Sammanfattning
Syftet med examensarbetet är att undersöka vilka möjligheter och hinder som finns för ett
småföretag i Peru att utveckla för mer hållbart företagande samt vilka metoder och
strategier som finns tillgängliga för organisationen att implementera i sitt hållbarhetsarbete.
Hållbar utveckling och ansvarsfullt företagande är teman som blir allt viktigare i en global
informationsrik omvärld. Sociala missförhållanden, ekonomiska orättvisor och klimatförändringar är saker vi ständigt blir påminda om. Myndigheter spelar en allt större roll i
hur de försäkrar att den inhemska marknaden utvecklar ett ansvarstagande inom de sociala,
ekonomiska och miljömässiga områdena.
Organisationen som studeras är en kycklingrestaurang i Lima, Peru. Området för hållbart
företagande är viktigt för att ägarna ska kunna få insikt om verksamhetens olika delar samt
hur deras verksamhet påverkar dess omgivning. Den teoretiska bakgrunden innehåller delar
från Corporate Social Responsability (CSR), hållbar utveckling, värdekedjan, marknadsföring, lärande organisationer, organisationsutveckling samt offensiv kvalitetsutveckling.
Arbetsmetoden är i form av en fallstudie och kvalitativ dataanalys, där insamling av data
görs med personliga intervjuer, artiklar och dokument.
Resultatet visar på att Peru ligger i fronten vad gäller hållbar utveckling inom regionen för
Sydamerika. Den peruanska myndigheten har utvecklat flertalet program och metoder, med
detaljerade implementeringsplaner, som företag kan använda sig av i sitt hållbarhetsarbete.
Slutsatsen är att organisationen kan kombinera de metoder och strategier som framkommit i
resultatet till en genomförandemodell som baseras på hållbart värde.
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1. Introduktion
1.1. Inledning
Hållbart och ansvarsfullt företagande är teman som blir alltmer viktigt för omvärlden, inte
bara naturen i sig utan även för människan som påverkas av miljöförändringar, ekonomiska
orättvisor, eller sociala missgynnanden. I en allt mer global värld förbättras insynen hos de
stora multinationella företagen vilka måste agera för att rättfärdiga sin verksamhet för att
inte hamna i olika former av skandaler. Även myndigheter och länder måste tänka på att ha
lagar och regler gällande hållbarhet och ansvar för att kunna försäkra både nationella som
internationella investerare om landets egna ansvar gentemot miljömässig, ekonomisk och
social påverkan som företag inom dess gränser måste följa och rätta sig efter.
Lagar och regler blir viktiga för den inhemska marknaden, där lokala företag och
organisationer antingen får stöd gällande mer hållbart företagande eller att de måste
prioritera vilket område som har största vikt för att kunna öka sitt ansvarstagande och
hållbarhetsarbete. Ekonomiska områden och aspekter kan lätt krocka med miljömässiga
eller sociala, där det är av stor vikt att myndigheter upprättar lagar och regler som vägleder
och kräver företagen att inte försumma något av områdena till fördel för en annan.
President Belaunde införde många reformer under 1980-talets Peru, som kom att ligga till
grunden för jordbrukspolitiken därefter. Under president Belaunde utvecklades i början av
1980-taleten en nyliberal stabiliseringsstrategi av den peruanska livsmedelspolitiken,
däribland införandet av en skattelättnad till småbrukare och företag inom jordbruksverksamheten (Lajo Lazo, 1984, s.77-78). Livsmedelspolitiken gav dock upphov till ökad
vinst för transnationella oligopol p.g.a. av den peruanska statens beviljande av incitament
till utländska investerare samt subventionering av import av utvecklingsländers livsmedelsöverskott, medan starten av den inhemska jordbruksstagnationen, vilket lett till en ond
cykel av ökad import, minskad inhemsk produktion av livsmedel samt ökad jordbruksstagnation (Lajo Lazo, 1984, s.77-79). Lajo Lazo (1984, s.79) går så långt att han anser att
det under den rådande livsmedelspolitiken är bättre och billigare för Peru att helt importera
industriländernas överskott av livsmedel.
Peru har haft en stadig ekonomisk tillväxt på ca 5% under många år, men ingen minskning i
fattigdom på landsbygden har kunnat ses av tillväxten (Escobal & Cavero, 2011, s.329),
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vilket tyder på att effekterna av den förlegade livsmedelspolitiken mer verkar främja
transnationella investerare och oligopol (Lajo Lazo, 1984). Möjligheten till hållbar
utveckling begränsas ifall den inhemska produktionen stagnerar, där bönderna måste först
tänka på att överleva än att utveckla ett hållbart företagande.
En studie visar att Peru har ett överskott av ekologiskt fotavtryck (Siche, Pereira &
Agostinho, 2010, s.3182), vilket kan tydas att nationen som sådan inte behöver bekymra sig
gällande hållbarhetsfrågor. Överskottet kan bli till ett hinder för nationella företag samt för
regeringens utveckling av hållbarhet. Har de redan en handlingsplan för mer hållbar
utveckling, vilka metoder eller strategier finns då som kan bistå myndigheten i deras
arbete? Når metoder och strategier ut till organisationerna, där företagen med lätthet kan
implementera dem? I ett land där främst landsbygden men också många av de fattiga
delarna i storstäderna karakteriseras som en överlevnadsekonomi (Borglund, De Geer &
Sweet, 2012, s.148), måste handlingsplaner, metoder och strategier vara lättillgängliga och
enkla att implementera ifall de ska få något som helst gehör från företagen.
Organisationer som har i tanken att utveckla ett mer hållbart företagande har dock ett stort
stöd i många internationella standarder för hållbarhet, som t.ex. ISO 26000, eller strategier
för hållbarhetsredovisning som Global Reporting Initiative (GRI). Det behov som är mest
aktuellt för en organisation att förbättra för ett mer hållbart företagande, måste sättas i
samband med övriga områden för ekonomi, miljö, och social påverkan för att kunna
utveckla en bra hållbarhetsredovisning. Vissa hållbarhetsområden kan tyckas vara de mest
uppenbara ifråga om t.ex. miljöpåverkan, men som efter grundlig studium kan visa sig vara
den mest ytliga och kortsiktiga. Hållbart företagande och socialt ansvar har med långsiktig
framförhållning att göra, där organisationer måste se bortom det egna omedelbara intresset.
1.2. Bakgrundsbeskrivning
1.2.1. Organisation
Organisationen som studerats i examensarbetet är Pollito Asado, som är en kycklingrestaurang i Lima, Peru. Den har två stycken ägarpar, där ägarförhållandet är 31%
respektive 69%. Restaurangen har fjorton anställda: en administratör, en kökschef och sex
kökspersonaler, en salongschef och fem servitörer där två av dem även ansvarar för
hemleveranser med motorcykel. Kökschefen har arbetat i restaurangen sedan dess start och
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har all nödvändig utbildning som krävs för positionen. Salongschefen har också hon arbetat
lång tid i verksamheten och har även hon de utbildningar som behövs. Resten av personalen
har skiftande erfarenhet och utbildning inom restaurangbranschen. Under helgen inhyrs två
extra personer för att hjälpa till med hemleverans samt en person som ansvarar för att ta
emot beställningar per telefon och internet. Restaurangen har plats för 80 gäster åt gången
och är öppen från kl. 12:00 till 23:00 måndag till torsdag, kl. 12:00 till 24:00 fredag och
lördag, samt kl. 12:00 till 21:00 söndag. Den har varit verksam i tolv år och har under
februari månad, 2017, bytt ägare, som tidigare bestod av en person.
1.2.2. Valt förbättringsområde
Det valda förbättringsområdet är att utveckla för mer hållbart företagande i restaurangen.
Förbättringsområdet valdes fram ur processen i kursen Förstudie för examensarbete som
pågick under vårterminens första del 2017. I kursen identifierades olika områden som sedan
prioriterades fram med hjälp av olika metoder och strategier för att hitta, för organisationen,
det viktigaste området för förbättring. Området är av stor vikt för organisationen, dels för
att de nya ägarna ska kunna börja få kontroll på verksamhetens olika delar, dels för att
företaget ska kunna börja ta ansvar för sin verksamhet och dess påverkan inom
ekonomiska, miljömässiga, och sociala aspekter, men också för att vara i fronten för
hållbart företagande i Peru. Ledningen måste utveckla en vision som gör att restaurangen
ses utifrån ett större perspektiv, och medarbetarna behöver något extra för att känna
motivation till sitt arbete, som t.ex. ett specifikt syfte, mission eller värde, där restaurangen
i sig blir ett brand with a purpose (Whelan & Fink, 2016).
1.3. Syfte och frågeställningar
Syftet med examensarbetet är att beskriva möjligheter och hinder för organisationen i fråga
om att tillämpa strategier och metoder för mer hållbart företagande.
Följande frågeställningar kommer att användas:
1. Vilka ekonomiska, sociala och miljömässiga möjligheter och hinder finns som
samverkar respektive motverkar mot mer hållbart företagande i organisationen?
2. Vilka strategier och metoder kan vara lämpliga för organisationen att utveckla för
ett mer hållbart företagande?
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3. Hur kan metoderna och strategierna implementeras i organisationen?
1.4. Antaganden, avgränsningar och begränsningar
1.4.1. Antaganden
Examensarbetet förväntas ge god grund för organisationen att kunna implementera för mer
hållbart företagande, där arbetet visar på goda förutsättningar för genomförande. Arbetet
antas också ge studenten en god inblick i hur ett reellt förbättringsområde kan utvecklas och
bli till en permanent del av ett företags verksamhet.
1.4.2. Avgränsningar
Arbetet avgränsas till det övergripande hållbarhetssammanhang som i nuläget existerar i
Peru. Organisationens hållbarhetsarbete står i direkt relation till hur sammanhanget ser ut,
där arbetet fokuserar på att studera vilka metoder och strategier som finns och hur de kan
implementeras i organisationen. Arbetet går dock inte in på djupet med att studera de
peruanska myndigheternas lagar och regler gällande hållbart företagande, utan kan endast
komma att beröra det i periferin på basis av att förstå företagets situation på nationell nivå
och vilka möjligheter och hinder som finns för en implementering. Arbetet går in på sociala
områden för att förklarar varför vissa saker ter sig som de gör, men ämnar inte gå in på
djupet med varför för- och nackdelar finns inom samhället. Studiet begränsar sig också till
möjligheterna och hindren, metoder och strategier, samt dess implementation i
verksamheten. Arbetet går inte in på specifika produkter, energibesparing, eller avfall i
organisationens verksamhet.
1.4.3. Begränsningar
Den största begränsningen som arbetet har, är att det kan bli svårt att i organisationen
verkligen implementera den förbättring som studien kan tänkas komma fram till.
Förväntningarna och antagandena innan studiets början kan mycket väl visa sig vara
oförenliga med ägarnas förhållningssätt till mer hållbart företagande i en nation som är i
dess vagga gällande hållbar utveckling.
2. Teori
2.1. Corporate Social Responsibility
CSR står för Corporate Social Responsability och är ett samlingsnamn för allt vad som rör
företagens ansvar, moral, samt etik gällande ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter
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(Borglund et al., 2012, s.12-16). Det har skapats flera olika program för att bistå företagen
med att utveckla samhällsansvaret, däribland Global Compact som lanserades av FN och
består av 10 principer inom fyra huvudområden för anti-korruption, mänskliga rättigheter,
arbetssätt, samt miljöansvar (Borglund et al., 2012, s.16). Andra program är GRI, som
innehåller en guide för att skapa en hållbarhetsredovisning där mätningar görs av olika
typer av hållbarhetsindikatorer för att underlätta företagens sociala, ekonomiska, samt
miljömässiga arbete (Borglund et al., 2012, s.23). ISO 26000 lanserades av ISO, men har
inga direkta krav vilket gör att företagen inte kan bli certifierade (Borglund et al., 2012,
s.23).
2.1.1. Hållbar utveckling
CSR står nära i relation till hållbar utveckling, eftersom ansvarsfullt företagande leder till
långvariga positiva effekter inom de sociala, miljömässiga och ekonomiska områdena som
leder till långsiktig överlevnad för företaget (Borglund et al., 2012, s.136, 143). Arbetsgruppen bakom Brundtlandsrapporten definierade hållbar utveckling med att nutida behov
tillgodoses utan att kompromissa med framtida generationers möjlighet att tillgodose sina
behov (Borglund et al., 2012, s.139). Hållbarhet handlar inte enbart om miljömässiga
aspekter, utan även om sociala och ekonomiska. Hart och Milstein (citerad i Borglund et al.,
2012, s.150) skapade en modell för hållbart företagsvärde (Figur 1, s.6), där fyra olika
strategier kan användas för att öka kundvärdet och vinsten i företagandet, attrahera nya
kunder, minska risker, samt öka de ekonomiska tillgångarna, där olika drivkrafter påverkar
hur företaget bäst implementerar den valda strategin. Strategierna är (Borglund et al., 2012,
s.150):
•

Hållbar vision, där organisationen utvecklar en gemensam vision samt kartlägger
otillfredsställda behov som finns uti samhället. Företagsvinsten med strategin är ett
säkrat tillväxtspår. Drivkrafterna är population, fattigdom och ojämlikheter.
Strategin är av extern art med fokus på framtiden.

•

Miljöteknik/Clean Tech, där organisationen utvecklar kompetensen av hållbarhet i
ledning och medarbetare. Företagsvinsten ligger i innovation och ompositionering.
Drivkrafterna är clean tech, social och ekologisk påverkan samt teknikskiften.
Strategin är av intern art med fokus på framtiden.
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•

Undvika miljöpåverkan, där organisationen arbetar för att minska avfall och utsläpp.
Vinsten ligger i en minskad kostnad och risk. Drivkrafterna är nedsmutsning,
konsumtion och avfall. Strategin är av intern art med fokus på nutiden.

•

Produktstyrning, där organisationen integrerar värderingarna från företagets
intressentnätverk i de dagliga verksamhetsprocesserna. Vinsten är ett gott rykte och
legitimitet. Drivkrafterna är civilsamhället, transparens och relationer. Strategin är
av extern art med fokus på nutiden.

Figur 1. Hart och Milsteins modell för hållbart värde. Efter Borglund et al. (2012, s.150).

2.1.2. Anti-korruption
Själva definitionen av korruption är att missbruka en anförtrodd makt för egen vinning
(Borglund et al., 2012, s.111), men det finns många nyanser och orsaker till varför en
individ eller grupp människor väljer att handla korrupt eller följer ett korrupt beteende.
Brytting et al. (citerad i Borglund et al., 2012, s.115) har tagit fram en bedrägeritriangel för
att förklara beteendet (Figur 2, s.7). En individ eller grupp kan ha motivet att antingen ha
ett stort behov av att tillta ett korrupt beteende, att ett specifikt tillfälle framkommit, eller
att helt enkelt bortförklara beteendet och försöka rättvisa sina handlingar (Borglund et al.,
2012, s.115).

7(54)

Figur 2. Bedrägeritriangeln. Efter Borglund et al. (2012, s.115).

Brytting et al. (citerad i Borglund et al., 2012, s.116) går vidare med att se till individens
medvetna eller omedvetna beteende gällande korruption samt hur omgivningen ser på
temat. Genom att sätta bedrägeritriangeln och omgivningens syn på korruption gentemot
varandra, får vi fram fyra olika rationaliseringar, eller attityder till ett korrupt handlande
(Figur 3, s.7). Likgiltighet är när någon medvetet handlar korrupt i en omgivning som inte
accepterar sådant beteende, dekadens är när någon handlar korrupt i en omgivning som inte
bryr sig, förnekande är när individen inte vet om att denne felar eller att handlandet på
något sätt är berättigat, och naiv är den individ som handlar korrupt utan att veta om det i
en omgivning som är starkt korrupt (Borglund et al., 2012, s.116).

Figur 3. Fyra olika rationaliseringar gällande korruption. Efter Borglund et al. (2012, s.116).

2.1.3. Värdekedjan
En värdekedja är aktiviteter som förädlar och ger värde till en vara eller tjänst i flera olika
led, från leverantörerna till det tillverkande företaget och slutligen till kunden och
konsumenterna (Borglund et al., 2012, s.180). Företagens förmåga att kunna styra och
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kontrollera sin värdekedja och ha möjligheten att kunna påverka sina leverantörer beror av
vilken modell som företaget använder, vilka är (Borglund et al., 2012, s.181-182):


Transaktionsorienterad eller extern hantering, där företaget har begränsad kontroll
och mycket svårt för att kontrollera sina leverantörer.



Eget leverantörsurval, där företaget själva väljer ut vilka leverantörer de vill arbeta
med, baserade på företagets specifika krav, vilket ger större kontroll och möjlighet
till styrning och påverkan.



Strategisk leverantörsutveckling, där företaget investerar i kompetenshöjning hos
sina leverantörer samt även arbetar tillsammans med dem för att skapa nya
innovativa lösningar.

2.1.4. Kapital och investering
Grunden till att ett företag existerar är att någon, någon gång, har gjort en investering som
gjort att företagande kan börja eller fortsätta sin verksamhet. Investerarna är verksamhetens
ägare vars huvudsakliga intresse är att få avkastning för sin investeringar, vilket kallas
aktieägarvärde (Borglund et al., 2012, s.211). Intressentvärdet är den påverkan som både
interna och externa intressenter har på verksamheten samt hur de direkt eller indirekt
påverkas av företagets verksamhet (Borglund et al., 2012, s.211). Aktieägarvärdet samt
intressentvärdet bör vara sammanknutna inom företagets målsättning för att på bästa sätt
skapa värde för både ägare som intressenter (Borglund et al., 2012, s.211).
Socially Responsible Investment, eller SRI, betyder att företagen agerar ansvarsfullt
gentemot de investeringar de gör, där investeringarnas hållbarhetsprestanda tillförs de
vanliga finansiella aspekterna som utgör besluten för en framtida investering (Borglund et
al., 2012, s.207, 213). En investerare kan använda sig av främst tre olika metoder för att
fokusera på hållbarhetsprestanda tillsammans med de finansiella aspekterna (Borglund et
al., 2012, s.213-214):
1. Positivt urval, där investeraren väljer ut företag utifrån ett finansiellt perspektiv av
hållbar prestanda.
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2. Uteslutningsmetoden, där investerare medvetet utesluter vissa företag som inte visar
på ansvarsfullt företagande gällande människors hälsa, miljömässiga aspekter eller
sociala rättigheter.
3. Aktivt ägande, där investeraren aktivt försöker motivera företagen i dennes portfölj
att inrikta sin verksamhet mot hållbar utveckling och verka för hållbart företagande
och ta bort all form av misskötsel och brister.
För att ett företag ska kunna utveckla för hållbart företagande behövs först och främst
uthålliga ägare, där främst tre olika krafter rör sig i organisationen som kan underlätta eller
försvåra för hållbarhetsarbetet (Borglund et al., 2012, s.223):
1. Aktieägarnas inflytande och makt
2. Företagskulturen och i vilken utsträckning aktieägarnas synpunkter harmoniserar
med dem
3. Det politiska sammanhanget i vilket påverkansförsöken sker
2.2. Organisationsutveckling
Organisationsutveckling är en långsiktig process för att underlätta för förändring av en
organisations vision, lärande, samt problemlösningsförmåga, där den högsta ledningen är
aktivt verksamma för att se till att utvecklingen och förändringen sker på bästa sätt (Senior
& Swailes, 2010, s.315, 321). Förändringsprocessen karakteriseras av tydliga faser, där
organisationen rör sig från det nuvarande tillståndet mot ett önskvärt framtida tillstånd
(Senior & Swailes, 2010, s.315, 321). Förändring i sig är en ständig process av
konfrontation, identifiering, utvärdering och handling som ligger till grund för forskning
och åtgärder av problem (Senior & Swailes, 2010, s.315, 326).
En förändringsagent utses för att försäkra att förändringsprocessen blir framgångsrik, vars
arbete består av att hjälpa företaget med att identifiera problem, ta fram lösningar till
problemen, ge riktning till en implementering av lösningarna, samt överföra kunskapen om
förändringsprocessen till organisationen för att de själva ska kunna handha processen
(Senior & Swailes, 2010, s.327, 341). Organisationsutvecklingsprocessen, eller ODmodellen består av tydliga steg för att underlätta för företagen att röra sig mot det framtida
önskade tillståndet (Figur 4, s.10). Stegen är (Senior & Swailes, 2010, s.328):
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•

1a, där organisationen diagnostiserar den nuvarande situationen.

•

1b, där organisationen utvecklar en tydlig vision för förbättring mot ett framtida
önskvärd företagssituation.

•

2, där organisationen arbetar för att skapa engagemang för den gemensamma
visionen.

•

3, där organisationen utvecklar en handlingsplan.

•

4, där organisationen implementerar handlingsplanen för förändring.

•

5, där organisationen bedömer och befäster förändringarna.

Figur 4. Organisationsutvecklingsprocessen, eller OD-modellen. Efter Senior och Swailes (2010, s.328).

2.3. Lärande organisationer
Organisatoriskt lärande, eller lärande loopar, handlar om kollektiv beteendeförändring uti
verksamheten på olika nivåer, där det främst är tre begrepp som styr hur pass djupgående
lärandet och förändringen blir (Granberg & Ohlsson, 2009, s.66-67):
1. Regler, är de anvisningar, rutiner, eller arbetsbeskrivningar som organisationer har
för att uppnå sina mål, där förändring av reglerna är ett singleloop lärande som inte
nämnvärt går på djupet med förändring av organisationsbeteendet.
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2. Insikter, är vad organisationen vet och förstår gällande de delar som organisationen i
sig självt anser vara en bra organisation, där regler skapats för att upprätthålla för
gott företagande, och där förändring av insikter leder till nya regler, vilket har med
doubleloop lärande att göra.
3. Principer, är de antaganden och föreställningar som gör organisationen till vad den
är, vilka de vill vara eller vad de i framtiden vill vara, där förändringar av
principerna har med tripleloop lärande att göra, vilket är en genomgående och
storskalig förändring av organisationsbeteendet och hela dess kultur.
Det kollektiva beteendet, med dess handlingar, har mycket att göra med vad den kulturella
omgivning anser gällande rådande sociala normer och beteenden (Granberg & Ohlsson,
2009, s.69). Organisatoriskt lärande på singleloop nivå har med kortsiktiga lösningar för
olika sorters problem, och på doubleloop nivå utvidgas förändringen till att handla om
ifrågasättandet av erfarenhet, värderingar och föreställningar, dvs. referensram, där nya
strategier välkomnas för förändring (Granberg & Ohlsson, 2009, s.84). En lärande
organisation går steget längre med att kollektivt utmana rådande normer, beteenden och
referensramar (Granberg & Ohlsson, 2009, s.84).
2.4. Hållbarhetsredovisning
En hållbarhetsrapport bör vara väsentlig för organisationen ifråga och att hållbarhetsarbetet
relateras till övergripande mål (Frostenson, Helin & Sandström, 2015, s.37). Rapporten
skall visa att företagets verksamhet relateras till ett hållbarhetssammanhang där de visar sin
syn på hållbar utveckling som tydligt presenteras med objektiv branschmässig information,
samt att de även här kopplar resultat till långsiktiga strategier och mål (Frostenson et al.,
2015, s.41-42). Rapporten skall också vara fullständig där läsaren lätt kan urskilja
rapportens omfattning och relation till ekonomiska, miljömässiga, och sociala aspekter
(Frostenson et al., 2015, s.42).
2.5. Offensiv kvalitetsutveckling
Offentlig kvalitetsutveckling innebär att utifrån ett helhetsperspektiv, ständigt förbättra,
förändra, förebygga, samt arbeta för att utveckla kvaliteten och organisations strävan i att
erbjuda högre värde till kunden till lägre resursåtgång (Bergman & Klefsjö, 2012, s.38).
Offentlig kvalitetsutveckling kräver stort engagemang från speciellt ledningen att ständigt
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driva kvalitetsfrågorna till nya nivåer, ständigt stödja utvecklingen hos medarbetare och
ledning, uppsätta kvalitetspolicys, och själva vara mycket aktivt inblandade i alla nivåer av
kvalitetsutvecklingen för att kunna bygga upp en kultur av kvalitetstänkande och
engagemang (Bergman & Klefsjö, 2012, s.38-39). Kulturen bygger upp de värderingar som
den offensiva kvalitetsutvecklingen vilar på (Figur 5, s.12).

Figur 5. Den offensiva kvalitetsutvecklingens värderingar. Efter Bergman och Klefsjö (2012, s.40).

Värderingarna samverkar med varandra för att förhöja kvalitetstänkandet i organisationen,
och delas in i följande:


Sätta kunderna i centrum, där både de interna och de externa kunder tas med i
beräkningarna för bättre kundtillfredsställelse (Bergman & Klefsjö, 2012, s.40-41).



Basera beslut på fakta, där varje produkt- eller kvalitetsutveckling görs på basis av
tydlig data från förbättrings- eller ledningsverktyg som histogram, styr- eller
fiskbensdiagram, matris-, släktskaps-, eller processbeslutsdiagram (Bergman &
Klefsjö, 2012, s.42-43). Beslut som grundas på tydlig fakta ger organisationer en
bättre förståelse för vad deras kunder egentligen vill ha.



Arbeta med processer, där organisationens förädling av varor görs på ett så
resurssnålt sett som möjligt och med att ständigt ha i åtanken på vad deras kunders
behov är (Bergman & Klefsjö, 2012, s.44).



Arbeta ständigt med förbättringar, där hela organisationens delar ständigt ses över
och förbättras för att bland annat öka kundvärdet, förhöja kvaliteten på produkterna,
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tjänsterna, och processerna, samt att dra ner på kostnader som orsakats av brister
(Bergman & Klefsjö, 2012, s.46).


Skapa förutsättningar för delaktighet, där organisationen skapar möjligheten för att
dess medarbetarna ska kunna bli aktivt delaktiga i förbättringsarbetet med utökat
ansvar och beslutsmakt, allt för att skapa motivation hos de anställda att bidra och
känna ett större syfte med varför de arbetar just där (Bergman & Klefsjö, 2012,
s.48).



Utveckla ett engagerat ledarskap, vilket är den viktigaste av värderingarna då detta
som avgör i stort helt ifall någon kvalitetsutveckling ens finns i en organisation,
eftersom det är ledningen som sätter tonen och övertygelsen för verksamheten vilket
skapar mening till alla medarbetare (Bergman & Klefsjö, 2012, s.50).

2.5.1. Offensiv kvalitetsutveckling och hållbar utveckling
Den offensiva kvalitetsutvecklingen är starkt kopplad till hållbar utveckling, med att samma
värderingar krävs för båda ska att kunna utvecklas. Bergman och Klefsjö (2012, s.653)
poängterar vikten av att uppnå ett offensivt kvalitetsutvecklande samhälle med att det ger
en god grund för att ständigt se över värderingar och åsikter som kommer att blir alltmer
viktigt i dagens komplexa värld. Ett samhälle som ser offensiv kvalitetsutveckling som ett
naturligt inslag i den offentliga som den privata sektorn, blir till ett lärande samhälle där
ständig förbättring sker (Bergman & Klefsjö, 2012, s.653).
2.6. PDSA-cykeln
PDSA är en akronym för plan, do, study, act, och är en förbättringscykel som ständigt
repeteras i en organisations kvalitetsutveckling (Bergman & Klefsjö, 2012, s.228-229).


Plan, eller planerings-fasen, inleder förbättringscykeln med att identifiera de
bakomliggande faktorerna till ett uppdagat problem och att med hjälp av olika
förbättringsverktyg, som t.ex. histogram eller sambandsdiagram, ta beslut om
handlingsplan för att bekämpa problemet.



Do, eller gör-fasen, tar vid med att agera efter de åtgärder som problemlösningen
kommit fram till i planerings-fasen.
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Study, eller studerande-fasen, präglas av att se ifall åtgärderna frambringade någon
förbättring eller inte, vilka kan kontrolleras med hjälp av t.ex. styrdiagram.



Act, eller lärande-fasen, där synliga förbättringar befästs med att spridas uti
organisationen, eller där ingen förbättring skett, återuppta förbättringscykeln för att
hitta orsakerna till problemet.

2.7. Kanomodellen
Modellen hjälper företag att analysera kundtillfredsställelsen med att se till tre olika nivåer
av kundbehov (Bergman & Klefsjö, 2012, s.320-322):


Basbehov, eller nödvändiga egenskaper, är för kunden självklara delar som en
produkt bör ha.



Uttalade behov, eller förväntade egenskaper, är specifika attribut som en produkt
bör ha för att få kundens uppmärksamhet. Möts inte behoven sjunker kundtillfredsställelsen.



Omedvetna behov, eller attraktiva egenskaper, är för kunden omedvetna attribut och
delar av en produkt som de inte visste av att de hade behov av och som de blir
överraskade av att få med i erbjudandet. Det är med de omedvetna och attraktiva
egenskaperna som företag måste utveckla för att differentiera sig gentemot
konkurrenterna och förhöja kundvärdet på sina produkter eller tjänster.

2.8. Maslows behovstrappa och marketing
Maslow (citerad i Axelsson & Agndal, 2012, s.120) utvecklade en behovstrappa för att
identifiera människans grundläggande behov. Maslow (citerad i Axelsson & Agndal, 2012,
s.121) skiljde mellan bristbehov, där fysiska, trygghets-, och samhörighetsbehov ingår, och
utvecklingsbehov, där social acceptans och självförverkligande behov ingår. Varje människa
har ett specifikt område som dominerar och det är marknadsförarnas arbete att veta hur de
ska tilltala varje personlighet för att få dem motiverade till handling (Axelsson & Agndal,
2012, s.121). Företag måste bestämma vilket kundsegment en viss produkt eller tjänst
ämnar rikta sig mot, och måste prioritera och välja vilka kunder de vill erövra (Axelsson &
Agndal, 2012, s.113).
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2.9. Tidigare forskning
2.9.1. Value Chain Development (VCD)
Tobin, Glenna och Devaux (2016, s.71-72) talar om tydliga spänningar mellan företag,
staten och medborgerlig utvecklingsmål i samband med ansträngningarna i utvecklingen av
värdekedjor, eller value chain development (VCD), för småbrukande peruanska bönder att
få tillgång till marknadsmöjligheter. VCD är en positiv utveckling för småbrukare, men
studier har visat att det främst är de mest ekonomiskt starka som har de största
möjligheterna och förutsättningarna att inkluderas i större värdekedjor, vilket gör att
ojämlikheter inom den sociala dimensionen av hållbar utveckling inte förbättras eller
utvecklas (Tobin et al., 2016, s.72).
Styrning av värdekedjor innebär hur maktfördelningen ser ut om vem som etablerar regler,
ansvar och produktspecifikation inom värdekedjan (Tobin et al., 2016, s.72). Styrningen är
vanligtvis vertikal med antingen köpar-baserad eller producent-baserad styrning, men det
finns forskare som anser att analyser gjorda efter vertikal styrning är bristfällig och menar
att en horisontell dimension måste till för att få en tydligare analys av värdekedjornas
styrning (Tobin et al., 2016, s.72). Den vertikala styrningen är hur relationer mellan köpare
och producent är, medan den horisontella dimensionen av styrning innefattar de
övergripande institutionella och strukturella faktorerna som skapar och formar hur
värdekedjan ser ut (Tobin et al., 2016, s.73). Tre dimensioner av styrning av värdekedjor
skapas enligt ramverket av vertikal och horisontell styrning (Tobin et al., 2016, s.73):
1. Legislativ, vilket menas med vem som sätter upp regler samt hur detta görs.
2. Rättslig, vilket bestämmer hur överensstämmelse bedöms.
3. Verkställande, vilket är själva ledningen av underordnande länkar för att möjliggöra
för deltagare i värdekedjan att följa de regler som satts upp, samt användningen av
incitament och sanktioner där det är nödvändigt.
Styrningen av värdekedjorna kan därmed vara av yttre natur, där regeringen, myndigheter
och det civila samhället påverkar i hög grad av vem som har kontroll och makt över pris,
kvalitet och tillgänglighet (Tobin et al., 2016, s.73). Den producent-baserade styrningen kan
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också sägas vara en transaktionsorienterad värdekedja, som vi tidigare var inne på, medan
den köpar-baserade har mycket med företagens egna urval av leverantörer.
2.9.2. Branding
Med branding, menas det sätt med vilket organisationer sätter deras varumärke före sina
konkurrenters i form av legitimitet och förhoppningsvis gott rykte, där intressenterna blir
medvetna om företags verksamhet och företagsnamn (Czinkota, Reudinger Kaufmann &
Basile, 2014, s.95-96). Legitimitet har med hur företag formar och uttrycker sitt
organisationsbeteendet mot överensstämmelse av de regler, normer, och kulturella
värderingar som utgör företagets specifika referensram och kontext varur de verkar ur samt
hur allt samklingar med andra relevanta lagar och regler, vilket benämns kontextuell
samklang (Czinkota et al., 2014, s.92-93).
För att en organisation ska kunna implementera branding utifrån perspektivet för hållbart
företagande, föreslår Kumar och Christodoulopoulou (2014, s.10) en modell, eller ett
ramverk, för integrering av företagets hållbarhetsarbete (Figur 6, s.16), där strategi, drift,
marknadsföring och branding samverkar för möjligheten till implementering. Deras modell
grundar sig på organisationers samarbete med sina leverantörer, eller business-to-business
verksamhet, där företaget måste skapa och bygga upp en positiv bild till hållbarhet och
verkligen driva på frågan med vikten av ett socialt ansvarstagande av inköp (Kumar &
Christodoulopoulou, 2014, s.7, 9).

Figur 6. Implementeringsprocess av branding för hållbarhet. Efter Kumar och Christodoulopoulou (2014, s.10).

3. Arbetets genomförande - metod
Strategin för examensarbetet är i form av en fallstudie, där det är organisationens
utveckling av mer hållbart företagande som är själva utgångspunkten. Fallstudien passar bra
för arbetet då det är ett specifikt område som ska undersökas och analyseras både i detalj
och utifrån ett övergripande synsätt (Denscombe, 2009, s.59-60). Flera metoder används för
att få bredd på studiet av området, däribland litteraturstudier och personliga intervjuer.
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Fallstudien är av en upptäcktsstyrd art (Denscombe, 2009, s.63), där beskrivning,
utforskning och jämförelse görs mellan artiklar, teorier och resultatet från intervjuerna för
att hitta samband med examensarbetets frågeställningar. Artiklarna och teorierna ligger
också till grund för intervjufrågorna.
Studien är av en kvalitativ art med en kombination av ett induktivt och ett deduktivt
arbetssätt, där data relateras till de teoretiska perspektiven men också att specifika teorier
relateras med data (Denscombe, 2009, s.369; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014, s.85).
Den kvalitativa analysen passar examensarbetet, eftersom det är det skrivna och talade
ordet (Denscombe, 2009, s.369) som analyseras och sätts i samband med olika dokument,
artiklar, intervjuer och teorier för att kunna svara på examensarbetets frågeställningar.
3.1. Datainsamlingsmetod
Insamling av data görs med hjälp av artiklar inom området, olika teoretiska perspektiv,
diverse dokument, samt personliga semistrukturerade intervjuer. Fallstudiens fokus på ett
område, dvs. organisationens utveckling av mer hållbart företagande, där en djupare
förståelse eftersöks för att kunna reda ut examensarbetets syfte, gör att examensarbetet
grundar sig på tidigare forskning inom området, där dokument undersöks och analyseras
efter vad för betydelse de har för examensarbetets frågeställningar.
Författaren har gjort ett subjektivt urval av personerna som intervjuades. Två personer
valdes specifikt ut, då de har stor kunskap och lång erfarenhet inom den peruanska
politiken respektive lång erfarenhet inom området för hållbar utvecklingsarbete på
ambassadnivå. Personerna förblir anonyma i arbetet, men det kan nämnas att den ena
informanten arbetat inom den peruanska politiken i mer än 15 år och har varit aktiv inom
olika områden av regeringen, och den andra arbetat med hållbarhet i mer än 9 år på
ambassader i Sydamerika och Asien och har stor erfarenhet av samarbete mellan den
offentliga och privata sektorn. Fördelen med handplockade informanter är att de tillför data
som andra inte kan p.g.a. deras erfarenhet (Denscombe, 2009, 251), samt att metoden
underlättar för examensarbetets tids- och resursbegränsningar. Intervjuerna var viktiga med
att få riktning på dokumentanalysen, där viktiga personer, metoder och strategier valdes
utifrån vad intervjudata gav.
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3.2. Dataanalys
Examensarbetet använder sig av en kvalitativ dokumentanalys. Begrepp som specifika
hinder, möjligheter, metoder och strategier för mer hållbart företagande inom de
ekonomiska, sociala, och miljömässiga områdena tas i akt och studeras var för sig.
Metoderna, strategierna, möjligheterna och hindren undersöktes därefter genom dokumentanalys för att bekräfta deras validitet som sedan lade grunden för de valda delarna i
resultatet och analysen.
Miniriskmetoden är ett verktyg som bedömer sannolikheten att en risk, eller ett problem,
uppstår under ett projekt samt vilka konsekvenser problemet kan tänkas medföra
(Tonnquist, 2014, s.187). Ett riskvärde erhålls av att multiplicera sannolikheten med
konsekvensen, som båda mäts efter en skala på ett till fem, där ett är lågt och fem högt.
Åtgärder skapas till de risker, eller problem, som anses utgöra det största hotet för projektet
(Tonnquist, 2014, s.187). Miniriskmetoden användes i arbetet för att urskilja vad för risker
eller problem som varje hållbarhetsstrategi och metod bidrar med.
Matrisdiagrammet är en av de sju ledningsverktygen, och används för att prioritera mellan
problem och lösningar (Bergman & Klefsjö, 2012, s.492-494). Problemen viktas gentemot
varandra på en valfri skala, och lösningarna viktas gentemot varandra med vilken grad av
effektivitet de har för att klara av att hantera problemen, vanligtvis på en tre-stegs skala på
ett, effektiv i begränsad omfattning, tre, effektiv, och nio, mycket effektiv (Bergman &
Klefsjö, 2012, s.493-494). Matrisdiagrammet användes i arbetet för att koppla samman
problemen med lösningarna som framkom i miniriskmetoden. Hart och Milsteins (citerad i
Borglund et al., 2012, s.150) modell för hållbart företagsvärde används för att sammanföra
alla metoder och strategier till en övergripande genomförandemodell för organisationen.
3.3. Reliabilitet och validitet
Reliabiliteten i examensarbetet är normal till hög, där författaren redan i förberedelserna till
examensarbetet valt att se organisationens situation och problematik på ett objektivt sätt ,
och mer fokuserat på en övergripande uppfattning om hur organisationen kan utveckla för
mer hållbart företagande utan att gå in på detaljerade brister i företagets verksamhet.
Resultatet av examensarbetet kan på detta sätt även sättas i samband med andra
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organisationers strävan efter mer hållbart företagande, vilket ökar generaliserbarheten för
arbetet.
Författaren har dock fokuserat på specifika teorier och artiklar gällande studiens
frågeställningar, vilka i mycket är styrda av en subjektiva uppfattning gällande problemet.
Uppfattningen, och speciellt kombinationen av de olika teoretiska perspektiven är unik för
författaren,

vilket

gör

att

examensarbetets

generaliserbarhet

blir

något

lägre.

Intervjufrågorna grundas också på teorierna, vilket gör att resultatet från de personliga
intervjuerna blir specifikt för arbetet. Ifråga om grundläggande hållbarhetsteorier,
innehåller resultatet av arbetet mycket av vad andra forskare tidigare varit inne på, vilket
ökar generaliserbarheten. Dock är generaliserbarheten inom fallstudier svårbedömda
(Denscombe, 2009, s.68), men valet av tillvägagångssätt för arbete visar på övergripande
resultat som andra forskare skulle kunna hitta och urskilja ur artiklar, teorier och intervjuer.
Stadspublikationer sätts i samband med artiklarna för att se dess validitet och under de
personliga intervjuerna ställs frågan ifall informanterna själva vet av eller känner de
nationella forskarna som skrivit artiklarna som används i examensarbetet. Detta görs för att
få en idé om vem forskaren är och vad denne står för, vilket får stor betydelse gällande
forskarens trovärdighet och arbete i generell mening. Det kan t.ex. handla om politiska
åsikter under skrivandet av artikeln, resultat av politiskt arbete, vem personen arbetar med
etc.
3.4. Etiska ställningstaganden
Författaren har redan i förberedelserna inför examensarbetet valt att på ett objektivt sätt
insamla data gällande studiens frågeställningar, eftersom författaren är inblandad i
företagets verksamhet som, för närvarande, passiv ägare. Analysen görs med tanke på de
andra ägarna, företagets anställda, samt verksamhets intressenter på olika nivåer, som
leverantörer, klienter, grannar samt samhället i stort. Intervjupersonerna förblir anonyma i
arbetet, då flera av dem antingen har en viktig position i den peruanska politiken eller
ambassadanställda där särskiljt godkännande behövs för deras medverkande, något som
inte ansågs nödvändigt i examensarbetet.
Vetenskapsrådet (2002) har satt upp fyra allmänna forskningskrav som bygger på det
grundläggande individskyddskravet, vilka är:
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1. Informationskravet, där forskaren informerar inblandade om forskningens syfte.
2. Samtyckeskravet, där varje deltagare i forskningen själva bestämmer över sin
medverkan eller ej.
3. Konfidentialitetskravet, där forskaren behandlar all information rörande personer
med högsta konfidentialitet och sekretess.
4. Nyttjandekravet, där all information angående enskilda individer endast används
inom ramen för forskningen.
Alla intervjuade fick information angående forskningens syfte samt vad för ämne och
område som examensarbete handlar om. Alla deltagande intervjupersoner bestämde över
delaktighet och deras identitet förblir anonyma i arbetet. Resultatet av intervjuerna har som
ändamål att enbart användas i examensarbetet.
4. Resultat
Resultatet har strukturerats efter frågeställningarna. Data från intervjuerna har
komplementerats med dokumentstudier för att försäkra att rätt fakta införskaffas.
4.1. Vilka sociala, ekonomiska och miljömässiga möjligheter och hinder finns som
samverkar respektive motverkar mot mer hållbart företagande i organisationen?
4.1.1. Möjligheter
På det sociala och miljömässiga planet, har Peru en position som ledare inom hållbar
utveckling i regionen för Sydamerika. Under FN:s klimatkonvention i Lima 2014, visade
Peru stort ledarskap med att pressa fram en överensstämmelse för alla medlemsländer att
skära ned på sina koldioxidutsläpp (Goldenberg, 2014). Positionen skapar ett gott rykte för
Peru som nation, vilket är en fördel och möjlighet att utveckla än mer inom hållbarhet. Det
har funnits bra kontinuitet mellan de senaste regeringarna angående klimatfrågor och
hållbar utveckling, där den senare byggt på den förres arbete. FN:s klimatkonvention
fungerar som ett ramverk för Green Climate Fund (GCF), som är en fond för att bistå
utvecklingsländer med att investera i lågutsläpp och klimatbeständig utveckling (GCF).
GCF ger den peruanska regeringen möjlighet att få hjälp med att utveckla mer hållbart
arbete inom den offentliga och den privata sektorn. T.ex. har det peruanska kontoret för
valprocessen i stort sett helt tagit bort användandet av papper i sin information till
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befolkningen, vilket visar på att det finns ökad förståelse och en vilja till handling mot ett
mer hållbart samhälle i Peru. Företagen kan använda den nyvunna handlingsviljan till att
påverka den peruanska myndigheten om att ge mer subventioner till de organisationer som
väljer att utveckla för mer hållbart företagande.
På det ekonomiska planet, har Peru under den senare tiden genomgått en kulinarisk
revolution, som ökat efterfrågan på livsmedel från den inhemska landsbygden.
Revolutionen är en mycket bra möjlighet, enligt en informant, att vidare driva på vikten av
ett hållbart jordbruk. En annan fördel som Peru har gentemot andra länder i regionen och
därmed en möjlighet för peruanska företag, är att den peruanska regeringen 2011 utfärdade
en lag som bannlyser genetiskt modifierade organismer under en tioårsperiod (Minam a).
Lagen har främst hjälpt de inhemska bönderna att kunna konkurrera mot importerade
livsmedel samt att lagen hjälper till med att bevara den biologiska mångfalden.
Möjligheterna på organisationsnivå, ligger i att företaget har nya ägare som är öppna för
utvecklingsförslag.
4.1.2. Hinder
På det sociala planet, har Peru en lång historia av tumultartad politik, där varje regering
hade sina åsikter gällande hur jordbruket bör fungera. Småbönder fråntogs mark och
kooperativ av jordbrukare förstördes helt. Fram tills nu har inget politiskt parti lyckats
återuppbygga det peruanska jordbruket på ett sätt att det kan ta del av de nya teknologiska
framstegen inom agrikulturen som skulle kunna ge mer jämlik fördelning av rikedomar
över de olika samhällsskiftena.
Det absolut största hindret är inom det social området, där det är den höga korruptionen i
Peru som förvårar inte bara för hållbar utveckling, utan för utveckling i generell mening.
Inga egentliga verktyg finns för överensstämmelse eller övervakning, vilket försvårar för
ytterligare utveckling. Peru har en mycket utbredd informell sektor och informationen
gällande fördelarna med hållbar utveckling för företagen är bristfällig, vilket skapar en
kultur av oaktsamhet för den omgivande miljön.
På det ekonomiska planet, ligger företagen efter i den hållbara utvecklingen trots att den
peruanska regeringen tagit ledarskap inom området. Ett stort hinder vad gäller företagens
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förmåga till att påverka sina leverantörer, är att den största grossisten i Lima är en
konglomerat av individuella aktörer som alla opererar utifrån platsen La Parada. La
Parada förser i stort sett hela Limas befolkning med livsmedel och är en plats av extremt
hög informell karaktär. Den informella karaktären beror på att regeringen 1996 tillämpade
en lag som frikände skatt från alla som producerar livsmedel av potatis, grönsaker, frukt
och ris (Escobal & Aldana, 2000, s.3-4), vilket egentligen är en kontinuitet av Belaundes
livsmedelspolitk från 1980 (Lajo Lazo, 1984). Escobal och Aldana (2000, s.22) visade
redan år 2000 att skattelättnaden och den avsatta skatten för grönsaker, frukt, potatis och ris
innebar mindre inkomst för jordbrukarna, eftersom grossisterna inte kan dra nytta av
skatteavdrag för de livsmedel som är befriade från denna skatt, samt mindre till statskassan,
ändå har inget hänt sedan dess. Import av färdiga pommes frites från Holland och Belgien
är idag mycket omfattande vars billiga pris, standardiserade kvalitet och formella affärsförbindelser gör att många restauranger väljer att köpa importerat.
På det miljömässiga planet, har den peruanska regeringen börjat informera medborgarna
angående klimatförändringar, speciellt med miljöministreriets nya ekologiska park Voces
por el Clima (Minam b). En informant menar att mer behövs dock göras för att få upp
allmänhetens ögon för hur situationen egentligen är i deras hemland. Många restauranger
använder bränsle som är mycket miljöovänliga, för att antingen ge smak åt rätterna, som
användandet av kol och ved vid grillning, eller olja för att få en starkare låga vid
matlagningen som behövs för vissa maträtter.
På organisationsnivå finns det begränsad erfarenhet av att utveckla för mer hållbart
företagande, brist i kunskap om vikten med socialt ansvar, och viss brist i engagemang
finns i verksamheten. Faktum att restaurangen använder kol och ved som grillningsmetod
är i sig ett mycket stort hinder, då byte till annat eldningsalternativ skulle göra att företaget
inte längre har tillstånd att kalla sig Pollo a la Braza (eldgrillad kyckling), vilket begränsar
företagets möjlighet till utveckling inom området för koldioxidutsläpp. Ett annat stort
hinder inom det ekonomiska, är att ingen av restaurangens nuvarande leverantörer arbetar
med hållbar utveckling, vilket försvårar möjligheterna för ett mer hållbart företagande.
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4.2. Vilka strategier och metoder kan vara lämpliga för organisationen att utveckla för
ett mer hållbart företagande?
4.2.1. ESCO
En informant påpekade att många peruanska företag använder sig av ESCO (Energy
Service Company) modellen för att spara energi.
4.2.2. National Green Growth Strategy
Peru är medlemsland i Global Green Growth Institute (GGGI), där programmet för
National Green Growth Strategy har medhjälp från det peruanska miljöministeriet,
ekonomi-

och

finansdepartementet,

utrikesministeriet,

produktionsdepartementet,

ministeriet för energi och gruvdrift, ministeriet för jordbruk och bevattning, samt skogsoch djurlivstjänsten (GGGI a).
4.2.3. Obras por Impuestos
Obras por Impuestos (Verk för skatt), är en statlig implementerad strategi som företag kan
använda sig av, där de väljer att investera i diverse projekt som utvecklar landsbygden och
där sedan hela den investerade summan dras av från organisationens skatt (MeF, s.2).
Projekten är specifikt ämnade till utvecklande av transport, infrastruktur, sanitet, hälsa,
utbildning, nöjen, eller säkerhet (MeF, s.12).
4.2.4. Branding och hållbarhet
Flera företag använder sig av branding av deras hållbarhetsarbete, där t.ex. en pizzeria i
Lima gör reklam för sina återvunna papperskartonger.
4.2.5. Biocomercio
Det peruanska miljöministeriet (Minam, 2015, s.5) har under mer än 10 års tid utvecklat en
affärsmodell, Biocomercio, som baseras på BioTrade, för att bevara den inhemska
biologiska mångfalden. Modellen är ett viktigt verktyg för hållbar utveckling i landet för
bevarandet och användandet av den inhemska biologiska mångfalden, där den hållbara
utvecklingen främst görs på landsbygden där många känsliga ekosystem finns inom
områden där extrem fattigdom existerar, och där modellen visar på stor potential i och med
den ökade efterfrågan av naturprodukter (Minam, 2015, s.19). Den peruanska regeringen
har framfört en egen nationell handlingsplan för att bevara mångfalden, där de uttrycker att
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Biocomercio bör vara modellen som används när all form av ekologisk handel utvecklas
(Minam, 2014, s.107).
4.3. Hur kan strategierna och metoderna implementeras i organisationen?
4.3.1. ESCO
ESCO-modellen är en generell modell som varje ESCO företag (Energy Service Company)
tillämpar på sitt sätt. Den energibesparing som organisationen får ut av att arbeta med ett
ESCO företag delas mellan organisationen och ESCO företaget. Den generella modellen för
implementering i organisationen består av fem steg (IEA, 2010, s.123):
1. Identifiera och utveckla ett energieffektivt projekt
2. Förse eller ordna för projektfinansiering
3. Installera och underhålla den energieffektiva utrustningen som används i projektet
4. Mäta, övervaka och kontrollera projektets energibesparing
5. Garantera för mängden energi- eller kostnadsbesparingar
4.3.2. National Green Growth Strategy
Peru är i utvecklingsskedet av Green Growth, men den generella värdekedjan vägleder för
planering och implementation genom fyra steg (GGGI b):
1. Diagnos, med bedömning av ekonomisk utveckling och mål för miljöhållbarhetsarbetet tillsammans med analysering av villkoren för en möjlig investering samt av
finansiella regler och riktlinjer.
2. Grön konsekvensbedömning, där potentialen för Green Growth bedöms huruvida det
kan uppnå sociala och ekonomiska mål, mikroekonomisk modellering för att
bedöma potentialen för koldioxidreducering för olika sektorer i företaget, samt
makroekonomisk analys av hur minskad koldioxidförbrukning påverkar ekonomisk
tillväxt, sysselsättning, fattigdom och handel.
3. Sektor/Delsektors strategi och planering, där detaljerad analys görs för att se hur
företag kan gå från vanlig affärsverksamhet till önskat resultat, analys av de
nödvändiga ekonomiska flöden som behövs för en övergång samt vilka finansiella
hjälpmedel som finns både inom den privata och den offentliga sektionen som
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nationella och internationella, samt valet av plan för investering för en kontinuerlig
green growth utveckling.
4. Design, finansiering och genomförande, där råd ges gällande skapandet av policys
för att uppnå önskat resultat genom erfarenhet och expertis av nätverk för bästa
metod, delning och utbyte av bästa metoder för implementation och
institutionaliseringen av green growth utveckling, samt ge stöd vid implementation
genom övervakning och utvärdering.
4.3.3. Obras por Impuestos
Implementeringen av Obras por Impuestos börjar med en urvalsprocess, där den peruanska
regeringen bedömer om organisationen kan använda sig av metoden eller ej (El Peruano,
2017, s.25). Urvalsprocessen består av åtta steg (El Peruano, 2017, s.25):
1. Kallelse
2. Inlämning av intresseanmälan
3. Formulering av frågor och observationer
4. Avlösning av frågor och observationer
5. Integrering av underlag
6. Inlämning av förslag
7. Kvalificering och utvärdering av förslag
8. Tilldelning av utmärkelse (la buena pro)
4.3.4. Branding och hållbarhet
Branding i sig har ingen specifik standardiserad implementeringsprocess, utan det är upp
till varje organisation att välja modell. Ingen av informanterna hade en tydlig modell för
hur implementering skulle kunna ske.
4.3.5. Biocomercio
Biocomercio är i sig en metod för implementering av mer hållbart företagande, där tre
tillvägagångssätt för implementering finns i en organisation (Minam, 2015, s.10):
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1. Värdekedjan, för att underlätta förbindelsen mellan olika aktörerna inom
produktionskedjan, implementera god praxis av ett hållbart användande och
bevarande av den biologiska mångfalden, samt en rättvis distribution av sociala,
ekonomiska och miljömässiga fördelar och förmåner mellan alla aktörer inom
värdekedjan.
2. Adaptiv förvaltning, som hjälper till med implementationen av hållbara metoder,
identifieringen av effekten på ekosystemet av organisationens verksamhet, samt
ständig förbättring av organisationens produktionsmetoder.
3. Ekosystem, där produktionssystemets sociala och miljömässiga aspekter behandlas
på ett integrerat och övergripande sätt, och där all planering av produktionssystemet
utvecklas för att kunna uppfylla det sociala och miljömässiga ansvaret som systemet
har på den biologiska mångfalden, ekosystemet och de lokala samhällena.
5. Analys och diskussion
Analysen har även den strukturerats efter frågeställningarna för lättare översikt mellan de
olika kapitlen i arbetet. Resultatet har satts i relation till teori, tidigare forskningar inom
området samt dokumentanalys. Analysdelen innehåller en urvalsprocess, där matrisdiagrammet använts för prioritering av lösningarna på de olika riskerna och problemen som
kom fram i miniriskmetoden.
5.1. Vilka ekonomisk, sociala och miljömässiga möjligheter och hinder finns som
samverkar respektive motverkar mot mer hållbart företagande i organisationen?
5.1.1. Möjligheter
Ser vi till Hart och Milsteins (citerad i Borglund et al., 2012, s.150) modell för hållbart
värde, kan det uttydas att den peruanska regeringens strävan mot att vara ledande inom
området för hållbar utveckling motsvarar miljötekniska strategin, då myndigheten påbörjat
att utveckla och ta tillvara på den kompetens som nu finns. Det är en stor fördel att Peru
tagit positionen som ledande aktör inom hållbarhet, och ser vi nationen Peru som en
organisation i utveckling, kan vi se att de börjat organisationsutvecklingsprocessen med att
diagnostisera den nuvarande situationen i landet, samt börjat att utveckla en vision för
förändring och ett önskat framtida tillstånd (Senior & Swailes, 2010, s.328).
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Organisationen Peru har utvecklat ett doubleloop lärande där insikt lett fram till skapandet
av nya regler (Granberg & Ohlsson, 2009, s.66-67), som i fallet med att förbjuda import av
genmodifierade organismer för att bevara den biologiska mångfalden. Insikterna skapar
möjligheter som restaurangen kan ta del av. Regeringens utökade sociala stöd skapar
möjligheter inom de ekonomiska och miljömässiga områdena. Den positiva inställning som
organisationens ägare har mot en möjlig implementering måste utvecklas till att inbegripa
double- och tripleloop lärande för att förbättring ska kunna ske på principnivå och inte
enbart på insiktsnivå (Granberg & Ohlsson, 2009, s.66-67). Den kulinariska revolutionen
bör vara en inspiration till att utveckla den peruanska landsbygden än mer.
5.1.2. Hinder
Den peruanska regeringen har dock inte, om vi ser till Hart och Milsteins (citerad i
Borglund et al., 2012, s.150) modell, kunnat utveckla strategin av en delad hållbar vision
där både myndighet och företag deltar och tar ansvar för hållbar utveckling. Företagen
ligger efter och har inte tagit del av den utveckling som myndigheten börjat utforma. Enligt
OD-modellen har landet inte tagit steget att kunnat skapa engagemang för visionen (Senior
& Swailes, 2010, s.328), även om de utvecklat olika handlingsplaner som t.ex.
Biocomercio, som varit implementerat sedan 10 år tillbaka. OD-modellen visar dock att en
organisation genomgår processen flera gånger, där många fram och tillbaka gångar sker
under förloppet (Senior & Swailes, 2010, s.315, 328).
Tripleloop lärandet har inte fått fäste för att kunna förändra samhällets beteenden,
värderingar och kultur (Granberg & Ohlsson, 2009, s.66-67), vilket har sin förklaring och
grund i att det finns en utbred korruption i landet vilket gör att medborgare tappar respekt
för regeringens olika handlingsplaner och utvecklingar. Det är lätt för företag eller individer
att bortförklara varför de inte är intresserade av hållbar utveckling då myndigheten inte fått
ordning på den interna korruptionen, vilket leder till ett dekadent samhälle där ingen bryr
sig ifall de gör rätt eller inte gentemot nationella lagar och regler gällande hållbarhet
(Borglund et al., 2012, s.115-116). Organisationens utveckling av mer hållbart företagande
blir försvårat av det politiska sammanhang som de rör sig inom (Borglund et al., 2012,
s.223).
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Det sociala hindret av korruption är ett stort hinder för organisationen att få gehör från
klienter och leverantörer att förändra mot mer hållbart företagande. Organisationen kanske
rent av måste tillämpa en strategisk leverantörsutveckling, där de undervisar och samarbetar
med leverantörerna för mer hållbart företagande (Borglund et al., 2012, s.181-182). Den
informella sektorn som finns hos grossisterna i La Parada är ett direkt resultat av
dekadensen, där varken medborgare som myndighet verkar bryr sig (Borglund et al., 2012,
s.116) om att ta itu med problemet med avsatt skatt från grönsaker, frukt, potatis och ris.
Det är viktigt att poängtera att det är den peruanska regeringen som skapat den informella
sektorn som finns hos grossisterna.
Vi ser att värdekedjan blir köpar-baserad (Tobin et al., 2016, s.72), där det är grossisten som
sätter priset på livsmedlen eftersom de måste tänka på att de inte kan dra nytta av
skatteavdrag för de livsmedel som är befriade från denna skatt. Grossisterna har ett helt
eget leverantörsurval (Borglund et al., 2012, s.181-182) där de bestämmer vem de vill
samarbeta med, vilket bönderna måste rätta sig efter. En informant berättade att den
peruanska regeringen utövar mycket legislativ kontroll över värdekedjorna med att införa
regler och lagar (Tobin et al., 2016, s.73), vilket stämmer överens med lagen av avsatt skatt
för vissa livsmedel, och att myndigheten även har en verkställande kontroll (Tobin et al.,
2016, s.73), vilket stämmer med den utbredning av handlingsplanen för hållbar utveckling
samt affärsmodellen Biocomercio. Det regeringen saknar är att få med företagen i
utvecklingen.
Gällande hindret att ingen av restaurangens nuvarande leverantörer inte arbetar eller ens
känner till hållbar utveckling, gör att företaget måste helt byta leverantörer inom alla
områden eller försöka få med intressenterna till att börja se till mer hållbart företagande.
Det sistnämnda är dock mycket svårt att genomföra, eftersom behovet av en sådan
utveckling, för många leverantörerna, inte är såpass trängande som att försöka överleva i
den hårda marknaden som finns i Lima. Deras behov överskrider varje handling till gott
företagande. Behovet tillsammans med bortförklaring av rådande nationell korruption och
tillfälle att utnyttja lagen om avsatt skatt leder till att än mer befästa ett korrupt beteende
(Borglund et al., 2012, s.115). Den grundläggande definitionen av hållbar utveckling, med
att se till att nutida behov inte bekostas av framtida generationers behov (Borglund et al.,
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2012, s.139), blir här åsidosatt helt. Den kulinariska revolutionen verkar i sig inte vara nog
för att påverka för en förändring.
Hindren är direkt relaterade till den kulturella situation som nu finns i landet och som
formar nationens hållbarhetssammanhang (Frostenson et al., 2015, s.41-42), vilket får
konsekvenser för organisationens framtida hållbarhetsrapport enligt GRI. Värdekedjan blir
för organisationen av transaktions-orienterad och producent-baserad art, där företaget har
begränsad kontroll och svårt för att kontrollera sina leverantörer (Borglund et al., 2012,
s.181-182), vilket föranleder till att företaget måste implementera positiv urval av de
leverantörer som finns för att påbörja hållbarhetsarbetet, medan utesluta de leverantörer
som inte kan eller vill utveckla mer hållbart företagande (Borglund et al., 2012, s.213-214).
Det behövs stort engagemang från ledningens sida att arbeta för långvariga positiva effekter
av deras hållbara utveckling (Bergman & Klefsjö, 2012, s.40; Borglund et al., 2012, s.136,
143).
5.2. Vilka strategier och metoder kan vara lämpliga för organisationen att utveckla för
ett mer hållbart företagande?
5.2.1. ESCO
ESCO modellen relateras till strategin för att undvika negativ miljöpåverkan i Hart och
Milsteins (citerad i Borglund et al., 2012, s.150) modell för hållbart värde, där fokus ligger
vid att minimera utsläpp och reducera kostnader.
5.2.2. National Green Growth Strategy
National Green Growth Strategy går längre än ESCO med att inte enbart se till att undvika
negativ miljöpåverkan, utan att skapa en hållbar vision på längre sikt vilket skapar ett
tillväxtspår för företagen, samt bekämpandet av fattigdom, ojämlikhet och behandlingen av
frågor kring population och arbetsmigration för myndigheten. Skapandet av en hållbar
vision överensstämmer med Hart och Milsteins (citerad i Borglund et al., 2012, s.150)
strategi för hållbar vision.
5.2.3. Obras por Impuestos
Obras por impuestos är ett intressant förslag från den peruanska regeringen, där både de
sociala, ekonomiska samt miljömässiga områdena utvecklas på ett enkelt sätt som ökar
delaktigheten hos de privata företagen. Förslaget kan användas av organisationer för att
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skapa gott rykte och legitimitet för deras produkter och verksamhet, enligt Hart och
Milsteins (citerad i Borglund et al., 2012, s.150) strategi för produktstyrning.
5.2.4. Branding och hållbarhet
Obras por Impuestos går in på området för marknadsföring och branding. Branding som
definition relateras direkt till strategin för produktstyrning i Hart och Milsteins (citerad i
Borglund et al., 2012, s.150) modell, där företaget måste arbeta med och utveckla kundrelationen och anpassa den egna verksamheten med att integrera intressenternas värderingar
till de egna verksamhetsprocesserna som t.ex. värdekedjan. Här rör vi oss in på området för
den offensiva kvalitetsutvecklingen där fokus ligger vid att sätta kunderna i centrum med
hur företaget handhar sin marknadsföring, arbeta med sina processer som t.ex. värdekedjor,
att ständigt arbeta med förbättringar eftersom strategin för produktstyrning kräver
transparens (Borglund et al., 2012, s.150), samt att skapa förutsättningen för delaktighet
med att inkludera olika intressenters värderingar till den egna verksamheten (Bergman &
Klefsjö, 2012, s.38-40).
Legitimiteten är dock ett svårarbetat problem i ett dekadent samhälle som Peru, eftersom
nuvarande rådande lagar, regler, och kulturell värdering i landet många gånger reser sig
emot ansvarsfullt företagande. För restaurangen innebär det att de kan bli tvungna att bygga
upp nya strategiska relationer med intressenter och leverantörer som är villiga att driva på
frågan om en hållbar utveckling i Peru (Borglund et al., 2012, s.181-182). Den kontextuella
samklangen (Czinkota et al., 2014, s.92-93) sker genom att restaurangen grundar för en ny
uppsättning regler, normer, och värderingar varur överensstämmelse söks bland
intressenterna via positivt företagsurval, uteslutningsmetoden, allt under aktivt ägande från
ledningens sida (Borglund et al., 2012, s.213-214). Där inga leverantörer finns som är
villiga till samarbete, måste organisationen istället arbeta fram en strategisk leverantörsutveckling på lång sikt (Borglund et al., 2012, s.213-214). Samklang kan inte ske ifall
intressenter befinner sig på olika kunskapsnivåer, därav vikten att organisationen delar med
sig, undervisar och leder vägen.
Kontextuell samklang (Czinkota et al., 2014, s.92-93) kan kopplas till det hållbarhetssammanhang som GRI menar att organisationen måste relatera till när de skriver sin
hållbarhetsrapport (Frostenson et al., 2015, s.41-42), samt även det politiska sammanhang
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som Borglund et al. (2012, s.223) talar om gällande de saker som antingen underlättar eller
försvårar för hållbarhetsarbetet.
Branding är en utmärkt strategi för restaurangen att skapa rubriker och medhåll från den
peruanska befolkningen, och ta upp frågan gällande den stora importen av färdiga pommes
frites från huvudsakligen Holland. Importerade pommes frites är industriellt tillverkade
vilket betyder att det finns risk för att de är genmodifierade. Den peruanska regeringens
bannlysning av genetiskt modifierade organismer går hand i hand med att inte välja
importerade varor, vilket i sig ger möjligheten att driva på frågan med de sociala nätverken
och samtidigt göra marknadsföring, branding, för den inhemska potatisen som restaurangen
använder sig av.
5.2.5. Biocomercio
Biocomercio är ett steg i rätt riktning då den är en affärsmodell som har fokus på hållbarhet
och ansvarstagande gällande den biologiska mångfalden i Peru. Dock brister affärsmodellen med att inte kunna leva upp till att skapa rättvis distribution av sociala och
ekonomiska fördelar för alla inom värdekedjan då lagen om avsatt skatt hindrar
jordbrukarna att få ut det pris som varorna egentligen har. Biologisk mångfald blir mindre
intressant för en småbrukare om denne inte klarar av att fortsätta sin verksamhet. God
praxis enligt affärsmodellen borde vara att först se till att ändra lagar och regler som
myndigheten själv fastställt som hindrar för hållbar utveckling inom värdekedjorna för
jordbruket, vilket har direkt relation till fortsatt utveckling av double- och tripleloop
lärandet i landet (Granberg & Ohlsson, 2009, s.66-67, 84).
Jordbruksstagnation och närvaron av transnationella livsmedelsföretag har sedan början av
1980-talet varit ett svårlöst problem, och det är där regeringen behöver fokusera sina
resurser till att förändra, förnya och förbättra. Hela affärsmodellen och dess
implementationssteg står och faller på de lagar som motverkar samma modell. Företag,
jordbrukare och grossister måste få tillgång till de allra grundläggande möjligheterna att
kunna utveckla för mer hållbart företagande, och det är den peruanska regeringen som har
det sociala ansvaret att se till att de har möjligheten.
Att importera potatis är inte hållbart utifrån något av de tre områdena för hållbar
utveckling. Den importerade potatisen gör att små bönder inte klarar av att leva av sin
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produktion eftersom de inte kan erbjuda potatisen till samma låga pris som den
importerade, vilket gör att bönderna väljer att migrerar från landsbygden till Lima för söka
arbete, vilket bidrar till ökad jordbruksstagnation i landet. Det är viktigt att tänka på att
genetiskt modifierad potatis ger större avkastning per hektar, då odlingarna är mer
resistenta mot skadedjur, medan de peruanska böndernas gamla jordbruksprocess ger
betydligt mindre. Det går inte enbart se till hur mycket potatis ett land kan producera per
hektar, utan även hur potatisen är odlad. Dock anser en av informanterna att Peru behöver
utveckla den tekniska delen av jordbruket för att komma upp i nivå med internationella
aktörer. Tekniskt avancemang skulle försäkra mot minskad jordbruksstagnation och
importberoende som endast befäster närvaron av transnationella livsmedelsföretag, där
enbart de starka aktörerna på landsbygden blir inkluderade i företagens value chain
development (Tobin et al., 2016, s.72), medan de mindre aktörerna blir utelämnade med
begränsad möjlighet att kunna konkurrera.
Ett av förslagen för ett mer hållbart företagande blir för restaurangen att inte importera
några livsmedel, eftersom förhållningssättet skulle bryta mot de sociala, ekonomiska och
miljömässiga områdena för hållbar utveckling. Ett ny form av implementerings- eller
genomförandemodell måste utformas som tar till sig av de förmåner som den peruanska
regeringen förser med, samtidigt som det använder en beprövad modell som GRI för sin
hållbarhetsredovisning, vars syfte är att bistå företagen med att utveckla socialt ansvar
(Borglund et al., 2012, s.16, 23). Global Compact och ISO 26000 är inte aktuella för
organisationen, eftersom de inte visat sig befästa nog uti företagen i Peru, medan GRI finns
utvecklade i flera företag i Lima.
5.3. Hur kan strategierna och metoderna implementeras i organisationen?
5.3.1. ESCO
Modellens fem steg ligger nära PDSA-cykelns fyra faser (Bergman & Klefsjö, 2012,
s.228):
•

Identifiering och utveckling av ESCO-projektet samt dess finansiering hör till
PDSA-cykelns planerings-fas.

•

Installera och underhålla ESCO-projektets utrustning är PDSA-cykelns gör-fas.
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•

Mätningen, övervakningen och kontrolleringen av ESCO-projektets energibesparing
är PDSA-cykelns studerande-fas.

ESCO-modellen sätter inte upp någon lärande-fas, som PDSA-cykeln, men faktum att
modellens sista steg är att garantera för mängden av energi- och kostnadsbesparingar, tyder
på att stegen i modellen fungerar i en återkommande cykel.
ESCO-modellen, likt PDSA-cykeln, saknar OD-modellens fokus på att skapa en vision
samt engagemang för visionen (Senior & Swailes, 2010, s.328), vilket gör att lärdomen från
cykel till cykel inte behöver innebära att en ny vision skapas eller att nuvarande vision
förändras mot något bättre. Singleloop lärandet har mycket gemensamt med en
förbättringscykel utan engagemang för en vision, medan doubleloop lärandet går längre in
på djupet i verksamheten med att proaktivt skapa en delad vision som alla medarbetare kan
engagera sig i (Senior & Swailes, 2010, s.321).
ESCO-modellens fokus på det miljömässiga, gör att implementeringen begränsas något
skulle restaurangen endast följa den. Modellen talar dock mot ett mer ansvarsfullt
investerande, där både aktieägarvärdet som intressentvärdet beaktas (Borglund et al., 2012,
s.211). Det är viktigt för organisationen att valda hållbarhetsmodeller har en upprepande
process för förbättring, då det det ger företaget ett praktiskt verktyg för förändring.
5.3.2. National Green Growth Strategy
Strategin, eller programmet, har även den mycket med PDSA-cykeln (Bergman & Klefsjö,
2012, s.228-229), men med skillnaden att den är styrd av nationell myndighet och att
handlingsplanen är mer ingående med diverse djupgående analyser innan ett hållbarhetsarbete kan starta. Restaurangen är kanske inte på den nivå att de kan använda sig av
strategin, men delar kan tas med i den egna hållbarhetsrapporten för att visa myndighet att
organisationen står på deras sida i strävan för mer hållbart företagande och att
organisationen därmed relaterar till den nuvarande hållbarhetssammanhang som GRI anser
nödvändigt (Frostenson et al., 2015, s.41-42). Programmet är tydligt fokuserat mot det
ekonomiska området inom hållbar utveckling, med mikro- och makroekonomisk
modellering och analys, analys av nödvändiga ekonomiska flöden, och ekonomisk
utveckling av företagens miljöhållbarhetsarbete.
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5.3.3. Obras por Impuestos
Metoden är styrd av den peruanska regeringen, där företagen upprepar processen varje år.
Det handlar inte om någon sorts förbättringscykel, likt PDSA eller OD-modellen, utan är
mer en byråkratisk process för att kunna ta del av erbjudandet. Metoden är av mer social
karaktär, där utveckling inom området leder till ekonomiska och miljömässiga förbättringar
på landsbygden. Restaurangen kan med fördel börja tillämpa metoden för att påvisa viljan
till att samarbeta med myndigheter om ett mer hållbart Peru, som kan tas med i
restaurangens hållbarhetsredovisning, vilket ytterligare skulle befästa att organisationen
verkligen relaterar till det hållbarhetssammanhang de verkar inom (Frostenson et al., 2015,
s.41-42).
Metoden är ett bra exempel på samverkan mellan privat och offentlig sektor, där båda
parter tar socialt ansvar med sina investeringar. Det enda restaurangen behöver göra är att
ansöka och se ifall deras projekt blir godkänt eller ej. De har mycket lite att förlora med
modellen. Dock måste metoden kombineras med andra metoder eller strategier ifall
ansökan avslås, för att säkerställa ett kontinuerligt hållbarhetsarbete för organisationen.
5.3.4. Branding och hållbarhet
Branding har med att förhöja kundtillfredsställelsen på de produkter eller tjänster som
företag erbjuder. Kanomodellen kommer här till hands med att förtydliga varför en viss
egenskap går från att vara en av nödvändig, förväntad, eller attraktiv art från kundernas
perspektiv (Bergman & Klefsjö, 2012, s.322-323). En restaurang som kan visa på ett
gediget hållbarhetsarbete är inte någon nödvändig egenskap för klienterna (Bergman &
Klefsjö, 2012, s.320-322), som kanske enbart är intresserade av att få en bit mat innan
lunchen är över. Det är heller inte någon förväntad egenskap (Bergman & Klefsjö, 2012,
s.320-322). Restaurangens framtida hållbarhetsarbete kan endast vara inom det attraktiva
och outtalade (Bergman & Klefsjö, 2012, s.321-322).
Resultatet visade inte på någon särskild metod eller process för implementering av
branding. Kumar och Christodoulopoulous (2014, s.10) modell av att integrera företagets
hållbarhetsarbete med branding, är en process som lämpar sig väl för att implementera för
mer

hållbart

företagande

inom

organisationens

marknadsföring.

Processen

för

implementeringen av branding för hållbarhet är även den lik PDSA-cykeln, med att
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identifiera och utforma, tillämpa och mäta, innan marknadsföringen påbörjas (Bergman &
Klefsjö, 2012, s.228-229). Då hållbarhetsfrågorna är under ständig förändring krävs nya
hållbarhetsstrategier för att kunna bemöta kundernas behov, vilket tyder på att processen för
branding är en ständigt återkommande cykel för att på sikt skapa och bygga upp
organisationens varumärke (Kumar & Christodoulopoulou, 2014, s.10). Förbättringsprocessen av branding för hållbarhet kan med lätthet kombineras med PDSA-cykeln och
OD-modellens mer visionära framförhållning med sitt stora fokus på engagemang (Senior
& Swailes, 2010, s.328).
Medarbetarna behöver även de något mer, något attraktivt och oförväntat för att motiveras
(Bergman & Klefsjö, 2012, s.321-322). Medarbetarna är företagets interna kunder och det
är viktigt att deras behov är uppfyllda. Ser vi till Maslows (citerad i Axelsson & Agndal,
2012, s.120-121) behovstrappa, blir frågan hur medarbetarna kan känna att behovet av
samhörighet, erkännande och självförverkligande är uppfyllda om de grundläggande
fysiska och trygghetsmässiga inte är det. Restaurangen kan inte segmentera och sortera ut
vissa av sina medarbetare att bli erövrade (Axelsson & Agndal, 2012, s.113) interna kunder
för sitt framtida hållbarhetsarbete, utan de måste ha alla medarbetare med sig i sin strävan
för mer hållbart företagande om projektet ska bli framgångsrikt.
En av medarbetarna hade, innan de nya ägarna tog över, klagat på att lönen var låg,
arbetsfunktionerna många samt att ingen pension och försäkring fanns. Behovet blev
uppfyllt inom de tre första månaderna med den nya ledningen, ändå har medarbetaren i
tankarna att lämna företaget innan Augusti månad år 2017. Maslows (citerad i Axelsson &
Agndal, 2012, s.120-121) trygghetsbehov har blivit besvarat, men medarbetaren är ändå
inte motiverad nog för att vilja stanna kvar. Svaret ligger i att restaurangen måste fokusera
på samhörighet, gemenskap och sociala kontakter med andra leverantörer och stora aktörer
inom restaurangbranschen, dvs. strategisk leverantörsutveckling (Borglund et al., 2012,
s.181-182), för att ge en känsla av tillhörighet till något större än lokalens fyra väggar.
Marknadsföringen av ett mer hållbart företagande är ett steg mot ett socialt ansvarsfullt
investerande. Ett investerande som dock påverkas stort av det politiska sammanhang som
restaurangen befinner sig i, där det kommer att ligga på ägarnas ansvar och strävan att få
mer inflytande och kunskapsmässig makt (Borglund et al., 2012, s.223) att påverka dess
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omgivning till mer hållbar framförhållning. Med kunskap kommer ansvar att agera utifrån
de insikter som framkommit och utmana rådande normer och beteenden, vilket är precis
vad som måste till för att utöka det organisatoriska lärandet (Granberg & Ohlsson, 2009,
s.84) och på lång sikt en förändring i företagskulturen. Ägarnas inflytande och
kunskapsmässiga makt tillsammans med en företagskultur som drivs av hållbarhet, bidrar
starkt med att kunna påverka det politiska sammanhang som i många fall försvårar för
hållbar utveckling. Intressentvärde förenas därmed med aktieägarvärdet (Borglund et al.,
2012, s.211).
Ökat ansvar, kunskap och inflytande (Borglund et al., 2012, s.223) lägger grunden för
långsiktig organisationsförändring, med att ständigt konfrontera nuvarande hinder för
utveckling (Granberg & Ohlsson, 2009, s.84), identifiera möjligheter att arbeta för mer
hållbart företagande på lång sikt (Bergman & Klefsjö, 2012, s.228; Senior & Swailes, 2010,
s.328), handla efter de nyvunna insikterna (Bergman & Klefsjö, 2012, s.229; Granberg &
Ohlsson, 2009, s.66-67), samt utvärdera effekterna av implementerade metoder och
strategier (Bergman & Klefsjö, 2012, s.229; Senior & Swailes, 2010, s.328). Organisationsutvecklingen blir ett ständigt arbete med processer och förbättringar samt basera beslut på
fakta, precis vad den offensiva kvalitetsutvecklingen talar för (Bergman & Klefsjö, 2012,
s.40). Vidare har medarbetarna större möjlighet att bli motiverade när de ser ledningens
ökade engagemang (Bergman & Klefsjö, 2012, s.40) för hållbarhetsfrågorna, vilket i
slutänden skapar ett högre värde för både de interna som de externa kunderna.
Organisationen tar sitt ansvar med att ta steget närmare ett offensivt kvalitetsutvecklande
samhälle (Bergman & Klefsjö, 2012, s.653).
5.3.5. Biocomercio
Biocomercio är inte heller den en återkommande förbättringscykel som PDSA-cykeln
(Bergman & Klefsjö, 2012, s.228-229), utan är mer som en guide till företagen att fokusera
på olika områden för att utveckla för ett hållbart företagande. Modellen är styrd av den
peruanska regeringen som bistår företagen i sitt arbete inom främst det miljömässiga
området av hållbar utveckling.
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5.4. Urval av metoder och strategier
Miniriskmetoden används för att prioritera mellan de olika metoderna och strategierna samt
för att se vilka problem och risker som varje metod och strategi för med sig till
organisationen och vad för åtgärder eller lösningar de kan tänkas ha. Matrisdiagrammet
används för att koppla ihop problem och lösningar, för att se vilka lösningar organisationen
först måste behandla. Urvalets syfte är att få fram en genomförandemodell där de rätta
metoderna och strategierna används för organisationens nuvarande behov.
5.4.1. Miniriskmetoden
Tabell 1. Miniriskmetoden, med riskmedelvärde av alla metoderna och strategierna.
ESCO
Sanno-

Risk

likhet

Konsekvens

Riskvärde

Riskåtgärd

Organisationen är för liten för implementering

4

4

20

Fokusera på förberedande hållbarhetsarbete

Ingen finns som kan ta hand om utvecklingen av projektet

2

5

10

Tilldela en ansvarig person

Få resurser försvårar implementation

4

4

16

Ta beslut om investering i hållbart företagande

Svårt att spara mer energi i en såpass liten lokal

2

4

8

Fokusera på de få saker som kan förbättras

4

4

16

Tilldela en ansvarig person

Bättre för organisationen att ta hand om energibesparingen
själva

Riskmedelvärde

14.00

National Green Growth Strategy
Sanno-

Risk

likhet

Konsekvens

Riskvärde

Riskåtgärd

Programmet är inte helt utvecklat av regeringen ännu

4

5

20

Använda en annan modell

Alltför komplex för organisationen

4

5

20

Tilldela en ansvarig person

Få resurser försvårar implementation

4

4

16

Ta beslut om investering i hållbart företagande

Riskmedelvärde (Summering av alla riskvärden / antal riskvärden)

18.67

Obras por Impuestos
Sanno-

Risk

likhet

Konsekvens

Riskvärde

Riskåtgärd

Risk att förslag avslås

3

5

15

Kombinera metod med annan hållbarhetsmetod

Svårt att avgöra modellens resultat i ökad vinst

4

3

12

Utveckla mätningsmetoder

Svårt att övervaka hållbarhetsarbetet

5

5

25

Utveckla styrningsmetod

4

5

20

Utveckla kontrollmetod

12

Utveckla marknadsföringsmetod

Det går inte att specifikt säga vad som förbättrats genom
projektet
Intressenter bryr sig inte om modellen

3

4
Riskmedelvärde

16.80

Branding och hållbarhet
Risk

Sannolikhet

Konsekvens

Riskvärde

Riskåtgärd

Alltför tidskrävande

3

3

9

Tilldela en ansvarig person

Svårt för organisationen att hitta leverantörer som är villiga att

3

4

12

Göra intressentanalys
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samarbeta
Modellen är ingen hållbarhetsmodell i sig, utan är beroende av

2

2

4

Kombinera metod med annan hållbarhetsmetod

Svårt att avgöra modellens resultat i ökad vinst

4

3

12

Utveckla kalkyl för mätning av vinst

Intressenter bryr sig inte om hållbarhet

3

2

6

annan hållbarhetsmetod

Riskmedelvärde

Implementeringen av hållbarhet är en
principfråga

8.60

Biocomercio
Sanno-

Risk

likhet

Konsekvens

Riskvärde

Riskåtgärd

Alltför tidskrävande

3

3

9

Tilldela en ansvarig person

Kräver alltför stort engagemang från alla i organisationen

3

5

15

Utveckla långsiktig vision

4

4

16

Tilldela en ansvarig person

16

Ta beslut om investering i hållbart företagande

Modellen kan bli för komplext beroende på vilket
tillvägagångssätt som väljs
Få resurser försvårar implementation

4

4
Riskmedelvärde

14.00

Not: Riskmedelvärde fås genom att summera riskvärdena inom varje grupp och därefter dividera antalet
riskvärden för den gruppen (riskvärde/antal riskvärden).

National Green Growth Strategy har högst riskmedelvärde, på 18.67, då metoden ännu inte
är helt utvecklad av regeringen samt att den är i nuläget alltför komplex för organisationen,
vilket gör att den utesluts ur genomförandemodellen. Obras por Impuestos får högt
riskmedelvärde främst p.g.a. att metoden är svår att övervaka samt att det är svårt att avgöra
vad som förbättras med projektet som organisationen investerar i. Obras por Impuestos tas
ändå med som strategi för mer hållbart företagande, då organisationen inte förlorar något
med att ansöka om tillståndet. Metoden lämpar sig även tillsammans med branding av
organisationens hållbarhetsarbete.
ESCO-modellen tas med i organisationens övergripande hållbarhetsarbete, eftersom
metoden kan hjälpa organisationen att göra en större omorganisering av energiförbrukningen. Biocomercio visar på stora möjligheter för implementation, då den
fokuserar på utveckling av värdekedjan, något som organisationen i nuläget ser på.
Biocomercio har stort stöd från regeringen och att ta an metoden innebär att ta socialt
ansvar. Branding är den bäst lämpade metoden för organisationen att implementera. Även
om branding inte är en renodlad strategi för hållbarhetsarbete, är det ett sätt med vilket
organisationen kan påverka sin omgivning och visa hur de arbetar med hållbar utveckling.
De metoder och strategier som kommer att vara med i genomförandemodellen är:
•

ESCO-modellen
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•

Obras por Impuestos

•

Biocomercio

•

Branding

5.4.2. Matrisdiagram
Riskerna, problemen och åtgärderna, som de olika metoderna och strategierna från resultatoch analysdelen visade på, och som analyserades med miniriskmetoden, bearbetas i
matrisdiagrammet (Figur 7, s.39) för att kunna prioritera fram vilka lösningar som först ska
behandlas i organisationen.

Figur 7. Matrisdiagrammet, där risker, problem och lösningar från miniriskmetoden bearbetas för att identifiera
områden av hög vikt.

Sju av de tolv lösningarna uppnår en viktning på mer än 10%, och kommer vara de
områden som organisationen i första hand måste behandla i utvecklingen för mer hållbart
företagande. De är i rangordning följande:
1. Tilldela en ansvarig person, 19.5%
2. Utveckla mätmetoder, 16.8%
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3. Utveckla kontrollmetod, 15.5%
4. Fokusera på förberedande hållbarhetsarbete, 15.3%
5. Utveckla styrningsmetod, 14.8%
6. Implementering av hållbarhet är en principfråga, 14.8%
7. Utveckla kalkyl för mätning av vinst, 12.2%
Bristande engagemang i verksamheten behandlas med att en person tilldelas ansvar för att
driva hållbarhetsfrågorna och den långsiktiga verksamhetsvisionen framåt. Mätnings-, styroch kontrollmetoder blir alla viktiga verktyg som den tilldelade personen måste utveckla,
och då organisationen är i starten med att utveckla för mer hållbart företagande behövs
fokus på det förberedande arbete som krävs för ett välgrundad utveckling. Planeringen av
hållbarhetsredovisningen enligt GRI görs av personen som tilldelats ansvar, där
genomförandemodellen ligger till grund för förberedelserna.
Utifrån de rangordnade lösningarna som organisationen kan använda för att påbörja
utvecklingen för mer hållbart företagande, kan vi se att den högsta prioriteringen är att utse
en ansvarig person för hållbarhetsarbetet, vilket är precis vad OD-modellen förevisar med
förändringsprocessens nödvändiga förändringsagent som överser hela processen (Senior &
Swailes, 2010, s.327, 341). Lösningarna av att utveckla mätmetoder, kontroll-, styrnings-,
och kalkylmetod har alla med GRI:s planeringsfas att göra, där beslut tas om vilka
mätningar som ska genomföras och hur de styrs, vilket sedan bedöms i GRI:s
datainsamlingsfas (Frostenson et al., 2015, s.64-73). Lösningen att implementering av
hållbarhet är en principfråga, har mycket med den offensiva kvalitetsutvecklingens behov
av engagerat ledarskap samt med utvecklandet av tripleloop lärandet för storskalig
förändring i organisationen (Bergman & Klefsjö, 2012, s.40; Granberg & Ohlsson, 2009,
s.66-67). Lösningen av att fokusera på förberedande hållbarhetsarbete har även det med
GRI:s planeringsfas att göra.
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5.5. Slutsatser
Slutsatserna är strukturerade efter frågeställningarna, precis som resultatet och analysen.
5.5.1. Vilka ekonomisk, sociala och miljömässiga möjligheter och hinder finns som
samverkar respektive motverkar mot mer hållbart företagande i organisationen?
Examensarbetet har sett till de övergripande strukturerna som samverkar respektive
motverkar för organisationens förmåga att utveckla mer hållbart företagande. Vi har sett att
den peruanska regeringen på ett legislativt sätt styr mycket av värdekedjan med de regler
och lagar som uppsats. Utveckling inom värdekedjor för småbrukare, enligt Biocomercio,
står helt motsats till statens kontrollering av skattereduktion av potatis, grönsaker, frukt, och
ris.
Det går inte att undvika att fundera över ifall skattelättnaden av jordbruksvarorna med
Belaundes livsmedelspolitik, och som 1996 befästes av den peruanska regeringen,
verkligen var ämnad att hjälpa de fattiga i Peru eller om det mer var en strategi att locka till
sig utländska investerare och endast på ett ytligt och kortsiktigt sätt hjälpa småbrukarna.
Skattelättnaderna finns, efter 37 års tid, fortfarande kvar i den peruanska livsmedelspolitiken, och utländska investerare blir bara fler och fler, vilket tyder att även
subventionerna fortfarande finns närvarande och främjar stora transnationella företag
framför småbrukare och den nationella jordbruksverksamheten.
Företag står inför svåra beslut om de verkligen ska vända ryggen till de peruanska
småbrukarna och välja att vara beroende av importerade livsmedel. Vänder restaurangen
ryggen åt de peruanska bönderna, befästs endast det system som ger vinst till
transnationella oligopol, medan ytterligare jordbruksstagnation sker på den peruanska
landsbygden. Vänder organisationen ryggen till småbönderna, vänder de samtidigt ryggen
åt deras egna sociala ansvar.
5.5.2. Vilka strategier och metoder kan vara lämpliga för organisationen att utveckla
för ett mer hållbart företagande?
Strategierna och metoderna som framkommit under insamlandet av data är bra exempel på
verktyg som organisationen kan ta hjälp av, där de samtidigt tar sitt sociala ansvar att agera
utifrån det hållbarhetssammanhang, politiska sammanhang, och kulturella kontext som
företaget rör sig inom.
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Medarbetarna kan lättare känna motivation om de vet att företaget aktivt arbetar med att
skapa sociala och miljömässiga förbättringar på den peruanska landsbygden, där
restaurangen med dess medarbetare bidrar till förhöjd levnadsstandard för bönderna. Vidare
kan motivation endast ske när organisationen skapar bättre förutsättningar för medarbetarna
att bli delaktiga i ansvars- och beslutstagande gällande hållbarhet (Bergman & Klefsjö,
2012, s.49). Att endast vara servitör eller kock räcker inte för medarbetarna, speciellt för de
unga som inte drivs av familjebehov.
Hållbar utveckling, där kontakter och nätverk byggs upp mellan restauranger, leverantörer
och viktiga aktörer inom restaurangbranschen kommer att ge mening och en känsla av att
tillhöra en större mening och syfte. Restaurangerna, leverantörerna och de viktiga aktörerna
inom branschen kan påverka nog för att t.ex. upphäva lagen om avsatt skatt för potatis,
grönsaker, frukt och ris, speciellt under den kulinariska revolution som landet befinner sig i.
Implementeringen av de olika metoderna skulle innebära ett paradigmskifte för
restaurangen, från att bli en passiv till en aktiv aktör och ansvarsfull investerare, där ägarna
ser verksamhetens portfölj utifrån ett långsiktigt perspektiv (Granberg & Ohlsson, 2009,
s.99). Ett långsiktigt perspektiv skulle öka ledningens som medarbetarnas moral, där
företagets integritet förhöjs och det kollektiva lärandet blir mer inkluderande och
samverkande (Granberg & Ohlsson, 2009, s.104). Förutsättningarna för delaktigheten ökar
och ledningens engagemang sprider sig till medarbetarna, vilket är precis vad Bergman och
Klefsjö (2012, s.653) efterfrågar de framtida ledarna, och restaurangen bör agera för att
uppnå den position av differentiering som ger både gott rykte, hållbart företagande och fler
nöjda klienter.
5.5.3. Hur kan strategierna och metoderna implementeras i organisationen?
Från resultatet med dess analys kan restaurangen välja hur de vill implementera för mer
hållbart företagande. Resultatet visar på den omgivning och nuvarande sociala situation
som restaurangen måste anpassa sig till. Restaurangen kan ta till sig av Hart och Milsteins
(citerad i Borglund et al., 2012, s.150) externa strategi av produktstyrning, eller snarare
varumärkesstyrning, för att bygga upp gott rykte och nya relationer. Samtidigt kan de
använda den interna strategin av att undvika negativ miljöpåverkan för att reducera risk och
kostnader. Därefter kan de gå vidare med att skapa en hållbar vision. Bättre är dock att
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organisationen väljer att arbeta efter alla de strategier som presenteras i Hart och Milsteins
(citerad i Borglund et al., 2012, s.150) modell för att påbörja ett mer komplett hållbarhetsarbete. Restaurangen måste få med sina leverantörer i hållbarhetsarbetet genom samverkan
inom värdekedjan. Där samarbete inte är möjligt, måste organisationen ta till uteslutningsmetoden för att välja bort de leverantörer som inte kan eller vill utveckla mer hållbart
företagande, och göra positiva urval av vilka leverantörer som ska finnas med i företagets
hållbarhetsvision. Strategisk leverantörsutveckling är även det en möjlig metod för
organisationen att tillämpa, skulle inga andra möjligheter finnas.
5.5.4. Genomförandemodell
Hart och Milsteins (citerad i Borglund et al., 2012, s.150) modell för hållbart värde är
ramverket för genomförandemodellen, eftersom den fokuserar på att sammanlänka olika
strategier i ett företags hållbarhetsarbete, vilket är vad organisationen behöver (Figur 8,
s.43).

Figur 8. Genomförandemodell för organisationen. De valda metoderna och strategiernas placering i Hart och
Milsteins modell för hållbart värde. Efter Borglund et al. (2012, s.150).
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De utvalda metoderna och strategierna från miniriskmetoden, samt de prioriterade
lösningarna från matrisdiagrammet, är med i ramverket och är fördelade till det
strategiområde som lämpar sig för var och en av dem, där:
•

Strategin för hållbar vision, använder sig av OD-modellens förbättringscykel då
modellen lämpar sig väl att utveckla engagemang för långsiktig vision (Senior &
Swailes, 2010, s.315, 321), samt strategidelen av processen för branding eftersom
delen har mycket med OD-modellens aktiviteter med att identifiera hållbarhetsfrågor och utforma hållbarhetsstrategi (Kumar & Christodoulopoulou, 2014, s.10).
Kanomodellen

används

då

det

redan

från

början

av

organisationens

hållbarhetsarbete måste avgöras vilka kundbehov som förbättringarna ska fokusera
på (Bergman & Klefsjö, 2012, s.320-322). Lösningarna att tilldela ansvarig person,
förberedandet av hållbarhetsarbete, samt att hållbarhet är principfråga, används
inom strategin för hållbar vision eftersom de lägger grunden för ett väl genomfört
hållbarhetsarbete i organisationen.
•

Strategin för miljöteknik, använder sig av Biocomercio, samt driftdelen av
processen för branding då organisationen kommer att fokusera på tillvägagångssättet att utveckla värdekedjan för mer hållbart företagande. Planeringen av hur
värdekedjan ska utvecklas kommer från OD-modellens diagnosticering, utveckling
av vision och engagemang för visionen, samt handlingsplanen. Lösningarna av att
utveckla styr-, kontroll-, och mätmetoder används eftersom de har med
organisationens drift att göra. Biocomercio har ingen egen förbättringscykel, varav
PDSA-cykeln används för att kontrollera strategin.

•

Strategin för att undvika negativ miljöpåverkan, använder sig av ESCO-modellens
förbättringscykeln, samt driftdelen av processen för branding då det även här
handlar om organisationens dagliga drift och mätning av de delar av företaget som
fokuserar på att minska utsläpp och förbrukning. Lösningarna av att utveckla styr-,
kontroll-, och mätmetoder används eftersom de har med hur organisationens ska
kunna undersöka hur driften är.

•

Strategin för produktstyrning, använder sig av Kanomodellen för att identifiera
kundbehov, samt marknadsföringsdelen av processen för branding för att förmedla
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organisationens hållbarhetsarbete (Kumar & Christodoulopoulou, 2014, s.10).
Obras por impuestos hamnar inom strategin för produktstyrning då metoden kan
främja organisationens rykte och legitimitet, vilket är den önskvärda företagsvinsten
av att använda strategin (Borglund et al., 2012, s.150), men figurerar här inom
parentes eftersom det finns risk att ett valt projekt inte godkänns. Hela processen för
branding används, där delar från strategin för hållbar vision, undvika negativ
miljöpåverkan, samt miljöteknik tas med för att konsolidera och slutföra processen
för branding. Lösningen att utveckla kalkyl för mätning av vinst används i strategin
för produktstyrning eftersom det är ett mått på företagets ekonomiska prestanda.
Kanomodellen används för att undersöka hur väl hållbarhetsarbetet kunnat förbättra
kundtillfredsställelsen.
Som vi ser, är implementeringsprocessen av branding för hållbarhet den övergripande
processen för organisationens hållbarhetsarbete. Processen börjar med att utveckla strategin
för hållbar vision, därefter till att tillämpa hållbarhetsinitiativen i organisationens dagliga
drift och undersöka hur hållbarhetsresultatet är från de mätningar som gjorts, till att
förmedla och marknadsföra hållbarhetsinitiativen och resultaten som skapar och bygger upp
varumärket (Kumar & Christodoulopoulou, 2014, s.10) .
Processen för branding rör sig genom det externa och interna, nutida som det framtida, till
att konsolidera alla de olika strategierna, metoderna och lösningarna till ett enda
hållbarhetsarbete. Implementeringsprocessen av branding för hållbarhet blir till den
övergripande förbättringscykeln för organisationens utveckling av mer hållbart företagande
och för att uppnå hållbart värde på lång sikt. Den övergripande cykeln för branding avslutas
med att ta upp varje delmoment i organisationens hållbarhetsredovisning enligt GRI.
Den offensiva kvalitetsutvecklingens alla värderingar finns med i genomförandemodellen.
Strategin för hållbar vision främjar för att sätta kunderna i centrum, arbeta med ständiga
förbättringar, skapa förutsättningar för delaktighet, samt utveckla ett engagerat ledarskap.
Strategin för miljöteknik och undvika negativ miljöpåverkan främjar för att basera beslut på
fakta, arbeta med processer, samt arbeta med ständiga förbättringar. Strategin för
produktstyrning främjar för att sätta kunderna i centrum, arbeta med ständiga förbättringar,
arbeta med processer, samt basera beslut på fakta.
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Organisationen kan av resultatet och analysen urskilja hur den nuvarande politiska och
hållbarhetsmässiga sammanhang är i nationen och som påverkar företagets möjlighet att
utveckla mer hållbart företagande. För- och nackdelar finns som organisationen måste ta i
akt innan de påbörjar sitt hållbarhetsarbete. Nästa uppgift för företaget är att diagnostisera
den egna interna situation som de måste relatera till det hållbarhetssammanhang de befinner
sig i för att organisationen ska ha framgång i sitt hållbarhetsarbete.
5.6. Metoddiskussion
Examensarbetet har undersökt hur det nationella hållbarhetssammanhanget ser ut, med vad
som samverkar respektive motverkar organisationens strävan för mer hållbart företagande.
Beslut om att fokusera på övergripande strukturer för hållbar utveckling, togs redan i början
av arbetet, där de personliga intervjuerna tillsammans med datainsamlingen visade på delar
som kraftigt påverkar organisationens möjlighet till hållbar utveckling, både för- och
nackdelar. Organisationens första steg för mer hållbart företagande måste ske utifrån det
sammanhang som finns i dess omgivning, vilket i sig innebär att organisationens beslut om
framtida hållbarhetsarbete baseras på fakta. Nästa steg blir att gå in på detaljerna i
organisationens egna möjligheter för hållbarhetsarbete.
Metoden av en fallstudie lämpade sig för arbetet och den kvalitativa dataanalysen gav nya
insikter och kunskap gällande ämnet för hållbar utveckling. Fler intervjuer hade hjälpt till
med att förstå situationen i Peru än mer, men hade dock försvårat författarens arbete att
kunna koppla ihop alla delar till en helhet. Resultatet överensstämmer med den teoretiska
bakgrunden, och även om alla teoretiska perspektiv inte fått samma uppmärksamhet i
analysen och slutsatserna, har de alla varit viktiga med att förstå organisationens möjlighet
respektive hinder för att utveckla mer hållbart företagande.
5.7. Förslag på fortsatt forskning/arbete
Examensarbetet har haft en tvärvetenskaplig inriktning där flera olika ämnesområden blivit
berörda. Allt från samhällsgeografi, kultur, global ekonomi, arbetsmigration, till
marknadsföring och kvalitetsteknik. Fortsatt forskning kan vara att gå in på djupet med
bakomliggande faktorer med varför hållbarhetssammanhanget ser ut som det gör i Peru.
Fortsatt forskning och arbete är även att se på organisationens specifika situation om hur de
i detalj kan implementera genomförandemodellen som presenterats i examensarbetet.

47(54)

6. Referenser
Axelsson B., Agndal H. (2012). Professionell marknadsföring. Lund: Studentlitteratur AB
Bergman B., Klefsjö B. (2012). Kvalitet från behov till användning. Femte upplagan. Lund:
Studentlitteratur AB.
Borglund T., De Geer H., Sweet S. (2012). CSR – En guide till företagets ansvar.
Stockholm: Sanoma Utbildning
Czinkota M., Reudinger Kaufmann H., Basile G. (2014). The relationship between
legitimacy, reputation, sustainability and branding for companies and their supply
chains. Industrial Marketing Mangament 43 (2014) 91-101. Elsevier Ltd.
Denscombe M. (2009). Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom
samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur AB
El Peruano (2017). Normas Legales. El Peruano. Hämtad 2017-05-12, från
https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/decreto-supremo/15637-decretosupremo-n-036-2017-ef/file
Eriksson L.T., Wiedersheim-Paul F. (2014). Att utreda, forska och rapportera. Stockholm:
Liber AB
Escobal J.A., Aldana U. (2000). Principales efectos de la exoneracion del impuesto general
a las ventas sobre los productores agropecuarios en el Peru. Lima: Grade. Hämtad
2017-0510, från
http://www.grade.edu.pe/upload/publicaciones/archivo/download/pubs/JE-UAIGV_en_el_Agro_Peruano.pdf
Escobal J.A., Cavero D. (2011). Transaction Costs, Institutional Arrengements and
Inequality Outcomes: Potato Marketing by Small Producers in Rural Peru. World
Development Vol. 40, No. 2, pp. 329-341, 2012. Elsevier Ltd.
Frostenson, M., Helin S., Sandström J. (2015). Hållbarhetsredovisning. Grunder, praktik
och funktion. Andra upplagan. Stockholm: Liber AB.
GCF. (u.å). Green Climate Fund Hämtad 2017-05-02, från
http://www.greenclimate.fund/home
GGGI a. (u.å). GGGI Peru: Fact Sheet. National Green Growth Strategy. Global Green
Growth Institute. Hämtad 2017-05-02, från http://gggi.org/wpcontent/uploads/2012/10/Fact-Sheet-Peru_National-GG-Strategy.pdf

48(54)

GGGI b. (u.å). Green Growth Planning & Implementation Overview. Global Green Growth
Institute. Hämtad 2017-05-02, från http://gggi.org/activities/ggpi/ggp-overview/
Goldenberg S. (2014). Lima climate changetalks reach global warming agreement. Cop20:
UN climate change conference, Lima. The Guardian. Hämtad 2017-05-02, från
https://www.theguardian.com/environment/2014/dec/14/lima-climate-change-talksreach-agreement
Granberg O., Ohlsson J. (2009). Från lärandets loopar till lärande organiationer. Tredje
upplagan. Lund: Studentlitteratur AB
IEA (2010). Energy Efficient Governance. Paris: International Energy Agency. Hämtad
2017-05-10, från
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/gov_handbook.pdf
Kumar V., Christodoulopoulou A. (2014). Sustainability and branding - An integrated
perspective. Industrial Marketing Management 43 (2014) 6-15. Elsevier Ltd.
Lajo Lazo M. (1984). Food Supply in Peru - Dependence and transnational monopolies.
Food Policy February 1984. Butterworth & Co (Publishers) Ltd.
MeF. (u.å). Ley No 29230 Obras por Impuestos. Ministerio de Economía y Finanzas.
Hämtad 2017-05-09, från http://www.minam.gob.pe/puno/wpcontent/uploads/sites/55/2014/02/6ta_obras_por_impuestos.pdf
Minam a. (u.å). Reglamento de la Ley No 29811. Ministerio del Ambiente Hämtad 201705-09, från http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2013/08/113252603reglamento-ley-moratoria-ovm.pdf
Minam b. (u.å). Voces por el clima. Ministerio del Ambiente Hämtad 2017-05-02, från
http://www.minam.gob.pe/vocesporelclima/en
Minam (2014). Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021. Lima: Ministerio del
Ambiente. Hämtad 2017-05-08, från
http://www.minam.gob.pe/diversidadbiologica/wpcontent/uploads/sites/21/2013/10/1.-EPANDB-2014-2018.compressed-1.pdf
Minam (2015). Impacto de la promocion del Biocomercio en el Perú – Retos y
Oportunidades. Lima: Ministerio del Ambiente. Hämtad 2017-05-08, från
http://www.minam.gob.pe/diversidadbiologica/wp-

49(54)

content/uploads/sites/21/2013/10/Impacto-del-Biocomercio-Retos-yOportunidades.compressed.pdf
Senior B., Swailes S. (2010). Organizational Change. Fourth edition. Harlow: Pearson
Education Limited.
Siche R., Pereira L., Agostinho F., Ortega E. (2010). Convergence of ecological footprint
and emergy analysis as a sustainability indicator of countries: Peru as case study.
Commun Nonliniear Sci Numer Simulat 15 (2010) 3182-3192. Elsevier Ltd.
Tobin, D., Glenna, L., Devaux, A. (2016). Pro-poor? Inclusion and exclusion in native
potato value chains in the central highlands of Peru. Journal of Rural Studies 46
(2016) 71-80. Elsevier Ltd.
Tonnquist B. (2014). Projektledning. Femte upplagan. Stockholm: Sanoma Utbildning.
Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig
forskning. Vetenskapsrådet.
Whelan T., Fink C. (2016). The Comprehensive Business Case for Sustainability. Harvard
Business Review. Tillgänglig 2017-05-12: https://hbr.org/2016/10/thecomprehensive-business-case-for-sustainability

50(54)

7. Bilagor
7.1. Bilaga 1 – Intervjufrågor och sammanfattade svar
1. What´s your general view on sustainable business in Peru?
Peru has a good position within the context of sustainable development. They are
leaders in the region of South America. Peru held the 2014 Global climate talks,
where a first agreement was met among many countries. Peru has had a good
continuity among the different governments, which has enabled the developed
sustainability programs to evolve. Although there is still a lot to learn for the
government, of the importance of sustainable business.
2. Does Peru need to develop for more sustainable business? This in the light of
studies showing that Peru has an excess of ecological footprint in comparison to
other nations (Siche et al., 2010, p.3182).
Absolutely. There will be no amazon rainforest if there´s no development. More
than 50000 hectares has been lost in Madre de Dios during recent time. There´s also
a lot of illegal mining which destroys the environments. San Miguel Industrias, are
leaders in recycled pet bottles, in Callao, and make all the bottles for Coco Cola.
Challenge for recycled plastics when oil prices are high, because cheap plastics
from china.
3. In your opinion, what are the greatest opportunities that Peruvian companies has to
develop for more sustainable business?
Reputation advantage, leadership in the region, lot of investments. Cost saving
Esco-model are being used, that are doing audit to save money. Also branding,
Voces por el clima. Surco is doing a lot, businesses have the opportunity to tap into
this branding, Supermarkets can do a lot more in educating the public on plastic
contamination. Gastronomy boom is an opportunity. Reforestation, wind and solar
energy, recycling of water and garbage.
4. What are the biggest obstacles?
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Corruption is THE biggest obstacle, massive, also there´s no tools for compliance of
conformity, and few monitoring tools. Informal business is also a big obstacle. Very
little knowledge about the advantages of sustainable business. Low education level
of a big population of Peru.
5. What methods and strategies can a Peruvian company make use of in their
development of more sustainable business?
Free trade agreement between Peru and USA, where companies receive help but
must meet the conformity. Esco companies, innovating financing for sustainability,
paying out of your savings, work with the Peruvian government, Green Climate
Fund. Tap into branding, Peru Carbon Fund, pizzeria la Linterna in San Isidro is
doing sustainability work by using recycled food containers.
6. How could these methods and strategies be implemented in a restaurant?
For a restaurant that rely heavily on coal and wood for cocking, there´s possibilities
to change to gas. But that would imply educating and changing how the Peruvian
public value the taste of the food over environmental impacts of such a business.
Many Chinese restaurants use raw oil to cock, since many dishes need very hot
flame.
7. In what area should Peruvian companies primarily focus on regarding more
sustainable business; economic, social, or environmental factors?
In the economic area. Second area is the social. Undoubtedly in the environmental.
8. Why this area?
With the economic area, CSR is nice, but its a business that need revenues. With the
social area, people don't know about their own environment. Few knows about
illegal mining. Now we are seeing the negative impacts of environmental
contamination and its effects on climate change, where Peru is a vulnerable
countries.
9. In your opinion, do the Peruvian government help enough to enable companies to
develop more sustainable business?
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No, they don't.
10. What should they do?
Some branches are doing some, biocomercio, ministry for production could develop
more, grants, make us of grants to help businesses develop more sustainable
bussiness. More public private partnerships, PPP´s. Obras por impuestos, which is a
tax bill that, instead of paying taxes to the government, that same money goes to
build something sustainable, divert taxes for sustainable investments. Waste
management within Obras por por impuestos. The Peruvian government has to start
with the education on all levels. Give incentives for sustainable development. The
government themselves need to intensify their efforts to adapt to the new standards
of protecting the environment.
11. In your opinion, is the power relationship within the value chain of the Peruvian
agricultural commodities producer-based or buyer-based? That is, who governs the
value chain by setting the price and quality of the goods?
Buyer-based. Cheaper good´s from more developed countries, Chile. It´s the middle
men who determine the prices of agricultural produce, since small farmers don't
have the capacity for a direct or large scale distribution.
12. On a scale of 1 to 10, where 1 is little and 10 a lot. How much does the Peruvian
government govern the agricultural value chains with laws, rules, assessments,
incentivise or sanctions?
They did a ban on GMO´s, which basically is helping to maintain the biodiversity,
10 years ban that ends in about 2022. Peru is the only country in the region doing
this. Corruption is a big challenge though. In Peru, the horizontal, legislative and
executive. Although, more is needed.
13. What does this governance consist of? Laws, rules, assessments, incentivise,
sanctions, or other?
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14. According to you, what Peruvian president or politician influenced the most in how
the Peruvian food industry is today, and what kind of changes, for example different
laws, rules, incentives or sanctions, did this person introduce?
Manuel Pulgar Vidal, former Peruvian minister of environment, he started the GMO
ban. The agriculture was destroyed with reformation in the 1969 dictatorship of
Velasco Alvarado. Technological advancements where destroyed. Sendero
Luminoso did the matters worse and destroyed many agricultural cooperatives and
centres for investigations. The posterior governments has done little to solve the big
problems concerning the technological deficit in the agriculture.
1. If there where changes. Who benefited from these changes? Peruvian farmers,
agricultural companies in general, transnational companies and oligopolies, or
others?
Farmers, companies, some farmers get higher price for their goods.
2. Was this change positive or negative for the Peruvian farmers, agricultural
companies, or for the Peruvian nation in general?
The new developments has been positive for the farmers, not for transnationals.
The former governments politics regarding agriculture affected everyone. It led
to huge migration to the big cities because of severe poverty for the farmers.
Huge land is dependant on rain for its cultivates, but the majority of the that rain
is washed away to the sea, because of the governments neglect in building dams
and canals to help with the irrigation. The government need to invest in modern
technology.
15. What’s your opinion regarding La Parada?
Not good for the Peruvian economy, more formal hiring is needed. Lima need at
least three wholesalers to supply the need for almost 11 million people. One in the
north, one in the south and one in the centre. La Parada has to be decommissioned
to its full, and not half ways as has been done.
16. Any other thought regarding sustainable development in Peru?
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Extended producer responsibility, like the electronic waste that HP started, with
recycled electronics, use the opportunity of the leadership position Peru now have,
Responsabilidad Extendida de Productores. Being one of the more vulnerable
countries to the effects of global warming, its urgent to give incentive to sustainable
development, since Peru has such a diverse resources.

