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Sammanfattning	  
Hållbar utveckling är ett begrepp som genom Brundtlandkommissionens rapport “Vår 
gemensamma framtid” och EU Kommissionens definition av Corporate Social 
Responsibility (CSR) har fått en större påverkan på näringslivet. Denna studie hade 
som syfte att undersöka hur ledare på företag som enligt svenska konsumenter anses 
vara “hållbara” driver sitt interna förändringsarbete med hållbar utveckling. 
Hållbarhetsansvariga från sex företag har deltagit i en kvalitativ intervjustudie med 
målet att ge mer kunskap om hur samtliga leder förändringsarbetet i sin verksamhet, 
samt vilken strategi som finns i förändringsledningsarbetet i organisationen. 
Resultatet anger att styrgrupper, visioner samt kortsiktiga och långsiktiga mål är bra 
insatser och verktyg i ett framgångsrikt förändringsarbete. Internutbildning och 
kommunikation är viktigt för att öka kunskap och engagemang hos medarbetare i 
organisationen. Utmaningar med att driva förändring kan vara att få med sig 
medarbetare och leverantörer i arbetet. Tidsbrist, bevis på ekonomisk vinst och 
svårigheter att kvantifiera fördelar med hållbarhetsarbetet är aspekter som kan 
påverka hur väl förändringsarbetet prioriteras i verksamheten.   
 
Nyckelord: Hållbar utveckling, CSR, ledarskap, förändringsledning, transformativt 
ledarskap, leda förändring. 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

Abstract	  
Sustainable Development is a concept that has developed and gained interest in 
business production through the report ”Our common future” written by the 
Brundtland Commission and the definition of Corporate Social Responsibility (CSR) 
by the EU Commission. The aim of this study was to investigate how companies who 
are considered ”sustainable” by consumers are managing there internal changes to 
participate in the development of a more sustainable society. Leaders from six 
companies have participated in a qualitative research with the goal to achieve 
information about how the change is managed in their businesses. The result shows 
that a steering committee, visions, short- and long term goals are actions stated to be 
useful to create a successful change management. Internal education and 
communication is important to improve the knowledge and engage the co-workers in 
the organisation. Challenges in the change management can be to increase interest for 
sustainable development among co-workers and suppliers. Short term pressure, 
difficulties to quantify intangible outcomes of action and evidence for economic 
benefits are aspects that can affect how well a change management is prioritized in 
the organisations.   
 
Keywords: Sustainable development, CSR, leadership, transformational leadership, 
leading change, change management. 
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1.	  Inledning	  	  	  
Individers medvetenhet kring sambandet mellan produktion, konsumtion, social- och 
miljömässig påverkan har över tid ökat i samhället. Genom yttre påverkan från 
institutionella regelverk, krav från intressenter och ökad intern kunskap har hållbar 
utveckling blivit en viktig del i många företags grundpelare (Gouldson & Welford 
1993, 1,4; Huong 2014, 77-78). Globaliseringen har möjliggjort för stora företag att 
bli dominerande institutioner på världsmarknaden. Dessa företag har genom sitt 
kapital och sina nätverk stora möjligheter att påverka världen till att utvecklas i en 
mer hållbar riktning. Näringslivet drivs av att göra ekonomisk vinst, samtidigt har det 
visat sig att sociala och miljömässiga aspekter även är viktiga för att möjliggöra 
långsiktig och hållbar framgång. Företagens etiska värderingar, innovationer och 
etablering av schysta arbetsförhållanden är faktorer som kan bidra till samhällets 
välbefinnande (Gouldson &Welford 1993. 6; Hawken 1994, 9,15). Den allmängiltiga 
kulturen inom företagande har tidigare handlat om att företag vill, men utifrån 
ekonomisk synpunkt, inte har ansett sig ha råd att satsa på hållbarhet. Fokus har 
sedermera bytt riktning, hållbar utveckling har blivit erkänt som en viktig faktor att 
inkludera i affärsplanen för att upprätthålla konkurrenskraft på marknaden (Elkington 
1999). Möjliggörandet av hållbara förändringar kräver kompetenta ledare som med 
hjälp av en välutvecklad förändrings strategi kan engagera sina medarbetare till ett 
positivt medverkande (Huong 2014, 50). Denna studie belyser insatser och verktyg 
som har stort värde för att ett arbete med hållbara förändringar ska nå långsiktig 
framgång samt vilka utmaningar som finns med förändringsarbetet. Genom ett 
samarbete med kommunikationsbyrån Futerra genomfördes en kvalitativ studie om 
förändringsledning under hösten år 2015. Urvalsgruppen bestod av 
hållbarhetsansvariga på företag som enligt svenska konsumenter anses som hållbara 
verksamheter. Denna uppsats ämnar att bidrar med kunskap till forskningsområdet för 
intern förändringsledning för hållbar utveckling. 	  
 

2.	  Bakgrund	  

2.1	  Hållbar	  utveckling	  
FNs Världskommission för Miljö och Utveckling (World Commission on 
Environment and Development; även kallad Brundtlandkommissionen) definierade 
begreppet hållbar utveckling i sin slutrapport ”Vår gemensamma framtid” år 1987.  
Kommissionen hävdade i denna rapport att tillväxt och utveckling måste ske på ett 
sätt där jordens naturmiljö inte överexploateras. Detta kan sammanfattas genom det 
kända definitionen "En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens 
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina 
behov” (FN, 2012). Hållbar utveckling har även konkretiserats genom konceptet 
”Triple bottom line”, relationen mellan ekonomiska, miljömässiga och sociala 
aspekter. Organisationer som saknar förståelse för att det finns ett samband mellan 
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dessa tre parametrar tenderar att fatta beslut som inte blir långsiktigt hållbara 
(Hitchcock & Willard 2006, 9). Sambandet mellan ekonomi, miljö och samhälle kan 
definieras i en bild med tre integrerade cirklarna. Skärningsytan mellan de tre 
cirklarna symboliserar samspelet mellan dessa områden och integrerade lösningar 
som kan uppstå (Molthan-Hill 2014, 43).    
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Figur 1: Denna figur visar de tre systemen och dess påverkan på varandra. I mitten 
kan vi se ett område där dessa områden integreras och kan bilda gemensamma 
lösningar för en hållbar utveckling (Larsson m.fl. 2011).  
 
Inom området för hållbart företagande har begreppet ”trippel effekt” omnämnts som 
en indikator på hur ett företags handlingar ger en indirekt påverkan på hur kunder och 
leverantörer väljer att göra sina val (Hitchcock & Willard 2006, 39). EU 
kommissionen har genom inspiration från UNGP (United Nations Guidning 
Principles on Business and Human Rights) tagit fram konceptet CSR (Corporate 
Social Responsibility). CSR står för ett företagande som tar ansvar för sin påverkan 
på samhället och inkluderar hållbarhetsarbetet i affärsverksamheten. CSR-arbetet är 
ett sätt för företagen i EU att införa UNGPs ramverk för företagande och mänskliga 
rättigheter i sina verksamhetsplaner (European Commission 2015, 2). Identifierandet 
av CSR har bidragit till att Europeiska företag fått större insikter om deras egen del i 
arbetet med hållbar utveckling. Allt fler Europeiska företag har antagit CSR som en 
del av sina grundvärderingar och sin identitet. Viljan att medverka till ett bättre 
samhälle med en renare miljö kan ses som en reflektion av EU medborgarnas 
förväntningar på företagen. Ökad medvetenhet och krav från intressenter driver på 
utvecklingen och fler europeiska företag väljer att integrera CSR i verksamheten för 
att stärka sin trovärdighet och sitt varumärke (EU kommissionen 2001, 4).  
 

2.2	  Ledarskap	  
När en verksamhet genomgår en transformation för att bli mer hållbar väcks vanligen 
en del motreaktioner bland de anställda. Där av är ett starkt ledarskap mycket viktigt 

Ekonomiskt	  
system	  

Ekologiskt	  
system	  

Socialt	  system	  
Lösningar	  
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för att individer och grupper ska se möjligheter, finna intresse och engagemang till att 
vara en del av hållbarhetsförändringen (Elkington 1999).  
     Ledarrollens innebörd har genomgått stor utveckling under 1900-talets sekel.  
Positionen handlade i grunden om att genom ett hierarkiskt och opersonligt 
förhållningssätt kontrollera och styra en arbetskraft i ett utstakat mönster (Taylor 
1911). I och med den samhällsutveckling som skett under 1900-talet har utbildning 
och ökad kompetens resulterat i att det successivt ställts högre krav på ledarskapet i 
organisationer. För att verksamheten ska utvecklas och vara konkurrenskraftig bör fler 
kompetenta individer inkluderas i ledningsarbetet (Bennis & Nanus 1985; Ginsberg & 
Silverman 1972; Tichy & Devanna 1986). Ett antal forskare har förankrat påståendet 
att det finns en skillnad i att vara chef eller ledare i en verksamhet. Rollerna antas i 
grunden innebära olika arbetssätt och funktioner i organisationen. En chefsbefattning 
innebär primärt ett ansvar över en organisations produktion och förväntade framsteg. 
Positionen kan mer liknas vid en övervakare än en innovatör i utvecklingen av 
verksamheten (Bennis 1990; Lagerlöf 1966; Kotter, 1988, 1990; Zaleznik, 1970, 
1977, 1989). Utöver det dagliga rutinarbetet som chefsrollen innehar definieras 
ledarskapet verka i en mer aktiv bemärkelse och innefatta ett kreativt och nytänkande 
arbete i organisationen. En ledare är på så vis den som skapar och förankrar en vision 
samt leder riktningen på ett sätt som motiverar och inspirerar medarbetare i 
verksamheten (Huges m.fl. 1993; Kotter 1988, 1990). Hållbarhetschefer har ett ansvar 
att leda och vara i framkanten i det kreativa arbetet med ekonomiska, miljömässiga 
och sociala förändringar (Welford 1995).  
 

2.3	  Förändringsledning	  
Kunskaper om hur en förändringsledning går till och vilka insatser och verktyg som 
behövs i processen kan öka ledarens möjligheter till framgångsrik implementering av 
nya förändringar. Under 1950-talet presenterade psykologen Kurt Lewin en ny teori 
om förändring som influerat många av dagens teoretiker. Teorin behandlar i stora 
drag om kraften emellan de två motpolerna som verkar för eller emot förändring. 
Enligt Lewin måste en ledare antingen jobba för att övertyga medarbetarna om 
förändringens fördelar eller jobba för att motverka pessimismen och synen på dess 
nackdelar. Lewin talar även om att en förändring kan utformas i en tre-stegs process 
där en först måste hitta motivationen och drivet till förändringen, sedan implementera 
och slutligen jobba för att den blir permanent (Nahavandi 2015, 304).  

Ledarskapsteoretikern James Burns definierade i sin bok Leadership (1979) de 
enligt honom två främsta kategorierna av förändringsledning; transaktionell och 
transformativ. Den transaktionella förändringsledningen bygger på ett system där 
medarbetaren blir belönad i den mån som hen följer sin ledares exempel, oberoende 
av att hen ska ha likvärdiga mål och värderingar som ledaren. I den transformativa 
förändringsledningen är däremot målet att inspirera medarbetaren till att vilja anpassa 
sitt arbete till de visioner och mål som ledaren förespråkar (Burns 1979, 4). 
Förändringsledning har övertid definierats genom många olika teorier. Gemensamt 
för de flesta är att det likt Lewins teori handlar om en utveckling i olika stadier. 
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Centrala element inom förändringsledning är drivkraft, innehåll, omfattning, kontext 
och process (Jacobsen 2012, 21, 27-30).  

3.	  Problemformuleringar	  &	  Syfte	  
Ambitionen om att driva en hållbar affärsverksamhet har med påverkan från 
Brundtlandkommissionens definition av hållbar utveckling och CSR blivit allt 
starkare inom Europas näringsliv (Gouldson,Welford 1993; EU Kommissionen 2001, 
4). Ett exempel på detta är en global undersökning som genomfördes av företaget 
Accenture år 2010 där verkställande direktörer på 700 företag tillfrågades var på 93 % 
av samtliga ansåg att arbetet med hållbar utveckling var viktigt för verksamhetens 
framgång (Huong 2014, 16). Trots att det finns intressen för att införa hållbar 
utveckling i företagens organisationer visar studier att 70 % av alla större 
transformationer misslyckas. De vanligaste anledningarna till misslyckande beror på 
organisationers bristfällighet i att skapa konsekventa lösningar och engagera 
medarbetare i en ny holistisk utvecklings plan (Kotter international 2016). Vikten av 
en utvecklad förändringsledning och en samstämd ledningsgrupp är där av betydande 
för att ett förändringsarbete ska kunna drivas på bästa sätt (Kotter 1996, 35-49). För 
att lyckas implementera nya hållbara lösningar i ett företag är det viktigt att skapa en 
större förståelse för hur denna förändring på bästa sätt kan medverka till ökat intresse 
och förtroende hos ledningsgruppen och verksamhetens medarbetare. Metoder och 
strategier är viktiga verktyg för att leda förändring därför är det intressant att vidare 
studera hur dagens ledare anser att ett hållbarhetsarbete bör utformas för att nå 
framgång i en organisation. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken typ av 
förändringsledning som enligt ledarna själva anses vara mest framgångsrik i arbetet 
med hållbar utveckling.  

4.	  Frågeställningar	  
• Vilka är huvudskälen till att en företagsledning blir intresserad av att inkludera 

hållbar utveckling i sin verksamhet?  
• Vilka är de viktigaste verktygen en ledare kan använda sig av för att leda och 

engagera en ledningsgrupp i ett mer hållbart arbete?  
• Vilka insatser framstår som mest fördelaktiga för att ge hållbarhetsfrågor ett 

större fokus i en ledningsgrupp?  
• Vilka utmaningar möter ledaren i förändringsarbetet med att driva hållbar 

utveckling i verksamheten? 

5.	  Definitioner	  och	  begrepp	  
• Förändringsledning – En medvetet ledd transformation eller anpassning till ett 

nytt arbetssätt. 
• Transformellt ledarskap – Förändring genom gemenskap och värderingar.  
• Transaktionellt ledarskap – Förändring genom belöningssystem.  
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• Adaptiv organisation – En organisations anpassning till rådande 
omständigheter i samhället och omvärlden.  

• Förändringsagent – Person med kunskap och förmåga att driva en förändring i 
en organisation.   

• Green washing – En förskönad bild av hur en organisation arbetar med hållbar 
utveckling.  

6.	  Teoretisk	  referensram	  
Valet har gjorts att använda en teoretisk referensram inom ämnesområdena hållbar 
utveckling och förändringsledning. Dessa berör frågeställningarna och anses vara 
relevanta vid analysen av resultatet.  

6.1	  Tidigare	  forskning	  
Utifrån tidigare studier kan det konstateras att anledningar till varför 
företagsledningar har valt att satsa mer på hållbar utveckling beror på aspekter som 
krav ifrån intressenter, riskminimering, affärsutveckling, innovation, förstärkning av 
varumärket, lagar och regler (Huong 2014, 77-78). Framgångsrik förändring baseras 
främst på att det finns ett starkt ledarskap, därefter gemensamma värderingar och 
kommunikation. Ett effektivt ledarskap bygger på en konkret förändringsprocess med 
visioner, värderingar, strategier med motivation och inspiration (Gill 2003). 
Utbildning och intern kommunikation är viktigt för att möjliggöra 
anpassningsförmågan i verksamheten. För att lyckas ta fram de bästa strategierna för 
företaget bör ledaren ha kunskaper om organisationens styrkor, svagheter och 
möjligheter (Huong 2014, 79). Ett motstånd mot ett förändringsarbete med hållbar 
utveckling kan bero på tidsbrist, brist på bevis för ekonomisk vinst eller svårigheter 
att kvantifiera fördelar med hållbarhetsinsatserna (BSR, 2013). En ledare som har 
bristfälliga kunskaper inom ett förändringsområde kan förlora sitt förtroende då 
medarbetare, som har mer kunskaper, kan förutse att den förändring som föreslås inte 
är optimal utifrån verksamhetens möjligheter. Medarbetaren kan också känna ett 
motstånd mot förändring om hen saknar tillräcklig information om 
förändringsprocessen och om målet med förändringen är otydligt. Ett motstånd kan 
även uppstå om en medarbetare inte har tillräcklig kunskap för att kunna delta i 
förändringsprocessen (Huong 2014, 59). Flera forskare har i tidigare studier gjort 
ansatser till fördelen med att driva en anpassningsbar, adaptiv organisation. Under 
åren 1976 till 1986 studerades 12 amerikanska företag, klassade som adaptiva, av 
forskarna John Kotter (ledarskap) och James Heskett (logistik) från Harvards 
universitet. Under denna studie framkom det att samtliga verksamheter var grundade 
av ledare som förespråkade ett transformativt ledarskap. Studien erkände således att 
det finns en koppling mellan anpassningsförmåga och transformativ 
förändringsledning (Bass Riggio 2006, 100-101).  Kotter och Heskett uttalade även att 
de såg dessa egenskaper som relevanta för att en verksamhet ska lyckas uppnå 
framgång över tid (Heskett Kotter 1992, 44). John P. Kotters teorier om 
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förändringsledning har omnämnts i den vetenskapliga tidskriften Journal of change 
management och erkänts som viktiga för ledarskapsutvecklingen (Gill 2003). 
 

6.2	  Förändringsledning	  

Transaktionellt	  ledarskap	  
Transaktionell förändringsledning innebär ett socialt utbyte där ledaren genom 
premier, provision, befordringar eller liknande kan styra sina medarbetare till att 
utföra det arbete som hen eftersöker (Bass & Riggio 2006, 3). Ledaren och dess 
följare kan ses som förhandlande intressenter på en marknad, där allas högsta mål är 
att maximera den egna framgången. Såldes är en förändringsledning och ett nytt 
samarbete beroende av vilken avkastning som kan utlovas till samtliga parter. Utifrån 
detta perspektiv är det svårare att se att en förändringsledning med långsiktiga mål 
kan vara genomförbar i en transaktionellt ledd organisation (Burns 1979, 258). Många 
organisationer har inte endast ett förhållningssätt utan kan verka under påverkan av 
både transaktionella och transformativa förändringsledningar (Bass & Riggio 2006, 
103).  

Transformativt	  ledarskap	  
Transformativ förändringsledning kännetecknas av en företagskultur där 
medarbetaren har en familjär relation till sina kollegor och upplever en känsla av 
tillhörighet. Intressen och värderingar delas i företaget och det finns en tilltro till att 
medarbetaren på egen hand kan driva frågor utifrån verksamhetens normer (Bass & 
Riggio 2006, 103). I en transformativ organisation har ledaren en viktig roll som 
mentor och coach i genomförandet av ett förändringsarbete. Det finns tydliga visioner 
och målbilder för verksamhetens utveckling. Överlag ses förändringar som 
möjligheter och inte hot. Ledare och medarbetare samverkar för att uppnå mål. De 
egna, individuella framgångarna är sekundära i en transformativ organisation (Bass & 
Riggio 2006, 104). En transformativ ledare inspirerar sina medarbetare till att på egen 
hand arbeta kreativt och skapa innovativa lösningar för att uppnå de gemensamma 
målen (Bass & Riggio 2006, 54). 	  

Kotters	  åttastegsprocess 
Åttastegsprocessen är en transformativ förändringslednings teori framtagen av John P. 
Kotter, professor i ledarskap vid Harvard Business School sedan år 1980 (Kotter 
1996, 20). Teorin är baserad på ett antal studier som Kotter genomfört under sin 
verksamma tid som forskare på Harvard Business School. Han har givit ut 18 böcker 
inom ämnesområdet samt startat organisationen ”Kotter international” som under åren 
har konsulterat över 5000 ledare i att leda förändringar i komplexa och storskaliga 
verksamheter (Harvard Business School, 2015). Kotter menar att grunden till 
attitydförändring hos medarbetarna handlar om att få dem att se, känna och bli 
berörda av transformationen snarare är att ge dem analytisk data och rationella 
verktyg (Kotter 2002).  
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Steg	  1	  –	  Väcka	  glöden	  
I detta steg belyses vikten av att jobba för en förändring i organisationen. Kriser kan 
vara ett medel för att engagera anställda, dock är det bäst att handla innan en kris 
uppstår. Företagsledarna har en viktig roll i uppgiften att engagera sina medarbetare. 
Detta kan göras genom att förmedla en känsla av att ett agerande måste ske innan det 
är för sent (Kotter 1996, 35-49).    

Steg	  2	  –	  Bilda	  styrgrupp	  
I detta steg belyses vikten av att bilda ett nätverk av engagerade ambassadörer för att 
lyckas driva igenom ett förändringsarbete i organisationen. Denna styrgrupp bör bestå 
av medlemmar som innehar egenskaper av expertis, ledarskap, tillförlitlighet och 
starka positioner i organisationen. Arbetet baseras på tillit till gemensamma mål 
(Kotter 1996, 53-66).  

Steg	  3	  –	  Skapa	  en	  vision	  
I detta steg belyses vikten av att skapa en vision och delmål som grund för att kunna 
driva ett effektivt förändringsarbete. Vid framtagningsprocessen av en ny vision är det 
essentiellt att denna författas konkret och är lätthanterlig för att den ska kunna nå ut 
till så många medarbetare som möjligt i organisationen. Det är påvisat att 
framgångsrika visioner inte enbart är av rationell karaktär utan även har en stark 
anknytning till personliga värderingar. Genom att ifrågasätta de egna värderingarna, 
vem en är och varför en vill åstadkomma vissa handlingar kan en vision bli mer 
tilltalande för medarbetarna (Kotter 1996, 76-83). 

Steg	  4	  –	  Förankra	  visionen	  
I detta steg belyses vikten av att det finns ett samförstånd i ledningsgruppen för att 
arbetet med en ny vision ska nå framgång. Kommunikation och handlingar som 
stärker värdet av visionen är betydande för att dess budskap ska nå fram till 
organisationens medarbetare. Kotter poängterar att en enkel kommunikation är att 
föredra för att en ska kunna säkerställa att samtliga medarbetare är införstådda med 
visionens innebörd för verksamhetens utveckling (Kotter 1996, 84-100).  

Steg	  5	  –	  Möjliggöra	  förändring	  
I detta steg belyses vikten av att i största möjliga mån underlätta för att möjliggöra 
omställningar i verksamheten. I detta avseende är det viktigt att berättiga 
medarbetarna med eget ansvar och egna befogenheter för att möjliggöra ett reellt 
engagemang på alla nivåer i organisationen. Kotter beskriver struktur, system, 
kunskap och tillsyn som viktiga verktyg för att motverka motstånd som kan finnas i 
förändringsledningsarbetet. Förändring av samtliga komponenter kan vara av högt 
värde för att en ny vision ska kunna implementeras och på sikt bli en del av 
organisationens kultur. Framförallt är det viktigt att medarbetarna kan se en egen 
vinning med att utvecklas i omställningsprocessen samt att de har ett gemensamt mål 
och kan se vikten av den egna insatsen i arbetet med visionen (Kotter 1996, 101-115).  
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Steg	  6	  –	  Skapa	  kortsiktiga	  mål	  
I detta steg belyses vikten av att använda kortsiktiga mål som ett verktyg för att på 
långsikt uppnå större mål och visioner i organisationen. Med kortsiktiga mål blir 
medarbetarnas insats snabbare synliggjord, vilket även kan bidra till ett ökat 
engagemang i möjliggörandet av visioner. De deltagare som ännu inte blivit 
övertygade om meningen med vissa mål eller visioner kan efter uppnådda resultat blir 
mer övertygade om vikten av sitt eget arbete i en omställningsprocess (Kotter 1996, 
117-130).  

Steg	  7	  –	  Etablera	  mer	  förändring	  
I detta steg belyses vikten av att skapa nya mål för en kontinuerlig transformation i 
verksamheten. Framgången från kortsiktiga mål ska firas men samtidigt är det viktigt 
att uppehålla drivkraften mot nya mål för att inte riskera att tappa fart i utvecklingen 
med visionen. Ett styrsystem i organisationen där olika avdelningar är mer oberoende 
av varandra kan underlätta för att beslutsfattande ska ske på ett snabbare och lättare 
sätt. Genom att minimera hierarkier får fler medarbetare möjlighet att engagera sig 
och påverka sitt arbete i verksamheten i större skala. Många små förändringar kan i 
slutändan leda till en större helhetsutveckling av verksamheten (Kotter 1996, 131-
144).   

Steg	  8	  –	  Stärk	  kulturen	  
I detta steg belyses det faktum att det är först när en förändring är en del av 
företagskulturen som den kommer att bli bestående. Kulturen framkommer genom 
medarbetarnas handlingar och är där av en viktig indikator på framgångsrik 
transformation. Det är när dessa handlingar sker på ett naturligt och självklart sätt i 
linje med organisationens vision som en kan konstatera att kulturen har förändrats 
(Kotter 1996, 145-158).      

6.3	  Kritik	  till	  den	  valda	  teoretiska	  referensramen	  
John P. Kotters åttastegsprocess kan räknas till gruppen för planerad förändring. 
Planerad förändring kännetecknas av proaktiva beslut med långsiktiga 
förändringsprocesser. Planerad förändring har ansetts svag när det kommer till 
hantering av kriser, när det finns en begränsad tidsram och när det inte finns möjlighet 
att konsultera förändringen med berörda intressenter (Huong 2014, 24). 
Förändringsstrategin är inte heller konsekvent när det kommer till det faktum att 
förändringsprocesser sällan genomförs utan störningar eller oplanerade avbrott under 
sin utveckling. Modellen tar inte heller i beaktning vilken betydelsen tidigare 
erfarenheter hos förändringsagenten eller organisationens medlemmar har för 
förändringsledningsprocessen (Huong 2014, 32).  
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7.	  Metod	  

7.1	  Tillvägagångssätt	  vid	  val	  av	  ämnesområde	  för	  studien	  	  
Anledningen till valet av ämnesområdet för denna studie är forskarens intresse för 
hållbarhetsfrågor och dess relation till näringslivet. I början av sommaren år 2015 
kontaktade forskaren företaget Futerra som går under namnet ”kommunikationsbyrån 
för hållbarhet”. Kontakt togs med Kaj Török som är chefsstrateg på Futerra. Under en 
lunch diskuterades ett eventuellt samarbete i en studie som skulle kunna uppnå 
intressanta resultat till förmån för både forskaren och Futerra. Forskaren har 
erfarenheter av att kommunicera hållbarhetsfrågor och arrangera evenemang med 
hållbarhetsfokus. Kaj Török har kunskaper inom kommunikation och ledarskap för 
hållbar utveckling. Med vetskapen om dessa gemensamma intressen ledde mötet till 
att ett beslut togs om att genomföra en studie om hur företag driver intern 
förändringsledning för sitt arbete med hållbar utveckling.  

7.2	  Urvalsgrupp	  
Urvalsgruppen för studien består av hållbarhetsansvariga som arbetar för varumärken 
rankade som ”starkt hållbara” med hållbarhetsaspekter som överskrider 60 % i 
”Nordic Brand Index” för år 2015.  Nordic Brand Index är en indikator på 
konsumentens uppfattning om vilka företag som är de mest hållbara verksamheterna i 
Sverige. Indexet är framtaget av Tony Aperia från Nordic Brand Academy i 
samarbete med LOHAS Sverige och Futerra.  Indexet är uppbyggt av fyra aspekter:  

• Miljö/klimat 
• Samhälle 
• Öppenhet 
• Långsiktighet  

De 32 företag som enligt Nordic Brand Index har ett indexvärde som överskrider 60 
% rankas som ”starkt hållbara” (Aperiá 2015). I och med denna urvalsgrupp förväntas 
det att resultatet ska leda till en ökad förståelse för hur hållbarhetsansvariga i de 
företag som enligt konsumenter uppfattas som hållbara driver sitt förändringsarbete. 
Samtliga 32 företag kontaktades med en inbjudan till de hållbarhetsansvariga om 
deltagande i denna studie. Åtta av dessa 32 företag hade hållbarhetsansvariga som var 
positiva till att delta. På grund av tidsbrist från deras sida var det slutligen 
hållbarhetsansvariga på sex företag som var villiga att boka in ett möte för en intervju. 
Forskaren ansåg att intervjuer med hållbarhetsansvariga från sex företag skulle vara 
tillräckligt för att kunna ge ett resultat med tillräckligt hög reliabilitet för att kunna 
besvara forskningsfrågorna. I de företag där det inte fanns en person som 
huvudsakligen var hållbarhetsansvarig hölls en intervju med de personer som enligt 
företaget ansågs ha mest ansvar över hållbarhetsarbetet.  
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7.3	  Företag	  
Varumärken	   Hållbarhets	  ranking	   Beskrivning	  
Clas Ohlson 66 % • Ett internationellt detaljhandelsbolag 

som Grundades år 1918 i Dalarna.  
• 205 butiker i 5 länder.  
• 4700 medarbetare och en omsättning 

på 7,5 miljarder sek/år. 
(Clas Ohlson 2016) 

Zeta 66 % • Varumärket tillhör det svenska 
företaget Gruppo di Luca AB som 
även har varumärkena Delizie. Den 
första Zetaprodukten lanserades år 
1971. 

• 78 anställda, 390 olika produkter och 
en omsättning på 1 miljard sek/år.  

(Zeta 2016; allabolag.se 2016) 
Arla Foods 65 % • Internationellt Kooperativt 

mejeriföretag som grundades år 1881. 
• Kooperativen finns idag i 7 EU-

länder.  
• Ägs av 13500 mjölkbönder och har 

19000 anställda.  
• Omsätter 96,5 miljarder sek/år.  
(Arla Foods 2015; Arla Foods 2015a) 

Fontana	   64	  %	   • Svenskt företag som grundades år 
1978.  

• 26 anställda, 170 st olika produkter 
och omsätter 0,2 miljarder sek/år. 

(Fontana 2013; allabolag.se 2016a) 
Samsung	   64 %  • Samsung grundades 1938 i Sydkorea.  

• Företaget finns idag i 79 länder. 
• 270 000 medarbetare och en 

omsättning på 187,8 miljarder 
dollar/år.  

(Samsung 2014) 
Ving 62 % • Vings Sverige AB ägs av det 

internationella reseföretaget Thomas 
Cook group inc. 

• Ving är den del av Thomas Cook 
Nordic group.  

• 200 anställda och 700.000 resenärer 
per år.  

• Omsätter 5 miljarder sek/år.  
(Ving Sverige AB 2015; allabolag.se 
2016a) 
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7.4	  Val	  av	  metod	  
Utifrån diskussioner med Kaj Török och handledaren på Södertörns Högskola gjordes 
valet att använda kvalitativa samtalsintervjuer som forskningsmetod. Personer som är 
huvudansvariga för hållbarhetsfrågor på de utvalda företagen kontaktades för en 
intervju. Syftet med intervjuerna var att få vetskap om hur förändringsledningsarbetet 
på företagen går till, samt hur hållbarhetsansvariga driver förändringsarbetet för att 
utveckla en mer hållbar verksamhet. Studien hade för avsikt att uppmärksamma vilka 
metoder en hållbarhetsansvarig kan använda sig av för att påverka kulturen i en 
ledningsgrupp. Fokus lades i första hand på hur dialogen mellan hållbarhetsansvarig 
och företagsledningen går till och vilken förändringsledning som är mest effektiv. 
Tidigare forskning inom förändringsledning och området för hållbar utveckling 
användes för att resultatet skulle kunna analyseras. 
    I enighet med Metodpraktikan (Esaiasson 2009) användes samtalsintervjuer som 
undersökningsmetod i syfte att undersöka det teoretiska ramverkets innebörd i ett 
verkligt sammanhang, samt för att ta reda på hur frågeställningarnas berörda parter 
uppfattar sin egen insats inom ämnesområdet (Esaiasson m.fl. 2009, 285-286). I 
samråd med handledaren gjordes valet att genomföra en respondentundersökning 
vilket innebär att det är svarspersonernas egna åsikter och tankar som är studiens 
huvudobjekt. Frågorna som används i studien är framtagna i samarbete med Kaj 
Török. Inspiration till frågorna hämtas från ledarskaps professor John P. Kotters 
teorier om ledarskap, samt Futerras mall för hållbar kommunikation. För att uppnå ett 
resultat med hög validitet gjordes valet att genomföra intervjuer med en 
hållbarhetsansvarig på minst fem och optimalt åtta företag. Med anledning av studiens 
omfattning ansåg forskaren att information ifrån fem till åtta företag skulle kunna vara 
tillräckligt för att kunna ge ett ”mättat resultat”, som besvarar forskningsfrågorna. Vid 
en mer omfattande studie skulle det vara önskvärt att inkludera fler företag för att 
lyckas uppnå en starkare slutsats än vad denna studie förväntas tillföra till 
forskningsområdet. 

7.5	  Intervjuer	  och	  intervjuprocessen	  
Tillvägagångsättet för att kontakta intervjupersonerna bestod av ett introducerande 
brev med en presentation av undersökningens upplägg, dess syfte, urvalsgruppen samt 
vilka som är ansvariga. Brevet (se bilaga) angav vikten av deltagande och vilka 
fördelar som intervjupersonen kunde erhålla genom att delta (Esaiasson m.fl. 2009, 
268). Fördelarna ansågs enligt forskaren vara att de intervjuade företagen fick 
möjligheten att vara med i en rapport samt bli inbjudna till ett seminarium om 
framgångsrik förändringsledning för hållbar utveckling.  
     Personliga intervjuer prioriterades framför telefonintervjuer detta för att det i ett 
reellt/fysiskt möte finns mindre risk för att missförstånd och språksvårigheter ska 
uppkomma i kommunikationen (Esaiasson m.fl. 2009, 266). För att säkerställa 
respondenternas möjlighet att ge sanningsenliga svar på frågorna gjordes valet att 
samtliga skulle få vara anonyma i studien.  
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7.6	  Undersökningens	  upplägg	  
Intervjuerna varade genomsnittligt 60 minuter och hölls på respondenternas 
arbetsplatser. Utifrån samråd med Kaj Török på Futerra samt studier av metoder i 
Metodpraktikan togs beslutet att dela upp respondentundersökningen i två delar. I den 
första delen av respondentundersökningen ”Samtals intervju del 1” (se bilaga) fick 
svarspersonerna svara på frågor om deras organisations struktur samt frågor inom 
ämnesområdena ledarskap, kommunikation och hållbar utveckling. Vid några frågor 
kunde respondenterna välja ett eller flera svarsalternativ, vid resterande frågor fick 
respondenterna rangordna sina svar genom att sätta ett kryss på en skala mellan 0 och 
10. Exempelvis kunde 0 vara en parameter för ”inget engagemang” medan 10 
indikerade ”starkt engagemang” (Esaiasson m.fl. 2009, 271). Anledning till att börja 
intervjun med denna enkätundersökning var att avläsa hur svarspersonerna förhåller 
sig till frågorna inom ämnesområdet. Detta gav forskaren mer insikter om 
intervjupersonernas ståndpunkter inför undersökningens andra del (Esaiasson m.fl. 
2009, 259).  
     I den andra delen av undersökningen, ”Samtalsintervju del 2” (se bilaga) utgick 
forskaren från svaren som gavs av respondenten i undersökningens första del och 
ställde utifrån dessa öppna frågor. Det skapades ett naturligt samspel, öppet för 
interaktion mellan forskaren och respondenten. Svaren som gavs kunde vara oväntade 
och bidra till ett resultat med mer spridning och verklighetsbaserad kunskap 
(Esaiasson m.fl. 2009, 283). Frågorna till intervjuerna skapades med hjälp av en mind 
map (se bilaga), där intervjufrågorna länkades till huvudfrågeställningarna. Denna 
metod användes på forskarens eget initiativ, med syfte att säkerställa 
intervjufrågornas relevans för huvudfrågorna. För att uppnå ett tydligt samförstånd 
under intervjun presenterade forskaren sin syn på begreppet hållbar utveckling som 
likvärdig med Brundtlandkommissionens definition. Detta gjordes innan intervju 
började.   

7.7	  Resultat	  metod	  
Den relevanta information som framkom under intervjuerna organiserades och angavs 
som ett resultat i en berättande text (Esaiasson m.fl, 2009). För att ge ytterligare 
översikt kring respondenternas svar skrevs en sammanfattning. Resultatet kunde 
sedan sättas i relation till de utvalda teorierna och ingå i en analys av hur 
förändringsledning för hållbarutveckling kan bedrivas för att uppnå framgång.  

7.8	  Kritisk	  granskning	  av	  det	  egna	  arbetet	  
Denna studie är baserad på åsikter och uppfattningar från hållbarhetsansvariga från de 
utvalda företagen. Resultatet som uppkom delgav endast respondentens uppfattning 
om hur förändringsledningen i organisationen bör utformas. Frågorna som ställdes 
handlade i vissa fall om hur ledarens handlingssätt kan påverka hur övriga 
medarbetare i verksamheten förhåller sig till hållbar utveckling. Valet att endast 
intervjua de hållbarhetsansvariga kan därmed påverka begreppsvaliditeten i 
undersökningen (Esaiasson m.fl. 2009, 64-65). Forskaren får förlita sig på att 
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respondenterna är bra ambassadörer och uppger en sanningsenlig verklighetsbild av 
sina verksamheter.  
     Valet att göra en kvalitativ undersökning i två delar har både för och nackdelar för 
resultatet. Fördelar med att ställa många frågor, både avgränsade och öppna innebär 
att forskaren får större insikter i respondentens ståndpunkter inom ämnesområdet. En 
undersökning som både är baserad på frågeformulär och öppna frågor kan vara svår 
att sammanställa för att uppnå högsta möjliga reliabilitet. Begreppsvaliditeten och 
reliabiliteten kan påverka resultatets validitet (Esaiasson m.fl. 2009, 70). I efterhand 
kan det även konstateras att forskarens val att tydliggöra sin bild av hållbar utveckling 
före respondenten fick delge sin egen syn på begreppet kan ha lett till en omedveten 
påverkan på respondentens resonemang. I vidare studier bör inte detta misstag 
upprepas utan forskare rekommenderas istället att fråga respondenten om dennes åsikt 
för att inte leda hen i frågan. För att undvika att utsättas för green washing under 
intervjuerna genomfördes en efterforskning av företagens hållbarhetsarbete genom 
granskning av deras websidor före intervjutillfället. Denna förstudie ledde till att 
respondentens trovärdighet stärktes under intervjuerna samt underlättade missförstånd 
och misstänksamhet mot att respondenten bedrev green washing gentemot forskaren.  

7.9	  Avgränsningar	  &	  förtydliganden	  
De företag som kontaktats i denna studie uppfattas som hållbara ur ett konsument 
perspektiv, det kan däremot inte garanteras att dessa företag utifrån hur de arbetar är 
de mest hållbara i branschen. Ledarskap, förändringsledning och 
organisationsstrukturer är alla viktiga aspekter som kan påverka hur en verksamhet 
kan uppnå framgångsrika förändringar. I denna studie gjordes valet att framför allt 
fokusera på förändringsledning och den hållbarhetsansvariges roll i detta arbete. De 
frågor som använts i intervjuerna har framförallt fokuserat på det institutionella 
ramverk och de yttre omständigheter som den hållbarhetsansvariga har att utgå ifrån i 
sitt arbete. Mindre fokus har lagts på respondenternas egna, personliga drivkrafter till 
hållbarhetsarbetet. Intervjufrågorna ger information om den hållbarhetsansvarigas syn 
på arbetet samt hur företagets ledning arbetar med hållbar utveckling. 
     Den urvalsgrupp som använts i denna studie innefattar hållbarhetsansvariga på 
företag ifrån olika typer av branscher med både nationella och multinationella 
plattformar. Utifrån detta utgångsläge läggs huvudfokus på att undersöka den 
generella förändringsledningsstrategin i företagen oberoende av verksamhetens 
struktur och omsättning. Det ska även förtydligas att de svar som uppkommit under 
intervjuerna huvudsakligen baseras på respondenternas egna åsikter samt delar av 
fakta kring företagens generella policys.  
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8.	  Resultat	  	  
Resultatet	  är	  uppdelat	  i	  underrubriker	  för	  studiens	  fyra	  frågeställningarna.	  	  

8.1	  Vilka	  anledningar	  är	  huvudskälen	  till	  att	  en	  företagsledning	  blir	  
intresserad	  av	  att	  inkludera	  hållbar	  utveckling	  i	  sin	  verksamhet?	  	  
Samtliga respondenter uppgav att deras syn på hållbar utveckling var likvärdig med 
Brundtlandkommissionens eller EU kommissionens definition. Alla	  respondenter	  
uppgav	  att	  de	  ansåg	  arbetet	  med	  hållbar	  utveckling	  vara	  viktigt	  för	  deras	  
verksamhets	  framgång.	  Andra aspekter som kom upp kring respondenternas syn på 
hållbar utvecklig var att det handlar om att bidra till en mer hållbar livsstil hos 
konsumenterna.  Detta resonemang kopplades under intervjuerna till uppfattningen 
om konsumtionens möjlighet att gynna en verksamhet som har goda avsikter, för att 
leva upp till sina egna värderingar och ge stöd till hållbara produkter. För övrigt var 
inställningen hos respondenterna att företagen har ett ansvar för att samhället 
utvecklas på ett hållbart sätt. 	  
 
”Hållbar Utveckling handlar om att göra rätt som företag, att vara en del av hållbarhetslösningen och 
inte en del av problemet” (Annachiara Torciano 2015).  
 

• Respondenter från två av totalt sex företag uppgav att det framför allt är 
riskminimering som varit en stor drivkraft för att väcka glöden till 
hållbarhetsarbetet och engagera medarbetarna i ledningsgruppen.  

 
”Hållbarhetsarbetet har utvecklats från att huvudsakligen hantera risker till att vare ett strategiskt 
viktigt område där vi ser affärsmöjligheter, skapar värde för våra kunder och bidar till att attrahera 
och behålla duktiga medarbetare.” (Åsa Portnoff Sundström 2015).  
 

• Respondenter från två av sex företag svarade att det framförallt är expandering 
av verksamheten som har resulterat i ett större ansvarstagande och 
engagemang för ökad miljömässig och social hållbarhet.  

 
”För att vara ett hållbart företag så måsta vi ha en positiv påverkan på de samhällen där vi har vår 
verksamhet” (Kjell Lundin Pettersson 2015).  
 

• Respondenter från två av sex företag svarade att deras verksamheter sedan 
uppstarten haft en hållbarhetsfilosofi som grund i företagskulturen. För dessa 
två företag handlar det nu mer om att skapa koncept för hållbarhetsarbetet och 
kommunicera det bättre internt och externt.  

 
”Vi försöker se till möjligheterna med vad vi kan göra med våra produkter och hur vi kan 
kommunicera deras betydelse för hållbar utvecklig, externt och internt” (Marie Eklund 2015).  
 
Mer att tillägga inom detta ämnesområde är att respondenter från fem av företagen 
uppgav att drivkraften till att utveckla hållbarhetsarbetet handlar om att leva upp till 
de grundvärderingar som företaget har. Det hållbara företagandet förväntas på 
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långsikt ge sociala, miljömässiga och ekonomiska effekter. Det är ett huvudargument 
för att få med sig deltagarna i ledningsgruppen i förändringsarbetet. Samtidigt kan det 
bli ett dilemma då den hållbarhetsansvariga är mer angelägen om att genomföra mer 
förändringar i vissa frågor än övriga medarbetare. I samtliga fall uppgav 
respondenterna att de ansåg sig ha en syn på hållbarhet som helt eller till stor del 
stämmer överens med företagets grundvärderingar. Detta ansågs vara en förutsättning 
för att vilja ta sig an uppgiften att vilja jobba med hållbarhet i organisationen.  
 
”Vi agerar hållbart utefter företagets grundvärderingar och utifrån det argumentet så blir inte den 
kortsiktiga ekonomiska effekten lika avgörande utan det är mer en fråga om trovärdighet” (Kjell 
Lundin Pettersson 2015). 
 

 
 
Figur 2: Denna figur visar respondenternas rangordning av 5 aspekter som kan vara 
en drivkraft till hållbarhetsarbetet. 5 är den mest betydande och 1 är den minst 
betydande aspekten.  
 
Under intervjuerna fick respondenterna rangordna vilket av de fem kriterierna; lagar 
och regler, marknadsandelar, varumärket, förväntningar/krav från intressenter och 
innovation/affärsutveckling som ansågs vara minsta/största drivkraften till sitt eget 
hållbarhetsarbete i verksamheten i kronologisk ordning där 1 är minst betydande och 
5 är mest betydande.  
	  

• Två av sex respondenter uppgav att den främsta drivkraften till arbete med 
hållbar utveckling är att stärka varumärket.  

• Två av sex respondenterna uppgav att den främsta drivkraften till arbete med 
hållbar utveckling är att leva upp till krav och förväntningar ifrån intressenter.  

• En av sex respondenter uppgav att marknadsandel till arbete med hållbar 
utveckling är den främsta drivkraften. 
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• En av sex företag uppgav att lagar och regler är den främsta drivkraften till 
arbete med hållbar utveckling.  

• Fyra av sex respondenter ansåg att lagar och regler är den minst viktiga 
drivkraften i hållbarhetsarbetet.  

 
”Hållbarhetsarbetet är en viktig del i att utveckla vår affär och en förutsättning för att vara långsiktigt 
lönsamma” (Åsa Portnoff Sundström 2015).   
 
Samtliga respondenter anser att hållbarhetsarbetet över tid har blivit en allt viktigare 
aspekt för att leva upp till förväntningar och skapa förtroende hos intressenter.  
 
”Glöden till att driva en hållbarverksamhet har väckts från oss själva men de senaste åren kommer 
även kraven utifrån.” (Peter Lantz 2015). 
 
Respondenter från två av sex företag nämnde att påtryckningar ifrån intressenter varit 
en stor anledning till att ledningen uppmärksammat och engagerat sig mer i 
hållbarhetsarbetet.  
 
”Genom att få feedback från intressenter för vikten av hållbarhetsarbetet kan en påvisa för ledningen 
att frågan är viktigt för affärsutvecklingen” (Annachiara Torciano 2015).  
 
På frågan om företagets befintliga vision/målbild för hållbarhetsarbetet stämmer 
överens med den hållbarhetsansvarigas personliga värderingar svarade fyra av sex 
respondenter att målbilden känns starkt eller mycket starkt anknuten till de personliga 
värderingarna. På frågan om den hållbarhetsansvarige anser att den genomsnittlige 
medlemmen i ledningsgruppen har personliga värderingar som överensstämmer med 
företagets vision/målbild var svaren mer varierande. Tre av sex respondenter svarade 
att de anser att medlemmarna i ledningsgruppen har värderingar som till stor del 
överensstämmer med företagets vision/målbild. Två respondenter uppgav att de anser 
att medlemmarna i ledningsgruppen i mindre skala har personliga värderingar som 
överensstämmer med företagets vision/målbild. En respondent svarade ”vet ej” på 
frågan.  

	  

8.2	  Vilka	  är	  de	  viktigaste	  verktygen	  en	  ledare	  kan	  använda	  sig	  av	  för	  att	  
leda	  och	  engagera	  en	  ledningsgrupp	  i	  ett	  mer	  hållbart	  arbete?	  	  
Fyra av sex företag har en anställd person som är specialiserad på att jobba med 
företagets hållbarhetsfrågor. De övriga två företagen har ingen specifik 
hållbarhetsansvarig utan har istället delegerat ut ansvaret på flera personer i 
verksamheten. Samtliga av respondenterna uttryckte att de har en viktig roll i arbetet 
med att belysa värdet av hållbarhetsinsatser för ledningen. Det handlar om att påvisa 
att ett hållbarhetsarbete kan generera många fördelar på lång sikt. Genom att 
koordinera arbetet och guida medarbetarna kan den hållbarhetsansvariga bidra till en 
effektivisering av hållbarhetsarbetet. Tre av sex respondenter uppgav att de är 
medlemmar i ledningsgruppen.  
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     Samtliga respondenter angav att visioner och mål är viktiga verktyg för att kunna 
driva hållbarhetsarbetet.  

• Tre av företagen har specifika hållbarhetsvisioner.  
• Ett av företagen håller på att författa en hållbarhetsvision. 
• Två av företagen har inte en specifik hållbarhetsvision.  

Respondenterna från de företag som inte har en hållbarhetsvision uttryckte att deras 
generella företagsvision även kan inkludera hållbarhetsarbetet. En av respondenterna 
från ett av företagen som inte hade en hållbarhetsvision uppgav att detta kanske skulle 
behöva upprättas för att stärka hållbarhetsarbetet. Respondenterna uppgav att 
kortsiktiga mål med konkreta strategier kan vara bra verktyg för att få med sig en 
ledningsgrupp i hållbarhetsarbetet. Samtliga respondenter uppgav även att det är 
viktigt att skapa större långsiktiga mål med arbetet.  
 
”Viktigt att dela in arbetet i små steg, så att en får med sig alla i verksamheten. En har en vision om 
det stora målet sen tar en mindre steg för att nå fram till målet” (Sofia Wallen 2015). 
 
Det är viktigt att få med sig leverantörerna i förändringsarbetet. Genom att utveckla 
uppförandekoder i små steg kan företagen bidra till att leverantörerna blir medvetna 
och ökar sitt sociala och miljömässiga ansvar i produktionen. Hållbarhetsansvariga 
har således ett ansvar för att koderna uppfylls.  

	  

8.3	  Vilka	  insatser	  kan	  vara	  fördelaktiga	  för	  att	  ge	  hållbarhetsfrågor	  ett	  
större	  fokus	  i	  en	  ledningsgrupp?	  	  
Samtliga företag i studien har minst en verksam styrgrupp för hållbarhetsarbetet. I de 
multinationella företagen som deltog i studien fanns styrgrupper för hållbarhetsfrågor 
på bolagsnivå och koncernnivå. I fyra av företagen hade styrgruppen en konstellation 
av medlemmar från olika avdelningar i organisationen, medlemmar som även sitter 
med i ledningsgruppen.  
 
”Claes Ohlsons hållbarhetsforum, med representanter för alla relevanta funktioner, definierar, 
utvecklar och följer upp vårt arbete” (Åsa Portnoff Sundström 2015). 
 
I tre av de sex företagen är VD en aktiv medlem i styrgruppen för hållbarhetsarbetet. I 
två av de övriga företagen hänvisar respondenterna till att VD eller grundaren av 
verksamheten är aktivt drivande i hållbarhetsarbetet i organisationen. De intervjuade 
som ansåg sig ha mycket stöd från VD i hållbarhetsarbetet påtalade att detta var till en 
stor fördel.  
 
”Företagets grundare har alltid förespråkat ansvarstagande gentemot människan och moder natur”	  
(Marie Eklund 2015).	  	  
	  
Vid frågan om vad den hållbarhetsansvariga behöver göra för att ledningsgruppen ska 
lyckas nå ambitionerna med sitt hållbarhetsarbete svarade ett flertal av respondenterna 
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att intern kommunikation och utbildning är en viktig faktor. De hållbarhetsansvariga 
ansåg sig således ha en viktig roll i arbetet att driva på och vägleda medarbetarna för 
att öka insikterna om förändringens fördelar.  
	  
”Det är viktigt att sätta en agenda för målsättning, och påvisa fördelar med arbete, hur det kan ge 
effekter på långsikt” (Peter Lantz 2015). 
 
De intervjuade verkade alla positiva till framtidens arbete med hållbar utvecklig. 
Merparten av företagen arbetar idag tillsammans med andra företag i branschen för att 
mobilisera sig och driva större frågor kring miljömässig och socialhållbarhet.  
 
”Det är viktig att samarbeta med andra företag i branschen, när det kommer till hållbarhet är vi inte 
varandras konkurrenter” (Sofia Wallén 2015). 
 
”I dag handlar det om att ta ansvar för vår miljöpåverkan men i framtiden behöver vi vara lösningen, 
vi är en innovationskraft” (Annachiara Torciano 2015). 

	  

8.4	  Vilka	  utmaningar	  möter	  ledaren	  i	  förändringsarbetet	  för	  en	  mer	  
hållbar	  utveckling?	  
Under intervjuerna framkom det att hållbarhetsarbetet i de multinationella företagen 
pågår under mer omfattande förändringsprocesser, med fler led i beslutsfattandet och 
kommunikation till medarbetarna. Det uppfattades däremot som att de 
hållbarhetsansvariga i de nationella företagen, med färre anställda hade lättare att 
genomföra förändringar och kommunicera dessa till medarbetarna. Respondenterna 
uttryckte även att det kan vara svårt att lägga upp en strategi när hållbarhetsmålet är 
för stort och svårt för medarbetarna att greppa. Respondenterna uppgav att det finns 
ett behov av att konkretisera målen så att de blir lättare att hantera på avdelningsnivå i 
organisationen. Fyra av företagen har hittills jobbat med att sätta årliga mål med sitt 
hållbarhetsarbete. Respondenterna från de två övriga företagen uppgav att de hittills 
inte har satt årliga mål för hållbarhetsarbetet men att de ämnar tillämpa detta i sitt 
framtida arbete.  
 
”Det är viktigt att kommunicera nya förslag för hållbar utveckling i små steg så att det känns 
realistiskt och ger ett värde för ledningen utan att förändringen skrämmer dem” (Annachiara Torciano 
2015).  
 
”Utmaningen är att göra förändringsarbetet så enkelt och tydligt som möjligt för att få en delaktighet 
från medarbetarnas sida” (Marie Eklund 2015). 
 
Som tidigare nämnts har två av de intervjuade företagen en hållbarhetskultur som 
funnits sedan verksamhetens start. Utmaningar för dessa två företag har istället varit 
att definiera och paketera hållbarhetskonceptet, skapa visioner och mål som kan 
konkretisera arbetet för varje medarbetare. Merparten av de intervjuade anser att en av 
deras viktigaste uppgifter med att jobba med hållbarhetsfrågor i företaget är att 
kommunicera och driva på arbetet. Detta är även en utmaning då de som är 
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hållbarhetsansvariga i större företag har flera olika ledningsgrupper och styrgrupper 
att förhålla sig till.  
 
”Framgångsreceptet för att driva hållbarhetsarbetet är att få med sig högsta ledningen” (Sofia Wallén 
2015). 
 
Det är även en utmaning för de hållbarhetsansvariga och ledningen att få med sig 
leverantörer i förändringsarbetet. Det har uttryckts att det är viktigt att genomföra 
arbetet i små steg för att skapa trygga förändringar. En uppförandekod är ett viktigt 
och bra verktyg för att få kontroll över leverantörskedjan. En annan utmaning är att 
värdera effekterna av nya förändringsinsatser och sedan skapa säljargument för att 
kunna implementera nya förslag till ledningsgruppen.  
 
”Man får hela tiden balansera egna normer och drivkrafter mot omvärldens inputs och vad som är 
rimligt att utföra i organisationen idag. Den balansen måste upprätthållas för att bevara förtroendet 
internt” (Kjell Lundin Pettersson 2015). 
 
”Att växa ansvarsfullt tror vi kommer att ge lönsamhet i framtiden” (Marie Eklund 2015).  
 
En annan utmanande faktor är hur en på bästa sätt kan avsätta tid för att inkludera 
hållbarhetsarbetet som en del av verksamheten. Genom att utveckla strategier för att 
delegera och effektivisera arbetet kan ledaren underlätta förändringsarbetet i 
verksamheten.  
 
”Alla är väldigt intresserade och nyfikna på hållbarhetsarbetet men vi konkurrerar med tid” (Sofia 
Wallén 2015). 
 
Under intervjuerna diskuterades även frågan om hur ledaren hanterat motstånd eller 
tvivel som råder mot förändringsarbetet. Representanter från fyra av företagen angav 
att det sällan funnits ett motstånd till förändring. Det handlar istället ofta om att 
hållbarhetsinsatser bortprioriteras på grund av tidsbrist eller att det är svårt att kunna 
förutse ekonomisk vinst eller kvantifiera fördelar med arbetet.  
 
”Att driva ett förändringsarbete handlar om tid och prioriteringar. Det är viktigt att hitta ett sätt att 
arbeta för att det ska kunna vara effektivt och gångbart i verksamheten” (Jerker Nordström 2015).  
 
Det sades även att ett motstånd och ifrågasättande av specifika insatser kan vara ett 
bra sätt att evaluera om insatsen är fördelaktig för verksamheten.  
 
”Det är viktigt att ledningen granskar och ställer motfrågor till förändrade arbetssätt eller specifika 
insatser för att skapa trygghet i att hållbarhetsinsatsen är genomtänkt och genomförbar” (Kjell 
Lundén Pettersson 2015).  
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8.5	  Sammanfattning	  
Vilka anledningar är huvudskälen till 
att en företagsledning blir intresserad 
av att inkludera hållbar utveckling i 
sin verksamhet? 

Respondenterna uppgav att det från början handlade om: 
• Riskminimering 
• Expansion 
• Företagskultur/grundvärderingar 

Respondenterna uppgav att deras drivkrafter till att arbeta 
med hållbar utveckling i ledningsgrupperna framför allt 
beror på: 

• Krav från intressenter 
• Varumärket 
• Affärsutveckling 
• Marknadsandel 
• Lagar och Krav 

Vilka är de viktigaste verktygen en 
ledare kan använda sig av för att leda 
och engagera en ledningsgrupp i ett 
mer hållbart arbete? 

• Visioner  
• Kortsiktiga och långsiktiga mål 
• Strategier 
• Uppförandekoder 

Vilka insatser kan vara fördelaktiga 
för att ge hållbarhetsfrågor ett större 
fokus i en ledningsgrupp? 

• Styrgrupper 
• Engagemang hos VD 
• Engagemang från Hållbarhetsansvarig 
• Intern kommunikation 
• Utbildning 
• Samarbete i branschen 

Vilka utmaningar möter ledaren i 
förändringsarbetet för en mer hållbar 
utveckling? 

• Skapa konkreta mål 
• Kommunicera internt 
• Engagera leverantörer 
• Prioritera och effektivisera arbetet 
• Kvantifiera fördelar 
• Uppskatta ekonomiskvinst 

 

9.	  Tolkningar	  och	  analys	  
I tidigare studier har det kunnat konstateras att förändringsledning som har målet att 
uppnå förändring över tid har goda möjligheter att vara framgångsrik om 
organisationen är anpassningsbar och ledd med ett transformativt förhållningssätt 
(Bass & Riggio 2006, 100-101; Heskett & Kotter 1992, 44). Förändringsledning med 
fokus på hållbar utveckling handlar om att hitta lösningar som övertid kan ha en 
positiv inverkan på samhället (FN 2012; European Commission 2015, 2; Hitchcock & 
Willard 2006. 9). Utifrån resultatet i denna studie har det påvisats att företag som 
enligt konsumenter anses som hållbara verksamheter kännetecknas av att vara 
förändringsbenägna och transformativt ledda. I studien uttalade sig samtliga av de 
hållbarhetsansvariga om att de tillsammans med sin företagsledning är angelägna om 
att anpassa sin produktion efter krav från kunder och konsumenter. Respondenterna 
uppgav att deras företag har ett ansvar gentemot samhället. Verksamheternas 
ledningsgrupper driver hållbarhetsarbetet med utgångspunkt att leva upp till företagets 
etiska grundvärderingar. Detta resonemang kan sättas i relation till EUs definition av 
CSR och åsikten att företagande handlar om bidrag till samhällets nytta genom 
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innovationer och hållbara värderingar (European Commission 2015. 2; Hawken 1994, 
9,15). Utifrån respondenternas ståndpunkter rörande bl.a. vikten av grundvärderingar, 
kommunikation, ledarskap och goda relationer i organisationen kan det konstateras att 
deras arbetssätt kännetecknas mer av en transformativ än en transaktionell 
förändringsledning (Bass & Riggio 2006, 103-104).   
     I Kotters förändringsledningsteori handlar det första steget om att väcka en glöd 
och förmedla ett engagemang till medarbetarna. Kriser och riskminimering kan enligt 
Kotter uppmärksammas som anledningar till att bedriva ett förändringsarbete i en 
organisation (Kotter 1996, 35, 49). I denna studie var riskminimering en anledning, 
dock inte den främsta motivatorn till att företagsledningarna valt att satsa på hållbar 
utveckling. De framträdande anledningarna till hållbarhetsarbetet var företagens 
samhällsengagemang och viljan till att ha en affärsutveckling med positiv påverkan på 
miljö och samhälle. Studien indikerade att etik, grundvärderingar och visioner har stor 
betydelse för företagsledningarnas hållbarhetsarbete. Detta resultat överensstämmer 
med EU kommissionens uttalande om att CSR idag har blivit en del av många 
företags grundfilosofi (EU kommissionen 2001, 4). I Kotters tredje steg, ”skapa 
vision” påtalar han att det är viktigt att visionen inte bara är av rationellkaraktär utan 
även kan väcka känslor och relatera till personliga värderingar för att vara mer 
mottaglig för medarbetaren (Kotter 1996, 76-83). Under intervjuerna framkom det att 
en övervägande andel av respondenterna kände en stark anknytning till företagets 
vision och målbild. Detta resultat kan påvisa betydelsen av att den 
hållbarhetsansvariga har en samsyn med företagsvisionen för att kunna driva sitt 
arbete med hållbar utveckling. Samtidigt uppgav övervägande andel av 
respondenterna att de ansåg att den genomsnittlige medlemmen i ledningsgruppen 
hade en mindre anknytning till företagets vision än de själva. Detta kan ge en 
indikator på att den hållbarhetsansvariga är mer engagerad i ämnet hållbarhet än 
övriga medarbetare vilket kan vara en anledning till motstånd mot förändring.  
     Respondenterna har med sina uttalanden påvisat att arbetet med hållbar utveckling 
på sikt är ett måste för att upprätthålla konkurrenskraft på marknaden. En annan viktig 
aspekt är att upprätthålla en trovärdighet med företagandet och leva upp till de 
förväntningar som finns hos kunder och konsumenter. Enligt tidigare forskning är 
lagar och regler, krav ifrån intressenter, riskminimering, affärsutveckling, innovation 
och förstärkning av varumärket betydande aspekter som kan påverka 
företagsledningen till att driva sitt hållbarhetsarbete framåt (Huong 2014, 77-78). I 
denna studie är varumärket, krav från intressenter och marknadsandelar enligt 
respondenterna de aspekter som, utöver lagar och regler, är de mest betydande 
drivkrafterna till att skapa engagemang för hållbar utveckling hos ledningsgrupperna.  
     De resterande sju stegen i Kotters teori utgör en strategi för hur verktyg och 
insatser bör tillämpas. Enligt Kotter är en styrgrupp essentiell för att engagera 
medarbetare som kan bidra med expertis för att utveckla förändringsarbetet på bästa 
sätt (Kotter 1996, 53-66). Under intervjuerna framkom det att samtliga företag hade 
minst en styrgrupp för hållbarhetsarbetet. De multinationella företagen hade 
styrgrupper för hållbarhetsfrågor på både bolagsnivå och koncernivå. De företag som 
hade med sig VD som en del av styrgruppen påtalade att detta var till en stor fördel 
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för gruppens möjlighet till att påverka ledningsgruppen. Under intervjuerna framkom 
det även att en styrgrupp med medlemmar ifrån olika avdelningar och medlemmar 
från ledningsgruppen kan ha större möjlighet till att påverka ledningens beslut för 
hållbarhetsarbetet. Tre av sex respondenter uppgav att de själva sitter med i 
ledningsgruppen och att detta är till en fördel för att få mer inflytande. De tre 
respondenter som inte är medlemmar av deras ledningsgrupp påtalade dock inte att de 
ansåg detta vara ett problem, utan att de genom sin VD hade en bra kontakt med 
ledningen och att de via hen kunde få ut sitt budskap kring hållbarhet till.  
     Kotters tredje och fjärde steg handlar om att skapa, förankra en vision och 
möjliggöra förändringsarbetet. Kotter påtalar vikten av att visionen ska vara konkret 
och kopplad till företagets grundvärderingar för att lättare kunna kommuniceras och 
få genomslagskraft hos medarbetarna (Kotter 1996, 76-83). Övervägande antal av 
företag i studien har eller håller på att utveckla en hållbarhetsvision. Visionen har som 
mål att guida företagets hållbarhetsarbete och motivera medarbetarna. Handlingar 
som kan stärka företagets grundvärderingar och visioner framkom under intervjuerna 
som starka ledmotiv för att kunna förankra nya mål för hållbarhetsarbetet i 
ledningsgruppen (Kotter 1996, 84-100). Respondenterna påtalade vikten av deras roll 
som hållbarhetsansvariga när det gäller att kommunicera, effektivisera och driva på 
förändringsarbetet i organisationen. Detta resonemang stämmer överens med Kotters 
femte steg som handlar om hur en ledare genom struktur, system, kunskap och tillsyn 
på bästa sätt kan medverka till att möjliggöra en förändring (Kotter 1996, 101-115). 
Flera av respondenterna delgav att de ser delegering av ansvarsområden med mer 
hållbarhetsengagemang på varje avdelning som en metod för att öka engagemanget 
hos varje enskild medarbetare. Det uttalades även att det finns en tilltro till att ett ökat 
engagemang från medarbetarna inom varje expertisområde kan leda till ett bättre, mer 
effektivt hållbarhetsarbete på sikt. Detta resonemang överensstämmer med Kotters 
sjunde steg vilket handlar om att etablera mer förändring genom att engagera fler av 
medarbetarna i förändringsarbetet (Kotter 1996, 131 -144). Kotter hävdar att ett ökat 
ansvar hos fler medarbetare bidrar till att minimera hierarkierna i arbetet och stärker 
medvetenheten och engagemanget för förändringsarbetet i organisationen.              
     Leverantörer uttalades enligt respondenterna vara en viktig grupp när det kommer 
till förändringsarbetet. Succesiv etablering av förändringskoder s.k. ”Code of 
conduct” är en metod som några av verksamheterna använt för att driva på sina 
leverantörer i leverantörskedjan. Tillsyn uppgavs även vara en viktig aspekt för att 
säkerställa att förändringsarbetet lever upp till de mål och krav som ställs från 
företagsledningen.  
     En strategi som enligt respondenterna kan bidra till att öka förståelsen för 
förändringsarbetet hos företagsledning och medarbetare är att tillämpa konkreta mål. 
Utifrån studien kan det konstateras att samtliga företag ser kortsiktiga mål och 
prioriteringsområden som bra verktyg för att driva på hållbarhetsarbetet.  
Enligt Kotter är kortsiktiga mål ett bra verktyg för att engagera och öka 
medarbetarnas medvetenhet om vikten av hens egna insats och möjligheterna att bidra 
till att uppnå långsiktiga mål (Kotter 1996, 117-130). Respondenterna hävdade att 
internutbildning är en viktig faktor för att öka medarbetarnas engagemang och 
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kännedom om hur en kan bidra till måluppfyllelsen genom det dagliga arbetet. 
Utbildning är även, enligt respondenterna, en viktig faktor när det handlar om att 
förebygga motstånd mot förändring.  
     Respondenterna hävdade att utmaningar med förändringsarbete kan vara att 
kvantifiera fördelar och uppskatta ekonomisk vinst av en hållbarhetsinsats. Genom att 
värdera effekterna av ett hållbarhetsmål och tillföra ny kunskap kan den 
hållbarhetsansvariga bidra till att ledningen ökar sin prioritering för 
förändringsarbetet. En av respondenterna uttryckte att ett motstånd kan vara en bra 
sak då det leder till att värdet av insatser värderas och utreds på djupet, vilket sedan 
kan bidra till en ytterligare övertygelse om fördelar hos ledningen.  
     Kotters åttonde steg för förändring understryker att ett förändringsarbete måste 
leda till en transformation för att en kultur ska förändras och bli bestående (Kotter 
1996, 145-158). De företag som haft en hållbarhetskultur redan från grunden har 
genom kunder och konsumenters växande intresse för hållbar utveckling fått 
anledningar till att konkretisera och kommunicera sina visioner och mål. 
Respondenterna uppgav att visioner, mål och utbildningar kan bidra till att stärka 
företagskulturen för hållbarhetsarbetet. Genom att samarbeta med andra aktörer i 
upphandlingar för hållbarhetslösningar kan företagen bidra till att branschkulturen 
stärks för att verksamhetens innovationer på sikt ska kunna vara lösningen på dagens 
hållbarhetsproblem. 

10.	  Diskussion 
Målet med denna studie har varit att öka kunskapen om hur företag som har ett starkt 
hållbarhetsanseende driver sina interna förändringsarbeten. Resultatet visar att det 
finns en korrelation mellan kunskapen om hållbar utveckling och företagens 
utformande av sitt hållbarhetsarbete. John P. Kotters teori om åttastegsprocessen, en 
transformativ förändringsledning har använts som ett analytiskt verktyg för att kunna 
avgöra om det finns ett samband mellan företagens strategier och tidigare forskning. 
Enligt resultatet finns det flera tillvägagångssätt i förändringsarbetet som 
överensstämmer med de verktyg och insatser som Kotter förespråkar. Vikten av att 
hitta en glöd till ett förändringsarbete är betydande för att få med sig en ledningsgrupp 
i en förändring. Kotter hänvisar i sin teori till kriser som en vanlig orsak till 
initiativtagande till förändring. En positiv del av resultatet i denna studie var att 
merparten av företagen valt att jobba proaktivt med hållbar utveckling, utan att ha 
efterlevnad av lagar och krav som främsta orsak till förändringsarbetet. Resultatet har 
visat att krav från intressenter och möjligheten att bygga ett starkt varumärke är 
viktiga motiv som bidrar till att de hållbarhetsansvariga kan få med sig ledningen i 
hållbarhetsarbetet. Samtliga respondenter var i linje med Kotter eniga om att en 
styrgrupp är en viktig insats för att driva hållbarhetsarbetet. Visioner och mål med 
anknytning till företagets grundvärderingar påtalades vara viktiga verktyg. 
Prioriteringar, kommunikation och utbildning ansågs vara essentiella delar av 
förändringsledningen som respondenterna påtalade sig ha ett stort ansvar för. Ett 
flertal av respondenterna uppmärksammade även vikten av att driva förändringen i 
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små steg för att skapa trygghet och minska risken för motstånd i organisationen. 
Undantaget till Kotters teori var de två företag som påstod sig ha en hållbar 
företagskultur men saknade koncept och konkreta mål för sitt arbete. Det som är 
intressant med denna studie är att ingen av respondenterna uppgav att de medvetet har 
använt sig av Kotters teori i utformandet av sitt förändringsarbete. Trotts detta så 
finns det många likheter mellan företagens förändringsledning och åttastegsprocessen. 
Eftersom samtliga företag anses hållbara ur ett konsumentperspektiv kan detta ge en 
indikator på att det arbetssätt som de använder sig av och som Kotter förespråkar är 
en framgångsrik metod. Således kan det konstateras att åttastegsprocessen är en 
metod som kan bidra till framgångsrik förändringsledning inom hållbar utveckling.  
     Denna studie har framför allt genomsyrats av de institutionella, yttre aspekter som 
enligt respondenterna ansetts viktiga för att införa mer hållbarhet i deras 
verksamheter. Respondenternas svar har fokuserats kring deras och företagens vilja 
att leva upp till de krav som ställs från intressenter samt företagets grundvärderingar. 
Utifrån en pessimistisk synvinkel kan detta val till handling bero av yttre tvång och 
förväntningar ifrån samhället snarare än ett eget inre driv.  Samtidigt har resultatet 
visat att den hållbarhetsansvariga i fem av sex fall ansåg att deras personliga 
värderingar hade en stark anknytning till företagets vision för sitt hållbarhetsarbete. 
Det hade varit intressant att ytterligare utforska respondenternas egna reella 
drivkrafter till sitt intresse för hållbar utveckling i en större utsträckning och utreda 
om respondenternas egna ideal går bortom de institutionella ramar som de har att röra 
sig med i sin yrkesroll. 
     Med anledning av spridningen på de företag som deltog i denna studie är resultatet 
inte branschspecifikt utan ger istället en generell bild av hur företag som uppfattas 
hållbara driver sitt förändringsarbete. Det kan spekuleras kring hur stor betydelse det 
interna hållbarhetsarbetet har för konsumenternas uppfattning av företagen. Det skulle 
vara intressant att undersöka företag som enligt Nordic Brand Index uppfattas som 
mindre hållbara, ta reda på om även de jobbar med verktyg och insatser som Kotter 
förespåkar i sin teori, för att se om detta har en betydelse för hur företagen uppfattas 
av konsumenten.  
     Fortsatt forskning inom ämnesområdet skulle kunna innebära ytterligare studier 
med fler företag, anpassat till olika branscher för att utvärdera om det finns 
förändringsledningsmetoder som kan vara mer lämpliga vid specifika tillfällen. Det 
skulle även vara intressant att göra djupare studier med fler medarbetare på utvalda 
företag för att få mer klarhet i om en förändringsledning uppnår sitt syfte i 
verksamheten. Förslagsvis skulle gruppintervjuer kunna hållas med deltagare ur 
styrgrupper eller ledningsgrupper för att ge fler infallsvinklar till resultatet.  
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11.	  Slutsatser	  
Slutligen kan det konstateras att samtliga företag bedriver ett förändringsarbete som 
kan kopplas till teorierna inom hållbar utveckling och John P. Kotters teori om 
framgångsrik förändringsledning, åttastegsprocessen. Nedan besvaras 
frågeställningarna genom forskarens slutsatser: 
	  
11.1	  Vilka	  anledningar	  är	  huvudskälen	  till	  att	  en	  företagsledning	  blir	  intresserad	  av	  
att	  inkludera	  hållbar	  utveckling	  i	  sin	  verksamhet?	  	  
Riskminimering, etik, grundvärderingar, expansion och relationen till samhället har 
bidragit till att företagsledningen i denna studie valt att engagera sig mer i arbetet med 
hållbar utveckling. Det har även framkommit att krav från intressenter, 
affärsutveckling, marknadsandelar och varumärket är betydande aspekter som kan få 
ledningsgruppen att satsa på att utveckla hållbara förändringar. Övervägande antalet 
av företagen i undersökningen jobbar proaktivt med hållbarhetsfrågor, där av är inte 
lagar och krav en betydande aspekt för att kunna driva förändringsarbetet framåt.  
 
11.2	  Vilka	  är	  de	  viktigaste	  verktygen	  en	  ledare	  kan	  använda	  sig	  av	  för	  att	  leda	  och	  
engagera	  en	  ledningsgrupp	  i	  ett	  mer	  hållbart	  arbete?	  	  
Visioner och mål är viktiga verktyg för att ett hållbarhetsarbete ska uppmärksammas 
och nå framgång i verksamheten. Målens konkretisering och omfattning är betydande 
för att få genomslagskraft internt. En kombination av långsiktiga och kortsiktiga mål 
är att föredra för att öka ledningens samförstånd i förändringsprocessen. 
Uppförandekoder är ett verktyg som flertalet av företagen använt sig av för att 
påverka sina leverantörer till att bli mer hållbara.  	  
	  
11.3	  Vilka	  insatser	  framstår	  som	  mest	  fördelaktiga	  för	  att	  ge	  hållbarhetsfrågor	  ett	  
större	  fokus	  i	  en	  ledningsgrupp?	  	  
Genom att bilda en styrgrupp kan den hållbarhetsansvariga få mer expertis och stöd i 
arbetet med att engagera ledningen i hållbarhetsarbetet. Engagemang från VD kan 
även vara en viktig insats för att öka intresset hos övriga medarbetare i 
ledningsgruppen. Den hållbarhetsansvariga har en viktig roll i förändringsarbetet med 
att definiera prioriteringsområden, utbilda och kommunicera hållbarhetsarbetet 
internt. Samarbeten i branschen kan skapa mer möjligheter och bidra till att 
ledningsgruppen ökar sitt engagemang för hållbarhetsarbetet.  
	  
11.4	  Vilka	  utmaningar	  möter	  ledaren	  i	  förändringsarbetet	  med	  att	  driva	  hållbar	  
utveckling	  i	  verksamheten?	  
Utmaningar i förändringsledningsarbetet kan vara svårigheten att skapa konkreta mål, 
effektivisera arbetet, bevisa vilka områden i verksamheten som bör prioriteras samt 
vilka fördelar en insats kan generera på lång sikt. Det är utmanande för 
hållbarhetsansvariga att kommunicera internt, engagera medarbetare och leverantörer 
för att på bästa sätt skapa förutsättningar till hållbara förändringar.  
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13.	  Bilagor	  

13.1	  Inbjudan	  till	  att	  delta	  i	  studie	  
Personligt	  erbjudande	  om	  att	  
delta	  i	  studie	  om	  hållbart	  ledarskap	  
Vad är ett lyckat internt ledarskap för hållbarhet? 
- En studie i förändringsledning för hållbara affärer. 
	  
Det finns många tankar och teorier om hur hållbara företag funkar. Men inget är bättre 
än att utgå från verkligheten för att testa teorierna. Därför kommer jag göra en 
undersökning som kastar ljus över hur 8 progressiva företag inom hållbarhet lyckas. 
Ni är ett av dem som får möjligheten att delta. Detta blir min kandidatsuppsats. Syftet 
är att identifiera avgörande aspekter för organisationernas interna omställningsarbete 
för en mer hållbar verksamhet. Studien kommer att uppmärksamma hur en 
hållbarhetsansvarig kan använda sig av metoder för att påverka kulturen i en 
ledningsgrupp. Fokus kommer i första hand att läggas på hur dialogen mellan 
företagsledningens och hållbarhetsansvarig går till och vilken förändringsledning som 
är mest effektiv. Studien kommer att ta spjärn mot en del av Harvardprofessorn John 
P. Kotters teorier för förändringsledning (se t ex hans böcker Heart of change och 
Buy-In). Denna studie genomförs i samarbete med Kaj Török på 
kommunikationsbyrån för hållbarhet (Futerra) som länge arbetat med 
förändringsledning kopplat till hållbarhet. Urvalet av tillfrågade företag kommer från 
de högst rankade företagen i den Hållbarhetsbarometer som Tony Aperia, Nordic 
Brand Academy, genomfört under senaste året men som ännu inte publicerats.  
 
Jag vill intervjua den som är hållbarhetsansvarig på ert företag, Intervjun beräknas ta 
omkring 60 minuter. Efter godkännande från er sida kommer intervjun att spelas in på 
band. Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt vilket betyder att de 
avidentifieras och behandlas i enlighet med bestämmelser i Sekretesslagen. Om vi vill 
använda citat från er så ber vi om särskilt godkännande av er för det. Er medverkan är 
frivillig och kan när som helst avbrytas.  
 
Studien kommer att ges ut i uppsatsform samt publiceras i en rapport som ni kommer 
att kunna ta del av. I denna rapport kommer de deltagande företagen att omnämnas. 
Vi går också igenom resultaten vid ett kortare seminarium där du får delta. 
 
Om du accepterar att medverka i studien kommer en återkoppling med förslag på 
datum för intervjutillfällen att ske via mail. Om du vill du vara med så hör av dig 
senast 17 oktober till mig på wahlqvist.fanny@gmail.com 
 
Vänliga Hälsningar 
 
Fanny Wahlqvist     Handledare: Elfar Loftsson 
Miljö- och Utvecklingsprogrammet	   Institutionen för naturvetenskap 
0739-401848 miljö och teknik. 
Södertörns Högskola     Södertörns Högskola 
wahlqvist.fanny@gmail.com    elfar.loftsson@sh.se	  
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13.2	  Samtalsintervju	  del	  1	  
	  
Datum:	  
Namn	  &	  Befattning:	  
Företag:	  
	  
Hållbar	  Utveckling	  syftar	  i	  denna	  studie	  till	  Brundtlandkommissionens	  definition:	  
”En	  utveckling	  som	  tillfredsställer	  dagens	  behov	  utan	  att	  äventyra	  kommande	  
generationers	  möjligheter	  att	  tillfredsställa	  sina	  behov”	  
	  	  
-‐	  Detta	  innebär	  att	  företagen	  tar	  ett	  etiskt,	  socialt,	  ekonomiskt	  och	  miljömässigt	  
ansvar	  för	  sin	  verksamhets	  påverkan	  på	  samhället.	  En	  utveckling	  i	  enighet	  med	  
vikten	  av	  synergieffekter/lösningar	  mellan	  de	  tre	  dimensionerna	  i	  "triple	  bottom	  
line".	  
	  
Fråga	  1	  
Vilken	  ambitionsnivå	  har	  ledningsgruppen	  med	  företagets	  hållbarhets	  arbete?	  
	  
Ringa	  in	  ditt	  svar	  

	  
a) Leva	  upp	  till	  lagkrav	  

b) God	  internationell	  nivå	  

c) Leda	  branschen	  

	  
Eller	  ringa	  in:	  Vet	  ej	  
	  
	  
Fråga	  2	  
Hur	  viktigt	  anser	  DU	  att	  arbetet	  med	  hållbar	  utveckling	  är	  för	  verksamhetens	  
framgång?	  
	  
Inte	  alls	   	   	   	   	   	   	   	   Mycket	  viktigt	  
	   	   	   	   	   	   	  
0	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  

	  
Eller	  ringa	  in:	  Vet	  ej	  
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Fråga	  3	  
Vilka	  är	  för	  DIG	  de	  främsta	  drivkrafterna	  till	  ett	  hållbarhetsarbete	  i	  
ledningsgruppen?	  	  
(Rangordna	  mellan	  1-‐6,	  sätt	  1	  för	  viktigast	  och	  fortsätt	  sedan	  till	  6)	  
	  
�Lagar	  och	  regler	   	  
	  
�Marknadsandel	  
	   	  
�Stärka	  varumärket	  
	   	  
�förväntningar/krav	  från	  intressenter	  
	  
�Innovation/affärsutveckling	  
	  
�Annat:___________________________________	  
	  
 
Fråga	  	  4	  
I	  vilken	  omfattning	  anser	  DU	  att	  personerna	  i	  ledningsgruppen	  ser	  en	  mening	  
och	  en	  nödvändighet	  med	  att	  utveckla	  en	  mer	  hållbar	  verksamhet	  de	  närmsta	  10	  
åren?	  
	  
Inte	  alls	  	   	   	   	   	   	   	   	   Mycket	  stor	  
	   	   	   	   	   	  
0	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  
	  
Eller	  ringa	  in:	  Vet	  ej	  

	  
Fråga	  5	  
Har	  ni	  en	  vision/målbild	  för	  hållbarhetsarbetet?	  	  
	  
Ja	   Nej	  	  	  	  	  	  	  Vet	  ej	  
	  
Om	  JA	  hur	  lyder	  er	  hållbarhetsvision/ser	  er	  målbild	  ut?	  
(Behöver	  inte	  svara	  helt	  ordagrant	  nu)	  
	  
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________	  
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Fråga	  6	  
I	  vilken	  utsträckning	  är	  er	  befintliga	  vision/målbild	  för	  hållbarhetsarbetet	  starkt	  
anknuten	  till	  dina	  personliga	  värderingar?	  
	  
Inte	  alls	   	   	   	   	   	   	   	   	   Mycket	  	  
	   	   	   	   	   	  
0	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  

	  
Fråga	  7	  
I	  vilken	  omfattning	  anser	  DU	  att	  den	  genomsnittlige	  medlemmen	  i	  
ledningsgruppen	  har	  personliga	  värderingar	  som	  överensstämmer	  med	  	  
visionen/målbilden?	  
	  
Inte	  alls	   	   	   	   	   	   	   	   Mycket	  stor	  
	   	   	   	   	   	  
0	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  
	  
Eller	  ringa	  in:	  Vet	  ej	  
	  
Fråga	  8	  
Hur	  viktig	  anser	  DU	  att	  den	  interna	  kommunikationen	  av	  en	  vision/målbild	  för	  
hållbarhet	  är	  för	  att	  ni	  ska	  lyckas	  uppnå	  er	  ambitionsnivå?	  
	  
Inte	  alls	   	   	   	   	   	   	   	   Mycket	  viktig	  
	   	   	   	   	   	  
0	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  
	  
	  
Frågan	  9	  
I	  vilken	  utsträckning	  anser	  DU	  att	  det	  finns	  ett	  motstånd	  till	  att	  bli	  ett	  hållbart	  
företag	  i	  ledningsgruppen?	  
	  
Inte	  alls	   	   	   	   	   	   	   	   Mycket	  stort	  
	   	   	   	   	   	  
0	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  
	  
Eller	  ringa	  in:	  Vet	  ej	  
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Frågan	  10	  
Vilken	  är	  den	  främsta	  anledningen	  till	  motstånd	  mot	  hållbarhetsarbetet?	  
(Ringa	  in	  ditt	  svar)	  
	  

a) Tidsbrist	  
	  

b) Brist	  på	  bevis	  för	  ekonomisk	  vinst	  
	  

c) Svårighet	  att	  kvantifiera	  fördelar	  med	  hållbarhetsinsatserna	  
	  

d) Brist	  på	  kunskap	  och	  förståelse	  för	  hållbarhetsarbetet	  
	  

e) Annat:___________________________________________________________	  

	  
Fråga	  11	  
Hur	  sannolikt	  är	  det	  att	  du,	  till	  en	  vän	  eller	  kollega,	  skulle	  säga	  att	  det	  är	  enkelt	  
att	  driva	  förändringsarbete	  i	  din	  ledningsgrupp?	  
	  
Mycket	  liten	  	  	   	   	   	   	   	   	   Mycket	  stor	  
	   	   	   	   	   	  
0	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  
Fråga	  12	  
Hur	  viktig	  är	  din	  roll	  just	  nu	  i	  förändringsarbetet?	  
	  
Mycket	  liten	  	  	   	   	   	   	   	   	   Mycket	  stor	  
	   	   	   	   	   	  
0	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  
	  
	  
Eller	  ringa	  in:	  Vet	  ej	  
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13.3	  Samtalsintervju	  del	  2 
	  
Datum:	  
Namn:	  
Företag:	  
Befattning:	  	  
	  
	  
Fråga	  1-‐5	  generella	  frågor	  
	  
1. Hur	  många	  är	  ni	  i	  ledningsgruppen?	  
	  
	  
2. Hur	  många	  i	  ledningsgruppen	  jobbar	  aktivt	  med	  hållbarhetsrelaterade	  

frågor?	  
	  
	  

3. Vad	  innebär	  begreppet	  hållbar	  utveckling	  för	  dig?	  Hur	  definierar	  du	  hållbar	  
utveckling?	  

	  
	  
4. På	  vilket	  sätt	  anser	  du	  att	  Hållbarhetsarbetet	  är	  viktigt	  för	  verksamhetens	  

framgång?	  (koppling	  fråga	  2,	  del	  1)	  
	  
	  
	  
	  
Fråga	  6-‐14	  baserade	  på	  Kotters	  8	  steg	  för	  förändring.	  
	  

	  
5. På	  vilket	  sätt	  har	  viljan	  till	  att	  jobba	  för	  ett	  mer	  hållbart	  företag	  väckts	  i	  

ledningsgruppen?	  	  
	  

6. Vilka	  prioriteringar	  behöver	  ledningsgruppen	  göra	  för	  att	  uppnå	  de	  
ambitioner	  som	  finns	  med	  hållbarhetsarbetet?	  Nämn	  de	  1-‐5	  viktigaste	  
(Koppling	  fråga	  1,	  del	  1)	  

	  
7. Vilka	  är	  de	  1-‐5	  viktigaste	  sakerna	  som	  DU	  behöver	  göra	  för	  att	  

ledningsgruppen	  ska	  lyckas	  nå	  ambitionen	  med	  hållbarhetsarbetet?	  
(Koppling	  fråga	  1,	  del	  1)	  
	  

8. Har	  ni	  något	  specifikt	  strategiskt	  upplägg	  för	  hur	  ni	  jobbar	  med	  
hållbarhetsmål	  i	  företaget	  och	  vilka	  är	  era	  viktigaste	  hållbarhetsmål?	  
(Koppling	  fråga	  5,	  del	  1)	  
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9. På	  vilket	  sätt	  har	  företagets	  hållbarhetsvision	  och	  mål	  kommunicerats	  till	  era	  
medarbetare?	  	  
	  

10. Vad	  finns	  det	  för	  huvudsakliga	  utmaningar	  med	  den	  interna	  
kommunikationen?	  (koppling	  fråga	  8,	  del	  1).	  
	  

11. Finns	  det	  en	  styrgrupp	  för	  hållbarhetsarbetet?	  
	  

12. Vilka	  sitter	  i	  styrgruppen?	  
	  

13. På	  vilket	  sätt	  motiverar	  och	  inspirerar	  styrgruppen,	  ledningen	  och	  andra	  
delar	  av	  organisationen	  till	  att	  delta	  i	  förändringsarbetet?	  	  

	  
14. Vilken	  förändringsstrategi	  anser	  du	  är	  den	  mest	  effektiva	  för	  att	  nå	  ett	  

hållbarhetsmål?	  
	  
15. 	  Finns	  det	  eller	  har	  det	  funnits	  ett	  motstånd	  till	  förändring	  i	  

ledningsgruppen?	  (koppling	  fråga	  9,	  del	  1).	  	  
	  

16. Hur	  ser	  motståndet	  ut?	  (koppling	  fråga	  10,	  del	  1).	  
	  

17. Hur	  har	  DU	  hanterat	  motståndet	  till	  förändring?	  
	  
	  
18. Hur	  förändras	  din	  roll	  i	  förändringsarbetet	  framöver	  tror	  du?	  	  

(Koppling	  fråga	  12,	  del	  1)	  
	  
19. Finns	  det	  något	  mer	  du	  vill	  tillägga?	  	  
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