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Sammanfattning  
 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för vilka övergripande metoder företag 

använder för att komma fram till en hållbarhetsstrategi samt hur företag styr sina leverantörer 

för att integrera hållbarhetsaspekter i verksamheten. Vidare syftar studien till att undersöka 

hur påverkansfaktorerna kommunikation, organisationsstruktur och organisationskultur 

påverkar ett företags hållbarhetsstrategi.  

 

Studien är baserad på tidigare studier och teorier. Författaren har utifrån ett urval på över 60 

000 företag valt ut fyra stycken företag inom detaljhandeln. Författaren samlade in data 

genom semi-strukturerade intervjuer och data från företagens års- och 

hållbarhetsredovisningar. Författaren analyserade genom att använda den teoretiska 

referensramen och följde samma struktur som den teoretiska referensramen.   

 

Studiens empiriska data visar att företag använder sig av en väsentlighetsanalys för att skapa 

underlag för en hållbarhetsstrategi. Genom dialoger med företagets kunder, medarbetare och 

leverantörerna skapar företag förståelse för vilken social och miljömässig påverkan de har, 

samt vilka hållbarhetsfrågor de bör prioritera framöver. En hållbarhetsstrategi skapas på 

ledningsnivå utifrån väsentlighetsanalysen som underlag och genom interaktioner mellan 

ledningsgruppen och hållbarhetsansvariga.  

 

Av studiens empiri framgår det att företag styr sina leverantörer främst genom en 

uppförandekod. Uppförandekoden ställer utöver sina kvalitetskrav även miljömässiga och 

sociala krav på leverantörerna. Företagen genomför regelbundna inspektioner för att undvika 

avvikelser av uppförandekoden.  

 

Vidare visar studiens empiriska data att företag försöker effektivt kommunicera ut 

hållbarhetsstrategin till sina anställda. Med en decentraliserad struktur på hållbarhetsarbetet 

fördelas ansvaret av hållbarhetsstrategin till avdelningschefer. Ett företag med en 

hållbarhetscentrerad organisationskultur integrerar ekonomisk, miljömässig och social 

hållbarhet i sin huvudsakliga vision och strategi och arbetar med hållbarheten redan från start.  

 

 

Nyckelord: hållbarhet, ekonomi, social, miljö, hållbarhetsstrategi, styrning, kommunikation, 

organisationsstruktur och organisationskultur 
  



Abstract 
 

The purpose of this study is to increase the understanding of what general methods firms use 

to create a sustainability strategy and how firms manage their suppliers to integrate 

sustainable aspects to their business. Furthermore, the purpose of this study is to investigate 

how the influencing factors; communication, organizational structure and organizational 

culture affect a company’s sustainability strategy.   

 

The study is based on previous studies and theories. The author has from a sample of over 

60 000 firms chosen four firms within retail. The author collected data by using semi-

structured interviews and data from the company’s annual- and sustainability reports. The 

author analyzed the collected data by using the theoretical framework and followed the same 

structure of the theoretical framework.  

 

The study’s empirical data shows that firms use a materiality analysis to create a basis for a 

sustainability strategy. The firm creates an understanding of what social and environmental 

impact it has through dialogues with the firm’s customers, employees and suppliers. A 

sustainability strategy is created by an executive management team with the use of the 

materiality analysis as a basis and by interacting with sustainability managers.  

 

The study’s empirical data shows that firms control their suppliers primarily by a code of 

conduct. The code of conduct sets quality, environmental and social demands on the 

suppliers. The firms carry out inspections on a regular basis to avoid deviations from the code 

of conduct.  

 

Furthermore, the empirical data shows that firms try to efficiently communicate their 

sustainability strategy to their employees. With a decentralized structure of the sustainability 

work, the responsibilities of the sustainability strategy are distributed among the department 

managers. 

 

A firm with a sustainability-centered culture integrates economic, environmental and social 

sustainability into their general vision and strategy and work with sustainability from the start.  

 

Keywords: Sustainability, economy, social, environment, sustainability strategy, management 

control, organizational structure and organizational culture.  

 

 

  



Förord 

 
Hållbarhet är i dagsläget ett aktuellt ämne i många länder. Förutom aktualiteten är hållbarhet 

dessutom viktigt för samhället och vår planets framtid.  

Det har varit otroligt spännande att skriva magisteruppsatsen inom ett ämne som för mig är 

intressant och som även är betydande för samhället.  

 

Studien hade inte varit möjlig att genomföra utan ett intresse och engagemang från deltagande 

företag och intervjupersoner. Stort tack till er! Till sist vill jag även tacka min handledare 

Cheick Wagué för all råd och stöttning under resans gång.  

 

Stockholm, juni 2017 

 

 

                                   _____________________________ 

                                  
                                                    Christopher Fonseka  
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1. Inledning 

I detta kapitel introduceras begreppet hållbarhet. Samhällsrelevansen och 

relevansen av att företag bemöter hållbarhetsfrågor förklaras. Vidare förs en 

diskussion kring studiens problemområde. Kapitlet avslutas med en beskrivning av 

studiens syfte, frågeställningar och avgränsningar.   

 

1.1 Bakgrund 
 

Vår värld står inför många utmaningar. Bland dessa utmaningar behövs svar på frågor som 

klimat, vatten, fattigdom, konflikter och jämställdhet. Företag börjar i större utsträckning ta 

ett kliv framåt i kampen mot en hållbar utveckling genom att utöka sina ansvarområden och 

bemöta samhälleliga och miljömässiga utmaningar (UN Global Compact, 2015). Utifrån 

Porter och Kramers (2007) resonemang kan inga företag på egen hand lösa all problematik i 

samhället. Vidare kan ett enskilt företag heller inte stå för kostnaden. Däremot menar 

författarna att alla företag kan välja ut väsentliga miljömässiga och sociala problem som 

tangerar med företagets verksamhet. Således kan resterande företag hantera andra utmaningar 

och problem som rör deras verksamhet och bransch.  
 

Hållbarhet är ett begrepp som på senare tid uppmärksammats mer bland företag världen över 

(Engert & Baumgartner, 2016). Hållbarhet innebär att företag tar hänsyn till sina egna behov 

samtidigt som företaget skyddar och bibehåller mänskliga och naturliga resurser som behövs i 

framtiden (Labuschagne et al., 2005). Vidare hävdar White (2009) att hållbarhet uppnås vid 

den punkt där ekonomisk utveckling tangerar miljömässigt och socialt ansvar. Marrewijk 

(2003) argumenterar i sin studie för att det inte finns en singel definition av hållbarhet. 

Däremot menar Engert et al. (2016) att många hållbarhetsstudier grundar sig på Elkingtons 

(1998) Triple Bottom Line koncept. Konceptet operationaliserar hållbar utveckling och 

bygger på att evaluera företag ur ett ekonomiskt, miljömässigt och ett socialt perspektiv.  

 

Wilson (2015) hävdar att Global Reporting Index (GRI) är bland de främsta riktlinjerna som 

företag förhåller sig till vid hållbarhetsrapportering. Bland dessa riktlinjer kartläggs och 

rekommenderas olika utmaningar inom de ekonomiska, miljömässiga och sociala 

dimensionerna som företag kan arbeta med. En sammanfattning av dessa riktlinjer presenteras 

i figur 1. Figuren visar att hållbarhet kan delas in i ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt 

perspektiv, och figuren visar även att de tre dimensionerna i sin tur kan brytas ner i ytterligare 

områden. 
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Social hållbarhet 
Arbetsförhållanden e.g. 

företagshälsovård och 

säkerhet, mänskliga 

rättigheter e.g. motverka 

barnarbete, samhälle e.g. 

antikorruption och 

produktansvar 

 

Miljömässig 

hållbarhet 
Material, energi, vatten, 

transport, 

leverantörsanalys, avfall, 

emissioner, produkter och 

tjänster 

 

Ekonomisk 

hållbarhet 
Finansiella resultat, 

marknadsnärvaro, 

indirekta ekonomiska 

effekter, inköpsrutiner 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Triple Bottom Line.  

Källa: Av författaren, inspirerad av GRI (2013) och Elkington (1998) 

 

Det finns både studier som talar för och emot hållbarhet. Enligt Hadfield-Hill (2014) finns ett 

känt argument bland flera studier som talar mot företags miljömässiga och sociala ansvar. 

Motargumentet kommer från ekonomen Milton Friedman (1970) som resonerar för att 

företags huvudsakliga ansvar är att öka sina vinster. Vidare bygger Friedmans resonemang på 

att företag inte bör använda investerares pengar till att göra ”goda gärningar” som inte 

resulterar i ökade vinster för företaget.  

 

Epstein och Buhovac (2014) argumenterar för hållbarhet och menar att det finns fyra 

huvudanledningar till varför hållbarhet är viktigt för företag; lagar och regler, 

samhällsrelationer, intäktsmöjligheter och samhällsansvar. Vidare förklarar Epstein och 

Buhovac (2014) de fyra huvudargumenten och menar att på grund av lagar kan företag som 

struntar i hållbarhetsfrågor straffas och tvingas att betala böter. Undvikandet av 

hållbarhetsfrågor kan således bli kostsamt för företag. Utöver detta blir människor i samhället 

allt mer hållbarhetsmedvetna och förstår i större grad vilken påverkan företag har på miljön, 

samhället och ekonomin. Följaktligen blir det viktigt för företag att bemöta hållbarhetsfrågor 

för att förbättra relationerna med sina intressenter som i sin tur kan leda till ett bättre 

verksamhetsresultat.  

 

Undviker företag hållbarhetsfrågor kan det istället skada samhällsrelationerna och gå åt 

motsatt håll. Den tredje anledningen är att hållbarhet anses vara en potentiell intäktskälla och 

kan även reducera kostnader. Tillexempel kan företag öka sin försäljning som följd av ett 

förbättrat företagsrykte. Porter och Kramer (2007) stödjer detta och skriver att säkrare 

produkter och bättre arbetsvillkor attraherar fler kunder och sänker kostnaden för eventuella 
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olycksfall. Dessutom menar Porter och Kramer (2007) att en effektiv användning av energi 

och andra naturliga resurser ökar företagets produktivitet. Avslutningsvis menar Epstein och 

Buhovac (2014) att hållbarhet är ett företags samhälleliga skyldighet. På grund av att företag 

ständigt har en social, miljömässig och ekonomisk påverkan har företag en skyldighet att 

bemöta hållbarhetsfrågor. Resonemanget delas av Porter och Kramer (2006) som hävdar att 

företag orsakar många sociala, miljömässiga och ekonomiska problem. Vidare menar 

författarna att företag behöver ta initiativet att minska distansen mellan sig själva och 

samhället.  

 

Hållbarhet är i dagsläget en signifikant utmaning inom flera branscher. Tillexempel nämner 

Kapelus (2002) att gruvföretag uppmanats av intressenter att bemöta sociala och miljömässiga 

frågor under de senaste två decennierna. En annan bransch som står inför stora 

hållbarhetsutmaningar är bilindustrin menar Engert och Baumgartner (2016). Claro et al. 

(2013) hävdar att hållbarhet är en växande utmaning för företag inom detaljhandeln.  

 

Denna studie är baserad på företag som bedriver detaljhandel. Detaljhandeln är en bransch 

som per definition är sista ledet i distributionskedjan för varor från tillverkare till konsument 

och är uppdelad i två huvudvarugrupper: sällanköpsvaror och dagligvaror1. Sällanköpsvaror 

inhandlas mer sällan och inkluderar produkttyper som kläder, varor för hemmet och fritiden, 

samt bilar. Dagligvaror omfattar produkter som i allmänhet tillhör den dagliga 

hushållsrutinen: livsmedel, tobaksprodukter och kemisk-tekniska artiklar2.   

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Till följd av att hållbarhet väckt uppmärksamhet bland företag i olika branscher visar studier 

att det kan vara svårt för företag att hitta en lämplig hållbarhetsstrategi. Fülöp och Hernádi 

(2014) anser att många företag har en tanke eller en idé om vad hållbarhet innebär men finner 

det problematiskt att översätta hållbarhet från idé till praktiska handlingar. Krav från 

aktieägare, politik, marknadsförändringar, bransch och produkt är bland annat faktorer som 

enligt Salzmann et al. (2005) försvårar valet av en hållbarhetsstrategi. En annan problematik 

lyfter Baumgartner (2010) upp som anser att företag behöver forma och se till att 

hållbarhetsstrategin är specifikt anpassad till företagets situation och bransch. Även Porter och 

Kramer (2006) håller med om att hållbarhet som begrepp fått uppmärksamhet bland företag 

och ledare, men de hävdar samtidigt att företag är fast vid idén och saknar vägvisning till att 

gå vidare.  

 

Den initiala problematiken bygger således på att komma fram till en vald hållbarhetsstrategi. 

För att bygga vidare på problematiken används Epstein & Roys (2001) argument som hävdar 

att chefer har det problematiskt att översätta hållbarhetsstrategin till praktiska handlingar. 

Nyare studier visar sig stödja Epstein & Roys (2001) problematik. Exempelvis nämner 

Epstein & Buhovac (2010) att utmaningen att implementera en hållbarhetsstrategi fortfarande 

anses vara ett problem bland företag. Från ett ytterligare exempel menar Kiron et al. (2013) att 

chefer i större utsträckning förstår relevansen av att implementera en hållbarhetsstrategi, men 

finner fortfarande det problematiskt att implementera hållbarhetsstrategin i praktiken. Även 

Engert & Baumgartner (2016) identifierar en likartad problematik och argumenterar vidare för 

att endast ett fåtal studier fokuserat på den praktiska implementeringen det vill säga vilka 

konkreta steg som krävs för att översätta hållbarhetsstrategin från ord till handlingar. 

                                                
1 Nationalencyklopedin, detaljhandel 
2 Nationalencyklopedin, dagligvaror 
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Tillexempel nämner Engert et al. (2016) att tidigare studier visar att företag har svårt för att 

hitta lämpliga indikatorer för att mäta hållbarhetsarbetet.  

 

Engert och Baumgartner (2016) undersöker i sin studie olika faktorer som påverkar företags 

integrering av hållbarhetsaspekter. För att genomföra studien valde författarna ett företag 

inom bilindustrin som högt prioriterar hållbarhet i sin verksamhet. Vidare samlade författarna 

in data från fallföretaget från februari 2014 till september 2014. Engert och Baumgartner 

(2016) identifierar i sin studie olika faktorer som påverkar ett företags integrering av 

hållbarhetsaspekter positivt eller negativt. De identifierade faktorerna; organisationsstruktur, 

organisationskultur, styrning, incitament, kommunikation och ledarskap ser författarna som 

påverkansfaktorer och är relevanta för att översätta en hållbarhetsstrategi och praktiskt 

integrera den i ett företags verksamhet. Tillexempel undersöker författarna hur 

organisationsstrukturen påverkar företagets hållbarhetsarbete, eller hur effektiv 

kommunikationen av hållbarhetsarbetet är i företaget.  

 

Engert och Baumgartner (2016) har använt ett företag som tydligt arbetar med 

hållbarhetsfrågor för att öka förståelsen för de frågor som tidigare studier saknat empiriskt 

stöd för, det vill säga hur företag integrerar hållbarhetsaspekter i sin verksamhet. Vidare 

menar författarna att många tidigare studier inom ämnesområdet består av konceptuella 

modeller. En liknande problematik stöds även av Crutzen et al. (2017) som publicerade sin 

studie i samband med denna studie. Crutzen et al. (2017) fokuserar på styrning och 

undersöker mer specifikt vilka styrningsmetoder företag använder i sitt hållbarhetsarbete. Likt 

Engert och Baumgartners (2016) problematik bygger Crutzen et als. (2017) problematik på 

bristen av empiriska studier som behandlar ämnesområdet för hur företag ser till att hållbarhet 

integreras i sin verksamhet. Crutzen et al. (2017) undersökte i sin studie stora företag som 

tydligt arbetade med hållbarhet för att öka förståelsen för ämnesområdet.  

 

Engert och Baumgartner (2016) avslutar sin studie med en diskussion kring att ämnesområdet 

är ett komplext område som fortfarande kräver mer forskning och rekommenderar framtida 

forskning att studera andra branscher än bilindustrin. Denna studie ämnar bygga vidare på 

Engert och Baumgartner (2016) och Crutzen et al. (2017) genom att undersöka detaljhandeln. 

Företag inom detaljhandeln är i stor utsträckning beroende av sina leverantörer och frågan är 

om företagen inom detta område använder sig av andra metodiker för att komma fram till en 

hållbarhetsstrategi och integrera hållbarhetsaspekter i sina verksamheter.  

 

Problematiken inom detaljhandeln byggs inledningsvis på Claro et al. (2013) resonemang som 

hävdar att hållbarhet har blivit en växande utmaning inom detaljhandeln. Inom detaljhandeln 

menar Garcia-Gallego och Georgantzis (2009) att kunder blivit allt mer medvetna om företags 

sociala och miljömässiga aktiviteter. Helin et al. (2013) menar att synen på hållbarhet inom 

detaljhandeln förändrats under det senaste decenniet. Vidare menar de att hållbarhet tidigare 

setts som ett hot mot branschens effektivitet, lönsamhet och tillväxt. Att bemöta miljömässiga 

och sociala hållbarhetsfrågor påverkar detaljhandels konkurrenskraft och framtida utveckling 

menar Helin et al. (2013).  

 

Fortsättningsvis menar Helin et al. (2013) att företag inom detaljhandeln som inte bemöter 

hållbarhetsfrågor riskerar att förlora konkurrenskraft och de riskerar även att fastna bland 

regleringar som hämmar företagets förmåga att kommersiellt utvecklas.  Detaljhandelsföretag 

behöver enligt Claro et al. (2013) samarbeta med sina leverantörer för att öka framgången av 

hållbarhetsarbetet.  
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I Sverige menar Bergström (2010) att detaljhandeln är en bransch som varit händelserik under 

de två senaste decennierna. Bergström nämner vidare att 1990-talet inleddes med en tung 

ekonomisk kris som påverkade detaljhandeln negativt i Sverige. Trots att finanskrisen 2008–

2009 skapade negativa spår i Sverige blev inte efterföljden lika dramatisk som i andra länder. 

Efter 1990-talskrisen fanns ett köpbehov i Sverige som behövdes tillfredsställas. I samband 

med en starkare ekonomisk tillväxt steg inkomsterna för privatpersoner vilket i sin tur 

resulterade i en förbättrad köpkraft och shoppingtrend bland människor i Sverige menar 

Bergström (2010). Under den långa tillväxtperioden efter 1990-talskrisen utvecklades även en 

moderniserad detaljhandel i landet. Helin et al. (2013) hävdar att detaljhandeln är en bransch 

som är i kontinuerlig förändring. Bergström (2010) argumenterar för att detaljhandeln i 

framtiden behöver anpassa sig inför förändrade kundbehov.  

 

Tillexempel identifierar Bergström (2010) en ökad efterfrågan på hållbar utveckling i 

samband med en kritik mot de höga konsumtionstrenderna inom landets detaljhandel där 

varor köps och slängs. Vidare menar Bergström (2010) att hållbarhet är och kommer att förbli 

ett viktigt begrepp för detaljhandelns kunder. I samband med ökad konsumtion och ökad 

relevans av hållbarhet som begrepp visar rapporter och studier att detaljhandelsföretag finner 

en problematik med att arbeta med hållbarhet. I en rapport av Handelns Utvecklingsråd, HUR 

(2010) visar det sig att företag ser miljöinvesteringar som en dyr kostnad och ekonomiskt 

olönsamt, samt att flera företag inte investerar mer i miljön än vad de behöver. Vidare visar 

rapporten att även förändringen mot ett hållbart samhälle går långsamt.  

Rapporten menar även att nya internationella och nationella lagar, samt politiska direktiv 

införs i syfte att påskynda övergången till ett hållbart samhälle. Således förändrar regleringar 

förutsättningarna för produktion, distribution och konsumtion genom exempelvis straffskatter 

för produktion av ohälsosamma varor och ohälsosamma produktionsmetoder (HUR, 2010). 

 

Sammanfattningsvis har hållbarhetens relevans inom svensk detaljhandel ökat efter 1990-tals 

krisen. Detta har resulterat i en oansvarsfull köptrend bland konsumenter. Företag inom 

detaljhandeln behöver inte minst på grund av regleringar och krav från kunder bemöta 

ekonomiska, miljömässiga och sociala hållbarhetsfrågor. Vidare visar flera studier att det 

saknas empiriskt stöd för hur företag kommer fram till en hållbarhetsstrategi och integrerar 

hållbarhetsaspekter i sin verksamhet. Tidigare studier inom hållbarhet identifierar bland annat 

påverkansfaktorerna; styrning, kommunikation, organisationskultur och organisationsstruktur 

som denna studie ämnar att vidare utforska inom detaljhandeln. Inom detaljhandeln visar 

tidigare forskning att företag är beroende av sina leverantörer.  

 

För att bygga vidare på tidigare studier och samtidigt skapa ett eget bidrag ämnar denna studie 

att öka förståelsen för hur företag kommer fram till en hållbarhetsstrategi, hur företag styr sina 

leverantörer för att integrera hållbarhetsaspekter i sin organisation, samt vilken påverkan 

kommunikationen, organisationsstrukturen och organisationskulturen har på ett företags 

hållbarhetsstrategi.  
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1.3 Syfte  
 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för vilka övergripande metoder företag 

använder för komma fram till en hållbarhetsstrategi samt hur företag styr sina leverantörer för 

att integrera hållbarhetsaspekter i sin verksamhet. Vidare syftar studien till att undersöka hur 

påverkansfaktorerna kommunikation, organisationsstruktur och organisationskultur påverkar 

ett företags hållbarhetsstrategi.  

 

1.4 Frågeställningar  
 

För att bemöta syftet ämnas följande frågeställningar att besvaras: 

 

• Vilka huvudsakliga metoder använder företag för att komma fram till en 

hållbarhetsstrategi? 

• Hur styr företag sina leverantörer för att integrera hållbarhetsaspekter i sin 

verksamhet?  

• Hur säkerställer företagen att hållbarhetsstrategin kommuniceras ut och uppfattas 

korrekt av medarbetarna?  

• Vilken påverkan har ett företags organisationsstruktur och organisationskultur på en 

hållbarhetsstrategi?  

 

1.5 Avgränsning 
 

Studien avgränsar sig till svenska företag som bedriver detaljhandel.  

Författaren är även medveten om att en strategi är en lång process som involverar många 

personer på olika nivåer. I studien exkluderas undersökningar kring arbetsprocesser på 

detaljnivå. Författaren är även medveten om att det finns flera olika styrningsmetodiker. I 

denna studie avgränsas styrningen främst till hur företagen formellt styr sina leverantörer. För 

att fånga upp organisationskulturen avgränsas studien till att främst behandla 

organisationskulturen på företagsnivå. Det vill säga företagets visioner och strategiska 

synpunkter. Studien fokuserar inte på anställdas attityder eller leverantörernas attityder i 

samma utsträckning.  

Studien baserar sig på hur företagen arbetar i dagsläget. Därför behandlas enbart företagens 

senaste publicerade års- och hållbarhetsredovisningar från 2015 och 2016.  

 

Hållbarhet är ett brett ämne med många dimensioner och mätområden. Företag kan därför 

integrera hållbarhetsaspekter på olika sätt beroende på företagets område. T.ex. IT hållbarhet. 

I den här studien ligger fokuset främst på hur företag styr sina produkt- och 

transportleverantörer för att integrera olika hållbarhetsaspekter.  
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1.6 Disposition 
 

  

I kapitel två presenteras tidigare forskning inom det studerade ämnesområdet. 

Vidare introduceras studiens teoretiska utgångspunkt som inkluderar teorier om 

hur en hållbarhetsstrategi skapas och styrs. Vidare bygger teorierna på 

kommunikation, organisationsstruktur och organisationskultur.  

Kapitel 2 

Teoretisk referensram 

I kapitel tre presenteras studiens metodologiska val och överväganden. Vidare 

förs en diskussion kring studiens trovärdighet, etiskt hänsynstagande och 

källkritiskt agerande.   
Kapitel 3 

Metod 

I kapitel fyra presenteras de fyra studerade detaljhandelsföretagen, Apoteket, 

KappAhl, Hemtex och NilsonGroup. Därefter beskrivs företagens metoder att 

komma fram till en hållbarhetsstrategi, samt hur företaget styr sina leverantörer. 

Vidare beskrivs företagens kommunikation, decentraliserade struktur och 

företagens organisationskultur.   

Kapitel 4 

Hållbarhetsstrategin inom detaljhandeln 

 

I det avslutande kapitlet förs en diskussion kring studiens resultat och analys. 

Vidare ger författaren förslag på fortsatt forskning och för en diskussion kring 

studiens begränsningar. Kapitlet avslutas med studiens slutsats.  
 

Kapitel 6 

Diskussion och slutsats 

 

I detta kapitel används den teoretiska referensramen för att analysera data från 

kapitel fyra. Den teoretiska referensramen används som verktyg för att förstå och 

tolka insamlad data.  

Kapitel 5 

Analys 
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2. Teoretisk referensram  

Detta kapitel presenterar tidigare forskning inom området för hållbarhetsstrategier, 

samt studiens teoretiska referensram. Kapitlet redogör för olika steg och 

styrningsmetoder som kännetecknas inom strategiimplementering, samt 

påverkansfaktorerna kommunikation, organisationsstruktur och organisationskultur.  

2.1 Tidigare forskning om hållbarhetsstrategier 
I denna sektion redovisas tidigare studier som behandlat området för hållbarhet och 

hållbarhetsstrategier. Syftet med sektionen är att redogöra för vilket syfte de tidigare studierna 

har, vilken metod författarna använder, vilka relevanta slutsatser författarna drar och föra en 

diskussion kring det.  

 

Baumgartner är en professor som har varit delaktig i flera hållbarhetsstudier. Baumgartner 

(2010) skapade en konceptuell modell för hur företag teoretiskt integrerar hållbarhetsaspekter 

i sin verksamhet. Baumgartner tittar på olika nivåer i företag som produktion, logistik, 

marknad och använder teorier för att förklara relevanta hållbarhetsaspekter inom olika 

företagsområden. Tillexempel menar Baumgartner (2010) att företags produktionsavdelningar 

behöver bemöta hållbarhetsfrågor som reducering av avfall. HR-avdelningen behöver arbeta 

med träning och kompetensutveckling. Tillsammans med Rauter och Engert genomförde 

Baumgartner en litteraturstudie om hållbarhet och mer specifikt om hur företag integrerar 

hållbarhetsaspekter i sin verksamhet. Engert & Baumgartner (2016) argumenterar för att 

tidigare studier inom detta forskningsområde främst består av konceptuella modeller och 

analyser. Vidare menar de att färre studier genomför empiriska undersökningar av området för 

hållbarhetsstrategier där implementeringen undersöks. Engert et al. (2016) undersökte 114 

vetenskapliga artiklar och hävdar att 70st av studierna var konceptuella och de resterande 44 

studierna var empiriska.  

 

Epstein & Roy (2001) skapar en konceptuell modell för hur företag kommer fram till en 

hållbarhetsstrategi och implementerar den i sin verksamhet. Epstein & Roy (2001) menar att 

deras modell bör modifieras och anpassas olika beroende på företag och bransch. Bonn & 

Fisher (2011) är en annan teoretisk studie där författarna argumenterar för hållbarhet som den 

saknade ingrediensen i organisationers strategier. Vidare betonar författarna relevansen av att 

hållbarhet integrerar i företags huvudsakliga vision och organisationskultur. Författarna menar 

även att företag strukturmässigt bör inkludera en hållbarhetsansvarig som kan styra och ta 

ansvar för hållbarhetsarbetet. Simas et al. (2013) skapar också en konceptuell modell för hur 

hållbar utveckling kan operationaliseras genom olika organisatoriska intressenter: kunder, 

leverantörer, medarbetare, och ägare. Simas et al. (2013) argumenterar även för relevansen av 

ledarskap och organisationsstruktur vid integreringen av en hållbarhetsstrategi.  

 

Klettner et al. (2014) genomför en empirisk studie av australienska företag inom olika 

branscher. Klettner et al. (2014) undersöker hur australienska företag utvecklar, leder och 

implementerar hållbarhetsstrategier. Vidare använder sig författarna av styrningsteorier. Trots 

att Klettner et al. (2014) genomför en empirisk studie består datainsamlingen endast av 

sekundärdata i form av empiriska undersökningar australienska organisationer genomfört. Det 

empiriska materialet som Klettner et al. (2014) använder sig av baseras på 12 australienska 

företag och berör områdena: kommunikation, ledarskap och styrning. Klettner et al. (2014) 
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kommer fram till att kommunikation, ledarskap och styrning är relevanta faktorer vid 

implementeringen av en hållbarhetsstrategi. Fülöp & Hernádi (2014) genomför en fallstudie 

av ett företag inom den kemiska industrin för att undersöka hur företags 

hållbarhetsredovisningar påverkar hållbarhetsstrategin. Vidare kommer författarna fram till 

den övergripande processen för hur företag implementerar en hållbarhetsstrategi, samt att 

hållbarhetsredovisningen påverkar framgången av hållbarhetsstrategin. Crutzen et al. (2017) 

är en annan vetenskaplig artikel som genomför en empirisk studie inom hållbarhet. Crutzen et 

al. (2017) undersöker hur stora företag använder sig av olika styrningsmetoder för att uppnå 

sina uppsatta hållbarhetsmål. Crutzen et al. (2017) använde sig av semi-strukturerade 

intervjuer för att intervjua hållbarhetsansvariga i 17 stora bolag inom olika branscher och som 

arbetar i olika europeiska länder. Crutzen et al. (2017) kombinerade intervjuerna med 

företagens års- och hållbarhetsredovisningar. Vidare kommer författarna fram till att företag 

använder sig av formella styrningsmetoder som tillexempel rapporteringssystem. Författarna 

menar vidare att få företag använder sig av ett formellt belöningssystem gällande 

hållbarhetsarbetet. Likt Crutzen et al. (2017) undersöker Ditillo och Lisi (2016) företags 

metoder för att styra mot ett mer hållbart företagande. Vidare är syftet att förklara hur och 

varför ett företags styrning förändras i och med företagets hållbarhetsinitiativ. Författarna 

intervjuar hållbarhetscheferna hos fyra italienska företag av olika storlekar och kombinerar 

intervjudata med hållbarhetsredovisningar. Trots att området anses vara relativt outforskat 

anser Ditillo och Lisi (2016) att de endast lyckas nå ytan av problematiken. Författarna lyckas 

öka förståelsen för hur företag internt styr sina hållbarhetsinitiativ och förklarar faktorer som 

hindrar integreringsprocessen av hållbar styrning.    

 

Bristen på empiriska studier inom forskningsfältet för hållbarhetsintegrering använder Engert 

& Baumgartner (2016) som grund för sin studie som syftar till att undersöka övergången från 

en formulerad hållbarhetsstrategi till implementeringen av strategin. Engert et al. (2016) 

identifierade i sin litteraturstudie många olika faktorer som påverkar hållbarhetsarbetet i ett 

företag. Bland dessa identifierade faktorer inkluderas bland annat: styrning, 

organisationsstruktur, organisationskultur, innovation, kommunikation, investeringar och 

lagar. Engert & Baumgartner (2016) genomför en fallstudie av ett företag inom bilindustrin. 

Vidare identifierar de kommunikation, organisationskultur, organisationsstruktur, styrning, 

incitament som faktorer som påverkar integreringen av en hållbarhetsstrategi i en verksamhet.  

 

2.1.1 Diskussion kring tidigare studier och forskningsområdet  

Den forskning som nämns i avsnitt 2.1 visar ytterligare tecken på att hållbarhet inte är ett 

outforskat område. Epstein och Roy (2001), Bonn och Fisher (2011), Simas et al. (2013) är 

exempel på forskning som utvecklat konceptuella modeller istället för att genomföra egna 

empiriska undersökningar. Vidare har de därmed skapat olika teoretiska bidrag till 

forskningsområdet. Epstein och Roy (2001) skapar exempelvis en konceptuell modell för hur 

den övergripande processen ser ut när företag implementerar en hållbarhetsstrategi. Bonn och 

Fisher (2011) samt Simas et al. (2013) lyfter upp olika faktorer som är relevanta för att lyckas 

integrera hållbarhet i ett företag. Bonn och Fisher (2011) lyfter exempelvis upp 

organisationskultur medan Simas et al. (2013) belyser ledarskap och styrning.  

 

Det rådande forskningsläget visar sig enligt Engert et al. (2016) däremot sakna forskning med 

empirisk data som stöd för hur företag integrerar hållbarhet. Likt Klettner et al. (2014), Engert 

och Baumgartner (2016), Ditillo och Lisi (2016) och Crutzen et al. (2017) bemöter författaren 

till denna uppsats just denna problematik och ämnar att öka förståelsen för hur företag inom 

detaljhandeln integrerar hållbarhet i sin verksamhet. Det finns flera gemensamma attribut med 

dessa vetenskapliga artiklar och denna uppsats. Först och främst använder sig de alla av 
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liknande metoder. Med denna studie inkluderad använder sig författarna av företagens 

hållbarhetsrapporter och kombinerar nedskrivna data med intervjudata. Samtliga kvalitativa 

studier intervjuar företagens hållbarhetschefer och hållbarhetsansvariga eftersom de anser att 

dessa personer besitter rätt expertis. En märkbar skillnad i metoderna är exempelvis att 

studierna baserar sig på företag inom olika branscher och länder. 

 

Gemensamt med dessa vetenskapliga artiklar är att de alla ser styrning som en viktig faktor 

för att integrera hållbarhet i ett företag. Visserligen lägger författarna inte lika stor vikt på 

styrningen som varandra. Engert och Baumgartner (2016) inkluderar tillexempel 

organisatonskultur, organisationsstruktur och kommunikation, vilket även görs i denna studie. 

Ditillo och Lisi, (2016) samt Crutzen et al. (2017) undersöker hållbarhetintegreringen endast 

utifrån ett styrningsperspektiv.  

 

Trots att de kvalitativa studierna använder styrning som gemensam faktor, och har en del 

liknande slutsatser finns det även flera skillnader jämfört med denna studie. Denna studie ger 

ett nytt perspektiv på styrningen i syfte att integrera hållbarhet i ett företag eftersom 

detaljhandeln undersöks. Den rådande skillnaden blir därmed att denna studie undersöker hur 

företag styr sina leverantörer för att integrera hållbarhet i sin verksamhet istället för att enbart 

titta på hur företag styr sin egna organisation och medarbetare.  

 

Tabell 1. Sammanfattning av avsnitt 2.1  

Vetenskaplig artikel Vetenskaplig metod Slutsatser 

Epstein & Roy (2001)  

 

Sustainability in action: 

Identifying and measuring the 

key performance drivers 

Författarna genomför en teoretisk 

studie utifrån kvalitativt underlag 

från representativa företag som 

Ford och Grundfos. Författarna 

genomför inga egna intervjuer utan 

baserar sig på rapporter och 

företagens officiella dokument.  

Författarna skapar en konceptuell 

modell för hur processen av en 

hållbarhetsstrategi ser ut. Utöver 

strategiprocessen betonar författarna 

relevansen av olika mätindikatorer 

och menar att företag bör mäta sitt 

hållbarhetsarbete.  

Bonn & Fisher (2011) 

 

Sustainability: the missing 

ingredient in strategy 

 

Författarna använder sig av 

kvalitativ sekundärdata från företag 

inom olika branscher och samlade 

in data från publicerade artiklar 

samt från företags officiella 

rapporter.  

Författarna identifierar hållbarhet 

som den saknade ”ingrediensen” i 

företags huvudsakliga strategier. För 

att bli hållbar behöver företag arbeta 

med hållbarhet både på strategisk och 

operativ nivå. Författarna betonar 

dessutom relevansen av 

organisationskultur, samt att 

hållbarhet bör integreras med 

företagets vision.  

Simas et al. (2013) 

 

Författarna försöker genom en 

teoretisk modell integrera 

hållbarhet med företags 

huvudsakliga strategi.  

Författarna hävdar att det krävs 

ledarskap och styrning för att 

implementera hållbarhet i praktiken 

där ekonomiska såväl som 
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Integration of sustainable 

development in the strategy 

implementation process: 

proposal of a model 

 

I studien sammanställer författarna 

olika teorier för att utforma sin 

teoretiska modell.   

miljömässiga och sociala aspekter 

integreras med företagets strategi. 

Tillexempel behöver 

implementeringsprocessen övervakas. 

Vidare skapar författarna en 

konceptuell modell som förklarar hur 

hållbar utveckling operationaliseras 

genom olika intressentgrupper.  

Klettner et al. (2014) 

The Governance of Corporate 

Sustainability: Empirical 

Insights into the Development, 

Leadership and Implementation 

of Responsible Business 

Strategy 

Genom en kvalitativ studie av 50 

stora australienska företag inom 

olika branscher undersöker 

författarna förhållandet mellan 

styrning och hållbarhetsstrategin. 

Författarna samlade in data genom 

företagens årsredovisningar, 

hållbarhetsrapporter, samt 

intervjuer.  

Författarna bidrar till befintlig teori 

kommer fram till att en 

företagsstyrning kan vägleda och 

kontrollera en hållbarhetsstrategi. 

Författarna betonar bland annat 

relevansen av att företagsledningen 

engagerar sig och övervakar, samt 

evaluerar strategiprocessen.  

Fülöp & Hernádi (2014) 

Sustainability Accounting: a 

Success Factor in Corporate 

Sustainability Strategy 

Genom en kvalitativ fallstudie av 

ett företag inom den kemiska 

industrin undersöker författarna 

förhållandet mellan 

hållbarhetsstrategier och 

hållbarhetsredovisningar. 

Författarna samlade in data från 

företagets årsredovisning och från 

intervjuer.  

Författarna kommer bland annat fram 

i sin slutsats om hur strategiprocessen 

för en hållbarhetsstrategi stegvis ser 

ut, från skapelsen av 

hållbarhetsstrategin, till 

implementeringen och evalueringen. 

Författarna identifierar dessutom 

olika aktiviteter i strategiprocessen 

och betonar relevansen av styrning.  

Engert & Baumgartner (2016) 

Corporate sustainability 

strategy e bridging the gap 

between formulation and 

implementation 

Genom en kvalitativ fallstudie av 

ett företag inom bilindustrin 

undersöker författarna om det finns 

faktorer som anses påverka 

implementeringen av en 

hållbarhetsstrategi. Författarna 

samlade in data under en period på 

fyra månader. Insamlad data kom 

från företagets 

hållbarhetsredovisningar, samt från 

intervjuer och observationer.  

Författarnas identifierar i sin slutsats 

kommunikation, organisationskultur, 

organisationsstruktur, ledarskap, 

motivation och styrning som faktorer 

som påverkar implementeringen av 

en hållbarhetsstrategi. Det är även 

viktigt med en tydlig definition av 

hållbarhet och att hållbarhet är 

integrerat i företagets vision menar 

författarna.  

Ditillo & Lisi (2016) 

 

Författarna utförde en komparativ 

studie och använde sig utav fyra 

italienska företag av olika storlekar. 

Området för styrning inom företags 

hållbarhetsarbete är relativt 

outforskat menar författarna. Det 



12 
 

Exploring sustainability control 

systems' integration: The 

relevance of sustainability 

orientation 

Vidare intervjuade författarna 

företagens hållbarhetschefer och 

kombinerade insamlad data med 

hållbarhetsrapporter.  

författarna argumenterar för är att de 

endast når ytan av problematiken för 

hållbarhetsstyrning. Det författarna 

kommer fram till är att teknikerna för 

hållbarhetsstyrning integreras med de 

traditionella styrningsmetoderna. 

Däremot kräver detta att företagets 

ledning agerar utifrån en 

hållbarhetsinriktad agenda och visar 

vilja att skapa ett integrerat system.  

Crutzen et al. (2017) 

 

Sustainability and management 

control. Exploring and 

theorizing control patterns in 

large European firms 

Författarna undersöker olika 

styrningsmetoder 17 stora 

europeiska företag använder sig av 

för att uppnå uppsatta 

hållbarhetsmål. 

 

Författarna använder sig av semi-

strukturerade intervjuer kombinerar 

insamlad data från intervjuerna med 

data från företagens hemsidor samt 

års och hållbarhetsredovisningar. 

Författarna kommer fram till att 

formell styrning främst används av 

företag för att säkerställa att uppsatta 

hållbarhetsmål uppnås. Vidare menar 

författarna även att få företag 

använder sig av formella 

belöningssystem för att motivera 

hållbarhetsarbetet.  

Fonseka (2017) 

Från en ansvarsfull idé till en 

ansvarsfull verklighet -En studie 

om hur företag inom 

detaljhandeln integrerar 

hållbarhetsaspekter i sin 

verksamhet  

I denna studie används en likartad 

metod som i tidigare kvalitativa 

forskning inom ämnessområdet. 

Den likartade metoden bygger på 

att intervjua hållbarhetschefer och 

hållbarhetsansvariga eftersom de är 

högst insatta i företagens 

hållbarhetsarbete. Dessutom 

kombineras intervjudata med 

hållbarhetsrapporter. 

 

En märkbar skillnad jämfört med 

tidigare forskning är att denna 

studie ger perspektiv på hållbarhet 

inom detaljhandeln. Dessutom 

undersöks främst hur företag styr 

sina leverantörer för att uppnå 

hållbart företagande och inte endast 

internstyrning.  

Likt Crutzen et al. (2017), Ditillo & 

Lisi (2016) identifierar författaren 

styrning som en avgörande faktor för 

att integrera hållbarhetsaspekter. 

Skillnaden med denna studie är att 

styrning mot leverantörer undersöks 

snarare än företagens internstyrning. 

Det framgår att företag inom 

detaljhandeln använder sig utav 

certifierbara styrningsstandarder och 

anpassar sin styrfilosofi till den 

rådande företagssituationen för att 

integrera hållbarhet i företaget.  

 

Styrfilosofin omfattar flera områden 

som organisationsstruktur, 

organisationskultur, incitament och 

företagets kommunikation.  



13 
 

2.2 Studiens teoretiska utgångspunkt 
Studiens teoretiska utgångspunkt baserar sig dels på Epstein & Roy (2001) teoretiska modell 

om vilka övergripande steg företag genomför i syfte att komma fram till en hållbarhetsstrategi 

och integrera den i verksamheten. Epstein & Roy (2001) menar vidare att deras modell endast 

är en teori och att modellen bör modifieras och justeras på olika sätt beroende på företag och 

bransch. Epstein & Roys (2001) teoretiska modell överensstämmer i stora drag med andra 

teoretiska modeller över hur en hållbarhetsstrategi skapas och implementeras, exempelvis 

Fülöp & Hernádi (2014).  

 

Engert et al. (2016) genomför i sin studie en litteraturgenomgång och undersöker tidigare 

studier kring hållbarhet och hur hållbarhet ur olika perspektiv integreras i företagsstrategier 

och styrningsmetoder. Vidare använder sig författarna av 114 vetenskapliga artiklar som är 

publicerade i 52 olika vetenskapliga tidskrifter. Engert et al. (2016) sammanställer i sin studie 

olika teoretiska faktorer som ansågs vara problematiska och relevanta för företags 

hållbarhetsstrategier. Av dessa faktorer inkluderas bland annat: styrning, 

organisationsstruktur, organisationskultur, kommunikation, innovation, chefers attityder och 

beteende. Engert och Baumgartner (2016) avgränsade i sin studie om hållbarhetsstrategier till 

styrning, organisationsstruktur, ledarskap, organisationskultur, kommunikation och 

incitament. Incitament är enligt Merchant & Van der Stede (2007) en del av företags 

resultatstyrning. Engert och Baumgartner (2016) samlade in data under flera månaders tid 

genom observationer på plats hos fallföretaget de studerade för att fånga in 

ledarskapsdimensionen i sin studie. Denna studie kommer därför inte behandla alla de 

teoretiska områdena som framgår i Engert  och Baumgartners (2016) studie.  

 

I samband med Epstein och Roys (2001) teoretiska modell som inkluderar styrning inkluderar  

denna studiens teorier även kommunikation, organisationsstruktur och organisationskultur. 

Dessa tre faktorer är enligt Engert et al. (2016) studie förekommande i studier av 

hållbarhetsstrategier. Men även andra studier som exempelvis Bonn och Fisher (2011) betonar 

relevansen av dessa faktorer i syfte att integrera hållbarhetsaspekter i en organisation.  

 

2.3 Implementeringen av en hållbarhetsstrategi   
Merchant och Van der Stede (2007) definierar en strategi som ett tillvägagångssätt för hur 

företag bör använda sina resurser för att nå upp till uppsatta mål. Kotler (2001) hävdar att 

strategiimplementering bygger på processen som förvandlar planer till handlingar och 

säkerställer att handlingarna genomförs på ett sätt att målen uppfylls.  

Strategiimplementering är en process och inte ett resultat av ett enda beslut menar Hrebiniak 

(2006). Vidare menar Hrebiniak att det snarare är ett resultat av flera beslut och handlingar.  

Utan en formell implementeringsprocess menar Epstein och Roy (2007) att kvalitén på 

strategin försämras. Nedan presenteras Epstein och Roys (2001) teoretiska modell för hur 

företag kommer fram till en hållbarhetsstrategi och implementerar den i verksamheten.  
 

2.3.1 Analys av företagsstrategin  

Epstein och Roy (2001) redogör stegvis för hur implementeringen av en hållbarhetsstrategi 

fungerar i teorin. Enligt Epstein och Roy (2001) bör företag i första hand analysera sin 

företagsstrategi och undersöka hur strategin kan ha en påverkan på hållbarhetsfrågor som 

mänskliga rättigheter, anställdas rättigheter och miljön. I detta steg menar Epstein och Roy 

(2001) att företag identifierar nyckelpersoner och grupper som påverkar eller blir påverkade 

av företagets handlingar och mål. Vidare menar de att företag samtidigt behöver identifiera 

sociala och miljömässiga frågor som är associerade med företagets bransch och geografiska 

läge. Tillexempel menar Epstein och Roy (2001) att företag som arbetar inom branscher som 
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har en högre social och miljömässig påverkan i relation till andra branscher kan behöva satsa 

mer på hållbarhetsfrågor. Vidare menar de även att frågor som arbetsvillkor och miljömässigt 

ansvar är utmaningar som existerar inom många branscher och som många företag behöver ta 

ställning till. Fülöp och Hernádi (2014) menar att det här steget bygger på att analysera 

företagets nuvarande och framtida situation med hänsyn till både sociala och miljömässiga 

krav, samt att företag tar hänsyn till synpunkter från intressenter. Vidare menar de att 

analysen bygger på att skapa en förståelse för vilken social och miljömässig påverkan 

företaget har.  

 

Västenlighetsanalysen är ett analysverktyg som stämmer överens med Epstein och Roys 

(2001) teori om hur företag undersöker i vilken utsträckning de hanterar olika 

hållbarhetsfrågor. Enligt Whitehead (2017) används en väsentlighetsanalys för att kartlägga 

olika hållbarhetsutmaningar och analysverktyget kan ses som ett viktigt och initialt steg i syfte 

att praktiskt implementera hållbarhet i företaget. Vidare menar Whitehead (2017), som bygger 

sitt resonemang på FNs riktlinjer, att det huvudsakliga syftet med en väsentlighetsanalys är 

dessutom att prioritera relevansen av olika hållbarhetsfrågor; exempelvis finansiella resultat, 

användning av vatten och kemikalier, luftföroreningar samt anställdas arbetsförhållanden. 

Ekonomisk väsentlighet bygger på frågor som bör prioriteras enligt investerare, medan hållbar 

väsentlighet uppfyller önskemål hos flera intressenter än endast investerare.   

 

2.3.2 Strategiformulering  

Epstein och Roy (2001) förklarar vidare att företag i nästa steg kommer fram till en 

hållbarhetsstrategi. När företag fått en förståelse över vilken social och miljömässig påverkan 

den har menar Epstein och Roy (2001) att företaget initierar fasen för att formulera 

hållbarhetsstrategin. Vidare menar de att strategiformuleringen bör inkludera företagets mål, 

värderingar och åtagande. En formulerad hållbarhetsstrategi med identifierade mål och 

målbestämmelser förbättrar resultatet på hållbarhetsarbetet menar Epstein och Roy (2001). 

Bonn och Fisher (2011) menar att företags vision bör utöver ekonomiska aspekter även 

inkludera sociala och miljömässiga aspekter. Vidare menar de att det är viktigt att 

beslutsfattares hållbarhetsengagemang visas tydligt på alla nivåer i företaget. Att besluta om 

en hållbarhetsstrategi är enligt Rondinelli och Vastag (1996) samt Hrebiniak (2006) komplext 

Rondinelli och Vastag (1996) menar att företag kan behöva ta finansiella risker av att 

investera mer i hållbarhet än vad som krävs av lagar och regler. Trots den finansiella risken 

menar Epstein och Roy (2001) att företag behöver formulera en hållbarhetsstrategi för att 

undvika negativitet från pressen, konsumentbojkott, samt för att öka företagets rykte och 

anställdas moral. Merchant och Van der Stede (2007) menar att företag formellt kan 

specificera sin strategi eller lämna den ospecificerad. Vidare menar de att en del 

organisationer inte har en formell nedskriven strategi, utan en del organisationer agerar istället 

efter en viss strategi. Merchant och Van der Stede (2007) hävdar att en strategi skapas på 

många olika sätt genom flertalet interaktioner mellan chefer, anställda och omgivningen.  

  

2.3.3 Styrning   

Nästa steg bygger på att praktiskt implementera hållbarhetsstrategin menar Epstein och Roy 

(2001). I detta stadie menar Epstein och Roy (2001) att företag behöver utveckla planer och 

program i syfte att uppnå uppsatta hållbarhetsmål. Både Epstein och Roy (2001) samt Bonnie 

och Fisher (2011) håller med om att det finns ett brett val av handlingsplaner en organisation 

kan använda för att uppnå sina uppsatta hållbarhetsmål. Tillexempel föreslår Bonnie och 

Fisher (2011) att företag kan investera i forskning och utveckling i syfte att utveckla 

produkter som i större utsträckning överensstämmer med hållbarhetskraven, investera i renare 
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teknologier, utveckla en policy mot barnarbete, implementera en uppförandekod och 

säkerhetsprogram, samt andra kulturella och sociala investeringar. Utöver utvecklingen av en 

uppförandekod menar Epstein och Roy (2001) att företag kan göra allt från att skapa 

förändringar i anställdas rutinbeskrivningar till radikala verksamhetsförändringar som designa 

nya produkter och arbetsprocesser. Vidare menar de att företag även kan inkludera program 

för att främja mångfald och etiska aspekter. Epstein och Roy (2001) nämner i andra exempel 

på att företag kan lyfta fram relevansen av hållbarhet för sina intressenter. Vidare menar de att 

företagsinitiativen kräver mycket kommunikation och att företag behöver påverka 

produktkvalitén genom att addera sociala och miljömässiga aspekter. 

 

Styrning (management control), är ett begrepp som enligt Merchant och Van der Stede (2007) 

kan definieras och tolkas på olika sätt. Exempelvis menar Otley och Soin (2014) att styrning 

handlar om att kontrollera företag i den miljö som företaget arbetar i för att nå upp till 

kortsiktiga och långsiktiga mål. Baserat på studier som Malmi och Brown (2008) och Crutzen 

et al. (2017) inkluderar styrning de system som chefer implementerar och använder i syfte att 

kontrollera och försäkra att anställdas beteende och beslut överensstämmer med företagets 

mål och strategi. I denna studie används Merchant och Van der Stede (2007) definition som 

hävdar att styrningslitteraturen enas om att begreppet bygger på processen att organisera ett 

företags resurser samt att bestämma och styra aktiviteter i syfte att uppnå företags uppsatta 

mål. Merchant och Van der Stede (2007) menar att styrning är den process som kommer efter 

strategiformulering och måluppsättning och har som syfte att säkerställa att de uppsatta målen 

uppnås. Vidare menar de att om företag styr korrekt influeras de anställdas beteende på ett 

önskat sätt i syfte att öka sannolikheten att organisationens mål uppfylls. Lindvall (2001) 

delar denna definition som vidare menar att definitionen utgör det som kallas för traditionell 

ekonomistyrning. Vidare menar han att styrningens grundregel går ut på att öka ett företags 

effektivitet (att göra rätt saker) och produktivitet (att göra saker rätt). Enligt Lindvall (2001) 

handlar traditionell ekonomistyrning oftast om produktkalkylering och budgetering som 

dessutom anses vara centrala begrepp inom ekonomistyrningen. Det kan gälla olika typer av 

resultatkrav, omkostnadspålägg och utformningen av standardpriser. Ett företags redovisning 

blir således av stor betydelse inom den traditionella ekonomistyrningen.  

 

2.3.3.1 Styrfilosofi 

Inom modern verksamhetsstyrning menar Lindvall (2001) att styrning inte enbart handlar om 

objektiva tekniker och verktyg, ett betraktelsesätt som domineras inom den traditionella 

ekonomistyrningen. Inom modern verksamhetsstyrning inkluderas diskussioner om vilka 

styridéer som står bakom en viss styrteknik och i vilket organisatoriskt sammanhang tekniken 

bör användas inom. Enligt Lindvall (2001) måste varje styrteknik präglas av en idédimension 

som kallas för styrfilosofi. Styrning består således både utav praktiska verktyg och en 

styrfilosofi. Vidare menar Lindvall (2001) att styrfilosofin skapar en djupare förståelse för 

syftet och möjligheterna med företagets styrmetoder. Styrfilosofin bör uttryckas, diskuteras 

och förtydligas för att undvika misstolkningar av företagets styrmetoder. Ett företags 

styrfilosofi används i samma sammanhang som styridé och värdering. Fortsättningsvis menar 

Lindvall (2001) att styrfilosofin omfattar olika områden som bland annat 

organisationsstruktur, målstyrning, normer och värderingar inom ett företag, styrmetoder för 

att sprida information samt incitamentsystem. Styrfilosofins olika dimensioner kommer att 

förklarare vidare i kapitel 2.4.  

 

2.3.3.2 Interorganisatorisk styrning och formell styrning 

Teorin visar att styrningsmetoderna inte begränsas till att endast influera sina egna anställda. 

Exempelvis menar Das och Teng (2001) att interorganisatorisk styrning handlar om styrning 
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mellan två organisationers gränser. I en relation mellan två organisationer menar Das och 

Teng (2001) att interorganisatorisk styrning uppstår när medlemmar hos ena organisationen 

påverkar medlemmar hos den andra organisationen i syfte att uppnå organisationens 

strategiska mål. Langfield-Smith och Smith (2003) menar att interorganisatorisk styrning 

uppnås genom ömsesidiga incitament mellan organisationer, samt genom formell styrning. 

Enligt Das och Teng (1998) bygger formell styrning på nedskrivna kontrakt och formaliteter 

för att styra samarbetet. Den formella styrningen bygger enligt Das och Teng (1998) även på 

gemensam måluppsättning och målmätning. Vidare menar de att tydliga mål klargör 

ömsesidiga förväntningar som organisationer har på varandra och ökar målkongruensen. 

Beteendestyrning är enligt Das och Teng (1998) en del av den formella styrningen och styr 

beteendet hos medlemmar i en relation mellan två organisationer. Enligt Gulati och Singh 

(1998) omfattar beteendestyrning bland annat regler, program och problemlösningsmetoder. 

Genom rapportering och kontroller kan företag kontrollera att det inte sker några avvikelser i 

avtalet menar Das och Teng (1998).  

 

För att koppla tillbaka till denna studie används Noble (1999) resonemang som menar att 

styrning är en relevant faktor vid implementeringen av en strategi. Mer specifikt menar Engert 

och Baumgartner (2016) samt Crutzen et al. (2017) att styrning är en väsentlig faktor för att 

integrera hållbarhet i en verksamhet.  

 

 

2.3.3.3 Certifiering 

Till skillnad från den traditionella ekonomistyrningen som enligt Lindvall (2001) är kraftigt 

kostnadsorienterad visar sig den moderniserade verksamhetsstyrningen istället vara 

värdeorienterad. Tidigare var det främsta målet att skapa lönsamhet på investerarnas insatta 

kapital, men i den moderniserade styrningen bygger det på mer. Exempelvis faller ett större 

intresse på förmågan att skapa framtida kassaflöden, en analys av företagets intäktsutveckling, 

ekonomisk tillväxt, belöningssystem och socialt ansvarstagande, menar Lindvall (2001). Det 

som kan utläsas utifrån Lindvalls (2001) teori är att den moderniserade 

verksamhetsstyrningen i större utsträckning baseras på hållbarhetens dimensioner utifrån 

resonemanget att ett större intresse än förr ligger nu på att bibehålla och säkerställa bland 

annat framtida ekonomiska och mänskliga resurser. Faktumet är att styrning inom hållbarhet 

bygger på att styra och försäkra att ett företags uppsatta hållbarhetsmål uppfylls menar Ditillo 

och Lisi (2016). För att styra mot ett mer hållbart företagande kan företag använda sig av 

olika tekniker. Likt Lindvalls (2001) mening menar Crutzen et al. (2017) att företag kan 

använda sig av administrativ styrning, en styrteknik som bygger på att kravställa utifrån ett 

företags policy och grundprinciper. 

 

Internationella och certifierbara styrningsstandarder som ISO 14001 Environmental 

Management System (EMS) är en styrteknik som företag använder i syfte att minska 

företagens negativa påverkan på miljön (Aravind & Christmann, 2011). Företag som 

implementerar EMS blir certifierade efter en granskning av en tredjepartsaktör. Enligt 

Aravind och Christmann (2011) är ISO 14001 en av de mest kända certifierbara standarder för 

miljömässig hållbarhet som dessutom kan användas av vilket företag som helst oberoende av 

storlek, bransch och land. Syftet med att bli ISO 14001 certifierad är att öka trovärdigheten 

hos ett företags handlingar och produkter (Bansal & Hunter, 2003). För att bli ISO 14001 

certifierade behöver företag i första hand identifiera och granska sin miljömässiga påverkan 

menar Aravind och Christmann (2011). Vidare behöver företagen skapa en åtgärdsplan, 

upprätta en miljöpolicy och sätta upp miljömässiga mål i syfte att reducera företagets 

påverkan på miljön. Det tredje steget är att implementera företagets miljöpolicy och arbeta 
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mot att uppnå de uppsatta miljömässiga målen genom kommunikation och nedskrivna 

rutinbeskrivningar. I det fjärde steget behöver företag genomföra revisioner för att kontrollera 

att avvikelser inte uppstår och att målen uppfylls. I det femte och sista steget menar Aravind 

och Christmann (2011) att företagen behöver se denna styrteknik som en kontinuerlig process 

och att företagen behöver därför genomföra mätningar periodvis samt justera sin styrteknik 

efter behov. Mer specifikt kan företag behöva minska sina utsläpp av farliga medel, skapa ett 

återvinningssystem, anskaffa renare teknologier, hantera avfall på ett ansvarsfullt sätt, samt 

uppmärksamma sina medarbetare om hållbarhetens innebörd (Aravind & Christmann, 2011). 

 

Trots att ISO 14001 är en miljöcentrerad certifieringsstandard är den inte den enda 

certifieringsstandarden som företag kan använda sig utav. Det finns det andra likartade 

certifierbara styrningstandarder, som kan bygga på andra aspekter menar Abramuszkinová 

Pavlíková och Basovníková (2015). Vidare menar de att det är vanligt att stora företag 

använder sig av certifieringar som även bygger på FN Global Compacts tio riktlinjer om 

mänskliga rättigheter. Exempel på övriga certifieringar är enligt Abramuszkinová Pavlíková 

och Basovníková (2015) SA 8000 som behandlar den sociala hållbarhetsaspekten, eller ISO 

9001 som är en kvalitetscertifiering i syfte att öka kvalitén på ett företags produkter och 

tjänster. Målet med ISO 9001 certifiering är att minska kostnader och öka försäljningen. ISO 

9001 bygger dessutom på ansvarsfullt agerande. Således existerar även certifieringsstandarder 

som hanterar dels det miljömässiga perspektivet men även det ekonomiska såväl som de 

sociala aspekterna.   

 

2.3.4 Incitament 

Ett belöningssystem eller incitamentsystem är enligt Merchant och Van der Stede (2007) en 

del av den formella styrningen. Vidare menar de att incitament omfattar allt från 

löneförhöjningar, bonusar, arbetssäkerhet, träning och bekräftelse. 

Att länka incitament till strategiskt genomförande är nödvändigt men samtidigt ett problem 

menar Hrebiniak (2006). Att koppla strategiskt genomförande till det dagliga arbetet på olika 

nivåer i företaget är en stor utmaning menar han fortsättningsvis. Hrebiniak (2006) hävdar att 

belöningssystem blir svårare i samband med ökat antal involverade i genomförandet av en 

strategi. Vidare hävdar Hrebiniak (2006) att problematiken uppstår vid att koppla strategiska 

mål till det dagliga arbetet på olika nivåer i organisationen. Samtidigt menar Hrebiniak (2006) 

att motiverade anställda är väsentligt för en strategiimplementering. Beslut som fattas kan 

bestridas på grund av medarbetarnas låga motivation. Genomförandet skadas om anställda 

belönas för fel saker och genomförandet misslyckas om ingen belönas eller att det finns motiv 

till att genomföra strategin menar Hrebiniak (2006).  

Även Bonn och Fisher (2011) betonar relevansen av motivation och belöningssystem för att 

framgångsrikt lyckas med en strategi och undersöker mer specifikt hållbarhetsstrategier. För 

att lyfta relevansen av hållbarhet i en organisation behöver belöningssystemet reflektera 

väsentligheten av ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter. Bonn och Fisher (2011) 

menar dessutom att individer och grupper som uppnår enastående resultat genom 

hållbarhetsinitiativ bör belönas i form av bekräftelse. 

 

2.3.5 Evaluering och återkoppling 

Slutligen behöver företag skapa mätindikatorer för att övervaka och evaluera resultatet av 

hållbarhetsarbetet menar Epstein och Roy (2001). Vidare menar de att hållbarhetsmål 

vanligtvis är breda och för att mäta hållbarhet behöver företag fokusera på olika områden. För 
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att mäta den sociala aspekten menar Epstein och Roy (2001) att företag bör mäta faktorer som 

bidrag, hälso- och säkerhetsstatistik, och frågor gällande mänskliga rättigheter. 

Fortsättningsvis menar de att miljömässiga mätindikatorer kan exempelvis vara kopplade till 

produktionen och mäta utsläpp. Varje hållbarhetsinitiativ bör enligt Epstein och Roy (2001) 

vara länkad till en specifik mätindikator. Vidare menar de att när chefer skapar nya 

hållbarhetsinitiativ behöver de tydligt definiera mål jämföra det med ett specifikt resultat. 

 

Att få återkoppling på resultatet är viktigt för att skapa möjligheter för organisationen att 

överväga om strategin fungerar menar Hrebiniak (2006). Vidare menar Hrebiniak att 

återkoppling är vitalt för en organisationsförändring eller för att skapa förutsättningar för en 

organisation att anpassa sig över tid. Även Epstein och Roy (2001) betonar relevansen av 

återkoppling som del av integreringen av en strategi. Vidare menar de att återkopplingen inte 

nödvändigtvis behöver vara avgränsad till finansiella aspekter, utan miljömässiga och sociala 

aspekter bör även inkluderas.  

 

2.3.6 Sammanfattning av hållbarhetsstrategins olika dimensioner  

I figur 2 presenteras en teoretisk modell som främst baserar sig på Epstein och Roy (2001), 

och Fülöp och Hernádi (2014) teorier. Modellen visar att integreringen av en 

hållbarhetsstrategi är en kontinuerlig process som består av analyser, strategiskapande, 

formella styrningsmetoder och återkoppling.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Figur 2. Modell över den övergripande implementeringsprocessen av en hållbarhetsstrategi 

Källa: Av författaren. Inspiration från Epstein och Roy (2001) och Fülöp och Hernádi (2014).  
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2.4 Påverkansfaktorer  
Engert et al. (2016) hävdar att organisationers kommunikation, organisationsstruktur och 

organisationskultur är tre bland flera faktorer som påverkar integreringen av en 

hållbarhetsstrategi. Vidare menar de att faktorerna fungerar som stödjande eller hindrande 

faktorer för företagen. Enligt Lindvall (2001) berör följande faktorer dessutom ett företags 

styrfilosofi.  
 

2.4.1 Organisationsstruktur 

Organisationsstrukturen anses enligt Engert och Baumgartner (2016) vara en påverkansfaktor 

vid implementeringen en hållbarhetsstrategi. Vidare menar de att det är vitalt att 

hållbarhetsstrategin passar organisationsstrukturen. Hrebiniak (2006) redogör dessutom för att 

organisationsstrukturen kan försvåra implementeringen. Resonemanget bygger på problem 

som en centraliserad och decentraliserad organisationsstruktur medför. Cameron (1994) 

definierar begreppen och menar att decentralisering sker när ledande aktörer i en organisation 

är villiga att fördela makten eller dela ansvar med andra aktörer inom eller utanför 

organisationen. Vidare menar Cameron (1994) att centralisering sker när makten är centrerad 

och att övergripande beslut vanligen fattas av ett fåtal personer. Vid en centralisering är 

resterande individer därmed mottagare av regler, program och direktiv, eller instrument med 

syfte att genomföra planer och direktiv från ledningen. Mintzberg (1980) förklarar att 

decentralisering som är ett system för beslutsfattande i organisationer. Vidare menar 

Mintzberg att decentralisering bygger på hur makten för beslutsfattning är fördelad bland 

medlemmar i en organisation.  

 

Lindvall (2001) menar att styrprincipen för ett företags maktfördelning moderniserats jämfört 

med den traditionella ekonomistyrningen. Maktfördelningen och informationsinnehavandet 

bland ett företags medarbetare lyfter Lindvall (2001) vidare upp som en del av styrfilosofin 

och hävdar dessutom att medarbetarnas aktiva deltagande är viktigt inom den moderna 

verksamhetsstyrningen. Det är således vanligt att kompetenta och erfarna medarbetare på 

egenhand får tillgång till den information de behöver. Med möjlighet att få tillgång till rätt 

information kan medarbetare utföra ett effektivare arbetare för ett lägre pris menar Lindvall 

(2001). Vidare menar han att namnet på denna form av styrfilosofi är ”empowerment”. Inom 

ett empowerment-orienterat styrsätt får medarbetarna större ansvar, samt tillgång till rätt 

information och befogenheter för att utföra arbetsuppgifter. Det som dessutom inträffar är att 

företagets hierarkiska kontroll delvis ersätts av en horisontell informell kontroll.  

 

Det anses finnas olika anledningar till varför maktfördelning bör vara av intresse för företag. 

Enligt Lindvall (2001) kan avsikten vara att skapa en arbetsmiljö fylld av kreativitet och 

problemlösningsförmåga, men han lyfter samtidigt upp kritik mot styrsättet och menar att det 

kan exempelvis leda till mycket prat och mindre agerande. Ett annat resonemang lyfts upp av 

Demski och Kreps (1982) som menar att det skapas behov för decentralisering när 

avdelningschefer besitter information som företagets ledningen inte har.  Hrebiniak (2006) 

resonerar för att decentraliserade organisationer finner det utmanande att introducera nya 

idéer för en stor mängd involverade människor. Fortsättningsvis hävdar Hrebiniak (2006) att 

företag måste hitta en rätt balans av centralisering och decentralisering för att få en strategi att 

fungera, samt för att nå upp till strategiska mål. Epstein och Roy (2001) menar att 

decentraliserade organisationer kan hjälpa dotterbolag i en koncern att ta hänsyn till 

miljömässiga och sociala aspekter genom att tilldela dem högre nivåer av autonomi för att 

skapa lokala hållbarhetsinitiativ, standarder och handlingsplaner som överensstämmer med 

koncernens huvudsakliga strategi.  

 



20 
 

Bonn och Fisher (2011) hävdar även att en organisation bör ha en central punkt för 

hållbarhetsinitiativ. Vidare menar de att det kan innebära att organisationen tillsätter en form 

av hållbarhetschef som agerar som en synlig ”hjälte” för hållbarhetsinitiativ och som 

koordinerar hållbarhetsinitiativen genom organisationen. Bonn och Fisher (2011) menar 

dessutom att organisationer även kan tillsätta en grupp individer som ser över 

hållbarhetsinitiativen inom organisationen.  
 

2.4.2 Organisationskultur 

Savaneviciene och Stankeviciute (2011) definierar organisationskultur som en idé som 

beskriver en organisations attityder, erfarenheter och värderingar. En annan definition av 

organisationskultur görs av Hill och Jones (2001) som ser organisationskulturen som en 

samling av värderingar och normer som delas av människor i en organisation. Vidare menar 

de att organisationskulturen styr hur medarbetare interagerar med varandra. Lindvall (2001) 

menar att normer som utvecklas inom ett företag skapar en förståelse för medarbetarna om 

vad som anses vara rätt eller fel i enskilda situationer. Vidare menar han att det anses vara en 

mild form av ett företags styrfilosofi, men visar sig samtidigt ha stor effekt när den fungerar 

korrekt. Trots att denna form av styrning anses vara väsentlig är den enligt Lindvall (2001) 

mycket svårare att hantera än den formella styrningen och kräver dessutom mycket tid.   

 

För framgången av en hållbarhetsvision och hållbarhetsstrategi behövs stöd från 

organisationens normer, värderingar och tro menar Stead och Stead (2004). Vidare menar de 

att hållbarhet behöver vara en del av kulturen och igenkännas i problemlösningsprocesser och 

beslutsfattande. Stead och Stead (2004) hävdar att organisationskulturen spelar en avgörande 

roll i ett företags försök att bli mer hållbara. En hållbarcentrerad kultur lyfter fram relevansen 

av miljömässiga och sociala frågor i organisationer och vägleder chefer och arbetares 

beteenden menar Stead och Stead (2004). En företagskultur som adopterat ett hållbarhetstänk 

kan även influera attityder hos leverantörer, distributörer och delar av samhället, speciellt om 

företaget är stort eller försöker ta en ledande roll inom hållbarhetsarbetet menar Stead och 

Stead (2004). Företag med en hållbarhetscentrerad kultur bygger på värderingar och 

handlingar som överensstämmer med vad hållbarhet står för och som dessutom uppmuntrar 

beteenden som bemöter miljömässiga och sociala frågor menar Bonn och Fisher (2011). För 

att utveckla och bibehålla en hållbarhetscentrerad kultur hävdar Bonn och Fisher (2011) att 

organisationer behöver formellt inkludera miljömässiga och sociala kriterier i 

rekryteringsprocessen och utbildningsprocesser och belöningssystem. Vidare menar de att det 

är särskild viktigt att berömma samt att belöna beteenden som överensstämmer med 

hållbarhetsprinciper.   

 

2.4.3 Kommunikation 

Både Hrebiniak (2006) och Dobni (2003) håller med om relevansen av kommunikation vid 

implementeringen av en strategi. Muscalu et al. (2013) ser kommunikationen som en 

nyckelfaktor för att implementera en förändring. I denna studie används Muscalu et al. (2013) 

definition av kommunikation som förklarar begreppet som den process där meddelanden 

utbyts i syfte att uppnå individuella eller gemensamma mål.  

 

Dobni (2003) menar att kommunikationen i organisationer måste hanteras effektivt för att 

implementera en strategi på ett tillfredsställande sätt. Vidare menar Dobni (2003) att flera 

strategiimplementeringar misslyckas som resultat av en ineffektiv kommunikation, det vill 

säga kommunikation av fel saker. Chefer måste därför identifiera och bryta de barriärer som 

orsakar den ineffektiva kommunikationen för att öka framgången av 

strategiimplementeringen. Hur hanteras kommunikation då effektivt och hur bör information 
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kommuniceras? Enligt Lindvall (2001) används en efterfrågestyrd informationsgivning inom 

modern styrfilosofi. Det innebär att chefer och anställda har möjlighet att få efterfrågad 

information som de behöver till ett enskilt tillfälle och i de format som de önskar. Företagens 

interna kommunikationsdistribution förändras i och med att informationen hämtas av 

medarbetarna istället för att matas ut i mängder vid tillfällen då medarbetarna inte har 

användning av informationen.  

 

I Nobles (1999) studie om strategiimplementering framgår det att interaktionen mellan chefer 

anses vara den viktigaste informella processen inom organisationer. Hrebiniak (2006) menar 

att kommunikationen bidrar till kunskapsöverföring och underlättar organisationer att skapa 

koordination mellan verksamhetsenheter inom organisationen. Vidare menar Hrebiniak 

(2006) att kunskapsöverföring och integrering av metoder kan öka organisationens flexibilitet 

och förmåga att hantera problem som är relaterade till implementeringsprocessen. Hrebiniak 

(2006) hävdar även att kommunikationen är bland de främsta hindren som företag stöter på 

vid en strategiimplementering. Hrebiniak (2006) resonemang stöds av Heide och Grønhaug 

(2002) som identifierar kommunikationsfaktorn som strategiimplementeringens främsta 

hinder.  
 

2.5 Sammanfattning av studiens teoretiska utgångspunkt   
Syftet med den teoretiska referensramen är att utifrån valda teorier visa de olika 

dimensionerna för en hållbarhetsstrategi. Med det inkluderas teorier om hur företag kommer 

fram till en hållbarhetsstrategi, samt vilka styrningsåtgärder företagen använder för att 

översätta hållbarhetsstrategin och integrera den i verksamheten. Vidare bygger studiens 

teoretiska utgångspunkt på tre av faktorerna som enligt Engert et al. (2016) påverkar 

integreringen av en hållbarhetsstrategi: kommunikation, organisationsstruktur och 

organisationskultur. 

På följande sida sammanfattas den teoretiska referensramen genom en figur.  
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Figur 3. Grafisk illustration av studiens teoretiska utgångspunkt. 

Källa: Av författaren. Inspiration av teorier från avsnitt 2.2, 2.3 och 2.4 
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3. Metod 

I detta kapitel presenteras studiens vetenskapliga forskningsansats, samt en 

redogörelse för studiens praktiska genomförande. Vidare förs en diskussion och 

argumentation kring studiens tillförlitlighet, begränsningar, etiskt hänsynstagande 

och källkritik.   

 

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt  
Tolkningsperspektivet eller interpretativismen handlar om ett vetenskapligt förhållningssätt 

som skiljer sig mot positivismen som talar för användandet av naturvetenskapliga metoder av 

en social verklighet (Bryman & Bell, 2005). Positivismen handlar enligt Saunders et al. 

(2009) om att arbeta med en observerbar social verklighet som skapar utrymme för att skapa 

generaliserbara slutsatser, likt naturvetenskapens forskning. Vidare poängterar de att 

positivismen kännetecknas av ett objektivt och värderingsfritt synsätt. Saunders et al. (2009) 

menar att i det positivistiska synsättet är forskaren helt oberoende och varken påverkar eller 

blir påverkad av studieobjektet. Vidare argumenterar Saunders et al. (2009) för att en forskare 

troligtvis inte är helt oberoende vid en personlig intervju, eftersom den metodiken medför 

utrymme för tolkningar. Inom interpretavismen ses människor som sociala aktörer istället för 

objekt menar Saunders et al. (2009). Vidare menar de att inom interpretativismen tolkar 

forskaren människor kontinuerligt den värld forskaren lever i, och en utmaning med detta 

förhållningssätt är att kliva in i den sociala värld de sociala aktörerna befinner sig i och förstå 

deras värld utifrån deras perspektiv.  

 

Trots att denna studie delvis kännetecknas av det positivistiska synsättet; exempelvis genom 

att studien grundats av tidigare forskning, likt naturvetenskapens metodik, har det 

tolkningsinriktade perspektivet främst använts. Författaren har behövt gå in i den sociala värld 

intervjurespondenterna befunnit sig i för att förstå och tolka intervjurespondenternas 

uppfattning av hur de studerande företagen praktiskt arbetat med hållbarhetsstrategier. Även 

det nedskrivna materialet på företagens hemsidor samt års- och hållbarhetsredovisningar är 

data där författaren tolkat hur företagen tolkat att de arbetat med hållbarhet. Synsättet går mot 

positivismens håll genom att inte vara helt värderingsfri och objektiv.  
 

3.2 Vetenskapligt angreppssätt  
I denna studie används ett deduktivt angreppssätt. Till skillnad från ett induktivt angreppssätt 

som handlar om att bygga nya teorier utifrån insamlad data handlar deduktion enligt Saunders 

et al. (2009) om att testa existerande teorier i praktiken. I det deduktiva angreppssättet menar 

Robson (2002) att en hypotes eller en proposition om relationen mellan olika variabler eller 

koncept deduceras genom existerande teorier. Vidare menar Robson att teorin därefter testas 

och utvärderas, och vid behov kan teorin även modifieras och anpassas till insamlad data. 

Genom det deduktiva angreppssättet menar Yin (2009) att existerande teorier används för att 

designa studiens forskningssyfte och forskningsfrågor. Fortsättningsvis menar Yin (2009) att 

existerande teorier kan användas för att forma en referensram i syfte att organisera och 

dirigera studien. Saunders et al. (2009) menar att det deduktiva angreppssättet kan vara 

fördelaktigt då studien initialt länkas till existerande kunskap inom forskningsområdet. Ur det 

resonemanget kan det deduktiva angreppssättet underlätta studiens uppstartningsfas och 

strukturera studien genom en referensram som bygger på existerande teorier.  
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Författaren var medveten om att det fanns flera studier skrivna om hållbarhet med olika 

infallsvinklar. På grund av medvetenheten kring existerande teorier och studier blev det 

deduktiva angreppsättet ett lämpligt val. Eisenhardt och Graebner (2007) förklarar att forskare 

med en induktiv metod kan finna det problematiskt att övertyga läsaren varför existerande 

teorier inte kan forma möjliga svar. Existerande studier och teorier kring hållbarhet och 

detaljhandeln hjälpte författaren att forma problemdiskussionen och forskningssyftet, samt 

den teoretiska referensramen som studien därefter utgår ifrån. Saunders et al. (2009) menar 

även att det induktiva angreppssättet kan vara resurs- och tidskrävande. En längre period för 

datainsamling var inte aktuellt eftersom forskarens tidsplan för datainsamling låg på ungefär 

en månad.  

 

3.3 Forskningsstrategi 
Kvalitativ och kvantitativ forskning anses vara två huvudsakliga forskningsstrategier (Bryman 

& Bell, 2005). Då kvantitativ forskning främst kännetecknas av kvantifierad data i form av 

siffror och nummer kännetecknas kvalitativ forskning av data som uttrycks i form av ord 

(Saunders et al. 2009). Vidare menar Saunders et al. (2009) att till skillnad från den 

kvantitativa forskningen bygger datainsamlingen inom kvalitativ forskning på icke-

standardiserad data som kan klassificeras i olika kategorier. Forskningsstrategin för insamling 

och analys av data i denna undersökning är av kvalitativ karaktär. Problemdiskussionen och 

syftet bygger i konkreta termer på att ta reda på hur företag inom detaljhandeln kommer fram 

till en hållbarhetsstrategi och integrerar hållbarhetsaspekter i sin verksamhet. Till detta ansågs 

en kvalitativ datainsamling som högst relevant. Robson (2002) anser att kvalitativ data 

associeras med koncept som skapar förutsättningar för att i större utsträckning utforska olika 

fenomen.  

 

Fördelen med kvantitativ forskning är enligt Morgan och Smircich (1980) att 

objektivitetsnivån kvarstår. Vidare menar de att kvantitativ forskning går ihop med 

naturvetenskapens metodologi och kan fånga en bild av en social värld utifrån. Morgan och 

Smirich (1980) menar att vid kvalitativ forskning kvarstår inte forskaren som en extern 

observatör, utan behöver övergå till andra metoder som innehållsanalys, deltagande 

observation eller intervjuer. En konventionell nackdel med intervjuer är enligt Eisenhardt och 

Graebner (2007) att intervjuer är partiska och ensidiga. Det Eisenhardt och Graebner (2007) 

föreslår vid kvalitativ forskning är att försöka minimera nackdelarna genom olika tekniker. 

Vidare menar de att en nyckelmetod är att inkludera flera högst involverade och kunniga 

personer som kan ge olika perspektiv på de studerade fenomenen. Valet av intervjupersoner 

och företag motiveras vidare i 3.2 och 3.2.1, men resonemanget bygger huvudsakligen på 

Eisenhardt och Graebner (2007) rekommendation. 
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3.4 Insamling av data och teorier 
Inom kvalitativ forskningsstrategi finns ett flertal olika metoder. En av dessa är 

datatriangulering. Datatriangulering innebär att mer än en metod eller datakälla används vid 

studerandet av ett visst fenomen. Valet av att kombinera olika metoder bygger på Halkiers 

(2010) resonemang att det medför en kontroll och ökar studiens tillförlitlighet. Även Yin 

(2009) hävdar att användandet av flera källor för undersökning av ett och samma fenomen är 

en av fallstudiers främsta fördelar. Datainsamlingen för denna studie utgår från de fördelar 

datatrianguleringen som metod medför. Enligt Yin (2009) nås den högsta överensstämmelsen 

om tre eller fler oberoende källor pekar åt samma håll. Yin (2009) menar att det alltid är 

fördelaktigt att använda fler än en källa för att undersöka ett och samma fenomen. Detta leder 

till att forskaren kan dra paralleller mellan de olika källorna för att hitta mönster och stärka 

resultatet. Om fler källor av samma fenomen används menar Yin (2009) att divergenta linjer 

kan upptäckas i resultatet då en åsikt skiljer sig från majoriteten. Även Eisenhardt och 

Graebner (2007) anser att användandet av fler intervjukällor för att öka tillförlitligheten av 

insamlad kvalitativ data.    

 

Studiens teoretiska underlag grundar sig på vetenskapliga artiklar och böcker. En del böcker 

köpte författarna själv in, men författaren använde sig även utan Södertörns högskolas 

bibliotek. De vetenskapliga artiklarna hämtades från SöderScholar och Google Scholar. 

Författaren sökte på bland annat studiens nyckelord, exempelvis hållbarhet och styrning för 

att få fram relevanta artiklar för studien. Studiens insamlade data grundar sig både på 

nedskrivet material och en intervjudel. Det dokumenterade materialet består av information 

från företagens hemsidor och publicerade års- och hållbarhetsredovisningar. Syftet med det 

dokumenterade materialet var att skapa en grundläggande förståelse av de studerande 

företagen, hur företagen arbetar med hållbarhet, samt för att stödja den insamlad intervjudata. 

Den andra delen av studien består av intervjuer med företag som bedriver detaljhandel i syfte 

att koppla till teorier.  

 

3.4.1 Val av företag och intervjurespondenter  

För att minska de nackdelar som enligt Eisenhardt och Graebner (2007) medförs av kvalitativ 

forskning valde författaren att inkludera flera företag och intervjupersoner som var högst 

insatta i företagens hållbarhetsarbete. Författaren var initialt medveten om att det fanns ett 

stort utbud av detaljhandelsföretag i Sverige.  

 

Författaren använde sig delvis utav det Saunders et al. (2009) kallar sannolikhetsurval. Första 

steget i urvalet bygger enligt Saunders et al. (2009) på att hitta en lämplig urvalsram. 

Författaren använde sig av AllaBolag (2017) som databas. AllaBolag är en tjänst på internet 

som bland annat har en lista över Sveriges företag och hur de ekonomiskt presterar på årlig 

basis. AllaBolag använder enligt sin hemsida företagens senast publicerade bokslutssiffror. 

AllaBolag (2017) visar en lista över svenska företag inom detaljhandeln och gav författaren 

en urvalsram på 62479 stycken företag. Eftersom Engert et al. (2016) nämnde i sin studie att 

hållbarhet är delvis kopplat till företagets storlek avgränsades urvalet till att endast inkludera 

företag som har en omsättning på minst 1 miljard svenska kronor. Med en del bortfall som 

inaktiva företag minskades urvalsramen till ungefär 130 företag. Likt Engert och Baumgartner 

(2016) samt Crutzen et al. (2017) var den metodologiska planen även att kombinera 

intervjudata med företagens hållbarhetsredovisningar. Av denna anledning exkluderades över 

hälften av företagen från urvalet eftersom de inte hade en publicerad hållbarhetsredovisning. 

För att få ett djup på datainsamlingen var den metodologiska planen därmed att undersöka 
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företag som tydligt arbetade med hållbarhetsfrågor, vilket var en metod som liknade Engert 

och Baumgartner (2016) och Crutzen et al. (2017) metoder.  

 

Av de resterande tio-tals företagen skickades en förfrågan på om företagen hade möjlighet att 

ställa upp på en intervju gällande företagets hållbarhetsstrategi. Författaren skickade 

förfrågningar utifrån företagens årliga omsättning där företagen med högst omsättning 

förfrågades först. Författaren ville intervjua företagens hållbarhetsansvariga eftersom de 

ansågs bäst lämpade för att besvara intervjufrågorna. Företagen som tackade nej exkluderades 

från urvalet. De fyra detaljhandelsföretagen som deltog i studien var Apoteket AB, KappAhl, 

Hemtex och NilsonGroup. Apoteket AB säljer läkemedel och övriga apoteksprodukter och 

hygienartiklar, KappAhl är en klädeskedja, Hemtex är en detaljhandelskedja inom hemtextil 

och inredning och NilsonGroup bedriver detaljhandel av skor. 

 

Valet av att blanda branscher baserar sig på bland annat Eisenhardt och Graebner (2007) 

resonemang att öka tillförlitligheten av studiens kvalitativa data genom att hitta olika mönster 

från olika källor.  

 

Intervjudelen består av intervjuer med personer som är högst insatta i företagens 

hållbarhetsarbeten. Tankesättet går i enlighet med Eisenhardt och Graebner (2007) förslag att 

använda sig av intervjupersoner som är involverade inom studieområdet.  Författaren 

säkerställde att företaget ansåg att intervjupersonen var lämpad till att besvara 

intervjufrågorna. Till detta behövde intervjupersonen exempelvis ha strategisk insyn på 

hållbarhetsarbetet, samt ha kunskap om hur hållbarhetsstrategin kommuniceras ut och 

implementeras rent praktiskt i företaget, samt hur företaget mäter hållbarhet.  

  

I Tabell 2 sammanställs intervjupersonernas befattning, organisation, samt datumet och tiden 

för intervjun. 

 

Tabell 2. Tabell över studiens intervjurespondenter 

  Intervjurespondenter 
Namn  Befattning Organisation Tid Datum 

Intervjuperson 1 Hållbarhetssamordnare/ 

Kvalitetsansvarig 

Apoteket AB 75 min 2017-03-20 

Intervjuperson 2  Hållbarhetsansvarig 

inom produkt & 

produktion 

KappAhl 55 min 2017-03-21 

Intervjuperson 3 Hållbarhetsansvarig Hemtex 53 min 2017-04-05 

Intervjuperson 4 CSR/Hållbarhetsansvarig NilsonGroup 45 min 2017-04-11 
 

3.4.2 Intervjuernas utformning  

Ekholm och Fransson (2002) hävdar att datainsamling kan genomföras på två olika sätt, 

antingen genom indirekt eller direkt metod. Den direkta metoden innebär att datainsamlingen 

sker via iakttagelse av ett skeende. Den indirekta metoden innebär att forskaren tar del av 

iakttagelser som redan gjorts av någon annan, däribland intervjuer. Saunders et al. (2009) 

skiljer mellan ostrukturerade, semi-strukturerade och strukturerade intervjuer. Under en 

ostrukturerad intervju har respondenten möjlighet att formulera om sina svar och behöver inte 

hålla fast vid ett antal svarsalternativ. En semi-strukturerad intervju utgår från intervjufrågor 

och olika teman, men skapar även förutsättningar för att inkludera följdfrågor i syfte att 

besvara forskningsfrågorna (Saunders et al. 2009).  
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Intervjuerna i denna studie var inte helt fria utan var istället av en semi-strukturerad design 

där en intervjuguide skapades och följdes. En intervjuguide innebär enligt Bryman och Bell 

(2005) att forskaren vid intervjun utgår från olika teman och frågor. En semi-strukturerad 

intervju ger även intervjuaren frihet att ställa frågorna i vilken ordning som känns rätt för 

tillfället och att ställa följdfrågor som inte skrivits ned innan  

  

Samtliga intervjuer genomfördes via telefon och varade under en period mellan 45 minuter 

och 75 minuter. Samtliga intervjuer spelades in och intervjuguiden som redovisas i Bilaga 1 

användes. Intervjuperioden utgjordes i kombination av vad intervjurespondenterna hade 

möjlighet att ställa upp med, samt när författaren bedömde att intervjusvaren var mättade. 

Eftersom denna studie byggde på tidigare studier valde författaren att använda sig av en semi-

strukturerad intervjudesign och skapade en intervjuguide som baserade sig på den teoretiska 

referensramen. Intervjupersonerna fick den fullständiga intervjuguiden skickad till sig minst 

en och en halv vecka innan intervjutillfället i syfte att få tid att tänka över frågorna och 

förbereda sina svar.    

 

3.5 Tolkning och analys av data 
Intervjuerna spelades in och transkriberades till ett dokument. Efter att författaren bearbetat 

all empirisk data valdes relevanta delar ut tillsammans med insamlad sekundärdata till 

studien. Det empiriska materialet bearbetades genom en innehållsanalys som enligt Bergström 

och Boréus (2012) lämpar sig bra när forskaren vill finna mönster, jämföra och 

kategorisera insamlat material för att sedan bedöma och tolka urvalet. Även Saunders et al. 

(2009) hänvisar till kategorisering som en metod att analysera kvalitativ data. Vidare menar 

de att kategorierna kan vid ett deduktivt tillvägagångssätt härledas ur den teoretiska 

referensramen. Förutom att skapa teorier menar Saunders et al. (2009) att insamlad data bör 

kopplas till de olika kategorierna.  

 

I studiens teoretiska referensram identifierades olika teman som kännetecknade olika steg i 

implementeringsprocessen av en strategi, samt stödjande och hindrande faktorer för 

strategiimplementeringen. Likt intervjuguiden som följt den teoretiska referensramens 

mönster följde även det empiriska kapitlet, samt analyskapitlet samma metod för att skapa 

tydlig struktur och för att hitta mönster. Kategoriseringen följde den teoretiska referensramens 

huvudgrenar: implementeringsprocessen för en hållbarhetsstrategi, samt kommunikation, 

organisationskultur, organisationsstruktur, styrning och incitament.  

 

3.6 Studiens trovärdighet  
Följande inleds en diskussion om studiens trovärdighet. Saunders et al. (2009) menar att 

studiens trovärdighet bygger på studiens nivå av reliabilitet och validitet.  

 

3.6.1 Reliabilitet  

Bryman och Bell (2005) menar att reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet. Andra 

studier som bland annat Gummesson (2000) samt Kvale och Brinkmann (2014) förklarar att 

reliabilitet visar huruvida upprepbar en undersökning är om den omprövas under liknande 

förutsättningar fast vid andra tidpunkter. Eftersom denna studie byggts av tidigare studier 

ökas möjligheten för framtida studier att uppnå liknande resultat. Robson (2002) nämner även 

fyra hot mot studiens reliabilitet: misstag från deltagaren, partisk deltagare, misstag från 

observatör samt partisk observatör. Misstag från deltagaren kan exempelvis uppstå om 
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intervjufrågor ställs vid fel tillfällen. För att undvika partiska deltagare som svarar i enlighet 

med deras chefers önskemål kan forskaren erbjuda anonymitet menar Robson (2002).  

 

Vidare menar Robson att det även kan ske fel från observatörens sida. Är författarna i studien 

flera kan exempelvis frågorna ställas på olika sätt såväl som att frågorna uppfattas på olika 

sätt av de olika författarna. I den här studien minskades hoten från observatörens sida ur 

resonemanget att författaren på egen hand genomförde studien och försökte ställa 

intervjufrågorna på ett likartat sätt. Intervjufrågorna skickades till intervjurespondenterna 

minst en och en halv vecka innan intervjun för att skapa förutsättningar för intervjupersonerna 

att väl förbereda sig och undvika fel. I samband med detta erbjöds intervjupersonerna 

anonymitet i tidigt skede för att undvika Robsons (2002) andra reliabilitetsfälla.  

 

3.6.2 Validitet  

Validitet handlar enligt Saunders et al. (2009) om huruvida studieresultatet verkligen är vad 

det ser ut att vara. Till detta kombinerade författaren nedskrivet material med intervjusvaren 

för att försöka säkerställa att korrektheten av insamlad data. Robson (2002) nämner att ett hot 

mot validiteten är historiken. Vidare menar Robson att enstaka händelser kan influera 

intervjurespondenternas svar. För att hantera detta hot säkerställde författaren att 

intervjufrågorna i god tid innan i syfte att öka intervjusvarens trovärdighet. Saunders et al. 

(2009) hävdar att en annan benämning av studiens trovärdighet är extern validitet. Vidare 

menar de att detta bygger på huruvida överförbar studiens slutsatser är i andra organisationer. 

Studiens problemdiskussion, syfte, teoretiska referensram och intervjufrågor bygger på 

tidigare teorier och forskning. Trots att studien inte betraktas vara statistisk generaliserbar bör 

den externa validiteten ökas någorlunda på grund av studiens teoretiska grund.  
 

3.7 Etiska aspekter 
I studien tog författaren även hänsyn till olika etiska aspekter. Saunders et al. (2009) menar att 

det är viktigt att intervjupersonerna inte blir utsedda för hån, skada eller materiella nackdelar 

av att delta i studien. För att ta hänsyn till etiska aspekter var författaren transparent och 

erbjöd intervjupersonen anonymitet. Författaren var transparent och berättade innan intervjun 

om studien via mail och gav intervjupersonen tid att tänka över sitt deltagande i studien. 

Författaren frågade om intervjupersonens godkännande att spela in intervjun. 

Intervjupersonerna erbjöds dessutom en kopia av det transkriberade dokumentet, samt en 

kopia av den sammanställda och bearbetade data för att säkerställa att inga misstolkningar 

eller fel uppstått.   
 

3.8 Metodkritik och metodologiska begränsningar   
En risk med kvalitativ forskningsmetod är att den utgår ifrån ett ostrukturerat 

tillvägagångssätt jämfört med kvantitativa studier, vilket enligt Bryman och Bell (2005) kan 

leda till att datainsamlingsmetoden blir felaktig. Den vanligaste kritiken för kvalitativ 

forskning är bland annat att den kritiseras för att vara subjektiv (Morgan & Smircich, 1980). 

Denna undersökning består dels av offentliga dokument i form av årsredovisningar och 

hållbarhetsredovisningar. Det nedskrivna materialet har inte kunnat påverkas av forskarens 

värderingar och uppfattningar. I enlighet med Eisenhardt och Graebner (2007) resonemang 

valdes fyra stycken företag och intervjupersoner för att minska begränsningarna som 

kvalitativ forskning medför. Kombinationen av nedskrivet material och 

intervjurespondenternas olika svar var även en metod för att försöka minska subjektiviteten i 

studien genom att finna av olika mönster och skillnader från det insamlade materialet.  
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Flyvbjerg (2006) hävdar dessutom att det existerar en konventionell kritik om huruvida 

studier av enstaka fall är generaliserbara. Vidare menar han att kritiken bygger på att 

utrymmet för forskarens egna tolkningar blir för stort. Trots att denna studie inkluderar fyra 

detaljhandelsföretag är författaren medveten om att studien inte är statistiskt generaliserbar, 

samt att författaren skapar egna tolkningar och uppfattningar i studien. Trots att studien inte 

uppnår en statistisk generaliserbarhet kan studien användas för att öka förståelsen inom 

ämnesområdet. Vidare kan studien anses vara ett alternativ eller ett tillvägagångssätt för andra 

forskare att studera hållbarhetsstrategier inom detaljhandeln för att öka kunskapen inom 

området ytterligare.  
 

3.9 Källkritik  
 

Källkritiken är enligt Alvesson och Sköldberg (2008) en teknik för att hantera problemen som 

uppstår vid tolkning av kvalitativ data samt för att undvika förvrängning av information. 

Eftersom en stor del av studiens datainsamling bygger på data från intervjuer och företagens 

offentliga dokument har författaren varit medveten om att delar av resultatet möjligen 

påverkats på olika sätt. Författaren har använt sig av källkritiken som teknik och bland annat 

varit medveten om de problem som enligt Alvesson och Sköldberg (2008) samt Thurén 

(2007) uppstår vid tolkning av kvalitativ data. Thurén (2007) argumenterar för att det är 

viktigt att skilja mellan beskrivningar av verkligheten och värdeomdömen. Vidare menar han 

att det är viktigt att värderingar inte påverkar resultatet. Författaren var medveten om att 

intervjupersonernas egna värderingar kan ha påverkat resultatet när de beskrivit sina 

verkligheter. Tillexempel kan en intervjuperson vid frågan ”hur viktigt hållbarhet är inom 

företaget” använt sina egna värderingar som svar, och därmed svarat på individnivå istället för 

på företagsnivå. Till skillnad från Thurén (2007) bryter Alvesson och Sköldberg (2008) ner 

källkritiken som teknik i fyra huvudsakliga delar; 

 

• Äkthetskritiken bygger på om observationen är äkta eller fiktiv. Frågan som bör 

ställas är därmed om informationen kan ha förfalskats. Är äktheten inte säker menar 

Alvesson och Sköldberg (2008) att källan inte är värd något.  

• Tendenskritiken bygger på forskarens eventuella bias samt på vilket sätt forskaren 

kan ha förvrängt tolkningarna.  

• Samtidighetskritiken bygger på hur länge efter iakttagelsen den antecknades 

skriftligt och i vilket sammanhang detta gjordes i. Likt Thurén (2003) menar Alvesson 

och Sköldberg (2008) att människor lätt glömmer och att desto närmre i tiden en 

händelse är, desto trovärdigare är den.  Utöver tidsaspekten menar de vidare att 

avståndet i rum även bör ifrågasättas, det vill säga hur långt ifrån informationskällan 

varit från den inträffade händelsen.  

• Beroendekritiken bygger på hur många led informationen gått igenom innan den nått 

den aktuella källan.  
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Författaren kontrollerade att intervjupersonernas svar låg i linje med respektive företags 

hållbarhetsrapport för att undvika information som inte var sann. Intervjupersonerna var 

dessutom personerna som företagen rekommenderade författaren att intervjua vilket förstärkte 

bilden av att intervjupersonernas identiteter var äkta och inte förfalskade. Gällande 

tendenskritiken finns det risk för att uppgiftslämnaren varit partisk samt att uppgiftslämnaren 

vinklat informationen och att detta i sin tur påverkat resultatet. Tillexempel kan 

uppgiftslämnaren försökt att vinkla informationen på ett sätt att bilden av företagets 

hållbarhetsarbete ansågs vara så felfri som möjligt. Eftersom endast en person per företag 

intervjuades kunde författaren endast kontrollera informationen från uppgiftslämnaren i 

företagens skriftliga rapporter.  

 

Samtidighetskritiken var författaren medveten om och försökte i stor utsträckning ta hänsyn 

till detta i studien. Författaren använde sig av de senast publicerade hållbarhetsrapporterna 

och kontrollerade att intervjupersonerna var väl insatta i företagens hållbarhetsarbete. Trots 

detta är författaren medveten om att intervjupersonerna på egen hand utför företagens 

hållbarhetsarbete. Intervjusvaren baseras även på information som intervjupersonerna fått från 

sina kollegor eller annat håll, vilket innebär att en del information från uppgiftslämnarna 

passerat flera led och att uppgiftslämnarna inte alltid varit fysiskt närvarande i alla delar av 

företagens hållbarhetsarbete. Eftersom intervjufrågorna dessutom baseras på vad företagen 

åstadkommit under det senaste året finns det även rum för att intervjupersonerna glömt 

mycket och att detta i sin tur påverkat resultatet.  

 

I enlighet med Saunders et al (2009) råd var författaren även kritisk till databasen som 

utgjorde urvalsramen. Författaren var kritisk och funderade över risken att informationen på 

AllaBolag (2017) var felaktig eller ofullständig. För att bemöta detta kontrollerade författaren 

att bokslutssiffrorna på AllaBolag (2017) stämde överens med företagens egna publicerade 

siffror. Författaren var medveten om att en felaktig urvalsram kunde resultera i en 

missvisande bild av det slutgiltiga urvalet.  
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4. Hållbarhetsstrategin inom detaljhandeln   

I detta avsnitt redovisas en presentation av intervjurespondenterna samt företetagen 

Apoteket, KappAhl, Hemtex och NilsonGroup. Vidare presenteras datainsamlingen 

av genomförda intervjuer, samt data inhämtad från företagens hemsidor och års- 

och hållbarhetsredovisningar. Insamlad data presenteras i en kategoriserad ordning 

som är i enlighet med studiens teoretiska ramverk.   

 

4.1 Presentation av företag och intervjurespondenter  
 

4.1.1 Apoteket AB 

Apoteket är ett svenskt och statligt ägt företag som grundades 1971 och har huvudkontor i 

Solna (Apoteket, 2015). Apoteket har 3300 medarbetare från 57 olika länder och som talar 55 

olika språk (Apoteket, 2015). Koncernen Apoteket bedriver detaljhandel med läkemedel och 

övriga apoteksprodukter som hygienartiklar på 900 orter i Sverige (Apoteket 2015). Under år 

2016 uppgick Apotekets nettoomsättning till 20325 miljoner kronor (Apoteket, 2016).  

 

Intervjun med Intervjuperson 1 (IP1), Apotekets kvalitetsansvarig som även är ansvarig för 

hållbarhetssamordningen, genomfördes 2017-03-20. IP1 berättar att hon arbetat på Apoteket i 

sju år och har under sin tid haft olika befattningar på företaget. IP1 har bland annat varit 

projektledare. Idag arbetar IP1 med hållbarhetsrapportering och hjälper företaget att styra mot 

sina uppsatta hållbarhetsmål.  
 

4.1.2 KappAhl 

KappAhl grundades 1953 i Göteborg och är idag en av Nordens 

ledande modekedjor med närmare 400 butiker i Sverige, Norge, 

Finland och Polen (KappAhl, 2016a) Koncernen har ungefär 4000 anställda i nio länder. 

KappAhl erbjuder mode i egen design till kvinnor, män och barn med särskild inriktning på 

medelålderskvinnor (KappAhl, 2016a) Mellan 1 september 2015 till sista augusti 2016 hade 

KappAhl en nettoomsättning på 4723,6 miljoner kronor (KappAhl, 2016b)  

 

Intervjun med Intervjuperson 2 (IP2) genomfördes 2017-03-21. IP2 berättar att hon arbetat på 

KappAhl i många år och med textil i hela hennes liv. IP2 har arbetat med hållbarhet på 

KappAhl i 8 år. Idag är IP2 hållbarhetsansvarig med fokus på produkt och produktion. Vidare 

arbetar IP2 mycket med att utbilda medarbetarna kring olika hållbarhetsaspekter.  

 

4.1.3 Hemtex  

Hemtex är Nordens ledande detaljhandelskedja för hemtextil (Hemtex, 2016). Företaget 

grundades 1973 och har sitt huvudkontor i Borås. Hemtex driver 163 butiker varav 138 är 

etablerade i Sverige, 20 i Finland och 5 i Estland. Under 2016 uppgick Hemtex omsättning till 

1074 miljoner kronor (Hemtex, 2016).  

 

Intervjun med Intervjuperson 3 (IP3), hållbarhetsansvarig på Hemtex genomfördes 2017-04-

05. IP3 har arbetat med hållbarhet i flera år och har arbetat som hållbarhetsansvarig på 

Hemtex i ett år. IP3 är ansvarig för hållbarhetsrapporteringen, verifiera hållbarhetscertifikat, 



32 
 

samt att arbeta med Hemtex uppförandekod mot sina leverantörer. IP3 för även dialoger med 

ledningsgruppen gällande hållbarhetsarbetet på företaget.  
 

4.1.4 Nilsson Group  

NilsonGroup etablerades 19553. Idag är NilsonGroup Skandinaviens ledande skokoncern. 

NilsonGroup har ungefär 330 butiker i Sverige, Norge och Finland. Vidare omsatte företaget 

3000 miljoner kronor under 2015.  
 

Intervjun med Intervjuperson 4 (IP4) genomfördes 2017-04-11. IP4 är CSR koordinator på 

NilsonGroup, men hon är också ansvarig för implementeringen av hållbarhetsarbetet inom 

koncernen. IP4 har arbetat på NilsonGroup sedan 2008 och har haft sin nuvarande tjänst sedan 

2014. IP4:s chef, hållbarhetschefen, har det huvudsakliga ansvaret för hållbarhetsarbetet och 

IP4 är ansvarig för implementeringen och koordineringen av hållbarhetsarbetet. IP4 sitter 

även som samordnare för hållbarhetsgruppen på företaget vilket innebär att hon tar fram 

strategin och har ansvar för att verkställa hållbarhetsstrategin.   

 

4.2 Strategiprocessen 
 

4.2.1 Väsentlighetsanalys   
 

Apoteket 

För att komma fram till en hållbarhetsstrategi genomför Apoteket årligen en strategianalys 

menar IP1. Väsentlighetsanalysen, som analysen kallas, ligger som grund för vad Apoteket 

sätter för mål och strategi. Enligt IP1 är väsentlighetsanalysen en djupgående analys där 

väsentliga hållbarhetsaspekter identifieras. Vidare förs djupa diskussioner med 

intressentgrupper: medarbetare, konsumenter, leverantörer, ägare, politiker, myndigheter och 

intresseorganisatiner i syfte att undersöka hur Apoteket påverkar miljön och bidrar till en 

hållbar utveckling. Exempel på viktiga frågor som identifieras av Apotekets 

väsentlighetsanalys för 2016 var Apotekets kvalitetskontroll och uppförandekod gentemot 

sina leverantörer, läkemedels miljöpåverkan och miljöanpassade transportlösningar 

(Apoteket, 2016).  

 

I väsentlighetsanalysen är IP1 bland annat inblandad. IP1 beskriver analysen som en inåtvänd 

spaning för hur det har gått under året: vad det sker för trender i världen och hur Apoteket ska 

arbeta framåt. I väsentlighetsanalysen tittar företaget på olika mätindikatorer för hållbarhet 

och analyserar resultatet.  

 

KappAhl 

KappAhl genomför årligen en hållbarhetsanalys menar IP2. Analysen ligger som grund till 

hållbarhetsstrategin där företaget tar reda på hur olika förbättringar inom olika områden kan 

genomföras. Tidigare var IP2 ansvarig för analysen, men numera har analysen fördelats ut i 

företaget där respektive avdelning ansvarar för sitt hållbarhetsarbete. I analysen ingår bland 

annat analys av samtal med leverantörer, transportörer och butiker menar IP2. I KappAhls 

hållbarhetsredovisning kallas analysen även för väsentlighetsanalys. Likt IP2s ord skrivs det i 

hållbarhetsredovisningen att väsentlighetsanalysen används för att ta reda på företagets 

viktigaste hållbarhetsfrågor och att den genomförs med bland annat intressentdialoger, 

undersökningar av medarbetare, kunder och marknader, samt djupintervjuer med 

intresseorganisationer och personer med expertis kring hållbarhetsfrågor och KappAhls 

                                                
3 NilsonGroup. u.å., Om NilsonGroup 
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bransch (KappAhl, 2016b). IP2 menar att det inte endast är analysen som ligger grund för 

hållbarhetsarbetet utan hävdar att ny omvärldsinformation kontinuerligt hämtas in. 

Tillexempel menar IP2 att nya sätt att minska vattenanvändningen utvecklas och att KappAhl 

under senare tid ökat intresse för organiskt bomull vilket inte prioriterades lika högt för fem år 

sedan.   

 

Hemtex 

Hemtex är ett annat företag som utgår från en väsentlighetsanalys vid skapandet av en 

hållbarhetsstrategi. IP3 menar att väsentlighetsanalysen genomförs årligen på koncernnivå av 

ICA-Gruppen. Analysen utgör grunden för hållbarhetsarbetet. Vidare menar IP3 att 

väsentlighetsanalysen skapar en bas för hållbarhetsstrategin och bygger på dialoger med olika 

intressenter, inte minst kunder, ägare, leverantörer, medarbetare och intresseorganisationer. 

Väsentlighetsanalysen skapar en bild av vilka fokusområden som bör prioriteras. Hextex får 

från sin egna väsentlighetsanalys även synpunkter från olika intressentgrupper. Analysen 

genomförs bland annat genom möten med butikerna, medarbetarundersökningar och 

kundundersökningar menar IP3.  

 

IP3 menar även att väsentlighetsanalysen egentligen inte är livsnödvändig att genomföra 

årligen. Hemtex egna väsentlighetsanalys genomförs inte årligen. Vidare ger analysen svar på 

frågor som företaget idag redan är medvetna om menar IP3. Vidare menar IP3 att Hemtex 

arbetar inom textilindustrin och är medvetna om att företaget förbrukar mycket vatten och 

energi och använder kemikalier som kan vara skadliga för miljön. Hemtex är även medvetna 

om att företaget behöver behandla ytterligare frågor som socialt ansvarstagande vid inköp, 

transportansvar och arbetsvillkor.  Väsentlighetsanalysen ökar medvetandet om liknande 

frågor som företaget behöver behandla, men frågan som kvar står är hur dessa frågor skall 

bemötas menar IP3.  

 

NilsonGroup 

Enligt IP4 för NilsonGroup dialoger med sina intressenter: bland annat kunder, leverantörer, 

medarbetare och ägare för öka förståelsen för vilka hållbarhetsaspekter företaget bör 

prioritera. Däremot menar IP4 att NilsonGroup inte genomför en vidare analys av materialet 

där företaget analyserar intressentdialogerna och tar hänsyn till trender i omvärlden. Vidare 

menar IP4 att NilsonGroup inte hunnit komma till den fasen av hållbarhetsarbetet än.   

 

4.2.2 Beslut om hållbarhetsstrategi och hållbarhetsmål  
 

Apoteket 

Hållbarhetschefen ansvarar inte själv för hållbarhetsarbetet utan det är företagsledningen som 

hållbarhetschefen är medlem i menar IP1. För att komma fram till en hållbarhetsstrategi och 

hållbarhetsmål menar IP1 att apotekets hållbarhetschef tillsammans med 

hållbarhetssamordnaren genomför en proposition för strategi och mål som skickas till 

företagsledningen. IP1 menar att propositionen bygger på den tidigare genomförda 

väsentlighetsanalysen, samt på andra behov och trender som uppkommer över tid. 

Företagsledningen justerar och godkänner därefter propositionen. Vidare menar IP1 att 

hållbarhetsstrategin bryts ner i olika målområden som presenteras i figur 4. Figuren visar 

bland annat att Apoteket arbetar ur dels ett ekonomiskt perspektiv, men även socialt och 

miljömässigt. Av de olika delmålen finns chefer som har ett övergripande ansvar för 

delmålen.  

 

 



34 
 

”Varje person i företagsledningen 

ansvarar för ett eller flera mål. De 

ansvarar för att det ska finnas 

handlingsplaner för att nå målen. Sedan 

har styrelsen ett ansvar och är 

intresserade över hur det går. Och dit 

rapporterar vi regelbundet.” –  IP1 

 

I ett exempel menar IP1 att logistikdirektören är 

ansvarig för transporterna och ansvarar endast för 

delmålen som går parallellt med logistikområdet. 

Vidare menar IP1 att logistikchefen ansvarar för 

att skapa en handlingsplan som överensstämmer 

med Apotekets huvudsakliga hållbarhetsstrategi.  

 

 

 

 

KappAhl 

Inköp och logistikdirektören som sitter med i styrelsen har det högsta ansvaret för 

hållbarhetsarbetet på KappAhl säger IP2. Däremot formas hållbarhetsstrategin nerifrån i 

organisationen menar IP2. Vidare hävdar IP2 att tillsammans med andra hållbarhetsansvariga 

skapas ett utkast av hållbarhetsstrategin och hållbarhetsmålen utifrån väsentlighetsanalysen 

som skickas till styrelsen. I sin tur modifierar styrelsen förslagen och godkänner 

hållbarhetsstrategin. Därefter kommunicerar hållbarhetsansvariga ut strategin i hela företaget 

hävdar IP2.  

 

Hemtex 

Hemtex ledningsgrupp har det övergripande ansvaret för hållbarhetsstrategin hävdar IP3. 

Ledningsgruppen utgår från väsentlighetsanalysen och diskuterar vilka hållbarhetsfrågor de 

vill bemöta under året. IP3 som är hållbarhetsansvarig tillhör inte ledningsgruppen, men får 

vid djupare dialoger sitta med i ledningsgruppen och diskutera olika hållbarhetsfrågor. Vidare 

får IP3 möjlighet att påverka och influera ledningsgruppens beslut gällande 

hållbarhetsstrategin. 

 

IP3 menar att Hemtex även utgår från företagets hållbarhetsvision vid skapandet av 

hållbarhetsstrategin:  

”Hemtex produkter ska tillverkas med hänsyn till miljö, hälsa, säkerhet och 

arbetsvillkor. Vårt hållbarhetsarbete syftar till att värna om alla de aktörer 

som vi samspelar med.” – IP3  

 

Hemtex hållbarhetsvision påvisar att företagets huvudsakliga strategi inkluderar ett 

hållbarhetstänk menar IP3.  
 

 

NilsonGroup 

Enligt IP4 har NilsonGroup praktiskt arbetat med hållbarhetsfrågor i många år, men företaget 

har inte arbetat lika mycket med den teoretiska delen av hållbarhetsarbetet. Vidare menar IP4 

Figur 4. Illustration av mål och strategi för 

Apoteket. 

Källa: Apoteket (2016) s. 21 
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att hållbarhetsstrategin är en kontinuerlig process och att strategin är i uppstartsfasen för 

företaget. Under det senaste året har företaget exempelvis delvis integrerat hållbarhet i 

företagets huvudsakliga strategi menar IP4.  

 

Företagets VD och Vice VD har det övergripande ansvaret för hållbarhetsarbetet på 

NilsonGroup menar IP4. Vice VD är huvudsakligen ansvarig för hållbarhetsstrategin på 

NilsonGroup. Vice VD har det övergripande ordet gällande beslutet av hållbarhetsstrategin, 

eftersom han sitter med i hållbarhetsgruppen menar IP4.  

 

IP4 är medlem i en mindre hållbarhetgrupp som arbetar med att skapa en hållbarhetsstrategi 

som de sedan presenterar för VD och Vice VD som i sin tur fattar ett beslut gällande 

företagets hållbarhetsstrategi. Hållbarhetsgruppen består av avdelningschefer, företagets Vice 

VD, hållbarhetschefen och IP4 som är ansvarig för implementeringen av hållbarhetsarbetet. I 

hållbarhetsgruppen diskuteras en övergripande hållbarhetsstrategi för hela företaget. Utifrån 

underlaget som diskuterats fram i hållbarhetsgruppen presenterar bland annat IP4 ett förslag 

på en hållbarhetsstrategi för VD och Vice VD som fattar ett beslut.   Företagets 

avdelningschefer bryter i sin tur ner hållbarhetsstrategin i olika mål för respektive avdelning. 

Målen och handlingsplanerna är i linje med det beslut som fattas av VD och Vice VD menar 

IP4.  

 
4.2.3 Styrning av leverantörer 

 

Apoteket 

På Apoteket skiljer sig handlingsplanerna för hållbarhetsstrategin. Det beror alldeles på vad 

det gäller för mål, säger IP1. Vidare menar IP1 att det finns specifika mål för 

apoteksbutikerna och att hållbarhetsstrategin översätts till en egen handlingsplan för det 

området. Det kan handla om att uppdatera rutiner eller att medarbetarna kan behöva genomgå 

en utbildning menar IP1. 

 

En större del av hållbarhetsarbetet på Apoteket handlar om att styra och influera 

leverantörerna menar IP1. Apoteket som statligt bolag regleras däremot av myndigheter som 

läkemedelsverket. Enligt IP1 bestämmer läkemedelsverket vilka läkemedel som ska existera 

på marknaden. På grund av bestämmelsen från läkemedelsverket kan inte Apoteket neka 

försäljningen av ett visst läkemedel. För att påverka dessa leverantörers hållbarhetsarbete 

försöker Apoteket istället samtala med leverantören och försöker influera leverantören att 

agera mer hållbart eller att sälja mer hållbara läkemedel. Utöver läkemedel säljer Apoteket 

även andra apoteksprodukter och hygienartiklar som tandkrämer, tandborstar och hudkrämer. 

Dessa produkter är inte reglerade av läkemedelsverket menar IP1. I samband med inköpet av 

dessa produkter inför Apoteket en noggrann kvalitetskontroll som ställer krav på leverantörer 

att modifiera sina produkter i enlighet med Apotekets önskemål. Kvalitetskraven som 

Apoteket ställer på sina leverantörer sammanställs i figur 5.  

 

Apoteket genomför enligt IP1 även utbildning i kvalitetskontrollen hos sina leverantörer i 

syfte att öka sortimentprocessen och minska kostnader. Apoteket satsar högt på 

produktkvalitet och har som mål att säkerställa kundnöjdheten. Vid missnöje får kunderna 

tillbaka sina pengar oavsett skäl (Apoteket, 2016). Enligt IP1 arbetar Apoteket inte endast i 

nuet utan blickar även framåt och vill således säkerställa framtida intäktskällor genom att 

skapa och bibehålla ett sortiment med rätt kvalitet. Vidare ur ett ekonomiskt perspektiv 

arbetar Apoteket mot att ständigt utöka sina leverantörsrelationer i syfte att minska sina 

inköpskostnader och öka företagets lönsamhet (Apoteket, 2016). Lönsamhet är ännu en aspekt 
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som prioriteras på Apoteket. Och de ekonomiska målen uppnås exempelvis med hjälp av 

investeringar i nya relationer med leverantörer av produkter, transport och IT. Enligt IP1 kan 

ett bredare urval av leverantörer förenkla prisförhandlingar och öka chansen till nedsättningar 

av inköpspriser. Med fler leverantörsrelationer breder företaget även ut sitt sortiment av 

apoteksprodukter vilket i sin tur kan leda till fler intäkter. I kombination med att ge korrekt 

rådgivning minskar Apoteket även eventuella vårdkostnader som följd vilket innebär att 

Apoteket även arbetar med ekonomisk hållbarhet på samhällelig nivå menar IP1.  

 

Enligt IP1 genomför Apoteket dessutom en riskanalys inom företagets verksamhetsområden. 

Analysen är både baserad på kort och lång sikt och behandlar ekonomiska såväl som 

miljömässiga och sociala riskaspekter. I analysen identifieras bland annat risker som 

förändringar i kundernas köpbeteende, priskonkurrens och bristningar i leverantörsrelationer 

(Apoteket, 2016). Enligt IP1 är riskanalysen ett sätt att identifiera olika hållbarhetsrisker och 

ta reda på hur företaget bör anpassa sig och bemöta riskerna. Riskerna följs upp under året 

vilket innebär att Apoteket anpassar sig för att undvika ekonomiska förluster, samt negativ 

social och miljömässig påverkan.  

 

I den tidigare nämnda kvalitetskontrollen genomför 

Apoteket primärt en behovskontroll för att säkerställa 

att den inköpta produkten behövs och skapar nytta för 

människor (Apoteket, 2016). Som följd genomför 

Apoteket en leverantörskontroll där företaget 

kontrollerar att leverantören följer Apotekets 

uppförandekod, samt att leverantören lever upp till 

Apotekets krav på kvalitet och etiskt ansvar. I 

leverantörskontrollen utvärderas tillverkare 

regelbundet på plats i deras fabriker. I 

funktionskontrollen kontrollerar Apoteket att 

produkten fungerar som den ska. I 

funktionskontrollen begär Apoteket ytterligare 

information från leverantören och tackar i alternativa 

fall nej till produkten. I skonsamhetskontrollen 

kontrollerar Apoteket alla ingredienser för att 

minimera risken för allergier och irritationer. 

Avslutningsvis genomför Apoteket en miljökontroll 

för att minska produktens belastning av miljön och 

ser till att produkten förpackas i en återvinningsbar 

förpackning.   

 

Utöver den ovannämnda kontrollen har Apoteket som 

krav att leverantörerna skriver under och följer 

Apotekets uppförandekod. Apoteket är certifierade enligt ISO 14001 och är dessutom 

ansluten till FN Global Compact. Uppförandekoden bygger således på sociala såväl som 

miljömässiga aspekter. Mer specifikt bygger uppförandekoden på mänskliga rättigheter: 

förbud mot barnarbete och tvångsarbete, arbetsvillkor och krav på minimilöner4. Vidare 

ställer uppförandekoden krav på att leverantörerna arbetar för att minska sin negativa 

miljöpåverkan genom att bland annat minska utsläppen av växthusgaser och att i större 

utsträckning vara energisnåla. I uppförandekoden förbehåller Apoteket sin rätt att när som 

                                                
4 Apoteket., 2015. Apotekets uppförandekod för ett hållbart företagande 

Behovskontroll

Leverantörskontroll

Funktionskontroll

Skonsamhetskontroll

Figur 5. Apotekets kvalitetskontroll. 

Källa: Apoteket (2016) s.28 
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helst genomföra inspektioner i syfte att säkerställa att leverantörerna följer Apotekets 

kravställande.   

 

Enligt IP1 äger Apoteket inga egna lastbilar utan upphandlar istället sina transporter. Av den 

anledningen menar IP1 att Apoteket tätt arbetar med sina transportleverantörer. Enligt IP1 är 

det nödvändigt för Apoteket att arbeta nära med sina transportörer på grund av Apotekets 

uppsatts miljömål. 

 

”Vårt mål är att ha fossilfria transporter till år 2030” – IP1 

 

För att uppnå målet har Apoteket regelbundna möten med transportörerna och skannar 

marknaden för att få in ny kunskap och bemöta problemet menar IP1. För att bemöta 

hållbarhetsutmaningarna Apotekets transporter medför arbetar Apoteket med att välja mer 

miljövänliga och effektiva transportlösningar menar IP1. Apotekets metod att uppnå målet 

bygger mer specifikt på att i större utsträckning använda sig av förnybara bränslen, minskning 

av tjänsteresor och effektivare tjänsteresor (Apoteket, 2016). Vidare är Apotekets mål att 

transporterna ska till år 2020 genomföras av lägst miljöklass och att transporterna ska vara 

helt fossilfria till år 2030. IP1 menar att Apotekets logistikdirektör har det övergripande 

ansvaret för transportmålen och handlingsplanerna för de specifika målen. Fortsättningsvis 

menar IP1 att logistikavdelningen för kontinuerliga dialoger med transportören och ställer 

krav i syfte att uppnå de uppsatta målen.   
 

KappAhl 

 

På KappAhl är handlingsplanerna för hållbarhetsstrategin specifikt kopplade till de uppsatta 

hållbarhetsmålen (IP2 de Boer). Målen grundas huvudsakligen inom tre områden: inköp, 

kollegor och miljön menar IP2. Vidare menar hon att en handlingsplan kan gälla att förbjuda 

en del kemikalier vilket resulterar i en regel som kommuniceras ut till KappAhls 

produktionsleverantörer. IP2 menar att andra handlingsplaner kan gälla företagets mål att 

använda mer hållbar bomull eller att minska användandet av vatten. Handlingsplanen för de 

målen kan exempelvis bygga på att forma nya samarbeten med företag menar IP2.  

 

KappAhl är hållbarhetscertifierade enligt Global Organic Textile Standards och stor del av 

hållbarhetsarbetet bygger på att styra leverantörerna menar IP2. Valet av leverantör bygger på 

pris, kvalitet och hållbarhetsaspekter (KappAhl, 2016a). KappAhl menar att deras 

hållbarhetsstrategi tillsammans med uppförandekoden styr leverantörssamarbetet och bidrar 

till en hållbar utveckling (KappAhl, 2016a). Uppförandekoden är baserad på FN Global 

Compact riktlinjer (KappAhl, 2016a). IP2 menar att uppförandekoden bygger på många 

sociala aspekter som att motverka barnarbete och tvångsarbete samt att ställa krav på löner 

och arbetsförhållanden. KappAhl hanterar i sin uppförandekod sociala aspekter, men även 

miljömässiga aspekter. I uppförandekoden ställer KappAhl krav på att leverantörerna följer 

nationella miljölagar och att leverantörerna skapar och bibehåller ett ansvarsfullt miljöarbete i 

sina fabriker5. Vidare vill KappAhl att leverantörerna minimerar miljömässiga risker och att 

de kontinuerligt förbättrar företagets miljömässiga arbete. KappAhl ställer även krav på att 

avfall av vatten och liknande hanteras och kontrolleras. Vidare menar IP2 att KappAhl har rätt 

att förbjuda olika typer av kemikalier som de anser ska försvinna ur produktionen.  

 

Utöver de sociala och miljömässiga kraven som KappAhl ställer på sina leverantörer bygger 

den ekonomiska dimensionen på att öka och bibehålla kvaliteten på KappAhls produkter. 

                                                
5 KappAhl., 2016. Code of Conduct for suppliers 
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Enligt IP2 behöver företaget ha hög kvalitet på sina produkter för att skapa nöjda kunder. För 

att säkerställa att leverantörerna når upp till KappAhls kvalitetskrav arbetar företagets 

kvalitetsingenjörer tätt med företagets produktionskontor (KappAhl, 2016a). IP2 menar att 

design och inköpsavdelningen arbetar tätt med varandra för att minska kostnader och 

säkerställa produktkvaliteten redan vid designfasen. Vidare menar IP2 dessutom att 

hållbarhetsinitiativen från design- och inköpsavdelningen även leder till effektivare 

produktion. KappAhl samlar strategiskt sin produktion hos sina största leverantörer för att 

köpa in för rimliga priser, ledtider och ökad kvalitet.  

 

Hemtex 

För att säkerställa att Hemtex produkter tillverkas under acceptabla förhållanden har Hemtex 

antagit en uppförandekod som alla leverantörer förbinder sig att följa, menar IP3. Innan ett 

samarbete med en leverantör blir accepterat av Hemtex genomgår leverantören en inspektion 

för att kontrollera hur väl leverantören uppfyller Hemtex uppförandekod. 

Hemtex sortiment är certifierat enligt Global Organic Textile Standard vilket är en standard 

för ekologiska fibrer och ansvarfull arbetsmiljö (Hemtex, 2016). Vidare arbetar Hemtex mot 

FN Global Compact tio grundprinciper om mänskliga rättigheter. Uppförandekod bygger 

således på sociala och miljömässiga aspekter och ställer bland annat följande krav6:  

• Att lagar och förordningar följs 

• Att anställda har rätt till facklig anslutning och kollektiv förhandling 

• Att förbud mot diskriminering säkerställs 

• Att lön och ersättningar utbetalas enligt uppsatta regler 

• Att övertid ej överskrider gällande regler och kompenseras därefter 

• Att hälsa och säkerhetsfrågor beaktas på arbetsplatsen 

• Att förbud mot barnarbete efterlevs 

• Att förbud mot tvångsarbete efterlevs 

• Att miljöarbete och korrekt avfallshantering tillhandahålls.  

 

Gällande miljöaspekten kräver Hemtex i sin uppförandekod bland annat att leverantörerna 

följer nationella lagar gällande föroreningar av vatten luft och mark. Vidare kräver Hemtex att 

leverantörerna skapar en lista på alla kemikalier som används vid produktionen, samt att 

leverantörerna säkerställer att kemikalier inte sprids till vatten och mark. Uppförandekoden är 

baserad på FN:s riktlinjer menar IP3. Leverantören får inte sälja produkter till Hemtex förrän 

leverantören skrivit på avtalet och att leverantören även kontrollerar sina underleverantörer 

(Hemtex, 2016) 

 

För att försäkra att leverantören följer uppförandekoden genomför Hemtex regelbundna 

inspektioner och uppföljningar (Hemtex, 2016). Exempelvis arbetar Hemtex med en 

tredjepartaktör som kontrollerar leverantörernas produktionskedja. Enligt IP3 har Hemtex 

egna inköpskontor i asiatiska länder där leverantörerna arbetar för att genomföra inspektioner 

på plats. Vidare menar IP3 att Hemtex graderar in sina leverantörer i olika risknivåer för att 

skapa en förståelse för vilka leverantörer Hemtex behöver arbeta mer med. Nivåerna är 

uppdelade i fyra nivåer: bra, acceptabelt, behov av förbättring och oacceptabelt. Hemtex 

genomför inspektionerna på fabriksnivå i samarbete med medarbetare från koncernen 

(Hemtex, 2016). Olika åtgärdsplaner genomförs beroende på hur leverantören graderas. Om 

en leverantör når den oacceptabla nivån innebär det att leverantören saknar kunskaper inom 

arbetsrätt, miljö och säkerhet. Bland de oacceptabla leverantörerna initierar Hemtex djupa 

dialoger med för att åstadkomma en åtgärdsplan och bidrar även med stöttning med 

                                                
6 Hemtex., u.å. Code of Conduct  
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förhoppning att leverantören rättar problemen. Om leverantörer inte är villiga att åtgärda 

identifierade problem, eller om allvarliga problem upprepas väljer Hemtex att avsluta sina 

samarbeten med leverantörerna (Hemtex, 2016).  

 

Hemtex köper tjänster för transport och distribution. Av den anledningen menar IP3 att 

Hemtex även ställer krav på sina transportörer och distributörer. Att frakta varor med båt 

orsakar mindre utsläpp än transporter via flyg och bil (Hemtex, 2016). Flygtransporter 

används därför endast vid undantag och utgör 0.5% av Hemtex importer medan båttransport 

utgör 96,4% (Hemtex, 2016). Vidare ställer Hemtex krav på att godsbehållarna ska ha en hög 

fyllnadsgrad inför transporter. I kombination med att minska sina tjänsteresor minskar 

företaget således sina transport och resekostnader (Hemtex, 2016). 

 

Hemtex lägger stor vikt på miljömässig och social hållbarhet. Ur det ekonomiska perspektivet 

av hållbarheten arbetar företaget för att minska sina inköpskostnader och erbjuda produkter av 

en hög produktkvalitet som överensstämmer med kundernas önskemål (Hemtex, 2016). IP3 

menar att Hemtex inköpsavdelning har står påverkan och köper in material av rätt kvalitet och 

hög livslängd, samt förhandlar ner inköpspriserna till rimliga nivåer. IP3 menar att 

inköpsavdelningen utmanar företagets designers redan under designfasen för att föreslå 

materialval av bättre pris och kvalitet. ICA-Gruppen som äger Hemtex och som Hemtex får 

stöd från har dessutom en inköpsverksamhet i både Sverige och i Asien som är certifierade 

enligt ISO 9001 (IP3).  

 
 
NilsonGroup 

NilsonGroup har en uppförandekod som företagets leverantörer måste följa menar IP4. 

Uppförandekoden, som är baserad på FN Global Compact grundprinciper om mänskliga 

rättigheter, har företaget haft sedan 2002 och den följs upp på plats hos leverantörerna både 

utav internrevisorer, men även av tredjepartsaktörer.  

NilsonGroup arbetar väldigt brett gällande uppförandekoden menar IP4. Uppförandekoden 

baseras på att leverantören ska följa lagar. Mer specifikt bygger uppförandekoden FN:s 

konventioner om mänskliga rättigheter och på sociala aspekter som: förbjudning av 

barnarbete och tvångsarbete, säkra och hygieniska arbetsförhållanden, regler kring 

diskriminering, arbetstider och minimilöner7. Likt IP4s mening inkluderar uppförandekoden 

inte miljömässiga krav. Däremot ställer företaget ändå miljömässiga krav på leverantörerna i 

form av kemikaliehantering menar IP4. Restriktionerna ställs och genomförs i form av 

dialoger och kravställande på leverantörerna menar IP4. NilsonGroup har en lista över 

acceptabla kemikalier som leverantörerna får använda vid produktionen och listan bygger på 

EU:s kemikalielagstiftning (NilsonGroup, 2015).  

 

Uppförandekoden skrivs under av leverantörerna och följs upp av NilsonGroup menar IP4. 

Vidare menar IP4 att NilsonGroup äger kontor som existerar i produktionsländerna. IP4 

menar att NilsonGroup arbetar mycket med utbildning och coachar leverantörerna att arbeta i 

enlighet med NilsonGroups önskemål och direktiv. Syftet med utbildningarna är att bibehålla 

produktkvalitén, rimliga ledtider och arbetsförhållanden (NilsonGroup, 2015). Resultatet av 

uppföljningen syns tydligt menar IP4 som i ett exempel nämner att nya leverantörer ligger på 

en mycket lägre nivå än existerande leverantörer. 

 

Gällande transporter är NilsonGroup medvetna om att transporterna påverkar miljön menar 

IP4. Av den anledningen arbetar NilsonGroup kontinuerligt med att minska koldioxidutslöpp 

                                                
7 NilsonGroup., u.å. Code of Conduct  
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genom valet av transportör och transportmetod (NilsonGroup, 2015). NilsonGroup försöker 

att att uppnå detta främst genom att importera via sjöfrakt och säkerställer att godsbehållarna 

menar IP4.  

 

NilsonGroup arbetar med miljö och kvalitet genom olika ISO-certifieringar (NilsonGroup, 

2016). Ekonomisk hållbarhet är enligt IP4 högt prioriterat i företaget vilket syns i företagets 

höga prioriteringar i material och produktkvalitet.  

 

Valet av material har enligt IP4 stor påverkan på inköpspriset, kvalitet och miljön. Spill och 

överflödigt material återanvänds i produktionen för att undvika onödiga inköpskostnader. 

Utöver inköpsrutinerna arbetar NilsonGroup mycket med att utöka sina 

leverantörsförhållanden och välja rätt leverantörer i syfte att få bättre pris och kvalitet på sina 

produkter (IP4). Vidare menar IP4 att NilsonGroup strävar efter långsiktiga relationer med 

sina leverantörer. Långsiktiga relationer leder till fler minskade inköpskostnader och 

säkerställer dessutom att NilsonGroup kontinuerligt får in material i enlighet med efterfrågat 

pris, ledtid och kvalitet. Inför varje säsong meddelar NilsonGroup sina leverantörer hur stor 

kapacitet de planerar att fylla hos leverantörerna och kontrollerar att leverantörerna klarar av 

den efterfrågade volymen (NilsonGroup, 2016).  

 

4.2.4 Belöningssystem  

 

Apoteket 

Enligt IP1 tilldelas inga formella belöningar för medarbetarna gällande hållbarhetsarbetet. 

Däremot belönas personal för sina märkvärdiga insatser via Apotekets intranät. IP1 hänvisar 

till ett exempel där apotekare blivit ”rockstjärnor” på intranätet för sina insatser. Däremot har 

Apoteket ett belöningssystem för sina kunder. Kundmedlemmar som lämnar in överblivna 

läkemedel får en miljöbonus menar IP1 och menar att bonusen kan motivera kunder att lämna 

in överblivna läkemedel.  

 

”Det långsiktiga målet är att det inte ska bli några överblivna läkemedel. 

Man ska bara hämta ut så mycket man behöver och man ska använda sin 

dos, och förhoppningsvis bli frisk. Målet är att det inte ska bli något över. 

Men framförallt ska inget spolas ner i toaletten.” - IP1 

 

Vidare förtydligar IP1 att det är lagkrav på kunders möjlighet att lämna tillbaka läkemedel. 

IP1 betonar dock att Apoteket frivilligt arbetar med kampanjer, samt att informera och 

uppmärksamma kunder kring överblivna läkemedel.  

 
 
KappAhl 

På KappAhl existerar inget formellt belöningssystem som är kopplat till hållbarhetsarbetet 

(IP2). Intresset för hållbarhetsarbetet är en del av rekryteringsprocessen menar IP2 som 

samtidigt hävdar att många på KappAhl redan är ivriga och motiverade till att arbeta med 

hållbarhetsfrågor. Trots att inget formellt belöningssystem existerar menar IP2 att 

medarbetarna försöker uppmuntra varandras insatser via ord så existerar inget ordentligt 

belöningssystem för hållbarhetsarbetet på KappAhl.  
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Hemtex 

IP3 menar att Hemtex i nuläget inte har ett formellt belöningssystem för företagets 

hållbarhetsarbete. IP3 säger i ett uttalande att Hemtex förstår relevansen av ett 

belöningssystem som är kopplat till hållbarhetsarbetet men menar samtidigt att det i praktiken 

är svårt att hitta ett lämpligt system som är kopplat till medarbetarna. Vidare menar IP3 att 

hon som hållbarhetsansvarig funderat och övervägt olika belöningssystem. IP3 menar att det 

är viktigt för Hemtex att anställda är motiverade och engagerade. Ett exempel är att belöna 

inköpare på Hemtex när de köper miljövänliga produkter.  

 

Inget formellt hållbarhetssystem som belönar medarbetarnas insats har införts, men däremot 

existerar ett belöningssystem i syfte att motivera Hemtex kunder samt att guida kunderna att 

göra mer hållbara val. IP3 menar att Hemtex samarbetar med I:CO (I Collect) som är ett 

globalt initiativ som bygger på att samla in och återvinna uttjänta textiler, kläder och skor. 

Inlämnade textiler skickas till I:CO som i sin tur säkerställer att textilerna återanvänds eller 

återvinns8. Som belöning får människor som lämnar in använda textiler rabatterade priser på 

Hemtex produkter menar IP3. Tillexempel ger en fylld påse av använda textiler en rabatt på 

50kr på köp över 300kr på Hemtex9 
 

NilsonGroup 

IP4 menar att NilsonGroup inte har något formellt belöningssystem för hållbarhetsarbetet men 

använder sig av andra metoder för att motivera hållbarhetsarbetet. Enligt IP4 har NilsonGroup 

interna tävlingar mot butiker och personal när det kommer till hållbarhetsmål i syfte at 

engagera medarbetare mer. Tävlingarna kan exempelvis gå ut på att medarbetarna ska bidra 

med förslag på hur företaget kan minska sin energiförbrukning. Vinnande butiker får pengar 

som de kan använda för sociala företagsaktiviteter menar IP4.  

 

4.2.5 Evaluering och återkoppling   

 

Apoteket 

Apoteket använder sig enligt IP1 av flera olika mätindikatorer för att mäta hållbarhetsarbetet. 

IP1 menar att mätningarna är ytterst relevanta för få underlag på hur hållbarhetsarbetet 

faktiskt går. Apoteket genomför exempelvis noggranna mätningar av företagets finansiella 

resultat och utveckling, samt företagets koldioxidutsläpp. Av företagets 

hållbarhetsredovisning framgår det hur mycket koldioxidutsläpp i ton som företaget släppt 

och jämfört resultatet med tidigare år (Apoteket, 2016). Vidare mäter Apoteket 

koldioxidutsläppet från olika källor: varutransporter, uppvärmning och el samt tjänsteresor. 

Andra miljöindikatorer som Apoteket använder sig av är farligt avfall och läkemedelsavfall i 

ton, samt inlämnade läkemedel och jämför resultatet med tidigare år.  

 

Apoteket driver olika formaliteter gällande uppföljning av uppsatta mål. Ett verktyg Apoteket 

använder årligen är egenkontrollprogrammet (IP1). Alla enheter som har, apotekstillstånd och 

blir inspekterade av läkemedelsverket genomför programmet. I programmet ingår en kravlista 

däribland hållbarhetsmålen är inkluderade. Därefter undersöks hur målarbetet fungerar på 

varje enskilt apotek, om medarbetarna känner till målen och om målen omsatts till en 

handlingsplan. Apoteket har även egna internrevisorer, menar IP1, som undersöker 

avvikelser. Som uppföljning skapar Apoteket en handlingsplan för att hantera avvikelserna. 

IP1 betonar även att återkopplingsmetoderna skiljer sig åt beroende på avdelning och mål. 

                                                
8 Hemtex., u.å. Om I:CO 
9 Hemtex., u.å. Så fungerar det 
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Återkopplingsprocessen för logistikavdelningen ser exempelvis annorlunda ut menar IP1. I 

övrigt hävdar IP1 att hållbarhetsmålen uppföljs kvartalsvis tillsammans med ledningsgruppen.  

 

Gällande övervakningssystemet av uppsatta mål kontrolleras detta genom skriftliga rapporter 

tillsammans med undersökningar av internrevisorer menar IP1. Vid avvikelser skapas 

handlingsplaner för att hantera avvikelserna. Tillexempel hänvisar IP1 till frisknärvaron. Når 

frisknärvaromätningen inte upp till målen undersöker företaget orsaken till problemet. Det 

kan exempelvis vara ett geografiskt problem där Apotek inom ett visst område i Sverige 

behöver mer stöttning menar IP1. Apoteket gör flera mätningar inom hållbarhet, bland annat 

frisknärvaro, fossilfria transporter och andel som lämnar in överblivna läkemedel menar IP1.  

 

 

KappAhl 

KappAhl använder sig av flera olika mätindikatorer för att mäta hållbarhetsarbetet menar IP2. 

Exempel på mätindikatorer är olika mått på företagets finansiella resultat och lönsamhet, 

vattenanvändningen, koldioxidutsläpp, energianvändning och sjukfrånvaro (IP2). KappAhls 

ekonomiavdelning har det övergripande ansvaret för de finansiella måtten. KappAhl mäter 

dessutom hur mycket koldioxidutsläpp i ton som utgörs av olika områden som produktion, 

design, logistik, försäljning och konsument (Kappahl, 2016b). Vidare mäter KappAhl även 

antalet diskriminerade anställda (KappAhl, 2016b), den totala vattenanvändningen i 

kubikmeter och jämför resultatet med tidigare år (KappAhl, 2016a).  
 

KappAhl låter inte hållbarhetsarbetet gå ett år utan att avrapportera mot målen, menar IP2. 

Bland kontinuerliga avrapporteringar kontrolleras det att personal arbetar tillräckligt i takt för 

att nå hållbarhetsmålet menar IP2. Återkopplingsprocessen är ett rapporteringssystem där 

anställda skriftligt fyller i hur handlingsplanerna har gått. Där kan anställda tillexempel fylla i 

hur hållbarhetsarbetet fungerat resursmässigt och vid behov be om stöd (IP2).   

 

KappAhl har även kontor i de asiatiska länder plaggen tillverkas och har under de senaste åren 

blivit mer bestämda om hur en fabrik ska se ut och arbeta (IP2). KappAhl genomför 

kontinuerligt inspektioner och graderar hur fabrikerna uppfyller KappAhls krav. Enligt IP2 

behåller KappAhl sin rätt att genomföra inspektionerna hos fabrikerna när de vill. Utifrån 

inspektionerna kan KappAhl förbjuda en viss typ av kemikalier, alternativt att KappAhl 

granskar arbetsförutsättningarna fabriksanställda har och för dialoger för att åtgärda 

problemen på plats (IP2).  

 

 

Hemtex 

Hemtex använder olika mätindikatorer för att evaluera hållbarhetsarbetet menar IP3 som även 

hävdar att hållbarhetsmätning är svårt och att det behövs mer kunskap inom området. I 

Hemtex hållbarhetsredovisning sammanställs hållbarhetsarbetet och rapporten indikerar hur 

väl företaget når upp till uppsatta hållbarhetsmål menar IP3. Hemtex mäter exempelvis sina 

finansiella resultat, utveckling och lönsamhet, andelen inköpt hållbar bomull och jämför 

resultatet grafiskt med tidigare år (Hemtex, 2016). Företaget gör även liknande jämförelser 

med andra mätningar som antalet kubikmeter vatten och antalet kilogram kemikalier som 

besparas per år. Företaget mäter även energianvändningen och redogör för hur mycket energi 

som företaget sparat jämfört med tidigare år (Hemtex, 2016). Gällande transportfrågor mäter 

Hemtex bland annat koldioxidutsläpp i gram, fyllnadsgraden av godsbehållarna, samt 

fördelningen av transportmetoderna: båt, bil och flyg (Hemtex, 2016). Gällande de sociala 
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aspekterna mäter Hemtex könsfördelningen mellan kvinnor och män, sjukfrånvaro, och 

arbetsplatsolyckor.  

 

För återkoppling på hållbarhetsarbetet har Hemtex större kvartalsmöten och diskuterar frågor 

mer djupgående menar IP3. Vidare menar IP3 att företaget även får återkoppling genom 

kontinuerliga medarbetarundersökningar.  

 

NilsonGroup 

NilsonGroups HR-avdelning mäter årligen sjukfrånvaron och personalomsättningen och 

jämför resultatet med tidigare års resultat. Däremot menar IP4 att NilsonGroups 

hållbarhetsmål, bortsett från sina finansiella mått, inte är mätbara, eller att målen inte mäts. 

IP4 menar att företaget kommer att behöva använda sig av olika mätindikatorer på grund av 

nya lagstiftningar och omvärldstrender. Samtidigt menar IP4 att NilsonGroup inte hunnit 

komma till det stadiet av hållbarhetsarbetet än. Företaget arbetar exempelvis med att minska 

energianvändningen och koldioxidutsläppen, men resultatet redovisas inte tydligt i företagets 

hållbarhetsredovisning. I hållbarhetsredovisningen nämns exempelvis att NilsonGroup arbetar 

med att minska koldioxidutsläppen, men redovisar inte hur mycket gram koldioxid företaget 

minskat (NilsonGroup, 2015). Energianvändningen redovisas i procent, men företaget 

redovisar inte hur mycket energi i kilogram som företaget lyckats spara (NilsonGroup, 2015).  

 

Företaget får enligt IP4 kontinuerlig återkoppling på hållbarhetsarbetet eftersom företagets 

medarbetare är på plats hos leverantörerna menar IP4. Genom dialoger och observationer får 

företaget en förståelse för vad som händer på plats i fabrikerna, samt vilka 

förbättringsåtgärder leverantörerna genomför menar IP4. Fortsättningsvis menar IP4 att det 

däremot inte skickas skriftliga återkopplingsrapporter, utan återkopplingen sker främst via 

observationer och dialoger med medarbetare och leverantörer.  

Företaget har även samarbeten med externa organisationer som Naturskyddsföreningen och 

för transparenta dialoger med dessa organisationer i syfte att få insikt om hur NilsonGroup 

kan förbättra sitt hållbarhetsarbete. NilsonGroup får återkoppling en till två gånger per år av 

dessa organisationer vilket är för lite menar IP4. För ytterligare återkoppling för NilsonGroup 

även dialoger med sina intressenter: bland annat ägare, medarbetare, leverantörer och kunder 

för att förstå vad de anser är viktigt gällande hållbarhetsarbetet.   

 
 

4.3 Kommunikation  
 

Apoteket 
 

Det blir en stor tyngd på kommunikation så att alla förstår vad de ska göra. 

–IP1   

 

Kommunikationen är väldigt viktigt anser IP1. På Apoteket sker kommunikationen genom 

företagets intranät. Ett formellt styrdokument läggs ut tillsammans med nyheter. 

Informationen existerar på intranätet som anställda därefter kan söka upp. Vidare menar IP1 

att Apotekets anställda genomgår utbildningar vartannat år där Apoteket presenterar för sina 

anställda hur företaget arbetar med hållbarhet, olika målområden, samt vad som förväntas av 

personalen.  
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Utan tydlig och kontinuerlig kommunikation menar IP1 att hållbarhetsstrategin och målen 

endast blir ett papper med fina ord som ledningen tycker är vackert. Utan tydlig 

kommunikation händer inge, säger IP1.  

 

Man ska inte luta sig bakåt efter att det kommunicerats ut en gång, utan det 

är tjat. Tjata flera gånger om året via flera kanaler för att se till att det 

händer något. – IP1  

 

Samtidigt menar IP1 att det är mycket information som sprids ut i företaget och till de olika 

apoteken. Det är en utmaning från huvudkontoret att kontrollera informationen och möjligtvis 

sprida informationen vid rätt tillfällen. När målen och strategin kommuniceras ut till apoteken 

behövs inte detaljerade instruktioner om allt menar IP1 i ett exempel. Apoteken behöver 

exempelvis endast känna till ett fåtal aktiviteter. IP1 säger att det gäller att kommunicera 

smart så att rätt information når fram till rätt målgrupp.  

 

Det främsta hindret för hållbarhetsstrategin som nämns av IP1 är kommunikation. På grund av 

att Apoteket arbetat med hållbarhetsfrågor under flera år ligger inte problematiken i att 

formulera eller att praktiskt arbeta med hållbarhetsfrågor, utan problematiken befinner sig i 

kommunikationen hävdar IP1.  

”Det är en utmaning att hålla ut rätt information till rätt målgrupp och se 

till att informationen inte drunknar i annan information. Så att få ut 

informationen är en stor utmaning.” – IP1  

 

KappAhl 

Utan tydlig kommunikation påverkas strategiprocessen negativt och KappAhl hade inte haft 

samma förutsättningar att nå upp till uppsatta hållbarhetsmål menar IP2. Kommunikationen 

av hållbarhetsstrategin sker dels på KappAhls hemsida för att främst visa transparens.  

 

IP2 menar att företaget även genomför mängder av hållbarhetsmöten för att säkerställa att 

medarbetarna tar till sig informationen. IP2 betonar relevansen av 

hållbarhetskommunikationen eftersom begreppet är nytt och att definitionen utvecklats över 

åren. Vidare menar hon att det är viktigt att medarbetarna känner sig delaktiga och förstår 

hållbarhetsmålen.  

 

KappAhl har dessutom gjort investeringar i en hållbarhetsutbildning för deras design- och 

inköpsavdelning, samt för medarbetare på produktionskontoren (Kappahl, 2016a). Ledningen 

på KappAhl anser att det är viktigt att redan i designfasen säkerställa att klädesplaggen når 

upp till deras krav, samt att de är långsiktigt hållbara menar IP2.  

Trots hållbarhetsutbildningarna som KappAhl satsat på menar IP2 att utbildningarna och 

kommunikationen är en utmaning för företaget. KappAhl. Företaget har flera tusen 

medarbetare i fyra olika länder menar IP2. Att styra utbildning och kommunikation av 

hållbarhetsarbetet från Sverige är en utmaning. I samband med att det sker ständiga 

förändringar inom hållbarhetsarbetet gör att kommunikationen blir en utmaning säger IP2. 

Vidare menar IP2 att det inte hjälper när produktionen befinner sig i andra kontinenter som 

tillexempel Asien, vilket försvårar kommunikationen.  
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Hemtex 

För att säkerställa att involverade parter förstår hållbarhetskraven Hemtex ställer menar IP3 

att Hemtex har kontinuerliga möten med produktchefer och leverantörer för att säkerställa att 

parterna verkligen förstår hållbarhetskraven Hemtex ställer. Vidare menar IP3 att Hemtex 

även lägger ner mycket tid och resurser på att introducera nyanställda. Hållbarhetsstrategin 

publiceras på företagets intranät. Nyanställda får dessutom se filmen ”Varans väg” som visar 

hur Hemtex produkter utvecklats från idé till produktutveckling och tillverkning, samt hur 

produkten sedan går till butik och kund. I introduktionsprogrammet får medarbetarna även 

kunskap genom en utbildning om olika typer av material som Hemtex använder i sin 

produktion   

 

NilsonGroup 

Gällande kommunikationen av företagets hållbarhetsarbete har de övergripande 

avdelningscheferna ansvaret för kommunikationen. En annan stor del av kommunikationen är 

hållbarhetsredovisningen som går ut internt och externt menar IP4.  

 

NilsonGroup har tidigare haft internutbildningar med butikschefer där det förs dialoger kring 

hållbarhetsaspekterna som företaget behandlar säger IP4. Planen är att företaget ska fortsätta 

utveckla nya internutbildningar med fokus på hållbarhet. Att kommunicera ut tydligt till 

butikspersonalen är viktigt, eftersom butikspersonalen arbetar nära konsumenterna menar IP4. 

NilsonGroups ambition är även att butikscheferna ska ta till sig informationen på 

hållbarhetsredovisningarna och diskutera det med resterande butikspersonal.  

 

”Kommunikationen är det absolut viktigaste. Om kommunikationen inte 

existerar och om det inte finns en kommunikation kring arbetet så händer 

inget.” – IP4 

 

Vidare menar IP4 att kommunikationen är den största utmaningen gällande hållbarhetsarbetet 

på NilsonGroup. Problematiken beror enligt IP4 på utmaningen att kommunicera ut till sina 

intressenter på ett sätt att de uppfattar NilsonGroups ambition och synpunkter gällande 

hållbarhetsarbetet på rätt sätt.  

 

”Vi har svårt att kommunicera ut hållbarhetsarbetet under ett enhetligt 

paraply, utan vi små-duttar lite här och var” – IP4 

 

IP4 menar att NilsonGroup från och med i år börjar satsa på kommunikationen gällande 

hållbarhetsarbetet. Den ineffektiva kommunikationen beror delvis på att företaget inte hunnit 

arbeta fram en formell hållbarhetsstrategi, utan har istället fokuserat på att praktiskt arbeta 

med hållbarhetsfrågor menar IP4.  
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4.4 Organisationsstruktur 
 

Apoteket 

 

Apoteket har en liten hållbarhetsavdelning, en specialiststab som de kallar för hållbarhet och 

juridik (IP1). Däremot är hållbarhetsarbetet spritt inom organisationen menar IP1 som nämner 

att de även arbetar med hållbarhet inom Human Resources och logistikavdelningen. Vidare 

menar IP1 att Apoteket medvetet skapat strukturen. Apoteket arbetar även med transporter, 

och då menar IP1 att det inte hade fungerat att hållbarhetsavdelningen styr hur 

logistikavdelningen bör arbeta hållbart menar IP1. Vidare i sitt exempel förklarar IP1 att det 

är bättre att logistikavdelningen själva ansvarar och bearbetar hållbarhetsutmaningar inom 

deras avdelning. Behöver Apotekets olika huvudavdelningar hjälp med hållbarhetsarbetet 

finns hållbarhetsavdelningen som stöd och stöttning menar IP1. På Apoteket sköter delas 

hållbarhetsstrategin således in i olika områden som avdelningscheferna (se appendix 2) har 

ansvar över.  
  

KappAhl 

KappAhl har en egen hållbarhetsorganisation som består av representanter från olika 

arbetsområden inom verksamheten, hållbarhetsansvariga och andra roller med 

hållbarhetsansvar (KappAhl, 2016b). Representanterna får stöd av hållbarhetschefen som i sin 

tur rapporterar till KappAhls inköp- och logistikdirektör. Gällande strategiska 

hållbarhetsfrågor får hållbarhetschefen stöd av ledningsgruppen. Ledningsgruppen består av 

avdelningscheferna som presenteras i KappAhls organisationsschema i appendix 2.  

 

Enligt IP2 är de olika avdelningarna på KappAhl självständiga och ansvarar på egen hand för 

sitt hållbarhetsarbete utifrån företagets huvudsakliga mål och visioner. IP2 betonar att alla 

chefer bör känna till KappAhls huvudsakliga mål och strategier, men att de olika 

avdelningarna endast behöver lära sig delar av hållbarhetsstrategin. I ett exempel menar hon 

att IT-ansvarig endast behöver lära sig den delen av hållbarhetsstrategin som berör hennes 

avdelning och att IT ansvarig i sin tur förväntas översätta strategin till en handlingsplan som 

stämmer överens med vad KappAhl vill uppnå i stort.  

 
 

Hemtex 

Hemtex är som tidigare nämnt ett företag som tillhör ICA-koncernen. Strategiska synpunkter 

och direktiv kan därför komma från ICA-Gruppen menar IP3. Vidare menar IP3 att ICA-

Gruppen som koncern inte förbjuder Hemtex att bemöta andra hållbarhetsfrågor som de 

identifierar i sin egna väsentlighetsanalys.  

 

”Hemtex har defintivt möjligheten att driva in egna initiativ, men anpassar 

sig även efter ägarnas önskemål” – IP3 

 

I appendix 2 redovisas Hemtex organisationsschema. Hemtex VD som har stört ansvar och 

under honom sitter avdelningschefer som även sitter i ledningsgruppen för Hemtex menar 

IP3. Inköpschefen är IP3s chef som IP3 dagligen rapporterar till. Vid djupare dialoger och 

frågor får IP3 sitta med i ledningsgruppen och diskutera frågan ytterligare menar IP3.  

 

Vidare menar IP3 att en hållbarhetsansvarig har möjlighet att effektivisera hållbarhetsarbetet i 

ett företag. Som hållbarhetsansvarig arbetar IP3 med hållbarhetsfrågor på heltid. IP3 menar att 
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andra anställda är fokuserade inom sitt egna specifika arbetsområde. Av den anledningen 

hjälper det att ha en person som är specialiserad inom hållbarhetsarbetet, bidrar på daglig 

basis och kan hjälpa att sprida kunskap och influera ledningen och hela företaget att arbeta 

med hållbarhetsfrågor.  

 

”Hållbarhetsarbetet drivs inte av sig själv” – IP3 

 

På de olika avdelningarna på Hemtex finns ingen som arbetar heltid med hållbarhetsfrågor, 

men hållbarhetsmålen är integrerade i avdelningarnas huvudsakliga sysselsättning. I ett 

exempel nämner IP3 att logistikavdelningen alltid har haft en ambition att minska 

miljöpåverkan från sina transporter. Logistikchefen hon för samtal med de övergripande 

cheferna och effektiviserar arbetet mot de uppsatta målen.  

 

NilsonGroup 

NilsonGroups ledningsgrupp som även presenteras i företagets organisationsschema (se 

appendix 2) består enligt IP4 av VD, Vice VD, affärsområdeschefer, samt chefer för ekonomi, 

juridik, försäljning, IT, logistik, marknad, etablering och HR. Avdelningscheferna som sitter i 

ledningsgruppen sitter även med i företagets hållbarhetsgrupp tillsammans med Vice VD, 

hållbarhetschefen och hållbarhetskoordinatorn IP4. Det är hållbarhetsgruppen som skapar en 

proposition gällande hållbarhetsarbetet. Medlemmarna i hållbarhetsgruppen för diskussioner 

med varandra och har möjlighet att influera propositionen av hållbarhetsstrategin. När ett 

beslut fattats gällande hållbarhetsstrategin får respektive avdelningschef ansvar för att skapa 

egna mål och handlingsplaner som är i enlighet med den övergripande strategin menar IP4.  

 

Trots att IP4 och hållbarhetschefen inte är med i ledningsgruppen får de vara delaktiga i 

diskussionen kring hållbarhetsarbetet och hållbarhetsstrategin. Därefter stöttar och 

effektiviserar IP4 och hållbarhetschefen hållbarhetsarbetet. IP4 är inriktad mot produktion och 

hållbarhetschefen är inriktad mot säkerhetsfrågor menar IP4 

 

4.5 Organisationskultur  
 

Apoteket 
 

Hållbart företagande är grunden för Apotekets verksamhet (Apoteket, 2016). Enligt IP1 sitter 

begreppet hållbarhet i ryggmärgen och bygger specifikt på konceptet Triple Bottom Line där 

företag arbetar ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Vidare menar IP1 att 

hållbarhet på Apoteket är av hög prioritet och något som de arbetat med i decennier. 
 

IP1 menar att hållbarhet är integrerat i Apotekets huvudsakliga vision och strategi. Apotekets 

vision är: 

”Ett liv i hälsa. Apoteket vill aktivt bidra till ett hållbart samhälle genom att 

skapa ett liv i hälsa för människa, samhälle och miljö.” (Apoteket, 2016 

s.19) 

.  

IP1 förklarar även att företagskulturen bygger på apotekarnas yrke. Apotekare har studerat i 

flera år och av en anledning, förmodligen för att hjälpa människor att må bättre menar IP1. 
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Vidare menar IP1 att apotekare är måna att följa lagar och regler. Följer apotekare inte 

reglerna ger fel dos kan det påverka människors hälsa negativt menar IP1.  

 

KappAhl 

Hållbarheten är viktig för KappAhl och det är många medarbetare som vill leva upp till det, 

säger IP2. Engagemanget för hållbarhet bland medarbetarna upplever IP2 är stort. 

Hållbarhetsrelevansen känns av menar IP2 som hänvisar till kollegor som är ivriga och hjälpa 

till, speciellt när de på senare tid fått mer kunskap om hållbarhet som ämne.  

”Jag tror att det är en av nyckelfaktorerna med hållbarhetsarbetet att 

rekrytera personer av intresse och engagemang som ”brinner för det här”. 

Vi har nyckelpersoner som är jätteintresserade av hållbarhet. Jag har 

kollegor som är engagerade och letar om hållbarhet på kvällen. Det är 

viktigt så att det inte bara är ett arbete utan engagemang. Antingen kan 

man göra det man bara måste göra, men för att vara framgångsrik måste 

man göra mer och att vilja göra goda gärningar.” - IP2  

 

IP2 hävdar även att företaget under senare år integrerat hållbarhet i företagets huvudsakliga 

vision och strategi. Tillexempel ska KappAhls produkter vara hållbart producerade och 

återvinningsbara (KappAhl, 2016a). 

 

Hemtex 

Hållbarhet är viktigt på Hemtex. Vill ta ansvar, har stor ambition, men är 

ett litet företag som har begränsade resurser. – IP3  

 

Hållbarheten är även ett område som integrerats i företagets vision menar IP3 som även säger 

att Hemtex i sin vision tar hänsyn till miljö, hälsa, säkerhet och arbetsvillkor. Vidare menar 

IP3 att hållbarhetsarbetet är en kontinuerlig process som aldrig tar en paus.  

Enligt IP3 är det inte enbart på ledningsnivå hållbarhet anses vara relevant utan även på 

medarbetarnivå. Många medarbetare har ett stort engagemang för hållbarhetsfrågor, men det 

finns definitivt potential att öka medvetandet ytterligare menar IP3. IP3 menar dessutom att 

medarbetarnas hållbarhetsengagemang är likt andra vanliga människors engagemang. 

Fortsättningsvis menar IP3 att människor i samhället i stort börjar bli uppmärksamma kring 

olika hållbarhetsfrågor och förstår relevansen av dem. Människor är medvetna om att företag 

och individer ständigt påverkar miljön och att det måste hanteras menar IP3.  

 

NilsonGroup 

Relevansen av hållbarhet på NilsonGroup upplever IP4 som medelmåttig. Det är varken ett 

högt eller lågt prioriterat område i dagsläget. Enligt IP4 arbetar NilsonGroup mycket med 

ekonomisk och social hållbarhet. NilsonGroup hanterar inte helt miljöperspektivet än menar 

IP4. Miljömässig hållbarhet är däremot ett område som NilsonGroup kommer att hantera 

framöver menar IP4 som vidare hänvisar till nya lagar och att företag i större utsträckning 

pressas till att hantera miljöfrågor.  

Hållbarhet har inte varit integrerat i NilsonGroups tidigare vision menar IP4. NilsonGroups 

tidigare vision var att bli nordens största och ledande skomodeföretag i butik och på nätet 

(NilsonGroup, 2015). I NilsonGroups nya strategi som inte publicerats än menar IP4 att 

hållbarhet delvis är integrerat i företagets huvudsakliga strategi och vision. Enligt IP4 skriver 

företaget i sin nya strategi ”vi har vårt ansvar för våra produkter”.   
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5. Analys  

I följande kapitel presenteras en analys av studiens empiriska kapitel. I kapitlet 

används den teoretiska referensramen som verktyg för att analysera insamlad data. 

Upplägget i kapitlet följer samma trend som den teoretiska referensramen.  

5.1 Övergripande processen för en hållbarhetsstrategi  
 

5.1.1 Väsentlighetsanalys  
Av de fyra studerade företagen genomför tre företag, Apoteket, KappAhl och Hemtex en 

väsentlighetsanalys. Det går att argumentera för att NilsonGroup inte i dagsläget ligger på 

samma nivå gällande hållbarhetsarbetet i relation till de tre andra studerade företagen, vilket i 

sin tur kan förklara varför NilsonGroup inte genomför en likartad analys. Det mönster som 

identifieras av empirin är att företag utgår från en analys i sitt hållbarhetsarbete, vilket 

stämmer överens med Epstein och Roy (2001) samt Fülöp och Hernádi (2014) teori.  

 

Det går även att identifiera mönster av syftet och genomförandet av väsentlighetsanalyserna 

som Apoteket, KappAhl och Hemtex genomför. De tre företagen genomför sina 

väsentlighetsanalyser genom djupa dialoger med olika berörda aktörer som medarbetare, 

leverantörer, kunder och intresseorganisationer. Apoteket för även djupa dialoger med 

politiker och myndigheter vilket kan förklaras av att företaget är statligt ägt. Epstein och Roy 

(2001) menar även att företag behöver identifiera sociala och miljömässiga frågor som är 

associerade med företagets bransch och geografiska läge. Detta kan förklara varför företag 

som Apoteket och KappAhl även försöker hitta nya trender och förändringar i världen i 

samband med sina intressentdialoger. Att företag även försöker hitta trender och ny 

information om vad som sker i företaget omvärld kan delvis förklara utifrån Fülöp och 

Hernádi (2014) teori där författarna menar att företag behöver prognostisera sin framtida 

situation med hänsyn till sociala och miljömässiga krav. 

 

Det övergripande genomförandet av väsentlighetsanalyserna stämmer överens med Epstein 

och Roys (2001) teori som förklarar att företag vid genomförandet av analysen bör identifiera 

nyckelpersoner och grupper som blir påverkade eller blir påverkade av företagets handlingar 

och mål. Epstein och Roys (2001) och Whiteheads (2017) teori kan användas för att förklara 

varför företagen valt ut olika grupper och individer i syfte att genomföra dialoger och förstå 

hur de påverkas av företagens handlingar i dagsläget och hur grupperna kan tänkas att 

påverkas i framtiden. Det mönster som identifieras av Apoteket, KappAhl och Hemtex syfte 

med sina väsentlighetsanalyser är att alla tre företagen använder analysen för att få en 

förståelse vilken påverkan företagen har både ur ett socialt och miljömässigt perspektiv, samt 

vilka ekonomiska, miljömässiga och sociala prioriteringar företagen bör göra framöver.  

 

Trots att Epstein och Roy (2001) samt Fülöp och Hernádi (2014) ser hållbarhetsstrategin som 

en kontinuerlig process framgår det inte av teorin hur ofta företag bör genomföra analysen. 

Av empirin framgår det exempelvis att väsentlighetsanalysen genomförs på årlig basis På 

Apoteket, KappAhl och på Hemtex koncernnivå. Hemtex egna väsentlighetsanalys genomförs 

inte årligen. Hemtex hållbarhetsansvarige menar att informationen kring vilken social och 

miljömässig påverkan företaget har inte förändrats drastiskt över åren. Att undvika den initiala 

analysen skiljer sig från Epstein och Roy (2001) och Fülöp och Hernádi (2014) teori som 

förknippar analysen med en kontinuerlig process. Förklaringen kan bero på att Epstein och 
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Roys (2001) teori endast är en konceptuell modell. Vidare hävdar författarna exempelvis att 

deras modell appliceras olika beroende på företag och bransch.  
 

5.1.2 Hållbarhetsstrategin    
De studerade företagen som genomför en väsentlighetsanalys använder analysen som grund 

för sin hållbarhetsstrategi. Användandet av en initial analys som underlag för beslutsfattandet 

kring en hållbarhetsstrategi stämmer överens med Epstein och Roy (2001) samt Fülöp och 

Hernádi (2014). Epstein och Roy (2001) förklarar företag först behöver få en förståelse över 

vilken social och miljömässig påverkan företaget har innan en hållbarhetsstrategi formas. 

Endast NilsonGroup medger att företaget arbetat med hållbarhet i många år men har ingen 

tydlig nedskriven hållbarhetsstrategi. NilsonGroups situation kan förklaras utifrån Merchant 

och Van der Stede (2007) som menar att en strategi både kan specificeras formellt eller förbli 

ospecificerad och icke nedskriven på papper.  

 

Trots att det inte framgår av Epstein och Roys (2001) modell exakt hur företag kommer fram 

till en hållbarhetsstrategi menar författarna likt Rondinelli och Vastag (1996) och Hrebiniak 

(2006) att det är en komplex process. Vidare menar Rondinelli och Vastag (1996) att företag 

har olika perspektiv att överväga för att undvika kostnadssamma efterföljder. Det mönster 

som identifieras av de fyra studerade företagens metoder att komma fram till en 

hållbarhetsstrategi är att strategin formas av bland annat medarbetare och hållbarhetsansvariga 

som nödvändigtvis inte sitter med i företagens styrelse. Hemtex hållbarhetsansvarige har 

möjlighet att delta i diskussioner gällande hållbarhetsstrategin för att påverka och influera 

ledningen. På Apoteket, KappAhl och NilsonGroup skapar hållbarhetsansvariga en 

proposition, ett förslag på en hållbarhetsstrategi som företagets ledning får fatta ett beslut om. 

Det framgår av empirin att företagsledningen i de fyra studerade företagen är den grupp som 

fattar ett beslut om en hållbarhetsstrategi.  

 

På Apoteket och NilsonGroup presenterar hållbarhetsansvariga sin strategiproposition för 

ledningen som i sin tur för diskussioner med varandra och fattar ett beslut som kan inkludera 

justeringar av strategiförslaget. På KappAhl har organisationen flera hållbarhetsansvariga 

inom olika områden som skapar ett förslag på en hållbarhetsstrategi som skickas till företagets 

ledning. På Hemtex diskuterar ledningsgruppen fram en hållbarhetsstrategi utifrån synpunkter 

från företagets hållbarhetsansvarig och väsentlighetsanalysen. Att företag använder sig av 

olika metoder och interaktioner för att skapa en hållbarhetsstrategi kan förklaras utifrån 

Merchant och Van der Stede (2007) som menar att en strategi skapas på flera olika sätt, 

exempelvis med hjälp av interaktioner mellan chefer, anställda och omgivningen.  

 

Att företagen använder sig av hållbarhetsansvariga och medarbetare som inte tillhör 

företagsledningen i syfte att skapa en proposition på hållbarhetsstrategin kan förklaras utifrån 

Mintzberg (1980) och Lindvall (2001) som menar att företag kan fördela makten inom 

organisationer. Inte minst på Apoteket, KappAhl och NilsonGroup formar inte 

ledningsgruppen hållbarhetsstrategin från början, utan ledningsgruppen utgår från ett förslag 

som kommer från hållbarhetsansvariga eller en hållbarhetsgrupp. Däremot är makten inte helt 

utfördelad i organisationerna, utan det är i alla fyra fallen ledningsgruppen som fattar ett 

beslut gällande företagets hållbarhetsarbete på strategisk nivå.  
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5.1.3 Styrning av leverantörer  
Likt Epstein och Roys (2001) resonemang använder sig företag av många olika aktiviteter och 

handlingsplaner för att integrera hållbarhetsstrategin i sin verksamhet och för att se till att 

uppsatta hållbarhetsmål uppfylls. Detta framgår av empirin, och mer specifikt av Apoteket 

och KappAhl där det framgår att företagsaktiviteterna och handlingsplanerna är olika 

beroende på hållbarhetsmålet. På Apoteket framgår det att handlingsplanerna kan handla om 

förändrade rutinbeskrivningar och utbildningar av medarbetare. Även på KappAhl framgår 

det att handlingsplanerna är specifikt kopplade till hållbarhetsmålen och kan handla om att 

förbjuda en viss typ av kemikalier, köpa in mer hållbar bomull, eller starta nya samarbeten 

med andra organisationer. Det är sättet organisationer hanterar sina resurser och skapar samt 

styr olika aktiviteter i syfte att uppnå uppsatta mål som definierar organisationers styrning 

(Merchant & Van der Stede, 2007). Merchant och Van der Stedes (2007) resonemang innebär 

i det här fallet sättet företagen hanterar sina resurser i samband med alla aktiviteter som 

företagen skapar och styr i syfte att uppnå sina uppsatta hållbarhetsmål är ett sätt att styra. 

Utifrån Merchant och Van der Stede (2007) resonemang är syftet med många av aktiviteterna 

företagen skapar i sitt hållbarhetsarbete att säkerställa att uppsatta hållbarhetsmål uppnås.  

 

 

Av empirin framgår det att de fyra företagen inom detaljhandeln inte på egen hand har 

kontroll över deras egna hållbarhetsarbete. Ett gemensamt mål bland de fyra företagen är 

exempelvis att de alla vill reducera koldioxidutsläppet genom att hantera sina transporter. 

Detta mål kan företagen inte hantera på egen hand utan att ställa krav på sina transportörer.  

För att bemöta problemen framgår det av empirin att en stor del av de studerade företagens 

hållbarhetsarbete byggs på att hantera sina leverantörer i syfte att nå upp till sina uppsatta 

hållbarhetsmål. Att medlemmar i en organisation styr medlemmar i en annan organisation ser 

Das och Teng (2001) som interorganisatorisk styrning. Vidare menar författarna att företag 

gör detta för att nå upp till sina strategiska mål. Ett ytterligare mönster som identifieras bland 

de fyra studerade företagen är att de skapat en uppförandekod som är ett kontrakt 

leverantörerna skriver på. I uppförandekoden ställer företagen olika krav på leverantörerna 

utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Upprättandet och uppföljningen av uppförandekoden 

stämmer överens med Aravind och Christmanns (2011) förklaring om hur företag agerar för 

att bli hållbarhetscertifierade. En uppförandekod är enligt Aravind och Christmann (2011) ett 

krav för att bli hållbarhetscertifierad enligt ISO 14001, och dessutom behövs en inspektion av 

en tredjepartsaktör vilket sker hos samtliga studerade företag i studien.  

 

De sociala aspekterna av företagens uppförandekod bygger antingen på FN Global Compact 

grundprinciper alternativt en certifierbar styrningsstandard som inkluderar socialt ansvar. 

Detta stämmer överens med Aravind och Christmann (2011) samt Abramuszkinová Pavlíková 

och Basovníková (2015) mening om att företag använder sig av certifierbara 

styrningsstandarder baserat på FN Global Compact och miljön för att minska sin negativa 

påverkan på samhället och miljön. Uppförandekoden handlar mer specifikt om att förbjuda 

barnarbete och tvångsarbete, krav på minimilöner och arbetsförhållanden. De miljömässiga 

kraven som Apoteket, KappAhl och Hemtex uppförandekod inkluderar skiljer sig beroende på 

bransch. Apoteket, som bedriver detaljhandel av läkemedel, ställer främst krav på att deras 

leverantörer minskar sina utsläpp av växthusgaser. KappAhl och Hemtex ställer specifika 

krav på att leverantörerna följer nationella miljölagar och ställer vidare krav på att avfall av 

vatten hanteras och kontrolleras. Både KappAhl och Hemtex förbjuder specifika kemikalier 

som anses vara skadliga för människor och miljön. NilsonGroup ställer utanför sin 

uppförandekod specifika krav på vilka kemikalier deras leverantörer får använda sig av vid 

produktionen. För att säkerställa att uppförandekoden följs behåller alla fyra företagen rätten 
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att när som helst genomföra inspektioner hos leverantörerna. KappAhl, Hemtex och 

NilsonGroup har sina produktionsfabriker i asiatiska länder och har egna kontor i närheten av 

produktionsfabrikerna med syfte att regelbundet genomföra kontroller och se till att 

uppförandekoden följs.  

 

Sättet de fyra studerade företagen använder sina resurser för att styra leverantörerna och se till 

att uppsatta hållbarhetsmål uppnås stämmer in på det Merchant och Van der Stede (2007) 

definierar som styrning. Vidare bygger det på Das och Tengs (2001) definition på 

interorganisatorisk styrning där företagen försöker styra medlemmar hos en annan 

organisation, det vill säga leverantörerna, i syfte att säkerställa att deras mål uppfylls. Vidare 

kan uppförandekoden förklaras som det Das och Teng (1998) ser som formell styrning, och 

mer specifikt beteendestyrning. Formell styrning handlar enligt Das och Teng (1998) om 

nedskrivna kontrakt och formaliteter för att säkerställa att målen uppfylls. Detta stämmer in 

på uppförandekoden som de fyra studerade företagen använder som verktyg för att styra 

medlemmar hos leverantörerna att arbeta mer hållbart. Mer exakt handlar beteendestyrning 

om nedskrivna regler och regelbundna kontroller för att säkerställa att kontraktsavvikelser inte 

uppstår menar Das och Teng (1998). Detta stämmer in på de uppsatta uppförandekoderna 

eftersom kraven existerar i nedskriven form och skrivs på av leverantörerna. Vidare genomför 

de studerade företagen inspektioner och kontroller vilket också är en del av 

beteendestyrningen.  

 

Av empirin framgår det även att företagen använder sig av olika styrmetoder för att minska 

utsläppen av växthusgaser. Dessa styrmetoder kan återigen förklaras utifrån det Aravind och 

Christmann (2011) kallar för certifierbara styrningsstandarder, tillexempel ISO 14001. 

Apoteket är certifierat enligt ISO 14001, medan de andra studerade företagen använder sig 

utav andra miljöcertifieringar som Global Organic Textile Standards. I steg två för att bli 

miljöcertifierad menar Aravind och Christmann (2011) att företag behöver implementera sin 

miljöpolicy. Inte minst identifieras detta då företagen försöker välja allt mer miljövänliga 

transportlösningar. Apoteket försöker dessutom använda sig av förnybara bränslen och 

transportmedel med lägst miljöklass. KappAhl, Hemtex och NilsonGroup försöker minska 

utsläppen av koldioxid genom att säkerställa att majoriteten av företagens importer sker via 

båt. Eftersom företagens hållbarhetsmål bland annat bygger på att minska utsläppen av 

växthuseffekter är detta ett ytterligare sätt där företagen använder sig av styrningsmetoder för 

att försöka se till att målen uppfylls. Av empirin framgår det att de studerade företagen 

använder sig av det Das och Teng (1998) kallar interorganisatorisk styrning i syfte att styra 

medarbetare hos sina leverantörer av produkter och transporter i syfte att nå upp till sina 

hållbarhetsmål vilka grundas på att minimera sin miljöpåverkan och att ta ett socialt ansvar.  

 

Utöver de nämnda certifierbara styrningstandarder för miljö och mänskliga rättigheter arbetar 

samtliga studerade företag även mot ekonomisk hållbarhet. Den ekonomiska hållbarheten 

handlar enligt Wilson (2015) dels om inköpsrutiner och finansiella resultat. Gemensamt för 

samtliga företag i studien är att de arbetar med ekonomisk hållbarhet genom att fokusera på 

kvalitet, leverantörsrelationer och inköp i syfte att minska inköpskostnader och sälja attraktiva 

produkter enligt kunders önskemål. Att styra efter kvalitet och inköpskostnader kan förklaras 

utifrån Abramuszkinová Pavlíková och Basovníková (2015) som menar att det finns 

certifieringar som behandlar alla tre utav hållbarhetens dimensioner, även det ekonomiska 

perspektivet. Hemtex tillhör en inköpsverksamhet som är certifierat enligt ISO 9001, vilket är 

ett exempel på en certifiering och har som syfte att öka produktkvaliteten, minska kostnader, 

effektivisera produktion som i sin tur kan leda till ökade intäkter. Av empirin framgår det 

bland annat att företagen använder sin inköpsavdelning för att få rimliga priser och ledtider på 
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sina inköp, samt att samtliga företag arbetar tätt med sina leverantörer av produkter för att 

säkerställa önskad produktkvalitet, något som företagens kunder i sin tur efterfrågar.  

 

Vidare kan de studerade företagens styrning förklaras utifrån det Lindvall (2001) definierar 

som styrfilosofi, det vill säga idédimensionen av företagens styrning. Det framgår exempelvis 

av empirin att företagens organisationskultur, organisationsstruktur och kommunikation alla 

är faktorer som påverkar företagens hållbarhetsarbete. Dessa tre faktorer tillhör enligt 

Lindvall (2001) ett företags styrfilosofi och är vital för att driva igenom företagsledningens 

uppsatta mål.  

 

5.1.4 Incitament  
Likt Crutzen et al. (2017) framgår det av empirin i denna studie att majoriteten av företagen 

inte använder sig av ett formellt belöningssystem som är kopplat till hållbarhetsmålen med ett 

syfte att motivera företagets anställda. Endast NilsonGroup använder sig av ett 

belöningssystem som delvis överensstämmer med det Merchant och Van der Stede (2007) 

definierar som incitamentsystem. NilsonGroup använder sig av medarbetartävlingar i syfte att 

komma fram till nya tillvägagångssätt att bemöta olika hållbarhetsfrågor. Medarbetarna 

belönas i form av pengar som kan användas till sociala företagsaktiviteter. Trots teorier som 

Hrebiniak (2006) samt Bonn och Fisher (2011) som lyfter relevansen av att inkludera ett 

belöningssystem för att motivera anställda och nå upp till strategiska mål framgår det av 

empirin att belöningssystemen av den arten inte existerar. Av KappAhl och Hemtex framgår 

det att detta beror på att hållbarhet är resurskrävande och att ett belöningssystem medför mer 

kostnader. Av empirin från Apoteket och KappAhl framgår det även att medarbetarnas 

motivation för hållbarhetsarbetet kommer inifrån.  

 

Ett intressant empiriskt fynd är att Apoteket och Hemtex använder sig av ett belöningssystem 

för sina kunder i syfte att utöka företagets hållbarhetsarbete. Apotekets belöningssystem 

bygger på att kunder belönas i form av en miljöbonus om de lämnar tillbaka överblivna 

läkemedel. Ett likartat system använder sig Hemtex av som belönar människor i form av 

rabatterade priser om de lämnar in använda textiler. Belöningarna stämmer delvis in på det 

Merchant och Van der Stede (2007) kallar belöningssystem. Författarna ser däremot 

belöningssystemet som en metod för att motivera medarbetare att arbeta mot företagets 

uppsatta mål. Skillnaden i det här fallet är att Apoteket och Hemtex belönar kunder att arbeta 

mot företagens uppsatta hållbarhetsmål.  

 

5.1.5 Evaluering och återkoppling 
Enligt Epstein och Roy (2001) skapar företag mätindikatorer för att övervaka och evaluera 

resultatet av en hållbarhetsstrategi. Detta stämmer överens med det empiriska materialet 

eftersom samtliga företag genomför olika typer av mätningar av sina hållbarhetsmål. Att mäta 

hållbarhetsmålen är dessutom ett krav enligt Aravind och Christmann (2011) för att bli 

miljöcertifierad. Endast NilsonGroup, som inte är i samma stadie som dem andra studerade 

företagen, använder inte tydliga mätindikatorer för att mäta hela sitt hållbarhetsarbete. Epstein 

och Roy (2001) menar att företag bör mäta både sociala och miljömässiga mål, utöver sina 

ekonomiska mål. Apoteket, KappAhl och Hemtex redovisar sina finansiella mått och 

genomför exempelvis transparanta mätningar av företagens koldioxidutsläpp. Utöver att 

företagen mäter vikten av koldioxidutsläppet så kopplar Apoteket och KappAhl 

koldioxidutsläppet till specifika källor som varutransporter, tjänsteresor, produktion och 

design. Hemtex redovisar endast det totala koldioxidutsläppet och NilsonGroup mäter inte 

koldioxidutsläppet alls. Mätindikatorerna anses av majoriteten vara relevanta. Exempelvis 

framgår det av Hemtex att mätindikatorerna skapar en förståelse för hur väl hållbarhetsarbetet 
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går. Av empirin framgår det även att företagen använder sig av mätindikatorer som är 

specifikt anpassade till företagets bransch, vilket delvis överensstämmer med Epstein och 

Roys (2001) teori om vilka mätindikatorer företag använder för sitt hållbarhetsarbete.  
 

Utöver mätindikatorer framgår det av empirin att företagen använder sig av olika metoder för 

att kontrollera att hållbarhetsstrategin fungerar. Företagen får således återkoppling på olika 

sätt. Apoteket har exempelvis ett egenkontrollprogram för att undersöka om medarbetarna 

förstår hållbarhetsmålen. Även KappAhl avrapporterar kontinuerligt mot hur väl 

handlingsplanerna fungerar. KappAhl, Hemtex och NilsonGroup får vidare kontinuerlig 

återkoppling genom att befinna sig på plats hos produktionsleverantörerna där de får 

möjlighet att observera och diskutera direkt med produktionsansvariga.  

 

Att företagen säkerställer att de får återkoppling på sitt hållbarhetsarbete kan utifrån 

Hrebiniak (2006) resonemang vara viktigt för att få en förståelse för huruvida 

hållbarhetsstrategin fungerar och vilka justeringar som behöver genomföras. Epstein och Roy 

(2001) menar att kontrollen och återkopplingen kan inkludera det sociala och miljömässiga 

perspektivet, vilket stämmer överens med det empiriska underlaget.  
 

5.2 Påverkansfaktorer  
 

5.2.1 Kommunikation 

Apoteket, KappAhl och NilsonGroup ser kommunikationen som en utmaning i företagens 

hållbarhetsarbete. Det framgår exempelvis från Apoteket att mycket information sprids ut i 

företaget och att utmaningen är att kontrollera informationen. Vidare framgår det av Apoteket 

och NilsonGroup att hållbarhetsarbetet stannar upp utan en tydlig kommunikation. Mer 

specifikt framgår det av Apoteket att hållbarhetsstrategin kvarstår som ett nedskrivet 

dokument utan tydlig kommunikation. Att kommunikationen anses vara utmanande stämmer 

överens med Hrebiniak (2006) och överensstämmer delvis med Heide och Grønhaug (2002). 

Av empirin från KappAhl och Apoteket framgår det exempelvis att kommunikationen är 

väldigt viktig och på NilsonGroup anses kommunikationen vara den viktigaste faktorn för att 

integrera hållbarhetsaspekter i verksamheten.  

 

Dobni (2003) anser även att företag bör hantera sin kommunikation effektivt. Det mönster 

som framgår av empirin är att företagen försöker kommunicera effektivt genom att 

kommunicera ut rätt information till rätt personer och vid rätt tidpunkt. Tillexempel framgår 

det av Apoteket att företaget försöker kommunicera ut rätt information och koppla 

informationen till en specifik målgrupp. Detta kan förklaras utifrån det Lindvall (2001) kallar 

för efterfrågestyrd informationsgivning. På Apoteket och KappAhl framgår det även att 

hållbarhetsarbetet uppdelas mellan avdelningarna. Exempelvis framgår det av empirin att 

företagens logistikchefer endast tar till sig den information av hållbarhetsstrategin som tillhör 

logistikavdelningen.  

 

De studerade företagnes kommunikation kan identifieras inom flera områden: 

återkopplingsdialoger med leverantörer, kunder och ägare, kommunikation genom möten 

mellan chefer och utbildning av personal och leverantörer. Vidare sitter företagens 

avdelningschefer (se appendix 2) i en ledningsgrupp och diskuterar hållbarhetsarbetet på 

strategisk nivå. Därefter framgår det av empirin att samtliga studerade företag tar ansvar för 

hållbarhetsstrategin på avdelningsnivå. De övergripande avdelningscheferna har ansvar att 

kommunicera ut sin del av hållbarhetsstrategin till resterade avdelningsmedlemmar. Detta 

överensstämmer med Noble (1999) eftersom den strategiska delen av hållbarhetsarbetet 
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formas och genomförs med hjälp av kontinuerlig kommunikation mellan chefer på olika 

nivåer i företaget.  
 

5.2.2 Organisationsstruktur 
Det mönster som identifieras bland de fyra studerade företagen är att företagen använder sig 

av en likartad balans av centralisering och decentralisering för att komma fram till en 

hållbarhetsstrategi och integrera den i olika områden inom sina verksamheter. Av empirin 

framgår det att i alla fyra fallen att det att ledningsgruppen som består av företagets VD och 

avdelningschefer fattar ett beslut kring företagets hållbarhetsstrategi. Däremot skapas 

hållbarhetsstrategin på Apoteket, KappAhl och NilsonGroup av hållbarhetsansvariga eller en 

hållbarhetsgrupp. Vidare justerar ledningsgruppen förslaget på en hållbarhetsstrategi och 

fattar ett beslut. På Hemtex har företagets hållbarhetsansvarig möjlighet att delta i möten med 

ledningsgruppen för att influera och påverka hållbarhetsstrategin.  

 

När hållbarhetsstrategin är skapad framgår det av empirin att avdelningscheferna (se appendix 

2) får uppgift att översätta hållbarhetsstrategin till sin avdelning och att avdelningscheferna 

har ett ansvar för att skapa en handlingsplan. På KappAhl anses exempelvis avdelningarna 

vara självständiga och vidare ansvarar avdelningarna på egen hand för att deras 

hållbarhetsarbete överensstämmer med företagets huvudsakliga strategi och vision. 

Organisationsstrukturen är en del utav ett företags styrfilosofi, och maktfördelningen kan 

utifrån Lindvall (2001) förklaras som decentralisering eller ”empowerment”. Företagens sätt 

att fördela ansvaret av hållbarhetsarbetet överensstämmer dessutom med Hrebiniak (2006) 

teori om att företag anpassar sin nivå av centralisering och decentralisering för att få en 

strategi att fungera. Vidare kan decentraliseringsnivån förklaras utifrån Demski och Kreps 

(1982) resonemang vilket bygger på att avdelningscheferna besitter kunskap som andra chefer 

inte har. Att logistikchefen exempelvis får det övergripande ansvaret för mål som att minska 

utsläppen av växthusgaser vid transporter kan utifrån Demski och Kreps (1982) teori bero på 

att logistikchefen tillsammans med sin avdelning har expertis inom det området.  

 

Likt Bonn och Fishers (2011) teori om att företag har en central punkt för sitt 

hållbarhetsarbete genom en eller flera hållbarhetsansvariga framgår det av empirin att 

samtliga företag har en eller fler hållbarhetsansvariga i sin verksamhet. I enlighet med Bonn 

och Fishers (2011) teori framgår det av empirin att hållbarhetsansvariga används som en 

central punkt för hållbarhetsarbetet, och de hållbarhetsansvariga stöttar och koordinerar 

företagets hållbarhetsarbete. Det som skiljer sig från Bonn och Fishers (2011) teori som 

framgår av ett mönster i empirin är att hållbarhetsansvariga även används för att bidra med 

kunskap och skapa ett förslag på en hållbarhetsstrategi. På Apoteket, KappAhl och 

NilsonGroup skapar de hållbarhetsansvariga ett förslag på en hållbarhetsstrategi, och på 

Hemtex deltar den hållbarhetsansvarige i strategiska möten gällande hållbarhetsarbetet i syfte 

att bidra med kunskap och influera ledningsgruppen. Till skillnad från Bonn och Fishers 

(2011) teori framgår det heller inte hur nära ledningen den hållbarhetsansvarige sitter. Av 

empirin framgår det att hållbarhetschefen antingen sitter med i styrelsen som på Apoteket, 

eller att hållbarhetsansvariga sitter med i möten och för dialoger med medlemmar i 

ledningsgruppen vilket är fallet för KappAhl, Hemtex och NilsonGroup.  
 

5.2.3 Organisationskultur  
Utifrån Savaneviciene och Stankeviciute (2011) definition av organisationskultur används 

definitionen i denna studie för att försöka få en förståelse av hur viktigt det är med hållbarhet i 

de studerade företagen, hur företagen prioriterar hållbarhet samt hur detta påverkar 

hållbarhetsstrategin. Utifrån det empiriska materialet framgår det att Apoteket, KappAhl och 
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Hemtex högt prioriterar hållbarhet. Det kan med hjälp av Lindvall (2001) förklaras som att 

hållbarhetens tre dimensioner inkluderas i företagens styrfilosofi eftersom hållbarhetens alla 

tre dimensioner prioriteras på ledningsnivå, finns nedskriven och drivs igenom. 

Ledningsgruppen för de tre företagen skapar en bild för medarbetarna om relevansen av att 

arbeta ekonomiskt såväl som miljömässigt och socialt vilket enligt Lindvall (2001) bör efter 

en viss tid leda till att bli en norm i hela företaget.  

 

Vidare framgår det av Apotekets huvudsakliga vision att företaget inkluderar den sociala och 

miljömässiga aspekten av hållbarhet i sin vision. Mer specifikt använder Apoteket hållbart 

samhälle, människa och miljö i sin vision. Apotekets huvudsakliga strategiska områden 

inkluderar dessutom områdena miljö, hälsa och lönsamhet. Därmed är det tydligt att Apoteket 

prioriterar de tre aspekterna som Elkington (1998) inkluderar i sin definition av hållbarhet. 

KappAhls hållbarhetsvision inkluderar ord som att företagets produkter ska vara hållbart 

producerade och återvinningsbara. KappAhls hållbarhetsvision inkluderar främst den 

miljömässiga aspekten. Hemtex hållbarhetsvision liknar Apoteket och bygger på att ta hänsyn 

till miljö, hälsa och arbetsvillkor i sin produktion, samt att värna om aktörerna som företaget 

samspelar med. NilsonGroups nya vision för i år bygger på att ta ansvar för företaget 

produkter.  

 

Det framgår inte av NilsonGroups vision vilka hållbarhetsaspekter som företaget eftersträvar. 

Utifrån Bonn och Fishers (2011) teori kan det tolkas som att de studerade företagens kulturer 

adopterat hållbarhetstänket på olika nivåer. Bonn och Fisher (2011) menar att en 

hållbarhetscentrerad kultur bygger på värderingar och handlingar som överensstämmer med 

vad hållbarhet står för. NilsonGroup kan ses som ett exempel på ett företag som delvis är 

hållbarhetscentrerad och främst bemöter sociala hållbarhetsfrågor. Till skillnad från Apoteket, 

KappAhl och Hemtex ställer NilsonGroup exempelvis inga miljömässiga krav i sin 

uppförandekod mot leverantörerna. Detta indikerar för att NilsonGroups organisationskultur 

inte är lika hållbarhetscentrerad som de tre andra företagen. 
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6. Diskussion och slutsats 

 I det avslutande kapitlet förs en diskussion kring hur företag kommer fram till en 

hållbarhetsstrategi och integrerar hållbarhetsaspekter i sin verksamhet. 

Fortsättningsvis förs en diskussion om hur kommunikationen, 

organisationsstrukturen och organisationskulturen påverkar hållbarhetsstrategin. 

Vidare förs en diskussion kring studiens begränsningar. Författaren ger även förslag 

på fortsatt forskning inom det studerade ämnesområdet. Kapitlet avslutas med 

studiens slutsats där författaren besvarar studiens syfte och frågeställningar.  

Studiens resultat visar att en hållbarhetsstrategi är en kontinuerlig process som involverar 

många medarbetare på olika nivåer i ett företag. För att integrera hållbarhetsaspekter i ett 

företag inleder företagen med en del huvudsakliga metoder för att komma fram till en 

hållbarhetsstrategi. Av empirin framgår det att hållbarhetsstrategin inledningsvis bygger på en 

väsentlighetsanalys. Genom djupa dialoger med företagens kunder, medarbetare, leverantörer 

och intresseorganisationer och en analys av trender och förändringar i omvärlden skapar 

företagen en förståelse för vilken social och miljömässig påverkan de har som företag. 

Väsentlighetsanalysen skapar ett underlag för hur företag påverkar sin omgivning och berättar 

samtidigt vilka hållbarhetsfrågor som ett företag bör prioritera och hantera framöver.  

 

Av empirin framgår det att en hållbarhetsstrategi skapas och fastställs på ledningsnivå. 

Företagets ledningsgrupp fattar således ett beslut gällande företagets hållbarhetsstrategi. 

Beslutet bygger på dialoger mellan medlemmarna i ledningsgruppen och företagets 

hållbarhetsansvariga. Hållbarhet är ett brett begrepp med tre huvudsakliga dimensioner: 

ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Vidare kan de tre dimensionerna brytas ner i 

underkategorier som miljömässigt ansvar vid produktionen samt miljömässiga transporter.  

 

I denna studie framgår det att företag inom detaljhandeln främst integrerar hållbarhet i sin 

verksamhet med hjälp av olika certifierbara styrningsstandarder som är baserade på ekonomi, 

miljö och det sociala perspektivet, samt en hållbarhetscentrerad styrfilosofi.  

Det identifieras exempelvis av empirin hur brett hållbarhetsarbetet är fördelat i företagen och 

att företagen använder sig av en decentraliserad styrfilosofi. Till exempel har logistikchefen 

tillsammans med sin logistikavdelning på egen hand det övergripande ansvaret för att minska 

företagets miljöpåverkan av transporter. Logistikchefen ansvarar för att skapa en 

handlingsplan och mål som överensstämmer med företagets huvudsakliga strategi och mål. 

Eftersom hållbarhetsarbetet kräver mycket kunskap inom flera olika områden menar 

författaren att organisationsstrukturen är viktig och påverkar ett företags hållbarhetsstrategi 

genom att tillåta experter inom de olika områdena att på egen hand arbeta mot uppsatta mål.  

 

Författaren har av denna studie även ökat förståelsen för relevansen av att ha en eller flera 

hållbarhetsansvariga i en organisation. Medarbetare kan vända sig till en hållbarhetsansvarig 

för kunskap, stöd och hjälp kring hållbarhetsarbetet. Vidare hjälper en hållbarhetsansvarig att 

koordinera hållbarhetsarbetet i ett företag. Likt resultatet som framgår av empirin anser 

författaren även att det är viktigt att en hållbarhetsansvarig inkluderas i möten och 

interaktioner mellan ledningsgruppen. En hållbarhetsansvarig är specialiserad inom området 

och kan influera ledningsgruppen och även hjälpa ledningsgruppen att skapa en 

hållbarhetsstrategi genom sina förslag.  
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En ytterligare identifiering är att de övergripande metoderna företag använder för att komma 

fram till en hållbarhetsstrategi och integrera hållbarhetsaspekter i verksamheten inte skiljer sig 

mellan privata och statliga företag. Empirin visar att ett statligt företag delvis regleras av 

myndigheter på ett sätt att det statliga bolaget inte har lika stor kontroll över sina leverantörer 

som privata bolag. Statliga bolag kan exempelvis tvingas till att arbeta med en viss leverantör 

oavsett hur leverantörerna bemöter olika hållbarhetsfrågor.  

 

För att integrera hållbarhetsaspekter i ett företags verksamhet framgår det av denna studie att 

företagen arbetar mycket för att formellt styra sina leverantörer på ett önskvärt sätt som 

överensstämmer med de studerade företagens uppsatta mål. Styrning bygger enligt teorin på 

att styra sina medarbetares beteende i syfte att i större utsträckning nå upp till uppsatta mål. 

Företag inom detaljhandeln är däremot väldigt beroende av sina leverantörer. Av empirin 

framgår det tillexempel att företagens egna medarbetare inte producerar varorna de säljer, 

samt att företagen köper in tjänster för transport. Av denna anledning anser författaren att 

företag inom detaljhandeln i större utsträckning arbetar med interorganisatorisk styrning och 

certifierbara styrningsstandarder för att styra medlemmar hos företagens leverantörer i syfte 

att uppnå uppsatta hållbarhetsmål. De uppsatta hållbarhetsmålen skiljer sig mellan företag och 

bransch, men empirin visar att målen kan bygga på ekonomiska, sociala och miljömässiga 

aspekter som: minska vattenförbrukningen, minska utsläpp av växthusgaser och ställa krav på 

arbetsvillkor och mänskliga rättigheter.  

 

Av denna studie framgår det att de studerade företagen inte automatisk litar på att 

leverantörerna lever upp till de sociala och miljömässiga krav som företagen ställer. För att 

säkerställa att leverantörerna hjälper företagen att uppnå sina hållbarhetsmål skriver 

leverantörerna på en uppförandekod som inkluderar miljömässiga och sociala krav. Utöver 

uppförandekoden behåller de studerade företagen rätten att närsomhelst genomföra 

inspektioner hos leverantörerna för att säkerställa att uppförandekoden följs. Utöver att 

uppförandekoden och de regelbundna inspektionerna är krav för att bli hållbarhetscertifierad 

anser författaren att de dessutom är viktiga eftersom att leverantörerna för en stor påverkan på 

företagens hållbarhetsarbete.  

 

Empirin visar även att tre av fyra företag genomför tydliga mätningar av deras 

hållbarhetsarbete. Likt teorins mening inser författaren relevansen av att mäta företagens 

uppsatta hållbarhetsmål. Av att tillexempel mäta företagets lönsamhet, vikten av hur mycket 

vatten ett företag använder eller hur mycket koldioxidutsläpp företagets produktion utgör kan 

företag skapa en förståelse för hur de ligger till med sina strategiska hållbarhetsmål. Om 

koldioxidutsläppen i kilogram inte minskar per år skapar detta utrymme för företag som 

Apoteket och KappAhl som mäter detta att genomföra justeringar.  

 

En ytterligare implikation bygger på vilken påverkan ett företags organisationskultur har på 

en hållbarhetsstrategi. Av empirin framgår det att företag som inkluderar miljömässig och 

social hållbarhet i sin huvudsakliga strategi och vision uppnår en högre nivå av 

hållbarhetscentrerad kultur än företag som inte gör det.  
 

6.1 Bidrag till ämnesområdet 
Den här studien bygger vidare på Engert och Baumgartners (2016) studie om hur företag 

integrerar hållbarhetsaspekter i sin verksamhet. Engert och Baumgartners (2016) studie 

bygger på en fallstudie av ett företag inom bilindustri och denna studie använder sig av fyra 

företag inom olika branscher som bedriver detaljhandel. Trots likheter med Engert och 

Baumgartners (2016) studie lyfter denna studie upp en del skillnader som bidrar till 
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ämnesområdet. Dels ger denna studie ett empiriskt bidrag till ämnesområdet genom att öka 

förståelsen för hur företag inom detaljhandeln kommer fram till en hållbarhetsstrategi. Det 

empiriska bidraget bekräftar delvis Epstein och Roys (2001) teoretiska modell. Vidare bidrar 

studien med en ökad förståelse för hur företag översätter en hållbarhetsstrategi och integrerar 

hållbarhetsaspekter i sin verksamhet.  

 

Likt Crutzen et al. (2017) bygger denna studie mycket på styrning. Det tidigare studier inom 

ämnesområdet i mindre utsträckning behandlar är däremot interorganisatorisk styrning, 

certifierbara styrningsstandarder och ett företags styrfilosofi. Interorganisatorisk styrning och 

certifierbara styrningsstandarder visar sig av denna studie vara relevant för företag inom 

detaljhandeln eftersom dessa företag i stor utsträckning är beroende av sina leverantörer av 

produkter och transporter. För att integrera hållbarhetsaspekter behöver dessa företag sträcka 

sig utanför sin egna organisations gränser och ställa krav, samt influera sina leverantörer att 

arbeta mer hållbart. Detta är alltså ett område som inte berörs av Engert och Baumgartner 

(2016) men nämns delvis av Crutzen et al. (2017) som också identifierar formell styrning som 

metod för att styra leverantörer. Studiens teoretiska bidrag är främst den ökade förståelsen för 

hur företag inom detaljhandeln integrerar hållbarhetaspekter i sin verksamhet och att 

företagen visar sig använda olika styrningstekniker och styrfilosofier för detta.  
 

6.2 Studiens begränsningar  
Den här studien har ett flertal begränsningar som delvis grundas på två saker. En strategi är en 

lång process och inkluderar många människor på olika nivåer i ett företag, och hållbarhet är 

ett begrepp som inkluderar flera olika dimensioner. Vidare kan hållbarhet likt Baumgartner 

(2010) mening appliceras på olika sätt beroende på avdelning och område i företaget. Den här 

studien fokuserar främst på hur företagen styr sina leverantörer av produkter och transporter 

för att integrera hållbarhetsaspekter i sin verksamhet. Av den anledningen kvarstår en del 

frågor som exempelvis hur företagen styr sina leverantörer av IT-tjänster att arbeta mer 

hållbart. Av den anledningen besvaras inte hur företagen styr alla sina olika leverantörer.   

 

Den här studien använder sig dessutom av en likartad metod som Engert och Baumgartner 

(2016) och Crutzen et al. (2017) för att samla in data. Däremot är författaren kritisk till hur väl 

en del av de studerade begreppen fångats upp i studien. Exempelvis kan det vara problematisk 

att fånga upp hela organisationskulturen av ett företag utifrån en intervju och offentliga 

dokument. Studien berör i mindre utsträckning hur anställdas och värderingar påverkar 

utförandet av en hållbarhetsstrategi och fokuserar istället på organisationens totala värderingar 

utifrån företagets huvudsakliga vision och strategier.    

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning  

Ett förslag på fortsatt forskning är att fokusera just på hur företag styr över sin egna 

organisations gränser i syfte att nå upp till uppsatta hållbarhetsmål. Ett förslag är även att 

undersöka om det förekommer i andra branscher än där företag bedriver detaljhandel.  

Ett ytterligare förslag är att undersöka hur företag motiverar sina anställda att nå upp till 

uppsatta hållbarhetsmål. Crutzen et al. (2017) hittade endast ett fåtal företag som lyckats 

införa ett formellt belöningssystem och i denna studie var det endast ett företag som belönade 

sina anställda. Teorier inom styrningsfältet menar att det är relevant för företag att motivera 

sina anställda att arbeta efter uppsatta mål. Framtida forskning kan därför undersöka mer 

djupgående varför företag inte motiverar sina anställda att arbeta efter uppsatta 

hållbarhetsmål.   
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6.4 Slutsats 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för vilka övergripande metoder företag 

använder för att komma fram till en hållbarhetsstrategi samt hur företag styr sina leverantörer 

för att integrera hållbarhetsaspekter i verksamheten. Vidare syftar studien till att undersöka 

hur påverkansfaktorerna kommunikation, organisationsstruktur och organisationskultur 

påverkar ett företags hållbarhetsstrategi. Studiens syfte besvaras med hjälp av följande 

frågeställningar: 

 

Vilka huvudsakliga metoder använder företag för att komma fram till en hållbarhetsstrategi? 

 

Företag använder sig av en väsentlighetsanalys i syfte att skapa en djupare förståelse för 

företagets finansiella situation, samt vilken social och miljömässig påverkan företaget har. I 

samband med väsentlighetsanalysen som underlag och diskussioner mellan medlemmar i 

företagets ledningsgrupp och hållbarhetsansvariga fastställer ledningsgruppen en 

hållbarhetsstrategi.  

 

Hur styr företag sina leverantörer för att integrera hållbarhetsaspekter i sin verksamhet? 

 

Företag inom detaljhandeln försöker i stor utsträckning att styra sina leverantörer av produkter 

och transporter att arbeta mer hållbart, samt för att öka företagets lönsamhet genom att minska 

kostnader. Detta uppnår företagen med hjälp av en hållbarhetscentrerad styrfilosofi, 

certifierbara styrningsstandarder som ISO 14001, ISO 9001 och certifieringar baserade på FN 

Global Compact grundprinciper. Företag upprättar en nedskriven uppförandekod som 

leverantörerna skriver under. Uppförandekoden ställer olika hållbarhetskrav på 

leverantörerna. För att säkerställa att uppförandekoden följs genomför företag inspektioner 

hos leverantörerna vid ett valt tillfälle. Företag kan även skapa ett belöningssystem för att 

uppmuntra medarbetare och kunder att hjälpa företaget att arbeta mer hållbart. 

 

Hur säkerställer företagen att hållbarhetsstrategin kommuniceras ut och uppfattas korrekt av 

medarbetarna?   

 

Utan en effektiv och tydlig kommunikation försvåras företagens hållbarhetsarbete. Företag 

försöker genom olika kanaler effektivt kommunicera ut sin hållbarhetsstrategi till sina 

medarbetare. Hållbarhetsstrategin bryts ner i olika delar av avdelningschefer som vidare 

kommunicerar ut sin del av hållbarhetsstrategin och handlingsplaner till en specifik målgrupp.  

 

Vilken påverkan har ett företags organisationsstruktur och organisationskultur på en 

hållbarhetsstrategi? 

 

Företag arbetar decentraliserat med sitt hållbarhetsarbete genom att fördela ut 

hållbarhetsansvaret till företagets olika avdelningar. En decentraliserad struktur skapar 

förutsättningar för medarbetare med expertis att på sina sätt bemöta hållbarhetsfrågor inom 

sitt specifika huvudområde.  

 

Ett företag med en hållbarhetscentrerad styrfilosofi och organisationskultur inkluderar 

ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter i sin huvudsakliga vision och strategi. En 

hållbarhetscentrerad organisationskultur inkluderar hållbarhetens olika dimensioner redan vid 

skapandet av en hållbarhetsstrategi och säkerställer att företag inte endast arbetar utifrån ett 

ekonomiskt perspektiv, utan inkluderar snarare de miljömässiga och sociala dimensionerna.   



61 
 

Källförteckning 
 

 

Abramuszkinová Pavlíková, E. och Basovníková, M., 2015. Certification of corporate social 

responsibility in EU and China. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae 

Brunensis. Vol. 63(3):69-876. 

 

Alvesson, M. och Sköldberg, K., 2008. Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och 

kvalitativ metod. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Aravind, D. och Christmann, P., 2011. Decoupling of standard implementation from 

certification: Does quality of ISO 14001 implementation affect facilities’ environmental 

performance?. Business Ethics Quarterly. Vol. 21 (1):73-102. 

 

Bansal, P. och Hunter, T., 2003. Strategic explanations for the early adoption of ISO 14001. 

Journal of Business Ethics. Vol. 46(3):289-299.  

 

Baumgartner, R.J., 2010. Managing corporate sustainability and CSR: a framework 

combining values, strategies and instruments. Corporate Responsibility Research Conference. 

 

Bergström, F., 2010. Framtidens handel. Solna: MTC 

 

Bergström, G., Boréus, K. 2012. Textens mening och makt. 3. uppl. 

Lund: Studentlitteratur 

 

Bonn, I. och Fisher, J., 2011. Sustainability: the missing ingredient in strategy. Journal of 

business strategy. Vol. 32(1): 5-14. 

 

Bryman, A., och Bell, E., 2005. Företagsekonomiska forskningsmetoder. Malmö: Liber AB 

 

Cameron, D.M., 1994. Decentralization and power sharing: impact on public sector 

management. Toronto: Institute of Public Administration of Canada. 

 

Claro, D.P., Neto, S.A.L. och de Oliveira Claro, P.B., 2013. Sustainability drivers in food 

retail. Journal of retailing and consumer services. Vol 20(3): 365-371. 

 

Crutzen, N., Zvezdov, D. och Schaltegger, S., 2017. Sustainability and management control. 

Exploring and theorizing control patterns in large European firms. Journal of Cleaner 

Production. 143: 1291-1301. 

 

Das, T.K. och Teng, B.S., 1998. Between trust and control: Developing confidence in partner 

cooperation in alliances. Academy of management review. Vol. 23(3): 491-512. 

 

Das, T.K. och Teng, B.S. (2001). Trust, control, and risk in strategic alliances: an integrated 

Framework. Organization Studies. Vol. 22 (2): 251–283 

 

Demski, J.S. och Kreps, D.M., 1982. Models in managerial accounting. Journal of Accounting 

Research. Vol. 20: 117-148. 

 



62 
 

Ditillo, A. och Lisi, I.E., 2016. Exploring sustainability control systems' integration: The 

relevance of sustainability orientation. Journal of Management Accounting Research. Vol 

28(2): 125-148. 

 

Dobni, B., 2003. Creating a strategy implementation environment. Business Horizons. Vol 

46(2): 43-46. 

 

Dyllick, T. och Hockerts, K., 2002. Beyond the business case for corporate sustainability. 

Business strategy and the environment. Vol 11(2): 130-141. 

 

Eisenhardt, K.M. och Graebner, M.E., 2007. Theory building from cases: Opportunities and 

challenges. Academy of management journal. Vol 50(1): 25-32. 

 

Ekholm, M., och Fransson, A., 1992. Praktisk intervjuteknik. Göteborg: 

Norstedts Akademiska Förlag 

 

Elkington, J., 1998. Cannibals with Forks: the Triple Bottom Line of the 21st Century. 

Oxford: Business Capstone,  

 

Engert, S., Rauter, R. och Baumgartner, R.J., 2016. Exploring the integration of corporate 

sustainability into strategic management: a literature review. Journal of Cleaner Production. 

112: 2833-2850. 

 

Engert, S. och Baumgartner, R.J., 2016. Corporate sustainability strategy–bridging the gap 

between formulation and implementation. Journal of Cleaner Production. 113: 822-834.

  

Epstein, M.J. och Roy, M.J., 2001. Sustainability in action: Identifying and measuring the key 

performance drivers. Long range planning. Vol. 34(5): 585-604. 

 

Epstein, M.J. och Buhovac, A.R., 2010. Solving the sustainability implementation challenge. 

Organizational dynamics. Vol. 39(4): 306-315. 

 

Epstein, M. J., och Buhovac, A. R., 2014. Making sustainability work: Best practices in 

managing and measuring corporate social, environmental, and economic impacts. San 

Francisco: Berrett-Koehler Publishers. 

 

Friedman, M., 1970. The social responsibility of business is to increase its profits. 

New York Times Magazine Sept. 13, 32-33 

 

Frostenson, M., Helin, och Sandström, J., 2013. Hållbarhetsredovisning i svensk 

detaljhandel: Roll, relevant och nytta. Stockholm: Handelns utvecklingsråd 

 

Flyvbjerg, Bent. 2006. Five Misunderstandings About Case-Study Research. 

Qualitative Inquiry. Vol. 12(2): 219-245 

 

Fülöp, G. och Hernádi, B.H., 2014. Sustainability accounting: A success factor in corporate 

sustainability strategy. International Journal of Economics and Management Engineering. 

Vol. 4(1): 1 

 



63 
 

García‐Gallego, A. och Georgantzís, N., 2009. Market effects of changes in consumers' social 

responsibility. Journal of Economics & Management Strategy. Vol 18(1): 235-262. 

 

Gulati, R. och Singh, H., 1998. The architecture of cooperation: Managing coordination costs 

and appropriation concerns in strategic alliances. Administrative science quarterly: 781-814 

 

Gummesson, E., 2000. Qualitative methods in management research. Stockholm: Sage. 

 

Hadfield-Hill, S., 2014. CSR in India: reflections from the banking sector. Social 

Responsibility Journal. Vol 10(1): 21-37. 

 

Halkier, B., 2010. Fokusgrupper. Malmö: Liber. 

 

Heide, M., Grønhaug, K. och Johannessen, S., 2002. Exploring barriers to the successful 

implementation of a formulated strategy. Scandinavian Journal of Management. Vol 18(2): 

217-231. 

 

Hill, C.W. och Jones, G.R., 2001. Strategic Management: An Integrated Approach. Houghton 

Mifflin. 

 

Hrebiniak, L. G (2006) Obstacles to effective strategy implementation, Organizational 

Dynamics, Vol. 35, Iss. 1: 12-31 

 

Kapelus, P., 2002. Mining, corporate social responsibility and the" community": The case of 

Rio Tinto, Richards Bay minerals and the Mbonambi. Journal of Business Ethics. Vol 39(3): 

275-296. 

 

Kiron, D., Kruschwitz, N., Rubel, H., Reeves, M. och Fuisz-Kehrbach, S.K., 2013. 

Sustainability’s next frontier: Walking the talk on the sustainability issues that matter most. 

MIT Sloan Management Review Research Report. 

 

Klettner, A., Clarke, T. och Boersma, M., 2014. The governance of corporate sustainability: 

Empirical insights into the development, leadership and implementation of responsible 

business strategy. Journal of Business Ethics. Vol 122(1): 145-165. 

 

Kotler, P., 2001. Marketing Management. 10. uppl. London: Pearson Education 

 

Kvale, S. och Brinkmann, S., 2014. Den kvalitativa forskningsintervjun. Stockholm: 

Studentlitteratur. 

 

Labuschagne, C., Brent, A.C. och Van Erck, R.P., 2005. Assessing the sustainability 

performances of industries. Journal of cleaner production. Vol. 13(4): 373-385. 

 

Langfield-Smith, K. och Smith, D., 2003. Management control systems and trust in 

outsourcing relationships. Management accounting research. Vol. 14(3): 281-307. 

 

Lindvall, J., 2001. Verksamhetsstyrning. Från traditionell ekonomistyrning till modern 

verksamhetsstyrning. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur  

 



64 
 

Malmi, T. och Brown, D.A., 2008. Management control systems as a package—

Opportunities, challenges and research directions. Management accounting research. Vol. 

19(4): 287-300. 

 

Merchant, K.A. och Van der Stede, W.A., 2007. Management control systems: performance 

measurement, evaluation and incentives. London: Pearson Education. 

 

Mintzberg, H., 1980. Structure in 5's: A Synthesis of the Research on Organization Design. 

Management science. Vol 26(3): 322-341. 

 

Morgan, G. och Smircich, L., 1980. The case for qualitative research. Academy of 

management review. Vol 5(4): 491-500. 

 

Muscalu, E., Todericiu, R. och Fraticiu, L., 2013. Efficient organizational communication-A 

key to success. Studies in Business and Economics. Vol 8(2): 74-78. 

 

Noble, C.H., 1999. The eclectic roots of strategy implementation research. Journal of 

business research. Vol. 45(2): 119-134. 

 

Olve, N.G. och Samuelson, L.A., 2008. Controllerhandboken. Malmö: Liber. 

 

Otley, D. och Soin, K., 2014. Management control and uncertainty. In Management Control 

and Uncertainty. London: Palgrave Macmillan  

 

Ouchi, W.G., 1979. A conceptual framework for the design of organizational control 

mechanisms. In Readings in Accounting for Management Control (pp. 63-82). Springer US. 

 

Porter, M. och Kramer, M., 2006. Creating shared value.. Harvard Business Review. 84: 76-

92 

 

Porter, M.E. och Kramer, M.R., 2007. The Link Between Competitive Advantage and 

Corporate Social Responsibility. Harvard business review. 

 

Robson, C., 2002. Real world research. 2nd. Edition. Blackwell Publishing. Malden. 

 

Rondinelli, D.A. och Vastag, G., 1996. International environmental standards and corporate 

policies: an integrative framework. California Management Review. Vol 39(1): 106-122. 

 

Salzmann, O., Ionescu-Somers, A. och Steger, U., 2005. The business case for corporate 

sustainability:: literature review and research options. European Management Journal. Vol 

23(1): 27-36. 

 

Saunders, M., Lewis, P. och Thornhill, A., 2009. Research methods for business students. 

Italy: Pearson Education 

 

Savaneviciene, A. och Stankeviciute, Z., 2011. The interaction between top management and 

line managers implementing strategic directions into Praxis. Engineering Economics. Vol. 

22(4): 412-422. 

 



65 
 

Stead, W.E. och Stead, J.G., 2004. Sustainable Strategic Management. New York: M.E. 

Sharpe, Armonk, NY. 

 

Thurén, T., 2003. Sant eller falskt?: metoder i källkritik. Krisberedskapsmyndigheten. 

 

Thurén, T., 2007. Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm: Liber 

 

Van Marrewijk, M., 2003. Concepts and definitions of CSR and corporate sustainability: 

Between agency and communion. Journal of business ethics. Vol. 44(2): 95-105. 

 

White, P., 2009. Building a sustainability strategy into the business. Corporate Governance: 

The international journal of business in society, 9(4): 386-394. 

 

Whitehead, J., 2017. Prioritizing sustainability indicators: Using materiality analysis to guide 

sustainability assessment and strategy. Business Strategy and the Environment. Vol. 26(3): 

399-412. 

 

Wilson, J.P., 2015. The triple bottom line: undertaking an economic, social, and 

environmental retail sustainability strategy. International Journal of Retail & Distribution 

Management. Vol. 43(4/5): 432-447. 

 

Yin, Robert K., 2009. Case study research: Design and methods. USA: SAGE publications, 

Inc. 

 
 

Elektroniska källor 

AllaBolag. 2017. Detaljhandel. Tillgänglig: 

http://www.allabolag.se/branch/detaljhandel/9/_ [2017-04-10] 

 

Apoteket. 2015. Apotekets uppförandekod för ett hållbart företagande. Tillgänglig: 

https://www.apoteket.se/globalassets/konsument/pdfer/kvalitetskontrollen/apotekets-

uppforandekod---svensk-version.pdf [2017-03-25] 

 

Global Reporting Index., 2013. G4 Sustainability Reporting Guidelines, Global Reporting 

Initiative, Amsterdam, Tillgänglig: www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRIG4-Part1- 

Reporting-Principles-and-Standard-Disclosures.pdf [2017-03-30] 
 

Hemtex., u.å. Code of Conduct, Tillgänglig: 

https://www.hemtex.se/media/Hemtex_Code_of_Conduct_hemsidan.pdf [2017-04-23] 

 

Hemtex., u.å. Om I:CO, Tillgänglig: 

https://www.hemtex.se/info/hallbarhet/textilatervinning/om_ico/ [2017-05-02] 

 

Hemtex., u.å. Så fungerar det, Tillgänglig: 

https://www.hemtex.se/info/hallbarhet/textilatervinning/sa_har_fungerar_det/ [2017-05-02] 

 

KappAhl., 2016. Code of Conduct for suppliers. Tillgänglig: 

https://www.kappahl.com/globalassets/corporate/sustainability/documents/kappahl_codeofco

nduct.pdf [2017-04-10] 

https://www.hemtex.se/info/hallbarhet/textilatervinning/sa_har_fungerar_det/


66 
 

 

Nationalencyklopedin., u.å. Dagligvaror. Tillgänglig: 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/dagligvaror [2017-04-20] 

 

Nationalencyklopedin., u.å. Detaljhandel. Tillgänglig: 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/detaljhandel [2017-04-20] 

 

NilsonGroup., u.å. Code of Conduct. Tillgänglig: https://feetfirst.se/globalassets/om-oss/vart-

ansvar/pdf/schedule-c_code_of_conduct_en.pdf [2017-04-04] 

 

UN Global Compact. 2015. Guide to Corporate Sustainability. Tillgänglig: 

https://www.unglobalcompact.org/docs/publications/UN_Global_Compact_Guide_to_Corpor

ate_Sustainability.pdf [2017-03-10] 

 
Års- och hållbarhetsredovisningar 

 

Apoteket., 2015. Års- och hållbarhetsredovisning 2015. Stockholm. Tillgänglig: 

https://www.apoteket.se/globalassets/om-apoteket/pdfer/ekonomiska-

rapporter/2015/apoteket-ahr-2015-interaktiv.pdf [2017-03-20] 

 

Apoteket., 2016. Års- och hållbarhetsredovisning 2016. Stockholm. Tillgänglig: 

https://www.apoteket.se/globalassets/om-apoteket/pdfer/ekonomiska-

rapporter/2016/apotekets-ars--och-hallbarhetsredovisning-2016.pdf [2017-04-18] 
 

KappAhl., 2016a. Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2015/2016 del 1. Tillgänglig: 

https://www.kappahl.com/globalassets/about-kappahl-corporate/documents/ir-docs/annual--

interim-reports/20152016/kappahl_arsredovisning_2015-16_del1.pdf [2017-03-15] 

 

KappAhl., 2016b. Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2015/2016 del 2. Tillgänglig: 

https://www.kappahl.com/globalassets/about-kappahl-corporate/documents/ir-docs/annual--

interim-reports/20152016/kappahl_arsredovisning_2015-16_del2.pdf [2017-03-15] 

 

Hemtex., 2016. Hemtex hållbarhetsredovisning 2016. Borås. Tillgänglig: 

https://www.hemtex.se/media/hallbarhetsrapport_2016.pdf [2017-04-30] 

 

NilsonGroup., 2016. Hållbarhetsrapport 2016. Tillgänglig: 

http://issuu.com/nilsongroup/docs/nilsongroup-hallbarhetsrapport-

2016?e=28721826/49811803 [2017-06-15] 

 

NilsonGroup., 2015. Hållbarhetsrapport. Tillgänglig: https://feetfirst.se/globalassets/om-

oss/nilsongroup/pdf/hallbarhetsrapport_2015.pdf [2017-04-02] 
  



67 
 

Appendix 1 
 

Intervjuguide 
 

Introduktion / Om intervjupersonen 

 

• Är det okej att jag spelar in intervjun i syfte att förbättra studiens kvalité? 

• Är det okej att jag använder ditt namn i studien eller föredrar du att förbli anonym? 

• Skulle du kunna berätta vad ditt jobb är? 

• När anställdes du på företaget? Och hur länge har du haft den här tjänsten? 

• Har dina ansvarsområden förändrats på sistone? 

• Vad är ditt huvudsakliga ansvar just nu? 

• På vilket sätt har du att göra med hållbarhetsarbetet på strategisk nivå? 

 

Inledande del samt strategiprocessen 

Hållbarhetsformulering, implementering och evaluering.  

 

• Vad betyder hållbarhet för dig?  

• Vem eller vilka är ansvariga för hållbarhetsstrategin i ditt företag? 

• Vilka hållbarhetsmål har ni som företag? 

 

• Hur kommer ni fram till er hållbarhetsstrategi? Gör ni någon form av analys innan? 

• Hur ser implementeringsprocessen av hållbarhetsstrategin ut?  

• Hur agerar ni för att implementera en formulerad hållbarhetsstrategi? (aktiviteter, planer) 

• Får ni någon återkoppling av hållbarhetsarbetet? Av vem/vilka? Hur fungerar det? 

 

Påverkansfaktorer  
 

KOMMUNIKATION 

 

• Hur kommuniceras hållbarhetsstrategin ut internt? Tillexempel från topledningen till inköp 

• Vad kommuniceras ut till anställda? 

• Till vilka personer kommuniceras hållbarhetsstrategin ut till?  

• Hur säkerställer ni att alla involverade i implementeringsprocessen får den information de 

behöver? 

• Tror du att strategiprocessen påverkas om kommunikationen inte är tydlig? 

 

ORGANISATIONSSTRUKTUR 

• Hur pass självständiga är olika avdelningar och dotterbolag/butiker inom er koncern? 

• Anser du att er organisationsstruktur påverkar implementeringen av en hållbarhetsstrategi?  

• Vilka är ansvariga för hållbarhetsarbetet? 

• Vilken roll har du som hållbarhetansvarig? 

• Har du möjlighet att påverka hållbarhetsarbetet på strategisk nivå?  

• På vilket sätt bidrar en hållbarhetsansvarig till hållbarhetsarbetet?  

 

 

ORGANISATIONSKULTUR 

• Hur skulle du beskriva företagskulturen i ditt företag? 

• Hur skulle du beskriva relevansen av hållbarhet i ditt företag? 
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• Är hållbarhet något som är integrerat i er huvudsakliga strategi och vision?  

• Tror du att er hållbarhetsstrategi är länkad till företagets organisationskultur och strategi? 

• Underlättar er organisationskultur ert hållbarhetsarbete? 

 

STYRNING 

• Hur övervakar ni implementeringsprocessen? (görs och skickas det rapporter?) 

• Använder ni mätindikatorer för ert hållbarhetsarbete? Vilka då? Hjälper det? 

T.ex. könsfördelning, hälso och säkerhetsmätningar, minskade utsläpp  

• Försöker ni påverka era leverantörer och få dem att tänka i hållbarhetstermer? Tex. Skriver ni 

ett speciellt avtal eller sätter ni upp speciella regler och krav?  

 

INCITAMENT 

• Är hållbarhetsmålen på något vis länkade till incitament? Tex. Belönas anställda på något vis 

om målen uppfylls? 

• Vad har anställda för motiv för att arbeta med hållbarhetsfrågor? 

• Vilka andra metoder använder ni för att motivera hållbarhetsarbetet?  

 

HINDER 

 

• Vilka hållbarhetsutmaningar har ditt företag? 

• Är det svårt att översätta hållbarhet från ord till praktiska handlingar?  

• Är de som planerar hållbarhetsstrategin involverade rent praktiskt i 

implementeringsprocessen? 

 

FRAMTIDEN 

• Är det något du hade velat ändra gällande hållbarhetsarbetet i ditt företag? 

• Vilka interna eller externa förändringar hade hjälpt er att nå upp till hållbarhetsmålen? 

• Hur relevant är hållbarhet för framtiden inom er bransch tror du? 
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Appendix 2 
 
Organisationsschema 

Följande figurer presenterar de studerade företagens organisationsschema. Varje företag har 

en verkställande direktör (VD) med det övergripande ansvaret över organisationerna. Vidare 

består företagen av olika avdelningar som inköp, försäljning, HR, IT etc. Varje avdelning har 

en övergripande avdelningschef. Företagens ledningsgrupp utgörs av företagens 

avdelningschefer, VD samt Vice VD.   
 

Apoteket 

 

 

Figur 6. Apotekets organisationsschema. 

Källa: Apoteket (2016) s. 33 

KappAhl 

 

Figur 7. KappAhls organisationsschema 

Källa: KappAhl (2016b) s. 43 
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Hemtex

 

Figur 8. Hemtex organisationsschema. 

Källa: IP3, Hemtex.  

NilsonGroup 

 

 

Figur 9. NilsonGroups organisationsschema 

Källa: NilsonGroup (2015) s. 4 
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