarhetsfrågor då samhället granskar dem i högre grad jämfört med mindre 

kedjor eller enskilda butiker. Därav skapas en social förpliktelse för de större 

klädföretagen att tillfredsställa samhällets förväntningar. Detta görs för att 

kunna uppnå legitimitet och få en finansiell vinning på lång sikt. En koppling 

har, i de fall vi undersökt, kunnat göras mellan affärernas engagemang för 

hållbarhetsfrågor och kundernas efterfrågan. De fall där kunderna börjat 

efterfråga mer hållbara kläder har lett till att affärerna ökat sitt utbud och 

engagemang kring hållbarhet. De fall i studien som undersökts där efterfrågan 

på hållbara kläder aldrig funnits eller inte ökat med tiden såg affärerna inga 

finansiella motiv att engagera sig i hållbarhetsfrågor. Studiens resultat går delvis 

emot tidigare forskning som visar att kraven på hållbarhet har ökat (Maas et al. 

2016; Eccles et al. 2012).  

6.1. Teoretiska implikationer 

Tidigare forskning visar på att företag behöver möta nya krav från 

intressentgrupper på att inkludera hållbarhet i kärnverksamheten för att framstå 

som legitima (Maas et al. 2016; Lueg & Radlach 2016; Frostenson 2013). För att 

lyckas med detta behöver företagen anpassa sin verksamhetsstyrning för att 

inkludera hållbarhet. Vidare måste den hållbara styrningen genomsyra hela 

organisationen (Gond et al. 2012; Botin 2009; Kleine & von Hauff 2009 Crutzen 

et al. 2017; Engert & Baumgartner 2016; Kiesnere & Baumgartner 2019). 

Uppsatsen har försökt minska det gap som finns mellan teori och praktik genom 

att öka förståelsen för utformningen av den hållbara operativa 

verksamhetsstyrningen utifrån olika kontexter. Vi förespråkar att företagen bör 

sträva efter att implementera hållbarhet i sin kultur och främja en rak 

kommunikationskedja där samtliga nivåer inom företaget inkluderas i 

utformning och genomförande av hållbara mål och aktiviteter. I vilken grad 

hållbarhet är implementerat i företagskulturen är av betydelse för vilka 

styrverktyg som bör prioriteras vid utformning av den hållbara operativa 

verksamhetsstyrningen. Samtidigt bör hållbarhet beaktas som ett kärnvärde, inte 
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enskilt, utan i samspel med de ekonomiska målen för att hållbarhet gradvis ska 

implementeras i företagskulturen. 

6.2. Praktiska implikationer 

Det har framkommit att utformningen av den hållbara verksamhetsstyrningen 

är beroende av företagets kontext. De företag där efterfrågan på hållbara kläder 

finns tvingas anpassa sin styrning på operativ nivå för att motsvara kundernas 

förväntningar. I de fall hållbarhet är implementerat i företagets kultur krävs 

mindre formella styrmedel eftersom hållbarhetsarbetet utförs och utvecklas 

självständigt. 

De större företagen har högre krav på sig från externa intressenter samt mer 

resurser och hållbarhetsavdelningen som formulerar målsättningar högre upp. 

Det är viktigt att den operativa nivån inkluderas i dessa målsättningar och känner 

att de kan bidra till att nå målet. De mindre företagen har inte samma krav på 

sig från externa intressentgrupper att ägna sig åt hållbarhetsarbete. Detta 

kombinerat med mindre resurser än de större företagen att utforma 

hållbarhetsstrategier gör det till en utmaning för de mindre företagen att 

engagera sig i hållbarhetsarbete. Företagen kan ändå med fördel eftersträva 

målsättningar och utbildningar inom hållbarhet anpassade efter dess storlek. 

Detta då trenden på mer medvetna kunder, ökat utbud av hållbara kläder och 

regleringar indikerar att de företag som inte behövt anpassa sig att bli mer 

hållbara lär få göra det i framtiden. 

Det är å andra sidan enklare att kommunicera och implementera hållbarhet i 

företagets kultur om engagemanget finns från toppen då det är enklare att 

genomföra förändringar och nå ut med önskad information. Den hållbara 

verksamhetsstyrningen bör därför utformas med hänsyn till vilken grad 

hållbarhet finns implementerat inom företagskulturen, dess storlek och krav 

från intressentgrupper.  
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6.3. Begränsningar och rekommendationer för framtida studier 

En uppenbar begränsning med studien är dess överförbarhet. Resultatet är 

baserat på de företag som medverkar i studien och deras kontexter och kan 

därför inte överföras till andra sammanhang. För att öka överförbarheten skulle 

det därför vara intressant att genomföra liknande studier i andra branscher och 

jämföra resultatet. Resultatet berör den operativa nivån, vars hållbarhetsarbete 

är av betydelse men påverkan på miljömässig och social hållbarhet är begränsad. 

Den stora påverkan gällande hållbarhetsfrågor inom klädbranschen rör utsläpp 

och mänskliga rättigheter, vilket berörs på strategisk nivå. Det vore därav 

intressant att få ledningens perspektiv hos de större kedjorna för hur och varför 

de övergripande målen sätts och på vilket sätt vägledning ges för att uppnå dessa 

mål. Eftersom efterfrågan från kunderna till stor del styr affärernas 

hållbarhetsengagemang skulle det vara givande att få kundernas perspektiv på 

vad som skulle kunna få dem att handla mer hållbara plagg. Hållbarhet är ett 

komplext ämne som involverar många parter och det vore även spännande att 

fördjupa sig inom produktionsprocessen för hållbara plagg och därmed få 

djupare förståelse för leverantörernas perspektiv gällande hållbarhet inom 

klädbranschen. 
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