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Sammanfattning  

Företag förväntas idag att arbeta med hållbarhet och hållbarhetsarbete är nödvändigt för 

företags långsiktiga överlevnad. Samtidigt som företag är medvetna om behovet av 

hållbarhetsarbete besitter de inte tillräcklig kunskap om hur hållbarhet ska integreras i sin 

verksamhet. Tidigare studier visar att formella och informella styrmedel är nyckelfaktorer för 

hållbarhetsintegrering, kunskapen om hur företag använder dessa styrmedel i sin hållbarhets-

integrering är dock begränsad. Vidare har hållbarhet blivit allt viktigare för retailföretag. Denna 

studie undersöker därför detta genom en kvalitativ flerfallsstudie med sju semistrukturerade 

intervjuer, vars respondenter arbetar på stora svenska retailföretag. Studien visar hur frekvent 

olika styrmedel används samt visar en variation i vilken utsträckning och på vilket sätt dessa 

styrmedel används för hållbarhetsintegrering. Studien indikerar även att formella och 

informella styrmedel i samverkan leder till ökad hållbarhetsintegrering. Slutligen visar studien 

att formella och informella styrmedel hjälper företag i sin hållbarhetsintegrering och bidrar 

med ökad kunskap i denna komplexa fråga.  

Nyckelord: Hållbarhet, retail, integrering, ekonomistyrning, formella styrmedel, informella 

styrmedel  
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund  

Företag har idag en central roll i debatten om ett hållbart samhälle (Baumgartner, 2009; Engert 

& Baumgartner, 2016). Samhällets förväntningar på företags ansvar ökar ständigt (Engert & 

Baumgartner, 2016; Lueg & Radlach, 2016) och stora företag förväntas idag arbeta med 

hållbarhet. Till följd har hållbarhetsarbete blivit nödvändigt för företagets långsiktiga 

överlevnad (Jutterström & Norberg, 2011).  

Debatten kring företags ansvar är inte ny utan den har varit aktuell med stor medial 

uppmärksamhet under en längre tid. Debatten uppkom i samband med att företag blev allt 

starkare ekonomiska aktörer (Andersson & Funck, 2017) och handlar om företags hänsyn till 

tre områden; ekonomiska, miljömässiga och sociala förhållanden. Genom att ta hänsyn till 

dessa tre områden bedriver företag ett aktivt hållbarhetsarbete och tar på så sätt ansvar. Detta 

kallas för Corporate Social Responsibility, CSR (Jutterström & Norberg, 2011). Tidigare 

studier anger att i forskning används begreppet CSR synonymt med företags hållbarhetsarbete 

(Ebner & Baumgartner, 2006), vilket även denna uppsats kommer att tillämpa.  

Trots att CSR inte är ett nytt begrepp och att stora företag beskriver att de arbetar med CSR 

(Jutterström & Norberg, 2011) har processen i riktning mot hållbar utveckling varit begränsad 

(Baumgartner & Rauter, 2017). Den begränsade utvecklingen kan förklaras av ett kunskapsgap 

mellan strategi och integrering. Många företag är medvetna om behovet av hållbarhetsarbete 

och dess långsiktiga värde för ägarna (Arjaliès & Mundy, 2013). Företag är även medvetna om 

fördelar såsom effektivitet, legitimitet, konkurrensmässiga fördelar samt att tillfredsställa 

intressenter (Jutterström & Norberg, 2011; Porter & Kramer 2006). Problemet är att företag 

samtidigt saknar tillräcklig kunskap om hur de ska förvandla ord till handling, det vill säga hur 

de ska integrera hållbarhet i sin verksamhet (Galpin & Whittingtons, 2012; Engert & 

Baumgartner, 2016; Epstein & Roy, 2001).  

Idag kräver företagens intressenter mer information och tydligare koppling mellan 

hållbarhetsarbete och ekonomisk prestation. Därför behöver företag vara mer transparenta 

(Arjaliès & Mundy, 2013). Ett sätt för företag att vara transparenta är genom hållbarhets-

rapporter (Arjaliès & Mundy, 2013), vilket sedan 31 december 2016 är ett lagstadgat krav för 
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stora svenska företag1. Detta genom att en svensk lagändring trädde i kraft; årsredovisnings-

lagen (SFS 2016:947), till följd av ett EU-direktiv (Prop. 2015/2016:193). Företag är därför 

skyldiga att redovisa resultatet av sitt hållbarhetsarbete (SFS 2016:947). Lagändringen 

tillsammans med intressenternas krav påvisar ett behov av företag att lyckas integrera sitt 

hållbarhetsarbete i verksamheten.  

En bransch där hållbarhet har blivit allt viktigare de senaste åren är retailbranschen (Ruiz-Real 

m.fl., 2018). Retailbranschen, även kallad detaljhandeln, innefattar företag som säljer varor 

direkt till den slutlige konsumenten och inkluderar dagligvaruhandel och sällanköpshandel 

(Kylebäck, 2007). Denna bransch befinner sig för närvarande i en förändringsfas där 

digitalisering och hållbarhet snabbt förändrar konsumenternas krav och företagens utvecklings-

möjligheter. Detta leder i sin tur till snabba förändringar på marknaden (Svensk Handel, 2018) 

och skapar utmaningar för dagens retailföretag. 

“Hela retailindustrin förändras så snabbt, det gör det svårt att hänga med och också 
förstå vad det innebär för hållbarhet” (H&M-gruppen) 

Under 2018 ökade svenska konsumenters engagemang och insikt om att det är viktigt att 

samhället ställs om i en mer hållbar riktning. Till följd av det anser cirka 80 procent av svenska 

konsumenter att det är viktigt att företag som de handlar från aktivt arbetar med hållbarhets-

frågor (Svensk Handel, 2018). Detta leder till att retailföretag idag agerar i en allt mer komplex 

miljö. Att hållbarhetsarbetet endast inkluderar produktionen är inte längre tillräckligt. Idag 

behöver hållbarhet vara integrerat i verksamhetens alla delar (Svensk Handel, 2018). 

Retailföretag måste därför ta större socialt ansvar. Stora företag beskriver att de arbetar med 

hållbarhet (Jutterström & Norberg, 2011), men hur går de från ord till handling? 

  

 
1 För att räknas som ett stort företag ska företaget uppfylla två av dessa krav: 1) Medelantalet anställda: mer än 
250 st 2) balansomslutning: minst 175 Mkr 3) nettoomsättning: minst 350 Mkr 
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1.2 Problematisering 

Det hållbarhetsarbete som ett företag åtagit sig måste integreras i verksamheten. Detta kallas 

hållbarhetsintegrering. Hållbarhetsintegrering är processerna som tillämpas för att omvandla 

planer till handlingar för att säkerställa att uppsatta hållbarhetsmål uppfylls (Engert & 

Baumgartner, 2016; Epstein & Buhovac, 2014). Att integrera hållbarhet är en utmaning för 

stora företag (Epstein & Roy, 2001) och det krävs arbete från hela organisationen för att lyckas 

(Epstein & Buhovac, 2014). 

Tidigare studier visar att ekonomistyrning är avgörande för företags hållbarhetsarbete, både för 

strategiformulering och integrering (Crutzen & Herzig, 2013; Durden, 2008; Gond m.fl., 2012; 

Guenther, Guenther & Endrikat, 2016). Antal studier som undersökt ekonomistyrning utifrån 

ett hållbarhetsperspektiv har därför ökat. Än så länge är det dock framför allt teoretiska 

undersökningar om hållbarhetsintegrering. Det finns få empiriska studier och få studier som 

undersöker hur ekonomistyrning används för att integrera hållbarhet (Arjaliés & Mundy, 2013; 

Crutzen & Herzig, 2013; Crutzen, Zvezdov & Schaltegger, 2017; Durden, 2008; Epstein & 

Wisner, 2005; Gond m.fl., 2012; Guenther, Guenther & Endrikat, 2016; Maas, Schaltegger & 

Crutzen, 2016). Kunskapen om hur företag utvecklar och använder ekonomistyrning som ett 

medel för att integrera hållbarhetsarbete är därav fortsatt begränsad, vilket skapar behov av 

vidare forskning (Crutzen & Herzig, 2013; Engert, Rauter & Baumgartner, 2016). Det saknas 

även studier kring ämnet som kopplar samman teoretiska begrepp med empiriskt bidrag (Lueg 

& Radlach, 2016).  

Inom ekonomistyrning är det formella och informella styrmedel som är nyckelfaktorer i 

utvecklandet av en styrning som integrerar hållbarhet (Durden, 2008). Trots detta finns det ett 

forskningsgap, i synnerhet kring i vilken utsträckning formella och informella styrmedel 

används för att stödja företag i arbetet med hållbarhetsintegrering (Crutzen & Herzig, 2013; 

Crutzen, Zvezdov & Schaltegger, 2017; Gond m.fl., 2012; Guenther, Guenther & Endrikat, 

2016; Maas, Schaltegger & Crutzen, 2016). Det saknas även forskning kring hållbarhet inom 

retailbranschen, trots att hållbarhet numera spelar en viktig roll för branschen (Ruiz-Real m.fl., 

2018). Med detta som grund finns ett behov av vidare studier som undersöker hur retailföretag 

arbetar med formella och informella styrmedel för att integrera hållbarhetsarbetet i 

verksamheten.  
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1.3 Syfte och forskningsfråga 

Syftet med denna studie är således att ta hänsyn till detta forskningsbehov genom att undersöka 

samt skapa förståelse för hur retailföretag med hjälp av formella och informella styrmedel 

integrerar sitt hållbarhetsarbete i verksamheten. För att uppnå studiens syfte kommer följande 

frågeställning att besvaras: 

- Hur integrerar företag inom retailbranschen sitt hållbarhetsarbete i verksamheten med 

hjälp av formella och informella styrmedel?  

1.4 Disposition  

 

Figur 1. Studiens disposition.  

Studiens disposition och utformning visas i figur 1. Studiens första avsnitt består av en 

introduktion innehållande bakgrund, problemformulering, studiens syfte och forskningsfråga. 

Studiens andra avsnitt presenterar en teoretisk diskussion, som ämnar ge läsaren kunskap och 

förståelse kring studiens valda forskningsområde. Metodavsnittet behandlar och motiverar 

studiens tillvägagångssätt. I den empiriska diskussionen presenteras de resultat som studien 

genererat, vilka därefter analyseras tillsammans med studiens teoretiska diskussion i analys-

avsnittet. I studiens sista avsnitt besvaras studiens frågeställning samt inkluderar studiens 

bidrag, begränsningar, förslag till framtida forskning och en slutlig diskussion.  
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2. Teoretisk diskussion 

2.1 Företags hållbarhetsansvar 

Hållbar utveckling definieras som en utveckling som tillfredsställer dagens levande ekosystem 

och människor utan att riskera framtida generationers behov (FN, 1987). Hållbar utveckling 

ligger till grund för företags hållbarhetsarbete, CSR (Engert & Baumgartner, 2016). CSR 

inkluderar företagens ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar (Jutterström & Norberg, 

2011) och innefattar de aktiviteter som företag väljer att integrera för att ta ansvar (Arjaliés & 

Mundy, 2013). 

2.2 Ekonomistyrning 

Ekonomistyrning är en systematisk process som företags ledningar använder vid integrering av 

företagsstrategier i syfte att styra anställda på lägre hierarkiska nivåer (Anthony m.fl., 2014). 

Ekonomistyrning kopplat till hållbarhet blir viktigt när ledningen aktivt vill kontrollera och 

styra företaget till att integrera strategier och nå mål som avser hållbarhet (Guenther, Guenther 

& Endrikat, 2016). En del av ekonomistyrning är styrning med hjälp av formella och informella 

styrmedel (Anthony m.fl., 2014).  

2.2.1 Formella och informella styrmedel 

Formella styrmedel innebär bland annat arbete med rutiner, processer och strukturer (Crutzen, 

Zvezdov & Schaltegger, 2017). Informella styrmedel innebär en styrning genom bland annat 

värderingar och normer (Anthony m.fl., 2014). Styrmedel integrerar med varandra och kan 

fungera som ett paket (Malmi & Brown, 2008). Ett sätt att kategorisera styrmedel är; planering, 

cybernetisk styrning, belöningssystem, administrativ styrning samt företagskultur (Malmi & 

Brown, 2008), vilket förtydligas i figur 2. Denna komposition av styrmedel är baserat på en 

omfattande litteraturöversikt som inkluderar bland annat Chenhall (2003), Fisher (1995), 

Flamholtz, Das och Tsui (1985), Langfield-Smith (1997), Otley & Berry (1980) och Simons 

(1995). Tillsammans verkar dessa styrmedel för att integrera företags strategier och mål (Malmi 

& Brown, 2008).  
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Figur 2. Sammanställning av studiens valda sammansättning av styrmedel. 

Det råder en viss oenighet kring formella och informella styrmedels roller för företags 

hållbarhetsintegrering (Linnenluecke & Griffiths, 2010). Vissa forskare (Hart & Milstein, 

1999; Senge & Carstedt, 2001) menar att policys och riktlinjer i sig är otillräckliga. Andra 

forskare (Norris & O'Dwyer, 2004) menar att kraftfulla informella styrmedel kan ta över 

formella styrmedel. Vidare argumenterar Riccaboni och Leone (2010) att en kombination av 

formella och informella styrmedel är viktigt för en lyckad hållbarhetsintegrering. Samtidigt 

menar Wirtenberg m.fl. (2007) att färre styrmedel behövs när medarbetare är övertygade om 

att deras arbetsinsats kan påverka företagets hållbarhetsarbete. Slutligen menar Parisi (2013) 

att förhållandet mellan olika styrmedel bland annat kan bero på ledningens engagemang för att 

mäta olika hållbarhetsparametrar.  

2.2.1.1 Formella styrmedel   

2.2.1.1.1 Planering 

Planering är ett styrmedel som styr beteende och ansträngning i organisationen genom att 

fastställa mål för företagets funktioner. Planering kan delas upp i kortsiktiga och långsiktiga 

mål. Kortsiktiga mål är mål som avses uppfyllas inom ett år medan långsiktiga mål är mål som 

avses uppfyllas efter längre tid än ett år (Malmi & Brown, 2008). För att arbeta med hållbar 
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utveckling bör företag i sin planering inkludera både kortsiktiga och långsiktiga hållbarhetsmål 

(Arjaliés & Mundy, 2013; Epstein & Roy, 2001). En engagerad ledning uppmuntrar långsiktig 

planering (Morsing & Oswald, 2009; Petrini & Pozzebon).  

2.2.1.1.2 Cybernetisk styrning 

Cybernetisk styrning karaktäriseras av att företag kvantifierar och mäter olika indikatorer, för 

att jämföra dessa med standarder eller mål. Från denna jämförelse genomför företag 

utvärderingar för att finna eventuella avvikelser. Vid avvikelser kan företagen i sin tur 

genomföra förbättringar inför nästa period av kvantifiering och mätning (Green & Welsh, 

1988). Cybernetisk styrning är ett frekvent använt styrmedel för hållbarhetsintegrering (Lueg 

& Radlach, 2016). Exempel på cybernetisk styrning är budgetering och olika typer av 

prestationsmätning (Malmi & Brown, 2008). Kopplat till hållbarhet används budgetering 

genom att budgetera för miljömässiga indikationer, såsom vattenanvändning och koldioxid-

utsläpp (Bartley m.fl., 2012). Prestationsmätning kopplat till hållbarhet är enligt Epstein & Roy 

(2001) ett viktigt styrmedel. Vid prestationsmätning för hållbarhet använder företag vanligen 

redan existerande standarder, såsom GRI2 (Arjaliès & Mundy, 2013) eller andra prestations-

mått och KPI:er3 (Lueg & Radlach, 2016). En specifik och vanligt använd prestationsmätning 

kopplat till hållbarhet är hållbarhetsredovisning (Leug & Radlach, 2016).  

2.2.1.1.3 Belöningssystem 

Belöningssystem innebär att man kopplar uppfyllda mål till någon form av kompensation eller 

belöning (Bonner & Sprinkle, 2002; Flamholtz, Das & Tsui, 1985). Genom belöningssystem 

kan en företagsledning påverka så att medarbetares mål och handlingar kongruerar med 

företagets mål (Bonner & Sprinkle, 2002) och därmed öka sina medarbetares prestation (Malmi 

& Brown, 2008). Belöningssystem kan underlätta hållbarhetsintegreringen genom att motivera 

medarbetare, vilket är viktigt för hållbarhetsintegrering (Epstein & Buhovac, 2014). Ett sätt att 

integrera hållbarhet genom belöningssystem är att inkorporera hållbarhetsaspekter i befintliga 

belöningssystem, något som Bonn och Fisher (2011) argumenterar är nödvändigt om företag 

tar hållbarhet på allvar.  

 
2 Global Reporting Initiative. GRI är ett oberoende organ som har skapat internationella standarder som företag 
kan använda vid redovisning av hållbarhetsaspekter (KPMG, 2019).  
3 Key Performance Indicators. 
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2.2.1.1.4 Administrativ styrning  

Administrativ styrning syftar till att styra medarbetares beteende genom att organisera individer 

eller grupper, övervaka beteenden och fördela ut ansvarsområden till anställda (Malmi & 

Brown, 2008). Administrativ styrning kan delas in i grupperna organisationsstruktur och 

bolagsstyrning samt policys och riktlinjer (Malmi & Brown, 2008). Företagets organisations-

struktur kan genom att använda olika uppbyggnader av organisationen styra vilka parter inom 

organisationen som har kontakt med varandra och därav uppmuntra specifika relationer 

(Alvesson & Kärreman, 2004). Bolagsstyrning avser företagets struktur för styrelse, ledning 

samt projektgrupper. Bolagsstyrningen inkluderar organisationskartans formella linjer för 

ansvar och rapportering samt koordinering av samarbeten mellan olika funktioner (Malmi & 

Brown, 2008).  

Vidare innefattar administrativ styrning policys och riktlinjer, där policys innebär regler och 

riktlinjer avser standardiserade handlingar (Simons, 1987; Macintosh & Daft, 1987). Policys 

och riktlinjer används för att styra företagets agerande, genom att exempelvis begränsa olika 

beteenden (Merchant & Van der Stede, 2007). För ett framgångsrikt hållbarhetsarbete är 

policys och riktlinjer en viktig förutsättning (Holton, Glass & Price, 2010; Leug & Radlach, 

2016).  

2.2.1.2 Informella styrmedel 

2.2.1.2.1 Företagskultur 

Det finns ett flertal definitioner för kultur, en gemensam syn på företagskultur är dock att den 

består av företagets anställdas gemensamma övertygelser, värderingar och normer, som 

tillsammans påverkar deras tankesätt och handlingar (Bang & Johansson, 1999; Flamholtz, Das 

& Tsui, 1985; Schein, 2017). En företagskultur tenderar även att vara konsekvent och inte 

påverkas av personalbyten (Baumgartner, 2009). Företagskulturen kan stundtals vara utanför 

företagsledningens kontroll (Clegg, Kornberger & Pitsis, 2005) men är ett informellt styrmedel 

när det användas för att styra beteenden (Malmi & Brown, 2008). Detta då företagsledningen 

kan forma gemensamma värderingar på ett sätt som influerar övrig verksamhet (Morsning & 

Oswald, 2009).  
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Olika företagskulturer påverkar hur medarbetare förstår och antar hållbarhetsarbete 

(Linnenluecke & Griffiths, 2010). Företagets kultur spelar därav en avgörande roll för 

hållbarhetsarbetet (Bonn & Fisher, 2011). Vid integrering av hållbarhet är det därmed viktigt 

med en gemensam företagskultur som bygger på hållbarhet (Bonn & Fisher 2011; Epstein & 

Buhovac, 2014; Linnenluecke & Griffiths, 2010). Detta då en företagskultur som bygger på 

hållbarhet visar att miljömässiga och sociala värderingar är viktiga för företaget och vägleder 

medarbetares beteenden (Bonn & Fisher, 2011). För att integrera hållbarhet i företagskulturen 

bör företaget ha en hållbarhetsvision samt inkludera hållbarhet i sin affärsstrategi 

(Baumgartner, 2009; Bonn & Fisher, 2011; Engert & Baumgartner, 2016; Epstein & Buhavoac, 

2014).  

Att företagets ledning är engagerad kring hållbarhet är viktigt för hållbarhetsintegrering. 

Ledningens engagemang kan även leda till att engagemang skapas bland övriga anställda, 

vilket är en grundläggande faktor för att lyckas med hållbarhetsintegrering (Engert & 

Baumgartner, 2016; Epstein & Buhavoac, 2014; Holton, Glass & Price, 2010; Linnenluecke & 

Griffiths, 2010; Morsing & Oswald, 2009). De anställdas engagemang behöver dock inte 

komma från företaget, utan kan även härledas till individuella attityder (Engert & Baumgartner, 

2016).  

En del av arbetet med att integrera hållbarhet genom företagskultur som informellt styrmedel 

är genom kommunikation. Den interna kommunikationen är viktig och sker vanligen via 

intranät, nyhetsbrev, artiklar och möten (Arjaliés & Mundy, 2013; Crutzen, Zvezdov & 

Schaltegger, 2017; Epstein och Buhavoac, 2014). Att dessa möten sker tillsammans med 

strategiavdelningen eller motsvarande hjälper hållbarhetsintegreringen (Engert & 

Baumgartner, 2016). Vidare är tvåsidig kommunikation viktig för att skapa en känsla av 

gemenskap och för att kunna verkställa medarbetares förslag på projekt (Epstein & Buhavoac, 

2014). Kommunikationen bör anpassas om företaget har medarbetare från olika kulturer i syfte 

att möta de eventuella kulturella skillnader som därmed finns (Linnenluecke & Griffiths, 2010).  

En annan del av arbetet med att integrera hållbarhet genom företagskultur som informellt 

styrmedel är genom utbildning Detta då utbildning av personer i ledande positioner som arbetar 

med hållbar utveckling i sin tur kan påverka medarbetares värderingar (Epstein & Buhovac, 

2010). Vidare är hållbarhetsutbildningar viktigt för att ständigt utveckla anställdas kunskaper 

inom hållbarhet samt för att skapa medarbetarengagemang (Baumgartner, 2009; Bonn & 
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Fisher, 2011; Engert & Baumgartner, 2016). Även utbildning genom aktiviteter kopplade till 

hållbarhet är viktigt för hållbarhetsintegrering (Baumgartner, 2009; Crutzen, Zvezdov & 

Schaltegger, 2017). Vidare är utbildning ett sätt för företag att lära sina anställda nya arbets-

uppgifter (Ax, Johansson & Kullvén, 2015).  

2.3 Analysmodell 

Studien undersöker hur företag använder formella och informella styrmedel för att integrera 

sitt hållbarhetsarbete. Studiens analysmodell är baserad på den teoretiska diskussionen och 

beskrivs i figur 3. Analysmodellens formella och informella styrmedel härstammar från Malmi 

och Browns (2008) ramverk. Detta då ramverket är lämpligt för genomförandet av en empirisk 

undersökning om ekonomistyrning och dess olika komponenter (Crutzen, Zvezdov & 

Schaltegger, 2017). 

Figur 3. Studiens analysmodell. 
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3. Metod 

3.1 Forskningsstrategi, ansats och design 

3.1.1 Forskningsstrategi och forskningsansats 

Då studiens syfte är att undersöka samt skapa djupare förståelse kring hur företag med hjälp av 

styrmedel integrerar hållbarhet i sin verksamhet har kvalitativ metod valts då den är mest 

lämpad för detta syfte. Detta eftersom kvalitativa studier är lämpliga för att öka förståelsen för 

ett ämne och för studier som vill besvara hur-frågor (Bryman & Bell, 2015; Harboe, 2013). 

Vidare motiveras ett kvalitativt angreppssätt av att studien ämnar öka förståelsen för 

hållbarhetsintegrering utifrån studiens retailföretags egna uppfattningar. Detta innebär ett fokus 

på människors upplevelser, vilket enligt kvalitativa forskningsmetoder är hur förståelse för 

verkligheten skapas (David & Sutton, 2016).  

Studien antar en iterativ ansats vilket innebär att empiri och teori utformas växelvis (Bryman 

& Bell, 2015). Därför anpassades den teoretiska diskussionen kontinuerligt för att vara 

relevant. Balanserat styrkort har inte inkluderats då det är ett specifikt exempel på prestations-

mätning som inget av studiens företag använder. En iterativ ansats har underlättat studien då 

det fungerat som ett hjälpmedel i insamling av relevant data men också skapat möjligheter för 

studiens data att vägleda den teoretiska diskussionen.  

 

3.1.2 Forskningsdesign 

Denna studie är en flerfallsstudie vilket är en fallstudie och en komparativ studie (Bryman & 

Bell, 2015). En fallstudie är en djupgående studie av en specifik enhet, i denna studie företag, 

och kännetecknas av användandet av kvalitativa metoder, i denna studie intervjuer samt 

dokumentstudier (David & Sutton, 2016; Harboe 2013). Studiens forskningsfråga gällande hur 

retailföretag integrerar hållbarhet med hjälp av formella och informella styrmedel skapar ett 

behov av en flerfallsstudie då det leder till fler perspektiv och möjligheter till jämförande, vilket 

behövs för att kunna besvara forskningsfrågan (Bryman & Bell, 2015). 
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3.2 Urvalsstrategi 

3.2.1 Litteraturgenomgång 

Genom att studera tidigare litteratur skapades en teoretisk grund inom området samt kunskap 

om tidigare forskning. Detta ger trovärdighet till studien då det belyser kunskap om ämnet samt 

om vad som saknas i forskningen (Bryman & Bell, 2015). Detta utfördes inför denna uppsats 

genom att hitta relevant litteratur, vilket främst genomfördes med hjälp av sökmotorn Business 

Source Complete (EBSCO). En systematisk genomgång genomfördes med sökord såsom 

sustainability, integration, implementation och management control systems. Referenslistor 

från forskningsartiklar ledde därefter vidare till ytterligare relevanta akademiska artiklar. Detta 

kallas kedjesökning och har fördelen att andras rekommendationer utnyttjas (Harboe, 2013).  

Under litteraturgenomgången är det viktigt att föra anteckningar för att inte missa någon 

relevant litteratur vid senare stadie (Bryman & Bell, 2015; David & Sutton, 2016). Detta 

genomfördes i ett gemensamt bibliotek i Zotero, vilket har underlättat studien. Efter litteratur-

genomgången identifierades ett gap i tidigare forskning, samt två för studien nyckelbegrepp 

som tidigare forskning belyst behöver undersökas. Dessa nya nyckelbegrepp, formella och 

informella styrmedel, ledde till att sökorden utökades och en vidare litteraturgenomgång. Den 

utökade litteraturgenomgången låg till grund för studiens teoretiska diskussion.  

3.2.2 Urval av fallföretag och respondenter 

Val av respondenter är en viktig fråga inom kvalitativ intervjuforskning (Dalen, 2015). Denna 

studie innefattar sju intervjuer med totalt nio respondenter där ett konsekutivt urval utförts. Ett 

konsekutivt urval är ett icke slumpmässigt urval som innebär en kombination av subjektivt 

urval och självselektion. Genom ett subjektivt urval kontrollerades och uteslöts förhållanden 

som inte var relevanta för studien. Detta genomfördes genom att identifiera möjliga företag och 

respondenter utifrån följande urvalskriterier: 

- Företaget ska vara verksamt inom retail och mer specifikt sällanköpshandeln. 

- Företaget ska uppfylla minst två av kraven för lagen om hållbarhetsrapportering4. 

- Respondenten ska ha ansvar för företagets hållbarhetsintegrering 

 
4 1) Medelantalet anställda: mer än 250 st 2) balansomslutning: minst 175 Mkr 3) nettoomsättning: minst 350 Mkr 
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Studien avgränsas till att endast studera företag inom retailbranschen som uppfyller kraven för 

lagen om hållbarhetsrapportering (SFS 2016:947). För att få en ännu mer branschspecifik 

undersökning genomfördes ytterligare en avgränsning inom retailbranschen; att endast välja 

företag inom sällanköpshandeln. Sällanköpshandeln inkluderar företag som säljer sällanköps-

varor, det vill säga varor som inhandlas mer sällan (Kylebäck, 2007). Avgränsningarna 

genomfördes för att kunna jämföra stora företag som är relativt lika, och därmed få en djupare 

analys.  

Granskning av årsredovisningar, hållbarhetsrapporter, hemsidor samt Linkedin utfördes för att 

hitta lämpliga företag och respondenter. Detta genomfördes tillsammans med egna inlägg på 

Linkedin om att vi sökte respondenter (Bilaga 1) och därefter skapades en lista på möjliga 

företag. Innan möjliga respondenter kontaktades skapades en mall för intervjuförfrågan (Bilaga 

2). Det utförliga mejlet tillsammans med erbjudande att skicka studiens sammanställda resultat 

i en PowerPoint-presentation underlättade studien eftersom det troligen ökade chansen för att 

respondenter tackade ja. Därefter genomfördes ett självselektionsurval där de tillfrågade 

respondenterna avgjorde själva om de ville delta (Harboe, 2013). I tabell 1 presenteras en 

sammanställning av studiens genomförda intervjuer.  
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Tabell 1. Sammanställning av intervjuer. 

Företag Respondenternas roller Datum & 
tid 

Tillvägagångssätt Tidsåtgång Antal 
ord  

Kjell & 
Company 

COO, Chief Operating Officer 2019-12-05 
kl. 10:30 

Personlig intervju, 
Stockholm 

52 min 4468 

MQ  Sustainability Manager & 
Sustainability Manager 

2019-12-06 
kl. 14:00  

Telefonintervju,  
Uppsala / Göteborg  

47 min 4246 

Lindex Corporate Sustainability Manager 2019-12-10 
kl. 9:00 

Telefonintervju, 
Uppsala / Göteborg  

49 min 4471 

Nilson  CSR & Production Coordinator 2019-12-10 
kl. 10:30 

Telefonintervju 
Uppsala / Varberg  

39 min 3519 

Stadium  HR & Sustainability Director 2019-12-11 
kl. 9:00 

Personlig intervju, 
Stockholm 

44 min 6025 

 
Kicks 

Head of Sustainability & 
Sustainability Specialist 

 
2019-12-12 

kl. 13:00 

 
Personlig intervju, 

Stockholm 

 
45 min 

 
5310 

H&M- 
gruppen 

Head of Sustainability 2019-12-17 
kl. 14:30 

Personlig intervju, 
Stockholm 

25 min 4260 

 

3.3 Datainsamling 

3.3.1 Dokument 
Dokumentstudie kan vara den huvudsakliga metoden eller kombineras med andra (Bell & 

Waters, 2016). I denna studie har dokumentstudie kombinerats med intervjuer där dokument-

studie främst användes för att studera företagens hållbarhetsrapporter. Omfattningen av det 

material man klarar av att analysera styrs av given tid (Bell & Waters, 2016) och därför har 

enbart företagens senaste hållbarhetsrapporter studerats (H&M-gruppen, 2018; Kicks, 2018; 

Kjell & Company, 2018; Lindex, 2018; MQ Holding, 2019; Nilson Group, 2018; Stadium; 

2018). För att vara pålästa och kunna ställa relevanta frågor på intervjuerna inleddes dokument-

studien i god tid innan den första intervjun.  
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3.3.2 Intervjuer  
Kvalitativa intervjuer valdes som metod eftersom det ger forskaren en större förståelse kring 

det studerade området genom mer detaljerad och beskrivande information (Bryman & Bell, 

2015; Dalen, 2015). Intervjuer kan ha olika struktur, till denna studie valdes semistrukturerade 

intervjuer. Intervjuerna styrdes därför av förbestämda teman samtidigt som strukturen tillät 

respondenten att uttrycka sina egna upplevelser samt ge specifika exempel (Bryman & Bell, 

2015). För intervjuerna utarbetades en intervjuguide med centrala teman och huvudfrågor 

(Bilaga 3). För att säkerställa att intervjuguiden innehöll frågor med bra kvalitet genomfördes 

en pilotintervju (David & Sutton, 2016) med en person som tidigare arbetat som Head of 

Sustainability på ett retailföretag inom studiens urvalskriterier. 

 

Fyra av sju intervjuer genomfördes personligen på företagens kontor medan resterande 

intervjuer genomfördes via telefon. Personlig intervju föredrogs då telefonintervju inte är 

idealiskt för långvariga intervjuer. Telefonintervju var dock ett bra alternativ för att kunna 

involvera fler respondenter eftersom ingen transport krävdes (Harboe, 2013) och genomfördes 

därför med respondenterna som arbetar utanför Stockholm och Uppsala. Båda författarna 

deltog på samtliga intervjuer. För att underlätta intervjuerna var en ansvarig för att leda samtalet 

med hjälp av intervjuguiden medan den andra förde skriftliga anteckningar, fokuserade på 

följdfrågor samt säkerställde att samtliga centrala delar inkluderades. Vidare är det viktigt att 

spela in kvalitativa intervjuer för att få med informanternas egna ord (Dalen, 2015), vilket 

godkändes och genomfördes vid samtliga intervjuer.  

3.4 Operationalisering av centrala begrepp 

För att undersöka frågeställningen utifrån teorin skalades teorin ner i konkreta frågor. Denna 

process kallas operationalisering (Bryman & Bell, 2015) och görs för att mäta relevanta 

begrepp. 

 

Det är viktigt att intervjufrågor är tydliga, inte är ledande eller kräver kunskap som 

respondenten inte har (Dalen, 2015). Med detta som grund utarbetades intervjuguiden och för 

att säkerställa att intervjun inte krävde kunskap som respondenterna inte hade samt informerade 

om specifika begrepp. Enligt Dalen (2015) ska de inledande frågorna vara okomplicerade för 

att på sätt öppna upp samtalet. Inledande frågor ställdes därav kring respondentens roll och 
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avdelning. Därefter ska intervjun fokusera mot studiens mest centrala teman för att återigen 

mot slutet handla om mer generella frågor (Dalen, 2015). Därmed ställdes vidare frågor som 

systematiskt gick igenom de olika komponenterna av teorin. Detta gjordes för att kunna koppla 

svaren från intervjuerna till teorin och för att kunna analysera resultatet. Intervjuernas frågor 

var kopplade till studiens ämne och ställda på ett öppet sätt så att det fanns utrymme för 

respondenterna att svara nyanserat.  

3.5 Bearbetning av data  

Kontinuerligt med intervjuerna genomfördes transkribering. Det var en tidskrävande process 

men gav ökad kunskap kring studiens data (Bell & Bryman, 2015; Dalen, 2015). För 

bearbetning och analys av det kvalitativa materialet användes metoden; sortera, reducera och 

argumentera. Sortering görs för att skapa ordning och överblick kring olika sorters data 

(Rennstam & Wästerfors, 2015). Kodning inleddes med att markera olika sorters innehåll i 

olika färger för att därefter sortera materialet efter dessa. Exempel på färgmarkeringar är kultur, 

kommunikation, budget och utbildning. Därefter genomfördes reducering, en komprimering av 

insamlat material, där icke representativt material för studien reducerades. Avslutningsvis 

genomfördes argumentation. Analysen skrevs sedan med hjälp av insamlade data, där resultat 

sammanfördes med teorin (Rennstam & Wästerfors, 2015).  

3.6 Etiska aspekter 

Det är viktigt att ta hänsyn till etiska aspekter vid genomförande av forskning. I denna studie 

har krav på samtycke, krav på att bli informerad samt krav för konfidentialitet särskilt 

tillämpats. Detta har genomförts genom att tidigt förse respondenterna med information kring 

deltagande, studiens syfte och metod. Innan intervjuerna ägde rum informerades 

respondenterna även om att deltagande i studien var frivilligt och att de när som helst kunde 

avbryta sin medverkan. Respondenterna informerades även om att personuppgifter, inspelning 

och transkribering kommer att raderas efter avslutad studie, vilket är kritiskt för studiens etiska 

aspekter (Dalen, 2015; David & Sutton, 2016). Utöver denna information gavs möjlighet till 

granskning av material. En förfrågan om att få använda företagets namn i studien genomfördes, 

godkändes och uppskattades av samtliga företag.   
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3.7 Metoddiskussion 

3.7.1 Reliabilitet och validitet 

För att uppnå hög kvalitet i en studie är hög validitet och reliabilitet viktigt (Harboe, 2013), 

något som en kvalitativ metod kan begränsa (Bryman & Bell, 2015). Validitet innebär att 

studiens alla delar ska ha en röd tråd som är relevant och giltig i förhållande till 

problemställningen och verkligheten (David & Sutton, 2016; Harboe, 2013). Intern validitet, 

relevans i förhållande till problemställning, finns i denna studie genom att flertal respondenter 

bekräftat att studiens frågor varit relevanta för just hållbarhetsintegrering och att företagen för 

närvarande diskuterar flera av studiens teman. Vidare har noggrann planering med intervju-

guide genomförts och användbara slutsatser har kunnat dras från insamlade data. Studiens 

externa validitet, giltig i förhållande till verkligheten, är som en kvalitativ studie begränsad 

(Harboe, 2013). Studiens avgränsningar i val av företag ökar dock generaliserbarheten. Det bör 

därav betonas att denna studie inte kommer generera i några generella slutsatser, vilket studien 

inte heller ämnar göra. Istället ämnar studien öka förståelsen kring hur företag med hjälp av 

styrmedel integrerar hållbarhet i sin verksamhet.  

 

Reliabilitet innebär tillförlitlighet i insamlade data (Harboe, 2013). För att höja studiens 

reliabilitet har det tydliggjorts för respondenterna att studiens syfte inte är att döma eller lägga 

värdering i användandet av olika styrmedel, utan att undersöka. Detta för att motverka att 

respondenternas svar inte överensstämmer med verkligheten. För att säkerställa att tolkningen 

av svar överensstämmer med verkligheten har respondenterna även granskat och godkänt den 

information som studien använder om respektive företag. Reliabilitet handlar även om 

konsekvens av ett mått på ett koncept, de vill säga att möjliggöra genomförandet av studien i 

ett senare stadie, vilket är begränsat för kvalitativa metoder (Bryman & Bell 2015). För att 

stärka studiens reliabilitet är studiens tillvägagångssätt noga dokumenterat och den använda 

intervjuguiden bifogad.  
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3.7.2 Metodkritik 

Att intervjuerna inte skedde på ett konsekvent sätt, utan genom både personliga möten och 

telefonintervju, kan ifrågasättas. Att erbjuda telefonintervju gav dock möjlighet till fler 

intervjuer. Att enbart ha telefonintervjuer valdes även bort då fördelarna med personlig intervju 

överväger nackdelarna med ett kombinerat sätt.  

 

Studien hade inte krav på hur mycket hållbarhetsarbete företagen skulle ha. Detta innebär att 

alla respondenter hade något skilda roller, trots att alla hade ansvar för företagets hållbarhets-

integrering. Denna variation medförde att respondenterna arbetade på olika sätt. Exempelvis 

arbetade H&M-gruppens respondent betydligt mer strategiskt än övriga, vilket innebar att hon 

själv inte anordnat specifika utbildningar, tema-frukostar och liknande. Detta innebar att hon 

fick ge mer övergripande exempel än företagen vars respondenter själv arbetade mer operativt. 

Vidare var intervjun med H&M-gruppen planerad att vara kortare tid än övriga intervjuer, med 

hänsyn till respondentens schema. Samma intervjuguide användes och då detta företag hade en 

mer utförlig hållbarhetsrapport än studiens övriga företag kunde intervjun komprimeras utan 

att mista nödvändig information.   
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4. Empirisk diskussion 

4.1 Allmän information om företagen 
 
Nedan kommer insamlade data från studiens retailföretag att presenteras. Inledningsvis 

presenteras i tabell 2 en sammanställning av studiens responderande företag. Samman-

ställningen innehåller information kring hur företagens intervjuer kan komma att refereras till 

samt information kring företagens omsättning och antal personer som arbetar heltid med 

hållbarhet på en övergripande nivå. Därefter kommer studiens resultat presenteras.  

Tabell 2. Sammanställning av företagen. 

 
Företag 

 
Refereras till  

 
Omsättning 2018 (Mnkr) 

Antal heltidsanställda som  
arbetar enbart med hållbarhet på 

en övergripande nivå 
(ej produktion) 

Kjell & Company R1 1 630 0 

MQ R2 1 743 2 

Lindex R3 62735 3 

Nilson  R4 2 171 2 

Stadium  R5 5 673 0 

Kicks R6 2 224 2 

H&M-gruppen R7 210 400 cirka 70-90 

 

4.2 Omfattning av företagens hållbarhetsarbete 

Studiens företag anger att de har kommit olika långt i sin hållbarhetsintegrering (R1; R2; R3; 

R4; R5; R6; R7). Kjell & Company anger att de inte är helt nöjda med sin hållbarhetsintegrering 

i samtliga delar av verksamheten och att butikspersonalen inte arbetar med hållbarhet. 

Samtidigt nämner respondenten att det är en svår fråga då företaget inte har bestämt vilket 

hållbarhetsfokus butiker bör ha (R1). MQ anser att hållbarhet är integrerat på inköp- och 

 
5 Omsättning är beräknad från Stockmanns årsrapport samt omvandlad från EUR till SEK (Stockmann, 2019; 
Forex, 2020). 
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produktionsavdelningen, där de största utmaningarna kring hållbarhet finns och att hållbarhet 

till viss del är integrerat i övrig verksamhet (R2).  

 

Lindex anger att de har utvecklat sitt hållbarhetsfokus. Hållbarhetsfrågan ska nu genomsyra 

allt de gör och vad de är. Respondenten anger att vissa avdelningar har kommit längre än andra 

och att företaget är i början av sin resa med att integrera hållbarhet i hela verksamheten, men 

att företaget trots det har kommit långt (R3). Nilson menar att de arbetat med hållbarhetsfrågor 

länge men att skobranschen generellt ligger efter textilbranschen som kommit längre. Företaget 

har nyligen startat ett projekt som tydliggör företagets hållbarhetsfokus och som ska göra alla 

involverade i Nilsons generella hållbarhetsarbete (R4). Företaget anger att de vill att hållbarhet 

ska vara en del av hela värdekedjans dagliga arbete (Nilson Group, 2018). 

  

Stadium anser att hållbarhet är integrerat i deras verksamhet och att alla måste arbeta med 

hållbarhet, oavsett avdelning. Hållbarhet är integrerat i deras affärsstrategi och hållbarhets-

arbete finns med längs hela värdekedjan. Företaget har den senaste tiden ökat sitt hållbarhets-

arbete (R5; Stadium, 2018). Kicks har en ambition att integrera hållbarhet i hela organisationen 

och då fördela företagets hållbarhetsarbete på alla medarbetare. Vidare redogör Kicks i sin 

hållbarhetsrapport att de inte är där än utan har en bit kvar och att företaget kommer fortsätta 

utveckla och tydliggöra sitt hållbarhetsarbete (Kicks, 2018). H&M-gruppen anser att hållbarhet 

är integrerat i deras verksamhet. Hållbarhet är kopplat till allt företaget arbetar med och 

medarbetarna ska i samtliga projekt ta hänsyn till frågan. H&M-gruppen har vidare hållbarhets-

ansvariga, på varje varumärke och i varje land, vilka arbetar med att integrera företagets 

hållbarhetsarbete. H&M-gruppen menar att företaget vanligtvis pratar om att det inte handlar 

om att arbeta med hållbarhet, utan att det handlar om att man ska göra det man gör på ett 

hållbart sätt (R7).  

4.3 Formella styrmedel 

4.3.1 Planering 

Samtliga företag i studien har både kortsiktiga och långsiktiga mål avseende hållbarhet (R1; 

R2; R3; R4; R5; R6; R7). Samtliga av studiens företag, förutom Kjell & Company, nämner 

även att de arbetar med att involvera företagets alla olika avdelningar i planering och mål-

sättning för att på så sätt skapa engagemang (R2; R3; R4; R5; R6; R7). Kjell & Company 
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involverar de avdelningar som företaget själva anser har störst möjlighet att påverka, vilka idag 

är alla avdelningar förutom butik och lager (R1).  

MQ arbetar nu med att uppdatera sin långsiktiga planering där de fokuserar på att separera 

företagets mål från rutin- och processarbetet (R2). Lindex har långsiktiga mål och arbetar 

strategiskt med att få in hållbarhet i företagets olika avdelningar. Lindex har även kortsiktiga 

mål som varje avdelning sätter upp i samband med avdelningens budgetuppställande (R3). 

Nilson sätter upp mål och aktiviteter utifrån strategi och verksamhetsplan. I Nilsons 

hållbarhetsstrategi finns mål avseende såväl kort som lång sikt (R4). Stadium arbetar med att 

inkludera hållbarhet som en del av affärsstrategin samt har mål för verksamheten på företagets 

respektive avdelningar (R5). Kicks arbetar med både kortsiktiga och långsiktiga mål som 

kopplas samman med verksamhetsmålen (R6). H&M-gruppen arbetar med mål i hela 

verksamheten, vilket anges vara en process de lägger stor vikt vid. Utöver långsiktiga mål för 

hela H&M-gruppen arbetar koncernens olika varumärken med mer kortsiktiga mål. 

Respondenten menar att de planerar mycket långsiktigt, då de som stor organisation har den 

möjligheten (R7).  

“Om man är stor som vi är så har man liksom råd att kunna vara strategisk. ... Jag 
tänker såhär, hade jag varit själv, då hade man varit tvungen att vara mycket mer 
operativ och tyvärr är det också då som det strategiska går förlorat.” (H&M-gruppen) 

4.3.2 Cybernetisk styrning 

4.3.2.1 Budgetering 

Alla studiens företag anger att hållbarhet på olika sätt är synliggjort i budgeten (R1; R2; R3; 

R4; R5; R6; R7). Kjell & Company menar att hållbarhet ska integreras i alla projektbudgetar 

men att de inte har någon specifik hållbarhetsbudget (R1). MQ budgeterar avdelningsvis och 

budgeten är behovsstyrd. Företaget har eventuellt planer på att i sin budget lägga till koldioxid-

utsläpp (R2). Lindex har en klimatstrategi att minska sitt koldioxidutsläpp med 30% i hela 

värdekedjan innan 2030. Som del i detta arbetar Lindex med budgetering kopplat till hållbarhet. 

Hållbarhetsansvariga har en budget för vissa projekt som ligger under hållbarhetsavdelningen, 

men anger att hållbarhet från och med nästa år kommer inkluderas i varje avdelnings budget. 

Lindex har i varje avdelnings resebudget inkluderat måttet koldioxidutsläpp i syfte att styra 

även utifrån ett miljöperspektiv utöver det finansiella perspektivet (R3).  
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“Vi styr både på pengar och utsläpp, koldioxidutsläpp. … Nu har vi även lagt en 
koldioxidbudget så om koldioxidbudgeten är slut så kan du även om du har pengar 
kvar inte flyga.” (Lindex) 

Nilson budgeterar avdelningsvis baserat på sin verksamhetsplan och inkluderar hållbarhet 

exempelvis i form av kostnader för medlemskap för hållbarhetssamarbeten och tredjeparts-

inspektioner (R4). Stadium har en behovsstyrd budget som innefattar hållbarhet men 

respondenten betonar att budgeten inte används som styrmedel (R5). Kicks hållbarhetsfunktion 

har en egen budget som inkluderar projekt inom området. Företaget har även ett maxtak för 

koldioxidutsläpp, vilket mäts per år för företagets utsläpp för varutransporter, resor för personal 

samt el och värme från butiker. Detta knyter vidare an till exempelvis riktlinjer för resor (R6). 

H&M-gruppen har en behovsstyrd budget som de anpassar efter företagets planerade aktiviteter 

där vissa poster kan kopplas till hållbarhet (R7). 

4.3.2.2 Prestationsmätning 

Alla studiens företag arbetar på olika sätt med prestationsmätning kopplat till hållbarhet. 

Samtliga företag tillämpar hållbarhetsredovisning (R1; R2; R3; R4; R5; R6; R7). Studiens alla 

företag förutom Kicks använder GRI-standarder för att mäta hållbarhetsparametrar (R1; R2; 

R3; R4; R5; R7). Kicks mäter med egna mått, vilka är inspirerade av GRI-standarder (Kicks, 

2018).  

Lindex, Nilson, Stadium, Kicks och H&M-gruppen gör uppföljning genom att mäta koldioxid-

utsläpp (R3; R4; R5; R6; R7). H&M-gruppen mäter utsläpp för hela värdekedjan och Stadium, 

MQ, Lindex och Kicks mäter delar av värdekedjans utsläpp (R2; R3; R5; R6; R7). Kjell & 

Company och Nilson planerar att mäta koldioxidutsläpp från och med nästa år (R1; R4).  

Vidare har Stadium flera prestationsmått kopplade till hållbarhet men anger att det inte är deras 

huvudfokus. Respondenten menar att företaget inte behöver mäta prestationer för att få 

anställda att arbeta med hållbarhet eftersom hållbarhetsarbete redan förväntas av ledningen 

(R5). 

H&M-gruppen anger att de använder prestationsmätning, speciellt olika KPI:er, i stor 

utsträckning i verksamhetens alla delar. Respondenten betonar värdet av att följa KPI:er då det 

ger värdefull och viktig information för företaget. Prestationsmätning används för att skapa 

incitament till att arbeta med hållbarhet, där exempelvis företagets leverantörer utvärderas 
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utifrån mål och KPI:er för hållbarhet (R7). MQ anger också att de arbetar med olika KPI:er 

kopplade till hållbarhet, exempelvis för produktion, försäljning, marknad och etablering (R2). 

Slutligen mäter Lindex, Nilson och Kicks olika typer av hållbarhetsparametrar, men inte i 

verksamhetens alla delar (R3; R4; R6).  

4.3.3 Belöningssystem 

Kjell & Company, MQ och H&M-gruppen har belöningssystem kopplade till hållbarhet (R1; 

R2; R7). Övriga av studiens företag använder inte belöningssystem i sin hållbarhetsintegrering 

(R3; R4; R5; R6). Kjell & Company har ett belöningssystem i samband med rekryteringar som 

är kopplat till jämlikhet och samhällets mångfald. Detta då företaget vill fokusera på att ha en 

personalstyrka med som speglar dagens samhälle (R1). MQ har inte ett uttalat belöningssystem, 

men menar att de löpande anpassar sin orderläggning efter hur företagets leverantörer presterar 

gällande olika hållbarhetsfaktorer som mäts kontinuerligt (R2). H&M-gruppen använder ett 

ramverk med olika parametrar, där hållbarhet är en, för att sätta mål och möta projekt samt 

initiativ inom koncernen. Detta innebär att alla funktioner och varumärken har mål och mäts 

på bland annat hållbarhet, men det innebär inte att varje individ har ett hållbarhetsmål som man 

mäts på (R7).  

4.3.4 Administrativ styrning 

4.3.4.1 Organisationsstruktur och bolagsstyrning 

Studiens företag har olika struktur för sina hållbarhetsfunktioner (R1; R2; R3; R4; R5; R6; R7). 

Kjell & Company har ingen anställd som arbetar heltid med hållbarhet på ett övergripande plan 

men företagets COO, operativa chef, arbetar och har ansvar för företagets hållbarhetsarbete. 

Denna person anges arbeta cirka fem procent av sin tid med hållbarhetsfrågor och sitter även i 

företagets ledning. Företaget har dock fler avdelningar och personer som delar på ansvaret. 

Bland annat arbetar åtta personer heltid med frågan på produktionskontoret (R1). MQ har två 

hållbarhetsansvariga som tillhör inköp- och produktionsavdelningen. De anser att de har en 

nära relation till företagets ledning (R2). Lindex, Nilson och Kicks har egna avdelningar för 

sin hållbarhetsfunktion. Dessa avdelningar arbetar samtliga nära ledningen (R3; R4; R6). 

Ansvarig för Nilsons hållbarhetsavdelning sitter även med i företagets ledningsgrupp (R4). 

Lindex anger att de främst har ett strategiskt fokus men även arbetar en del operativt (R3), 

medan Kicks anger att de ungefär arbetar lika mycket operativt som strategiskt. Kicks anger 
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även att de fungerar som en supportfunktion till företagets övriga verksamhet (R6). Stadium 

har inte någon som arbetar heltid med hållbarhet på övergripande nivå, men har en HR & 

Sustainability Director i sin ledning som har det övergripande och huvudsakliga ansvaret. 

Denna person delar ansvaret för företagets hållbarhetsarbete med hållbarhetsrådet. Hållbarhets-

rådet består av medarbetare från olika delar av verksamheten och hälften av medlemmarna 

sitter även i företagets ledning. Stadium har även en person som arbetar heltid med hållbarhets-

frågor integrerat i verksamheten på inköpsavdelningen (R5). H&M-gruppen har flera olika 

hållbarhetsfunktioner, med totalt cirka 70-90 heltidsanställda som arbetar övergripande med 

hållbarhet, respondenten betonar dock att de totalt är cirka 240 heltidsanställda inklusive 

produktionsverksamheten. Dels finns en hållbarhetsfunktion inom varje varumärke som har 

ansvar för enskilt varumärkes hållbarhetsarbete och dels finns en hållbarhetsfunktion på 

koncernnivå. Hållbarhetsfunktionen på koncernnivå arbetar med hållbarhetsfrågor som rör hela 

koncernen, vilket anges vara mycket långsiktigt och strategiskt (R7).  

4.3.4.2 Policys och riktlinjer 

Samtliga företag har policys och riktlinjer, där en gemensam policy för studiens företag är 

uppförandekod för deras leverantörer i produktion (R1; R2; R3; R4; R5; R6; R7). Kjell & 

Company, Lindex och H&M-gruppen skickar även ut en uppförandekod till samtliga av 

företagets leverantörer och samarbetspartners (R1; R3; R7). Detta benämns av H&M-gruppen 

och Lindex som “sustainability commitment” (R3; R7). De flesta av MQ:s varumärken skickar 

på liknande sätt ut en uppförandekod till leverantörer och samarbetspartner genom sina inköps-

avtal samt medlemskap i BSCI6 (R2).  

Samtliga av studiens företag har även interna policys (R1; R2; R3; R4; R5; R6; R7). Studien 

uppvisar en variation kring vilka policys företagen har, vilket sammanställs i bilaga 4. Alla 

studiens företag har minst sju olika policys (R1; R2; R3; R4; R5; R6; R7). Vanligast 

förekommande policys avser antikorruption, diskriminering, jämlikhet, mångfald samt 

mänskliga rättigheter.  

 
6 Business Social Compliance Initiative, BSCI, är ett initiativ för att främja sociala förhållanden vid handel.  
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4.4 Informella styrmedel 

4.4.1 Företagskultur  

Alla företag i studien anser att hållbarhet finns i deras kultur (R1; R2; R3; R4; R5; R6; R7). 

Kjell & Company anger att hela deras affärsidé är hållbar då de säljer tillbehör till andra 

produkter, vilket företaget anser ökar produkternas livslängd. Företaget har stort fokus på 

medarbetare och företagets värdering är att vara genuina. Hållbarhet är en viktig fråga för 

företagets ägare och ledning. Vidare anger respondenten att företagets medarbetare tycker 

hållbarhet är en viktig fråga och att de kommer med olika former av förslag. Det kan enligt 

respondenten bli problematiskt då företaget inte upplever samma efterfrågan av hållbarhet från 

kunderna. Vidare diskuterar företagets ledning om att butiksanställda kanske inte ska ha stort 

hållbarhetsfokus (R1).  

MQ:s värderingar är långsiktighet och ansvarsfullhet, vilka involverar hållbarhet. 

Respondenterna betonar att företagets medarbetare är entusiastiska och engagerade kring 

hållbarhet, speciellt på inköp- och produktionsavdelningen. Genom involvering i skapandet av 

en ny hållbarhetsstrategi är målet att skapa större engagemang bland alla avdelningar (R2). 

Lindex anser de är ännu starkare på att integrera hållbarhet genom informella styrmedel jämfört 

med formella. Företaget har formulerat vad man benämner ett högre syfte:  

“Higher purpose - We empower and inspire women everywhere. Så det är liksom 
varför vi existerar. Hela det syftet har ju ett väldigt starkt hållbarhetsfokus.” (Lindex) 

Lindex anser även att de har ett högt engagemang kring hållbarhet i och med att många bland 

de anställda har ett stort miljöengagemang. De anger att det är fantastiskt men att det ibland 

behöver balanseras upp med formella styrmedel, då engagemanget ofta kan vara högre än 

kunskapsnivån. Lindex arrangerar även så kallade runda upp-aktiviteter i butiker, något som 

anställda visat stort engagemang för. Det innebär att anställda erbjuder kunder att runda upp 

slutsumman för att skänka pengar till olika hållbarhetsprojekt (R3).  

Nilsons betonar huvudkontorets anställdas stora intresse för hållbarhet, där många brinner för 

frågan. Vid den kommande uppdateringen av företagets hållbarhetsstrategi ska verksamheten 

involveras, vilket respondenten menar syftar till att skapa engagemang bland alla företagets 

medarbetare. Företaget har nyligen förtydligat sin hållbarhetsstrategi och då även förtydligat 
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sitt hållbarhetsfokus i sina uttalade värderingar, KENT7. Företaget anger även att de har stort 

hållbarhetsfokus i sina interna värderingar (R4).  

I Stadiums grundvärderingar High Five8 specificeras hållbarhet under värderingen Passion. 

Företaget anger att de arbetar mycket med sina värderingar som ska styra agerande i varje 

situation. Företagets värderingar har sitt ursprung i hur familjen som äger Stadium är som 

personer, vilket enligt respondenten tillsammans med aktivt arbete kring företagets värderingar 

och hållbarhetsarbete, är anledningen till att värderingarna genomsyrar hela verksamheten. 

Stadium har stort fokus på medarbetare och det finns ett högt medarbetarengagemang kring 

hållbarhet. Hållbarhet ingår även som en del i affärsstrategin, vilket betonas som viktigt (R5). 

“Det är en grund, för har du inte tron på att det här är viktigt från varken styrelse eller 
koncernledning, då kan du kämpa ihjäl dig. Vi har åtta delar i vår affärsstrategi. 
Hållbarhet är en, medarbetare är en annan. Så det är på riktigt.” (Stadium) 

Hållbarhet är en viktig fråga för Kicks ägare Axel Johnsson. Respondenterna anger att 

företagets anställda har ett stort engagemang kring hållbarhet, men att det varierar från person 

till person. Respondenterna anger att hållbarhet inte finns i företagets uttalade värderingar men 

att det ska finnas i företagets “DNA” (R6).  

“Hållbarhet finns i företagets DNA, men det är inte uttalat i Kicks värderingar. 
Utmaningen är gapet mellan hållbarhet i DNA:t och hur man kommunicerar det utåt.” 
(Kicks) 

H&M-gruppen anger att de är ett värderingsdrivet företag med en tydlig värdegrund. Värde-

grunden bygger inte specifikt på hållbarhet utan handlar mer om “team-känsla och tro på 

människan”. Vidare är H&M-gruppen ett familjeägt företag. Familjen har en tydlig ambition 

kring vad de anser är viktigt för H&M-gruppen, vilket i hög grad inkluderar hållbarhet. Det 

finns ett engagemang kring hållbarhet hos företagets medarbetare, som anges öka varje år, 

vilket respondenten förklarar beror på att anställda väljer H&M-gruppen för deras värderingar 

och hållbarhetsarbete. Vidare betonar respondenten att det handlar om vilket företag man vill 

vara (R7). 

“Man kommer oundvikligen till vissa frågor: Nej vi kommer inte tjäna pengar på det 
här. Det är heller ingenting som kunden kommer uppmärksamma. Men i grund och 

 
7 Vi tänker på Kunden, Vi tänker Enkelt, Vi tänker Nytt, Vi tänker och visar Tillit.   
8 Passion, Energi, Laganda, Innovation och Enkelhet 
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botten så är det bara rätt sak att göra. Och där tror jag att värderingarna kommer in och 
blir väldigt starka. Att någonstans handlar det om vilket företag man vill vara i 
slutänden.” (H&M-gruppen) 

4.4.1.1 Kommunikation 

Samtliga företag anser att de kommunicerar ut sitt hållbarhetsarbete i syfte att integrera 

hållbarhet i verksamheten. Samtliga använder även sitt intranät för hållbarhetskommunikation, 

dock på varierande sätt (R1; R2; R3; R4; R5; R6; R7). Lindex och H&M-gruppen anger de har 

mycket kommunikation via intranät medan MQ och Kicks och MQ mer har rutiner samt lättare 

information (R2; R3; R6; R7). Vidare har både Nilson och Stadium efter feedback ökat sin 

kommunikation via sitt intranät medan Kjell & Company menar att förbättringsmöjligheter 

finns (R1; R4; R5).  

MQ, Nilson, Stadium och Kicks använder interna möten för att kommunicera hållbarhet (R2; 

R4; R5; R6). MQ:s hållbarhetsansvariga har möten med butiker och olika avdelningar och 

Nilsons hållbarhetsavdelning har möten med regions- och butikschefer. Stadiums ledning har 

möten med butikschefer samt kvartalsmöten för de kontorsanställda och Kicks har månads-

möten för kontorsanställda där hållbarhetsavdelningen medverkar med jämna mellanrum (R2; 

R4; R5; R6). Vidare använder Stadium och H&M-gruppen hållbarhetsrapporten som 

kommunikationsmedel och H&M-gruppen använder även interna och externa nyhetsbrev för 

att kommunicera hållbarhet (R5; R7). Att informera om hållbarhet internt genom externa 

kanaler är något som även Stadium och Kicks gör (R5; R6). Vidare anger Nilson att de för 

närvarande skapar ett kommunikationsforum där alla medarbetare ska kunna bidra med förslag 

och idéer på förbättringar (R4).  

H&M-gruppen har i varje land en hållbarhetsansvarig som ansvarar för landets hållbarhets-

kommunikation. Respondenten förklarar att företaget verkar i många olika länder och kulturer 

samt att beroende på landets storlek används ibland andra kommunikationsmedel. Detta då 

företaget anser att det är viktigt att matcha kommunikationsmedel med målgrupp (R7).  

Slutligen menar Kjell & Company att de har förbättringsmöjligheter kring sin hållbarhets-

kommunikation och Lindex menar att det internt finns en efterfrågan på utökad hållbarhets-

kommunikation (R1; R3).  



 

31 

4.4.1.2 Utbildning 

Alla studiens företag anger att de använder sig av någon form av hållbarhetsutbildning (R1; 

R2; R3; R4; R5; R6; R7). Samtliga av dessa företag inkluderar hållbarhet i sin introduktions-

utbildning till kontorsanställda (R1; R2; R3; R4; R5; R6; R7). MQ, Nilson, Stadium och H&M-

gruppen inkluderar även hållbarhet i sin introduktionsutbildning på butiksnivå (R2; R4; R5; 

R7). Vidare skapar Kicks introduktionsfilmer om sitt hållbarhetsarbete för att i framtiden också 

inkludera hållbarhet i sin introduktionsutbildning på butiksnivå (R6).   

Samtliga företag förutom Kjell & Company utbildar sina anställda kontinuerligt genom olika 

typer av föreläsningar och workshops (R1; R2; R3; R4; R5; R6; R7). Kicks och H&M-gruppen 

använder även digitala utbildningar, e-learning, vilket eventuellt Lindex också ska införa (R3; 

R6; R7). Lindex, Kicks och H&M-gruppen har anordnat temafrukostar där de talat om 

hållbarhet (R3; R6; R7). Vidare har Lindex och Nilson anordnat temadagar med hållbarhets-

tema (R3; R4).  

“Vi hade en temadag där man fokuserade på hållbarhet generellt och då hållbarhet för 
medarbetarna som privatpersoner …  Så att det blir mer ett mindset hos alla anställda 
för det kan ju göra det lättare att göra hållbara val när det kommer till ens 
arbetsprestation.” (Nilson)  

Lindex och H&M-gruppen utbildar sina butiksanställda genom olika utbildningsprogram, där 

H&M-gruppen använder läsplattor med hållbarhetsbudskap och Lindex en “sustainability tool 

box” (R3; R7). För närvarande genomför Stadium ett utbildningsinitiativ för att utbilda både 

kontors- och butiksanställda i hållbarhet. Stadiums hållbarhetsarbete utgår från FN:s globala 

mål och varje månad fokuserar företaget på att utbilda kring ett av målen. Innan start utbildades 

alla butikschefer kring företagets hållbarhetsarbete och kring detta utbildningsinitiativ (R5). 

“Varje månad skickar vi ut information; vad innebär målet, vad gör Stadium och sen 
får de diskutera vad de kan göra och så lite tips. Det här får varje avdelning och varje 
butik inom Stadium arbeta med. För då lär de sig.” (Stadium) 

Samtliga företag har även utbildningar om hållbarhet på produktionsnivå (R1; R2; R3; R4; R5; 

R6; R7). MQ och Kicks använder sig av Quizrr, ett utbildningsverktyg med filmer på lokalt 

språk (R2; R6). Lindex, Nilson, Kicks och H&M-gruppen nämner även vikten av kontinuerlig 

hållbarhetsutbildning för att skapa och upprätthålla medarbetarengagemang (R3; R4; R5; R7). 

Vidare menar Lindex och Stadium att det är viktigt eftersom det ökar medarbetares kunskap 

om hållbarhet (R3; R5).  
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4.5 Studiens företags uppfattningar kring mest prioriterade styrmedel  

Kjell & Company, MQ och Nilson anger att styrmedel kopplat till produktion är företagets 

viktigaste styrmedel (R1; R2; R4). Mer specifikt anger Kjell & Company att rutiner och 

processer kring transporter är deras viktigaste styrmedel (R1). Vidare anger MQ att prestations-

mätning i form av leverantörsutvärderingar, mål samt KPI:er som sina viktigaste styrmedel. 

Enligt MQ krävs policys, riktlinjer och rutiner för att uppnå mål (R2). Nilson anger vidare att 

policys är deras viktigaste styrmedel (R4).  

Lindex och Stadium anser att respektive företagskultur deras viktigaste styrmedel (R3; R5). 

Mer specifikt anger Lindex medarbetarengagemang och att informella styrmedel är de 

viktigaste. Samtidigt anser respondenten att företagets informella styrmedel behöver 

kompletteras med formella (R3). Stadium menar att sina värderingar samt företagskultur är 

deras viktigaste styrmedel (R5). Kicks och H&M-gruppen anser att mål och KPI:er är deras 

viktigaste styrmedel (R6; R7). Kicks menar att det är viktigt för dem att hållbarhetsmålen är 

integrerade i verksamhetsmålen (R6). H&M-gruppen anger att deras viktigaste styrmedel är 

mål och KPI:er men kombinerat med företagets företagskultur. Respondenten betonar att de 

verkar tillsammans (R7).  
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4.6 Sammanfattning av företagens styrmedel 

Tabell 3. Sammanställning av styrmedel i antal utan hänsyn till i vilken omfattning de används. 

Företag / Styrmedel Kjell & 
Company 

MQ Lindex Nilson Stadium Kicks H&M- 
gruppen 

Totalt   
(max = 7)  

Formella styrmedel         

Planering - Kortsiktig Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 7 

Planering - Långsiktig  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 7 

Cybernetisk styrning - 
budgetering  

Nej Nej Ja  Nej Nej  Ja  Nej  2  

Cybernetisk styrning - 
prestationsmätning 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 7  

Belöningssystem Ja Ja Nej Nej Nej Nej Ja 3 

Administrativ styrning - 
organisationsstruktur & 
bolagsstyrning  

 
Ja  

 
Ja  

 
Ja  

 
Ja  

 
Ja  

 
Ja 

 
Ja 

 
7 

 Administrativ styrning 
- policys & riktlinjer 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 7 

Informella styrmedel          

Företagskultur Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 7 

- Företagskultur genom 
kommunikation 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 7 

- Företagskultur genom 
utbildning 

Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja 6 

En sammanfattning av företagens styrmedel presenteras i tabell 3. Sammanställningen visar 

inte i vilken omfattning eller på vilket sätt studiens företag arbetar med styrmedlena för 

hållbarhetsintegrering. Studiens företags mest frekvent använda styrmedel är kortsiktig och 

långsiktig planering, prestationsmätning, administrativ styrning, företagskultur samt 

företagskultur genom kommunikation och utbildning. Samtliga av dessa styrmedel används av 

studiens alla företag (R1; R2; R3; R4; R5; R6; R7). Resterande styrmedel, budget och 

belöningssystem används mindre än övriga styrmedel. Belöningssystem används av tre företag, 

Kjell & Company, MQ och H&M-gruppen (R1; R2; R7). Budget av två av studiens företag, 

Lindex och Kicks (R3; R6). Detta gör dessa styrmedel till studiens minst frekvent använda 

styrmedel.   
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5. Analys 

5.1 Formella styrmedel 

5.1.1 Planering 

Planering är ett styrmedel som samtliga företag i studien arbetar med i någon form. För att 

framgångsrikt integrera hållbarhetsarbete bör företag arbeta med både kortsiktiga och 

långsiktiga mål (Arjaliès & Mundy, 2013; Epstein & Roy, 2001). Studiens företag arbetar i 

linje med detta. Vidare visar studien att företagen använder planering som styrmedel i olika 

stor utsträckning och på olika sätt, vilket antas kunna förklaras av företagens omsättning, där 

högre omsättning leder till att företagen arbetar mer med långsiktig planering. Denna indikation 

om att stora företag har större möjlighet att arbeta långsiktigt betonas även av H&M-gruppens 

respondent. Detta visas exempelvis genom att H&M-gruppen, med högst omsättning, använder 

långsiktig planering i störst utsträckning samt att Nilson och Kicks, med omsättning på samma 

nivå, arbetar på liknande sätt samt att Kjell & Company, med lägst omsättning inte styr med 

planering fullt ut.  

 

Alla studiens företag anger att de arbetar med att involvera flera avdelningar i hållbarhets-

planeringen. Detta är något som kan indikera ökad hållbarhetsintegrering, då det visar att de 

använder styrmedlet planering i flera delar av i verksamheten.  

5.1.2 Cybernetisk styrning 

Leug och Radlach (2016) menar att cybernetisk styrning är ett vanligt styrmedel för 

hållbarhetsintegrering. I linje med detta visar denna studie att prestationsmätning är ett frekvent 

använt styrmedel. Samtidigt motsäger denna studie Leug och Radlach (2016) eftersom denna 

studie visar att budgetering som styrmedel enbart används av två av studiens företag, Lindex 

och Kicks.  

5.1.2.1 Budgetering 

Genom att budgetera miljömässiga indikationer kan budgetering användas som ett styrmedel 

för hållbarhetsintegrering (Bartley m.fl., 2012). I linje med detta genomför både Lindex och 

Kicks budgetering för koldioxidutsläpp. Denna budgetering sker på olika sätt, då Lindex 
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budgeterar koldioxidutsläpp avdelningsvis i respektive resebudget medan Kicks budgeterar 

koldioxidutsläpp mer generellt för stora delar av verksamheten.  

Studiens resterande företag anger att de har poster i budgeten som kan kopplas till hållbarhet. 

Cybernetisk styrning karaktäriseras av att det sker en process bestående av målsättning, 

mätning, utvärdering och eventuella förbättringar (Green & Welsh, 1988). Då detta inte är fallet 

för något av dessa företag visar studien att de inte använder budgetering som styrmedel för sin 

hållbarhetsintegrering. Slutligen finner studien finner inga likheter mellan studiens företags 

användning av styrmedlet budgetering och företagens omfattning eller användande av andra 

styrmedel för hållbarhet.  

5.1.2.2 Prestationsmätning 

Denna studie visar att alla studiens företag använder prestationsmätning, vilket indikerar att det 

är ett frekvent använt styrmedel för hållbarhetsintegrering. Studien visar vidare en variation i 

vad studiens företag mäter och i vilken omfattning företagen använder prestationsmätning. Alla 

studiens företag förutom Kicks använder måttet GRI i sin prestationsmätning för hållbarhet, 

vilket stödjer Arjaliés och Mundys (2013) studie om att företag vanligen använder GRI i sin 

prestationsmätning kopplat till hållbarhet. Att Kicks arbetar med GRI-inspirerade mått styrker 

ytterligare Arjaliés och Mundys (2013) studie.  

Studien visar att mätning av koldioxidutsläpp används i varierande omfattning, men indikerar 

att företag som har en hög omsättning mäter koldioxid i större utsträckning. Detta då H&M-

gruppen, företaget med högst omsättning, är studiens enda företag som mäter koldioxid längs 

hela värdekedjan. Utöver detta mäts en rad olika hållbarhetsparametrar för de olika företagen 

men ingen tydlig indikation om samband kan indikeras gällande dessa.  

Epstein och Roy (2001) argumenterar att prestationsmätning är ett viktigt styrmedel vid 

hållbarhetsintegrering. Studien visar dock skilda meningar kring detta, där H&M-gruppen 

betonar hur viktig prestationsmätning är för hållbarhetsintegrering medan Stadium markerar 

att företaget inte behöver prestationsmätning för att integrera hållbarhet i sin verksamhet.  

5.1.3 Belöningssystem 

I enlighet med Epstein och Buhovacs (2014) forskning visar denna studie att belöningssystem 

kan användas för hållbarhetsintegrering. Detta då Kjell & Company, MQ och H&M-gruppen 
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har någon typ av belöning kopplad till hållbarhet. Kjell & Company använder sitt belönings-

system för att skapa målkongruens, vilket är i linje med Bonner & Sprinkles (2002) forskning.  

Bonn och Fisher (2011) argumenterar att hållbarhet bör inkorporeras i företags redan befintliga 

belöningssystem. Detta är något som H&M-gruppen gör genom att inkludera hållbarhet i sina 

mål. Hur väl målen nås kan i sin tur påverka exempelvis löneförhandlingar. Även Kjell & 

Companys belöningssystem är en del av befintliga system vilket styrker Bonn och Fisher 

(2011). MQ använder dock sitt belöningssystem för en specifik del av verksamheten och 

kopplar inte detta till något annat belöningssystem. Därmed indikerar studien att de 

responderande företagen arbetar med belöningssystem på varierande sätt. 

5.1.4 Administrativ styrning 

5.1.4.1 Organisationsstruktur och bolagsstyrning 

I enlighet med tidigare forskning (Alvesson & Kärreman, 2004) styr studiens företags 

organisationsstrukturer vilka avdelningar som har kontakt med varandra. Studien visar en 

variation i företagens organisationsstrukturer och i företagens bolagsstyrning, vilket indikeras 

påverka företagens hållbarhetsintegrering på olika sätt. Studien kan vidare indikera ett samband 

mellan omsättning och huruvida företagets hållbarhetsansvariga sitter i ledningen. Detta då 

studiens företag med högre omsättning, H&M-gruppen och Stadium, har sina hållbarhets-

ansvariga i företagets ledning medan studiens företag med lägre omsättning, MQ och Kicks 

enbart har nära kontakt med ledningen. Kjell & Company och Nilson avviker från denna 

indikation då det är företag med lägre omsättning men ändå har sin hållbarhetsansvariga i 

ledningen. Lindex avviker också genom att ha högre omsättning och en hållbarhetsfunktion 

som enbart har nära kontakt med ledningen.  

Vidare menar Alvesson och Kärreman (2014) att organisationsstrukturer kan uppmuntra 

specifika relationer, vilket studien styrker genom att MQ:s hållbarhetsansvariga tillhör inköp- 

och produktion. Detta då det är företagets inköps- och produktionsavdelning som har störst 

engagemang för hållbarhet och även högst integrering av hållbarhet. Organisationsstrukturen 

visar i detta fall ett relevant exempel på hur organisationsstrukturen bidrar positivt till 

hållbarhetsansvarigas relation med inköps- och produktionsavdelningen.  
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Bolagsstyrning inkluderar även koordinering av olika funktioners samarbete (Malmi & Brown, 

2008), vilket företagen i studien genomför på olika sätt. Studien visar ingen tydlig relation 

kring huruvida företagets hållbarhetsfunktion arbetar mer strategiskt, operativt eller båda mer 

än att H&M-gruppens främsta fokus på strategiskt kan förklaras i företagets höga omsättning 

jämfört med resterande studiens företag. Att Kicks arbetar något mer operativt än exempelvis 

Nilson och MQ kan dock inte förklaras av företagens omsättning.  

5.1.4.2 Policys och riktlinjer 

Policys och riktlinjer är enligt tidigare studier (Holton, Glass & Price, 2010; Leug & Radlach, 

2016) viktiga för arbetet med hållbarhet, vilket överensstämmer med samtliga företag i studien 

då de har ett flertal policys avseende olika områden av hållbarhet. Utmärkande i studien är även 

att Lindex, Kjell & Company och H&M-gruppen skickar ut sin uppförandekod, “Sustainability 

commitment”, till samtliga leverantörer och samarbetspartners medan övriga studiens företag 

har uppförandekod enbart för leverantörer i produktionen. Detta indikerar att Lindex, Kjell & 

Company och H&M-gruppen använder sin uppförandekod i högre omfattning än övriga 

studiens företag.  

Sammanfattningsvis visar studien en variation kring hur många olika policys företag har. 

Studien visar även en variation i vilka typer av policys företagen använder men att vissa, som 

exempel de som berör antikorruption och mänskliga rättigheter, är mer frekventa använda än 

andra.  

5.2 Informella styrmedel 

5.2.1 Företagskultur 

Studien har i enlighet med tidigare forskning, angående vikten av att vid hållbarhetsintegrering 

ha en gemensam företagskultur som inkluderar hållbarhet (Bonn & Fisher, 2011; Epstein & 

Buhovac, 2014; Linnenluecke & Griffiths, 2010), visat att företagskultur är ett viktigt och 

använt styrmedel.  

Då företagskulturen består av de anställdas gemensamma värderingar (Bang & Johansson, 

1999; Flamholtz, Das & Tsui, 1985; Schein, 2017) antas företagets uttalade värderingar vara 

ett sätt att styra hållbarhetsintegrering. Att hållbarhet finns inkluderat i MQ:s, Lindex och 
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Stadiums värderingar visar därmed att företagen informellt integrerar hållbarhet och att 

hållbarhet är en del av deras företagskultur. Nilsons kommande lansering av hållbarhet i 

företagets uttalade värderingar, tillsammans med deras interna värderingar, visar också detta. 

Kicks respondent nämner att hållbarhet inte finns i deras värderingar och att det finns ett gap 

mellan att hållbarhet ska vara integrerat och hur det kommuniceras utåt. Detta går i linje med 

att företags uttalade värderingar hjälper företag i sin hållbarhetsintegrering.  

Samtidigt anser H&M-gruppen att hållbarhet finns i företagets värderingar utan att direkt finnas 

i företagets uttalade värderingar, vilket indikerar att företag arbetar med att påverka sina 

medarbetares värderingar om hållbarhet på olika sätt. H&M-gruppen menar att deras 

hållbarhetsvärderingar istället grundas i ägarnas, och vidare ledningens, tydliga ambition kring 

hållbarhet. Detta är i enlighet med tidigare studier som visar att det för hållbarhetsintegrering 

är viktigt med engagerade ledare (Engert & Baumgartner, 2016; Epstein & Buhavoac, 2014; 

Holton, Glass & Price, 2010; Linnenluecke & Griffiths, 2010; Morsing & Oswald, 2009).  

Att ha en ledning med engagemang kring hållbarhet är något som även Kjell & Company, 

Stadium och Kicks anger att de har. Tidigare studier visar att en engagerad ledning kan skapa 

engagemang hos övriga medarbetare, något som är viktigt för hållbarhetsintegrering (Engert & 

Baumgartner, 2016; Epstein & Buhavoac, 2014; Holton, Glass & Price, 2010; Linnenluecke & 

Griffiths, 2010; Morsing & Oswald, 2009). Kjell & Companys, Stadiums och H&M-gruppens 

höga medarbetarengagemang för hållbarhet bekräftar detta. Samtidigt finns en antydan om att 

Kjell & Companys medarbetarengagemang kring hållbarhet inte enbart härstammar från 

ledningens engagemang, utan att det kan härstamma från individuella attityder (Epstein & 

Buhavoac, 2014). Detta då ledningen för en diskussion kring att deras medarbetare i butiker 

inte ska ha stort hållbarhetsfokus. Att studien även visar att samtliga studiens företag till viss 

utsträckning har engagerade medarbetare, oavsett om de nämnt ledningens engagemang, 

styrker tidigare forskning som visar att engagemang hos anställda kan skapas på flera sätt 

(Baumgartner, 2009; Bonn & Fisher, 2011; Engert & Baumgartner, 2016; Epstein & Buhavoac, 

2014).  

Baumgartner (2009), Bonn och Fisher (2011), Engert och Baumgartner (2016) samt Epstein 

och Buhavoac (2014) menar att för att inkludera hållbarhet i företagskultur ska hållbarhet vara 

inkluderad i företagets affärsstrategi. Studiens resultat motsäger detta då samtliga företag anser 

att deras företagskultur inkluderar hållbarhet, men endast Kjell & Company och Stadium 
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belyser att hållbarhet är inkluderat i deras affärsstrategi. Sammanfattningsvis visar studien att 

samtliga företag arbetar informellt med hållbarhetsintegrering genom sin företagskultur, men 

att de arbetar på olika sätt och i olika stor omfattning.  

5.2.1.1 Kommunikation 

En del av att integrera hållbarhet genom företagskultur är genom kommunikation (Arjaliés & 

Mundy, 2013; Crutzen, Zvezdov & Schaltegger, 2017; Epstein & Buhavoac, 2014), något som 

studien visar att samtliga företag gör.  

Den interna kommunikationen är viktig och sker vanligen genom intranät, nyhetsbrev, artiklar, 

möten och rapporter (Arjaliés & Mundy, 2013; Crutzen, Zvezdov & Schaltegger, 2017; Epstein 

& Buhavoac, 2014). Studien visar att intranät är vanligt då samtliga företag använder det. Hur 

mycket och hur omfattande företagen kommunicerar sitt hållbarhetsarbete genom sitt intranät 

skiljer sig dock. Fyra av företagen, MQ, Nilson, Stadium och Kicks, använder sig på olika sätt 

av regelbundna möten vilket gör möten till den näst mest frekventa kommunikationsmedlet. 

Dessa möten sker tillsammans med strategiavdelningen vilket Engert och Baumgartner (2016) 

menar hjälper hållbarhetsintegreringen. Två av företagen, Stadium och H&M-gruppen, nämner 

att de använder hållbarhetsrapporten som kommunikationsmedel och ett företag, H&M-

gruppen, använder nyhetsbrev. Vidare angav inget företag att de använder artiklar som 

kommunikationsmedel. Istället nämner tre av företagen, Stadium, Kicks och H&M-gruppen, 

att de använder sin externa kommunikation som intern kommunikation. Därmed både stödjer 

och motsäger studiens resultat Arjaliés & Mundys (2013), Crutzen, Zvezdov och Schalteggers 

(2017) samt Epstein och Buhavoacs (2014) forskning gällande vanliga kommunikationsmedel 

för att hållbarhetsintegrering 

Denna studie indikerar i linje med Epstein och Buhavoacs (2014) studie att tvåsidig 

kommunikation är viktigt. Vidare skapar Nilson ett kommunikationsforum där de genom 

tvåsidig kommunikation ska öka sin involvering av medarbetare och därmed öka möjligheten 

att verkställa sina medarbetares förslag. Detta överensstämmer med varför Epstein och 

Buhavoac (2014) menar tvåsidig kommunikation är viktig. Nämnvärt är även att H&M-

gruppen anpassar sitt val av kommunikationsmedel beroende på land, vilket stärker 

Linnenluecke och Griffiths (2010) argument om att hållbarhetskommunikation bör anpassas 
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om företag har medarbetare från olika kulturer. Att endast H&M-gruppen genomför detta beror 

troligen på att endast H&M-gruppen har en stor verksamhet i skilda kulturer.  

Framträdande är att studerande företag inte använder samtliga möjliga kommunikationsmedel 

utan väljer några, vilka sedan används på olika sätt och i olika stor omfattning. Studien visar 

inget samband mellan företagens olika uppsättningar av kommunikationsmedel. Företagen som 

betonar att det finns möjliga kommunikationsförbättringar, Kjell & Company och Lindex, 

använder dock färre kommunikationsmedel än studiens resterande företag. Detta antyder att 

användandet av fler kommunikationskanaler främjar integreringen av hållbarhet genom 

kommunikation.  

5.2.1.2 Utbildning 

En del av att integrera hållbarhet genom företagskultur är via utbildningar av personer i ledande 

positioner som arbetar med hållbar utveckling (Epstein & Buhovac, 2010), något som studien 

visar att samtliga företag gör. Baumgartner (2009), Bonn och Fisher (2011) samt Engert och 

Baumgarnter (2016) menar att hållbarhetsutbildningar är viktiga eftersom de ökar 

medarbetares kunskaper inom hållbarhet samt skapar engagemang. Denna studie är i linje med 

detta då Lindex, Nilson, Kicks och H&M-gruppen nämner att de genomför utbildningar för att 

skapa och upprätthålla medarbetarengagemang samt att Lindex och Stadium nämner att de har 

utbildningar för att öka kunskapen hos sina anställda.  

Samtliga av studiens företag inkluderar hållbarhet i sin introduktionsutbildning, vilket är i linje 

med att utbildning är viktigt när man ska lära sig nya arbetsuppgifter (Ax, Johansson & 

Kullvén, 2015). Att MQ, Nilson, Stadium och H&M-gruppen även inkluderar hållbarhet i sin 

introduktionsutbildning på butiksnivå visar att utbildning används i större omfattning, vilket 

indikerar högre hållbarhetsintegrering. Vidare visar studien att Lindex, Nilson, Kicks och 

H&M-gruppen har haft aktiviteter kopplade till hållbarhet, vilket Baumgartner (2009) samt 

Crutzen, Zvezdov och Schaltegger (2017) menar är viktigt.  

Lindex, Stadium och H&M-gruppen arbetar på olika sätt med utbildning på butiksnivå, vilket 

indikerar en högre hållbarhetsintegrering än resterande företag. Denna indikering överens-

stämmer med att det är dessa tre företag som anser att de har kommit långt i sin hållbarhets-

integrering. Studien visar att Stadium arbetar mest omfattande med utbildning på butiksnivå. 

Detta indikerar att Stadium påverkar sina anställdas värderingar och därav företagskulturen i 
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hela verksamheten. Något som också ger indikationer för hållbarhetsintegrering är att studiens 

alla företag genomför hållbarhetsutbildningar på produktionsnivå.  

Studien visar vidare att samtliga företag förutom Kjell & Company använder föreläsningar och 

workshops och att två företag, Kicks och H&M-gruppen, har någon form av digital utbildning. 

Utmärkande blir därmed att introduktionsutbildningar, föreläsningar och workshops är 

frekventa utbildningsformer men att det förutom detta finns en variation kring vilka 

utbildningsformer studiens företag använder. Vidare visar studien att studiens företag använder 

hållbarhetsutbildningar i olika stor omfattning.  

5.3 Formella och informella styrmedel  

5.3.1 Relation mellan formella och informella styrmedel 

Kjell & Company, MQ, Nilson och Kicks anser att formella styrmedel är viktigast, vilket är i 

linje med studiens resultat som visar att de fokuserar mer på formella styrmedel än informella. 

Stadium och Lindex anser att informella styrmedel är viktigast och båda företagen anger att de 

är starkare informellt än formellt. H&M-gruppen anser att både formella och informella 

styrmedel är viktiga, vilket är i linje med studiens resultat då företaget har fokus på både 

formella och informella. Detta indikerar att företagen fokuserar sin styrning på vad de själva 

anser är viktigast, vilket är i linje med Parisis (2013) forskning.  

Lindex, Stadium och H&M-gruppen arbetar mer informellt än resterande av studiens företag. 

Högre användning av informella styrmedel innebär i studien dock inte mindre arbete formella 

styrmedel. Detta eftersom Lindex, Stadium och H&M-gruppen inte arbetar i lägre utsträckning 

med formella styrmedel än resterande företag. Samtidigt menar Stadium att de beroende på sin 

omfattande informella styrning har mindre behov av formella styrmedel, medan Lindex och 

H&M-gruppen menar att informell styrning behöver balanseras med formell styrning. Detta 

tyder på olika uppfattningar kring behovet av formella styrmedel vid integrerad informell 

styrning. Wirtenberg m.fl. (2007) menar att vid integrerad informell styrning behövs färre 

styrmedel vilket går i linje med Stadiums uppfattning. Samtidigt visar tidigare studier att det 

krävs en hållbarhetsvision för att integrera hållbarhet i företagskulturen (Baumgartner, 2009; 

Bonn & Fisher, 2011; Engert & Baumgartner, 2016; Epstein & Buhavoac, 2014). Detta innebär 

i sin tur att det behövs långsiktig planering, det vill säga att det behövs formell styrning för att 
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uppnå informell styrning, vilket kan förklara att Stadium trots olika uppfattningar kring behovet 

av formell styrning ändå styr med långsiktig planering.  

Både belöningssystem och hållbarhetsutbildningar syftar till att öka medarbetarnas 

engagemang och prestation (Baumgartner, 2009; Bonn & Fisher, 2011; Engert & Baumgartner, 

2016; Epstein & Buhovac, 2014; Malmi & Brown, 2008) vilket kan tyda på att de används i 

samma syfte. Kjell & Company, MQ och H&M-gruppen använder båda dessa styrmedel men 

att resterande företag i studien använder endast ett av dessa styrmedel indikeras kunna förklaras 

av det gemensamma syftet. Samtidigt ger Kjell & Companys, MQ:s och H&M-gruppens 

användande av båda styrmedlen en antydan om att de kan öka engagemang och prestation på 

olika sätt.  

5.3.2 Styrmedel i relation till hur väl integrerat hållbarhet är i verksamheten 

Studien antyder ett samband mellan hur väl integrerat hållbarhet är och användandet av 

informella styrmedel. Detta då Stadium och H&M-gruppen, som har hållbarhet helt integrerat, 

använder informell styrning betydligt mer än de som kommit kortare i sin integrering. Detta är 

i linje med tidigare forskning som betonar en hållbarhetsorienterad företagskultur för att lyckas 

med hållbarhetsintegrering (Epstein & Buhovac, 2014; Bonn & Fisher, 2011; Linnenluecke & 

Griffiths, 2010). Samtidigt använder både Stadium och H&M-gruppen också mycket formella 

styrmedel vilket bekräftar Riccaboni och Leones (2011) argument att en kombination av 

formella och informella styrmedel behövs. Det som studien inte indikerar är bekräftelse av 

Norris och O’Dwyers (2004) argument att informella styrmedel kan ta över de formella. Vidare 

visar studien att företagen som delvis integrerat hållbarhet i sin verksamhet och delvis 

inkluderat hållbarhet i sina butiker är MQ, Nilson och Kicks. Det finns indikationer om att 

dessa företag använder liknande styrning då de fokuserar mer på formella styrmedel men även 

arbetar med informella styrmedel.  

5.3.3 Integrering och styrmedel i relation till företagens omsättning  

Relationen mellan omsättning och hur företagen integrerar hållbarhet är inte helt tydlig men 

studien ger vissa indikationer. Företagen med högst omsättning, Lindex, Stadium och H&M-

gruppen, har kommit längst i sin hållbarhetsintegrering. Dessa tre företag har som tidigare 

nämnt även mer informell styrning än övriga. Företaget med lägst omsättning, Kjell & 

Company, har inte kommit lika långt i sin integrering och använder mer formella styrmedel. 
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Detta ger indikationer på en relation mellan omsättning, omfattning av hållbarhetsintegrering 

samt användandet av styrmedel, där högre omsättning i studien innebär högre omfattning av 

hållbarhetsintegrering och mer informell styrning. Denna relation är dock inte lika tydlig för 

studiens övriga företag, MQ, Nilson och Kicks.  

5.3.4 Integrering och styrmedel i relation till heltidsanställda för hållbarhet 

H&M-gruppen har betydligt fler anställda än studiens övriga företag, vilket studien indikerar 

leder till fler styrmedel som används i hög utsträckning och ett väl integrerat hållbarhetsarbete. 

Studiens företag som har två till tre heltidsanställda; MQ, Lindex, Nilson och Kicks, anser 

samtliga att de kommit en bit på vägen med sin hållbarhetsintegrering men att hållbarhet inte 

är helt integrerat i verksamheten än. Detta stärker studiens antydan om ett samband mellan 

antal anställda och nivå av hållbarhetsintegrering. Kopplingen mellan heltidsanställda och 

valda styrmedel är dock inte tydlig.  

Studien visar samtidigt att företagen som inte har någon övergripande heltidsanställd, Kjell & 

Company och Stadium, ändå arbetar med hållbarhetsintegrering. Kjell & Company anger dock 

att de inte har hållbarhet integrerat på butiksnivå och att de har en bit kvar i sin hållbarhets-

integrering. Vidare har företaget begränsad styrning med informella styrmedel, vilket stärker 

indikationen om att fler anställda leder till högre integrering och fler styrmedel som används i 

högre utsträckning. Samtidigt motsäger Stadium sambandet eftersom företaget har kommit 

långt i sin hållbarhetsintegrering och använder ett flertal styrmedel i en hög utsträckning. 

Vidare har Stadium i motsats till Kjell & Company sitt största fokus på informella styrmedel, 

vilket leder till att det därmed inte finns likheter mellan hur företagen utan heltidsanställda 

arbetar med hållbarhetsintegrering.  

Summerat ger studien en indikation på ett samband mellan antal heltidsanställda och 

hållbarhetsintegrering. Den största avvikelsen, Stadium, kan tolkas bero på Stadiums starka 

fokus på informella styrmedel samt fokus på att få in hållbarhet som en del av samtliga 

medarbetares arbete oavsett avdelning. Sambandet mellan antal anställda som arbetar heltid på 

en övergripande nivå med hållbarhet och användning av styrmedel är dock inte helt tydlig. 
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6. Slutsats   

Denna studies syfte är att undersöka hur företag inom retailbranschen med hjälp av formella 

och informella styrmedel integrerar hållbarhet i sin verksamhet. Studien visar att formella och 

informella styrmedel hjälper retailföretag i sin hållbarhetsintegrering. Studien finner att retail-

företag använder formella och informella styrmedel för sin hållbarhetsintegrering på varierande 

sätt. Detta då studien visar en variation i val av styrmedel samt en variation kring i vilken 

utsträckning och omfattning företagen använder dessa styrmedel. Studien belyser dock att vissa 

styrmedel används mer frekvent än andra. Mest frekvent arbetar företagen med kortsiktig och 

långsiktig planering, prestationsmätning, administrativ styrning, företagskultur samt företags-

kultur genom kommunikation. Vidare visar studien att företagskultur genom utbildning är ett 

vanligt styrmedel medan budgetering och belöningssystem är mindre förekommande.  

Studien visar en variation kring vilket styrmedel företagen anser som viktigast, men antyder ett 

samband mellan detta och vilket styrmedel företaget fokuserar på. Resultatet visar dock att mer 

fokus på informell styrning inte innebär mindre formell styrning, då dessa företag arbetar i 

minst lika stor utsträckning med formella styrmedel. Studien belyser likt tidigare studier dock 

viss oenighet i uppfattningen kring de formella styrmedlens roll när den informella styrningen 

är väl integrerad. Ledningens engagemang i frågor kring hållbarhet tar olika uttryck när det 

kommer till val av styrmedel för att påverka hållbarhetsintegrering. Studien indikerar att ett 

starkt engagemang hos ledningen har positiv effekt på hållbarhetsintegrering oavsett val av 

styrmedel.  

Studiens resultat visar ett samband mellan hur frekvent informella styrmedel används och hur 

väl hållbarhet är integrerat i verksamheten. Detta då studien visar högre utsträckning av 

informell styrning hos företagen med helt integrerad hållbarhet än hos övriga företag. Då dessa 

företag även arbetar med formella styrmedel indikerar studien att formella och informella 

styrmedel i samverkan leder till ökad hållbarhetsintegrering.  

Vidare ger studien indikationer om att företagets kontext, såsom omsättning, kan påverka hur 

retailföretag med hjälp av formella och informella styrmedel integrerar hållbar i sin 

verksamhet. Därmed ger studien indikationer om att det inte finns ett rätt eller optimalt sätt att 

använda formella och informella styrmedel i sin hållbarhetsintegrering, utan att det är kontext-

beroende och kan behövas anpassas till företagets egna förutsättningar. Slutligen visar denna 
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studie likt tidigare forskning att hållbarhetsintegrering är komplext och bidrar med ökad 

förståelse kring formella och informella styrmedels roll för hållbarhetsintegrering.  

6.1 Studiens bidrag 

Trots en ökning i antal studier som undersökt ekonomistyrning från ett hållbarhetsperspektiv 

menar tidigare studier att kunskapen om hur företag integrerar sitt hållbarhetsarbete genom 

ekonomistyrning är begränsad. Vidare visar tidigare forskning ett behov av studier som mer 

specifikt undersöker hur företag arbetar med formella och informella styrmedel i sin 

hållbarhetsintegrering samt ett behov av empiriska studier. Denna empiriska studie tar hänsyn 

till detta forskningsbehov. Studien får därmed styrka i förhållande till tidigare forskning genom 

att kunna bidra med en ökad förståelse och kunskap kring just hur företag genomför sin 

hållbarhetsintegrering med hjälp av ekonomistyrning. Studien bidrar vidare med nytt 

perspektiv inom forskningsområdet, då den undersöker retailföretag. På så sätt bidrar studien 

till existerande forskning genom att ge en nyanserad bild kring såväl hållbarhetsintegrering 

som hållbarhet i retailbranschen. Studien bidrar även med kunskap om att det är ett aktuellt 

ämne som företag aktivt arbetar med, vilket indikerar att studien belyser ett relevant ämne som 

bör vidare studeras.  

Studien bidrar även med praktiska implikationer, då den kan hjälpa retailföretag i sin 

hållbarhetsintegrering. Detta gäller oavsett om företagen idag har hållbarhet integrerat i sin 

verksamhet eller inte. Studien visar att formella och informella styrmedel hjälper företag i sin 

hållbarhetsintegrering och bidrar med kunskap kring vilka styrmedel som är mest frekvent 

använda, hur dessa styrmedel används och i vilken utsträckning. Studien visar vidare att 

företagen med helt integrerad hållbarhet har mer informell styrning än övriga företag, vilket 

därmed ger en rekommendation till företag att i sin hållbarhetsintegrering arbeta med både 

formella och informella styrmedel.  

Studien ger även specifika exempel på hur de olika styrmedlen kan användas, vilket kan vara 

betydelsefullt för andra retailföretag att ta del av. Denna kunskap kan vara till stor nytta för 

både stora och små företag inom olika inriktningar i retailbranschen. Studiens resultat kan inte 

generaliseras men anses i viss mån även kunna vara av intresse för företag i andra liknande 

branscher. Detta då studien visar att styrmedlen ofta används på ett sätt som inte är bransch-

specifikt.  
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6.2 Slutlig diskussion 

Något som studien inte ämnade undersöka var hur andra faktorer påverkar företagens 

användning av olika styrmedel. Studien ger ändå tydliga indikationer om att företagens storlek, 

i form av omsättning, har en påverkan på hur företag använder formella och informella 

styrmedel i sin hållbarhetsintegrering. Studien har delvis behandlat denna faktor. Samtidigt ger 

studien indikationer om att även andra faktorer kan påverka hur företag använder olika 

styrmedel. De nya faktorer som studien identifierat kan ha påverkan är främst inriktning inom 

retailbranschen, hur länge företaget har legalt behövt hållbarhetsredovisa samt om företagen 

har anställda från olika kulturer. Inriktning inom retailbranschens påverkan kan bero på yttre 

påtryckningar från samhället, som kan antas vara högre inom vissa inriktningar. Företagen 

behöver anpassa sig efter påtryckningarna vilket i sin tur även kan påverka hur olika styrmedel 

används. Anställda från olika kulturer kan antas påverka genom att olika nationella kulturer ser 

olika på exempelvis prestationsmätning (Hofstede, 2011). Andra faktorer som kan tänkas 

påverkas är vilket land företagen är verksamma i samt hur globalt företagen arbetar. Att 

företagens förutsättningar påverkar deras användning av styrmedel går i linje med contingency 

theory. Contingency theory innebär att det inte finns ett optimalt sätt att styra ett företag utan 

att styrningen behöver anpassas till företagens förutsättningar (Morgan, 2006).   

6.3 Studiens begränsningar 

I linje med studiens metodavsnitt har studien begränsningen att den inte kan generaliseras, då 

studiens resultat hade kunnat vara annorlunda om fler eller andra företag studerats. Vidare 

skapades en ojämn balans av retailföretag till följd av självselektionsurvalet. Detta medförde 

att inriktning inom retailbranschen inte kunde analyseras.  

Vidare har studien på grund av begränsad tid och begränsat urval inte kunna ta hänsyn till hur 

tidigare diskuterade eventuella nya identifierade faktorer kan påverka företags användning av 

styrmedel i sin hållbarhetsintegrering. Detta externa perspektiv tar Malmi och Brown (2008) 

inte tar hänsyn till i sitt teoretiska ramverk. Studiens ämne har visat sig vara både komplext 

och aktuellt, då både företags hållbarhetsansvar och retailbranschen ständigt förändras. Det ger 

studien styrka genom att kunna hjälpa företag i sin pågående hållbarhetsintegrering men 

begränsar studien genom att öka labiliteten, vilket försvårar att möjligheten att generalisera 

studiens resultat till att gälla över en längre tidsperiod (Harboe, 2013).  
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6.4 Förslag till framtida forskning 

Då hållbarhetsintegrering är ett komplext ämne finns möjligheter för vidare studier. I och med 

att denna studie använder kvalitativ metod finns en poäng i att studera ett större antal företag 

genom en kvantitativ metod för att kunna se säkrare samband och för att kunna generalisera.  

Studien ger indikationer i linje med contingency theory att företags förutsättningar påverkar 

deras användning av styrmedel. Detta hade varit intressant att undersöka vidare genom att 

studera hur exempelvis inriktningar inom retailbranschen, storlek, nationell kultur, global 

verksamhet samt bransch i stort påverkar hur företag i sin hållbarhetsintegrering använder 

formella och informella styrmedel.  

Studien behandlar hållbarhet, vilket många idag har starkt engagemang för. Detta engagemang 

tar många med sig till sitt jobb och för många är även hållbarhet en viktig faktor i val av 

arbetsgivare. Därmed kan det vara intressant att undersöka mer specifikt hur företagens 

medarbetares engagemang påverkar styrningen samt hur utvecklingen kring medarbetar-

engagemang på arbetsplatser kommer se ut över tid.  

Studiens aktuella ämne leder till att företag för närvarande arbetar med sin hållbarhets-

integrering med hjälp av styrmedel, vilket ger indikationer om att företag eventuellt kommer 

förändra sitt arbetssätt i framtiden. Därmed är ett sista förslag till framtida forskning att 

genomföra denna studie igen efter en tid.   
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 - Mall för Linkedin-inlägg 

Samhället ställer allt högre krav på ett hållbarhetsansvar och ett praktiskt agerande. Till följd 

av det har hållbarhetsarbete blivit en nödvändighet för företag. Det räcker inte längre att ha 

inspirerande texter om CSR. För att underlätta arbetet med hållbarhetsfrågor krävs en förståelse 

för hur hållbarhetsarbete kan integreras i verksamheten med hjälp av ekonomistyrning.  

Jag och (Uppsatspartners namn) skriver nu vårt examensarbete om just hållbarhetsintegrering. 

Nu letar vi efter företag och respondenter som arbetar med hållbarhet inom retailbranschen och 

kan ställa upp på en intervju. 

Om detta stämmer in på dig eller om du vet någon som vi kan kontakta, hör mer än gärna av 

dig!  

Vi uppskattar alla tips och delningar av inlägget.  

Tack! 

 

  

https://www.linkedin.com/in/ACoAACbgYf0BJUPIJ5yk9muNNI-FHSkxYTFvpCs/
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8.2 Bilaga 2 - Mall för intervjuförfrågan  

Hej (Namn), 
 
Vi heter Agnes Burell och Josefine Thor och studerar ledning och styrning vid Uppsala 
universitet. Under denna termin skriver vi vårt examensarbete där vi studerar företags 
integrering av hållbarhetsarbete och därför är vi intresserade av att komma i kontakt med er på 
(Företagets nam).  
 
Vi är väldigt intresserade av ert pågående hållbarhetsarbete där vi bland annat noterade 
(Specifikt om företags hållbarhetsarbete).  
 
Hållbarhet är ett viktigt och enligt oss mycket intressant ämne som företag allt mer påverkas 
av. Vår studies syfte är att ta reda på hur stora företag inom retailbranschen integrerar sitt 
hållbarhetsarbete i verksamheten. Studien grundas i att studier visar att just integreringen kan 
vara en utmaning för företag och eftersom ni arbetar med hållbarhet vill vi gärna veta mer om 
det.  
 
I din roll som (Respondents roll) tror vi att du har mycket kompetens inom studiens område 
och tycker därmed att det vore väldigt intressant att få intervjua dig. Intervjun tar ungefär 45 
minuter, inga förberedelser krävs från ditt håll och vi kommer gärna till ert kontor. Vi är flexibla 
och kan anpassa oss till en tid som passar dig.  
 
Efter avslutad studie delar vi gärna med oss av vårt resultat, sammanställt både i en uppsats 
samt i en tydlig powerpoint presentation med information och exempel på hur företag integrerar 
hållbarhet i sin verksamhet. Trots ert existerande hållbarhetsarbete tror vi att det kan ge er 
mervärde och kanske till och med gynna ert framtida hållbarhetsarbete.  
 
Nu hoppas vi att vi väckt ert intresse och ser fram emot att förhoppningsvis få träffas 
på en intervju. Om du inte har möjlighet till intervju vore det mycket uppskattat om 
du kan rekommendera någon som har kunskap inom hållbarhet och har ansvar för 
hållbarhetsintegrering på ert företag som har möjlighet att ställa upp på en intervju. 
 
Ha en trevlig dag! 
 
Med vänlig hälsning,  
Agnes Burell och Josefine Thor 
Uppsala universitet  
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8.3 Bilaga 3 - Intervjumall 

Del 1: Introduktion  
Information om studien 

● Informera om vilka vi är. 
● Informera om studien och studiens syfte. 
● Informera om intervjuns tillvägagångssätt. 
● Informera om etiska aspekter, berätta om respondentens rättigheter och be om 

tillåtelse att spela in. Be även om tillåtelse att använda namn på företaget samt 
möjlighet till granskning av material.   

 
Bakgrundsinformation och personlig information 

● Berätta gärna lite om din roll och avdelning.  
● Vad är ditt förhållande till hållbarhetsarbete? 

 
Allmänna frågor kopplade till hållbarhet 

● Berätta gärna kortfattat om företagets hållbarhetsarbete. Hur länge har ni arbetat med 
hållbarhetsfrågor? Förklara gärna. 

● Hur har ni ändrat ert arbete med hållbarhet de senaste åren? 
● Vilka är företagets största utmaningar gällande hållbarhet? 

 
Del 2: Huvuddel  
Generellt om integrering 

● Är hållbarhet koncentrerat till en del av verksamheten eller någonting som 
genomsyrar hela företaget? Utveckla gärna. 

 
Formella styrmedel  
Förklara kort vad formella styrmedel innebär. 

● Berätta gärna lite om vilka verktyg ni använder för att arbeta med hållbarhet och hur 
ni arbetar med dessa? 

- Planering och mål (1-åriga respektive långsiktiga må)? 
- Budgetering? 
- Prestationsmätning? 
- Balanserat styrkort? 
- Belöningssystem? 
- Policys och riktlinjer? 
- Hur ser avdelningens organisationsstruktur ut, vilka rapporterar ni till och vilka 

rapporterar till er? 
● Arbetar ni med något annat styrmedel utöver de vi pratat om? I så fall, hur? 
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Informella styrmedel 
Förklara kort vad informella styrmedel innebär. 

● Kan du berätta om hur ni mer informellt arbetat med hållbarhet? 
● Hur kommunicerar ni hållbarhet? Pratar ni om hållbarhet på ert intranät eller genom 

andra kommunikationskanaler? Om ja, berätta gärna mer.  
● Är hållbarhet kopplat till företagets uttalade värderingar, på vilket sätt? 
● Hur utbildar ni hållbarhet? Har ni någon haft någon utbildningsdag, temafest, 

föreläsning eller liknande om hållbarhet? Om ja, berätta gärna mer.  
● Har ni någon utbildning för nyanställda och anställda angående hållbarhet, på vilket 

sätt 
● Arbetar ni på något annat sätt för att styra er företagskultur i linje med era 

hållbarhetstänk? I så fall, hur? 
 
Del 3: Avslutande 
Avslutande frågor  

● Arbetar ni på något annat sätt än det vi pratat om för att integrera hållbarhetsarbete i 
er verksamhet? 

● När vi pratar om olika typer av styrmedel, vilka är de ni upplever är viktigast? 
● Har du något du något annat du vill tillägga? 
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8.4 Bilaga 4 - Sammanställning av policys 
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