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Sammanfattning 

Frivilligt företagsansvar för samhälls- och miljöfrågor, är en trend som vuxit sig stark 
de senaste tio åren. Samstämmigheten, om att dagens sätt att leva är långsiktigt ohåll-
bart, växer och det har blivit näst intill en självklarhet att företag, ska ta större ansvar 
än enbart vinstmaximering. Vad hållbar utveckling praktiskt innebär är inte lika 
självklart som att utvecklingen idag är ohållbar. Förenklat kan perspektiven delas 
upp i dikotomin svag hållbarhet, stark hållbarhet. Skillnaden mellan synsätten är 
konsekvenserna av att erkänna problemen. Den starka hållbarheten drar mer långtgå-
ende slutsatser än den svaga, när det gäller vilka nödvändiga förändringar som måste 
till, för att grunden till all mänsklig verksamhet ska kunna säkras.  
 
Undersökningens ansats för att undersöka hur mening skapas till hållbar utveckling i 
företagskontexten är diskursanalys. En diskurs kan förklaras som en gemensam be-
rättelse om verkligheten. Det är språket som möjliggör förståelse men det sätter ock-
så gränserna för hur omvärlden uppfattas. När det inte finns ord för ett fenomen ser 
människor det heller inte. Språkets meningsskapande är det som möjliggör handling 
men samtidigt innebär det att alternativa synsätt och handlingsmöjligheter utesluts 
från berättelsen. I de flesta fall samexisterar flera diskurser parallellt med varandra i 
det som kallas för det diskursiva fältet, där de kämpar om att nå hegemoni. Uppnår 
en diskurs en sådan ledande ställning omfattar den allt och alla och innehar problem-
formuleringsföreträdet i ämnet. 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur och på vilket sätt, den avgränsade del av 
diskursen, som formas i företagskontexten, begränsar förståelsen av hållbar utveck-
ling. Hur går det då till när mening skapas till begreppet hållbar utveckling i före-
tagskontexten? Vad utestängs och omfattas av diskursen och vilka konsekvenser får 
det?  
 
Diskursen om hållbar utveckling centreras kring värdeskapande. Ekonomisk, ekolo-
giskt och socialt värde ska skapas av aktiviteten för att den ska anses hållbar. Företa-
gen vill betrakta hållbar utveckling som en vinna-vinna situation men erkänner att 
kompromisser ibland är nödvändiga. Synen på hållbar utveckling liknar mest den 
svaga hållbarheten. Fokus för insatser ligger på effektivisering och optimering av 
nuvarande verksamhet. När kompromisser blir nödvändiga finns en tydlig hackord-
ning där värdeskapande för ekonomi är viktigast och det balanseras då mot social- 
eller ekologisk skada. Ekonomiskt värdeskapande är en stark värdering, som effek-
tivt utesluter många för samhället och miljön hållbara aktiviteter.  
 
Ett problem är att företagens hållbarhetsarbete i stor utsträckning liknar varandras, 
därför blir aldrig arbete med hållbarhetsfrågor en uthållig konkurrensfördel. Försla-
get för att stärka både hållbarheten och konkurrenskraften är att utgå från cykel-
hjulsmodellen, som är en reviderad version av intressentmodellen och skapa en stra-
tegi som passar företaget, genom att aktivt kompromissa mellan intressen och aktivi-
teter. Frågan är bara om kunderna efterfrågar stark hållbarhet och i vilken utsträck-
ning företagsledningen sitter fast i det nät av mening de själva spunnit. 
 
Nyckelord: Företagsekonomi, Hållbar Utveckling, CSR, Strategi, Intressentteori



Abstract 

Voluntarily responsibility for sustainable issues is a growing concern on corporate 
business agenda. Thirty years ago the business of business was business and sustain-
ability a question for governments and society. The new trend is mainly driven by a 
public notion that corporations ought to be held accountable for their operations. To 
meet the public sense and expectations, corporations use CSR-strategy, Corporate 
Social Responsibility, and produce annual reports on performance, regarding social, 
environmental and economical issues of importance. But what is actually said in 
these reports, and how do they influence the discourse on sustainable development 
that gives the concept meaning into the business context?  

What is and what isn’t sustainable is judged by how convincing the argument is that 
the activity is linked to value creation for people, planet and profit. Profit effectively 
excludes actions that threatens to question the web of meaning that enable certain 
actions on expense of others, that might be beneficiary for society and environment. 
If stakeholders really would accept trade-offs which gives no man-made capital in 
return is however an empirical question. Moreover it is unclear to what extent the 
self-spun web of significance, suspends senior management from stepping outside 
the box.  

Keywords: Business Administration, Sustainable Development, CSR, Stakeholder 
Theory, Strategy
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1  Inledning  

Frivilligt företagsansvar för samhälls- och miljöfrågor, är en trend som vuxit sig stark 
de senaste tio åren. Företagsansvar eller CSR (Corporate Social Responsibility) är 
idag relativt okontroversiella begrepp i de flesta företag och ses av många som verk-
tyg för att överleva i konkurrensen. Enigheten, om att dagens sätt att leva är långsik-
tigt ohållbart, växer. Hållbar utveckling, som på 80- och 90-talen var en angelägenhet 
för stater, är idag även en fråga på företagens agenda för att möta globaliseringskri-
tik, allmänhetens växande oro för klimatet, konsumentmakt och förändringar i lag-
stiftningen. Men vad innebär hållbar utveckling egentligen och hur påverkas inne-
börden av begreppet när det operationaliseras inom ramen för företagsansvar?  

1.1 Bakgrund 

Jorden är en men det är inte världen. Vi är alla beroende av biosfären för 
att kunna leva. Ändå strävar varje samhälle och varje land efter att överle-
va och blomstra utan att ta särskilt mycket hänsyn till hur detta påverkar 
andra. Vissa förbrukar jordens resurser med en hastighet som kommer att 
lämna mycket lite kvar till kommande generationer. Andra, och dessa är 
många fler, förbrukar alldeles för litet och tvingas leva med hunger, 
smuts, sjukdomar och utsikten att dö en för tidig död (Hägerhäll, 
1988:41). 

 
Så inleds rapporten Vår gemensamma framtid som författades på uppdrag av FN i 
slutet av 1980-talet. Uppdraget var att formulera en gemensam vision som kunde 
samla världens miljörörelser och resultatet blev en definition på hållbar utveckling, 
som även innefattar sociala och ekonomiska element. Enligt visionen ska mänsklighe-
ten för att uppnå hållbar utveckling ”försäkra sig om att utvecklingen tillgodoser da-
gens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina” 
(Hägerhäll, 1988:22). När rapporten publicerades var hållbar utveckling ett nytt sätt 
att se på miljöproblematiken för många. Tidigare hade miljön behandlats som en se-
parat fråga men i rapporten framställdes miljöns status som oupplösligt sammanvävd 
med sociala och ekonomiska hänsynstaganden, (Hägerhäll, 1988). Detta förhållande 
kan illustreras med tre sfärer, som var och en för sig representerar social-, ekonomisk- 
och ekologisk hållbarhet (Figur 1.1). De tre sfärerna är delvis överlappande och i fäl-
tet där alla tre överlappar varandra är utvecklingen hållbar för alla tre aspekter samti-
digt.   
 
De olika synsätt, som ligger till grund för hur innebörden av begreppet uttolkas, bru-
kar för enkelhetens skull delas upp i svag hållbarhet och stark hållbarhet. Gemensamt 
för de två lägren är att båda erkänner att ekologi, ekonomi och samhällen är tre sy-
stem som ömsesidigt och oupplösligt påverkar varandra. Vad som skiljer perspekti-
ven åt går att förklara med hjälp av kapitalteorin, som också är den vanligaste in-
gången till att förklara hållbar utveckling. Kapitalteorin utgår ifrån att när det totala 
kapitalet ökar blir världen rikare. Kapitalet delas upp i människoskapat socialt- och 
ekonomiskt kapital samt naturligt kapital. Ofta förstörs det naturliga kapitalet, genom 
uttag av naturresurser och externalisering av kostnader, för att öka det sociala och 
ekonomiska kapitalet (Laine, 2005; Malovics et al., 2008).  
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För den svaga hållbarheten innebär det inget hållbarhetsproblem om det naturliga 
kapitalet minskar så länge summan av det totala kapitalet ökar. Ohållbar utveckling 
är i grund och botten är ett effektivitetsproblem som går att rätta till genom att stän-
digt förbättra nuvarande processer. Sett från det starka hållbarhetsperspektivet går 
ohållbarheten djupare än så. För att utvecklingen ska vara hållbar krävs dessutom att 
det naturliga kapitalet bevaras, eller helst tillväxer, eftersom det för alltid går förlorat 
när ekosystem brakar samman. Det är alltså grunden för effektivisering som måste 
ändras för att effektiviseringen ska leda till stark hållbarhet (Laine, 2005). 
 

 
Figur 1.1 De tre hållbarhetsaspekterna inspirerade av rapporten Vår gemen-

samma framtid (Hägerhäll, 1988). 

Det mest spridda samlingsnamnet för företagens frivilliga samhällsansvar, som an-
vänds och förstås över hela världen, är CSR. Många CSR-rapporter är uppdelade i tre 
avgränsade områden, som kallas people, planet, profit vilket motsvarar social-, 
ekologisk-, och ekonomisk hållbarhet (Blowfield & Murray, 2008). Det var John 
Elkington, som först använde benämningarna people, planet, profit när han myntade 
begreppet triple bottom line (TBL) för att uppmärksamma behovet av att redovisa 
mer än den sista radens finansiella resultat (Henriques & Richardson, 2004). Förutom 
den ekonomiska redovisningen borde företagen också redovisa hur de arbetat för att 
minska sin påverkan på miljön, samt vad de gjort för att öka sitt sociala ansvartagan-
de för att analytiker korrekt ska kunna utvärdera företagets verksamhet (Grankvist, 
2009). Innebörden av att ta ekonomiskt ansvar är att producera värde, medan att ta 
miljömässigt- och socialt ansvar handlar om att inte förstöra värden. Ekvationen för 
socialt ansvartagande och hållbar utveckling blir således producerat värde dividerat 
med miljömässig eller social skada (Grankvist, 2009; Isaksson & Hallencreutz 2008). 

1.2 Problematisering 

Det finns enligt Michaelis (2008) tre företagsrelaterade förändringar, som kan bidra 
till en hållbar konsumtion. Den första förändringen är att utveckla ny teknik och den 
andra är att förändra de ekonomiska och legala incitament, som skapar både konsum-
tion och produktion. Den tredje förändringen är att skapa förändringar i de värde-
ringar och diskurser som skapar kulturen inom företag, regeringar, media och civil-
samhället. Hållbar utveckling betyder olika saker för olika människor i olika kontex-
ter och det pågår en diskursiv kamp kring hur vi ska lösa miljö- och sociala problem 
(Laine, 2005). Diskursen i fokus för uppsatsen är den som skapas i företagskontex-
ten. Den diskursiva analysen synliggör hur förståelsen skapas inom en diskurs, alltså 
vad den inkluderas respektive exkluderas (Börjesson & Palmblad, 2007) och därige-
nom kan konsekvenserna av diskursen utvärderas. Det vill säga hur diskursen påver-
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kar omvärldens sätt att prata, skriva, tänka kring och förstå hållbar utveckling. Språ-
ket ger möjligheterna men språket sätter också gränserna för vår uppfattning om om-
världen. Finns det inte ord för ett fenomen ser vi det inte heller (Börjesson, 2003). 
 
Företagande som en helhet är en väldigt mäktig aktör i samhället och den potentiella 
faran i att företagandet erövrar agendan för miljö- och hållbarhetsfrågor har under-
strukits av flera forskare (Laine, 2005). Företag påverkar genom att de flesta männi-
skor är anställda eller har någon gång varit anställda av ett. De flesta köper någon 
eller flera av sina varor och tjänster från dem. Företagen bildar lobbyorganisationer 
och stöder forskning som influerar den allmänna debatten. Deras snedsteg exponeras 
av media och genom marknadsföring skapar de image och varumärken, som för vissa 
tjänar som markörer för social tillhörighet och status. När företagen nu möter kraven 
på att ta ansvar, för att bidra till hållbar utveckling, genom att formulera CSR strate-
gier, påverkas också alla leverantörers, anställdas, lojala kunders och mottagares eller 
deltagares av den allmänna debatten, förståelse för hållbar utveckling i större eller 
mindre utsträckning. Samtidigt som detta meningsskapande möjliggör handling för 
människor inom och utanför organisationen så utesluts alternativa synsätt och vägar 
till handling (Börjesson & Palmblad, 2007). 

1.3 Problemformulering 

 Hur går det till när mening skapas till begreppet Hållbar Utveckling i en före-
tagskontext?  

 Vad stängs ute och vad omfattas av diskursen, samt vilka konsekvenser får 
detta? 

1.4 Syfte 

Syftet är att undersöka hur och på vilket sätt den avgränsade del av diskursen, som 
formas i företagskontexten, begränsar förståelsen av hållbar utveckling.  

1.5 Avgränsningar 

Under arbetets gång har en rad avgränsningar gjorts för att materialet skulle bli han-
terbart. Eftersom både hållbar utveckling och företagsansvar är omfattande begrepp 
är det ett stort område att utforska. De diskurser, som har identifierats och avgränsats 
bort, har behandlat ämnen såsom verksamhetsstyrning, kommunikation, riskhanter-
ing och omvärldsanalys. Dessa är viktiga och intressanta för det breda ämnet före-
tagsansvar men den diskurs, som är bäst lämpad att svara på forskningsfrågorna är 
diskuren om värdeskapande. Den centrerar även de andra diskurserna eftersom före-
tagande till syvende och sist, anses handla om att skapa värde.    
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2 Diskursteoretiskt tillvägagångssätt 

Det hållbara samhället är temat för denna uppsats samt hur det kommuniceras via 
företags hållbarhetsrapporter. Mer specifikt ligger intresset i att blottlägga hur eko-
nomi/företagande påverkas av och påverkar vad som anses vara en rationell handling 
eller uttalande och vad som verkar absurt när det talas om hållbar utveckling. Ansat-
sen för att komma åt detta är att studera hur det talas om hållbar utveckling när det 
talas om hållbarhet i hållbarhetsrapporter. Alltså hur verkligheten inom företagsan-
svarskontexten är konstruerad, inom vilka ramar hållbar utveckling får kommunice-
ras, i vilka sammanhang och vilka konsekvenser det får för företagets möjlighetsut-
rymme (Börjesson, 2003). Forskningsdesignen är upplagd utifrån olikhetsdiskurser, 
som är strategin Foucault använde i sin avhandling Vansinnets historia i den förmo-
derna tiden där han talade om förnuft och oförnuft. Anledningen är att undvika att 
fastna i redan givna kategorier, och bara genomföra ett namnbyte på den från till ex-
empel företagsintresset eller företagsideologin till företagsdiskursen (Börjesson, 
2003).  
   
Begreppen diskurs och diskursiva fältet används i uppsatsen som ett analytiskt be-
grepp, som läggs över området för att bilda avgränsande ramar. Diskursen ordnar 
utspridda episoder till en berättelse och ger dem mening. Fakta i sig är varken intres-
santa eller ointressanta, viktiga eller oviktiga utan det är först när de inordnas i en 
berättelse (diskurs) som de får den statusen. Alltså genom att välja perspektiv så fal-
ler fakta på plats (Beronius, 1991). Diskursen kan också liknas vid ett helt fiskenät 
som inte lämnar något utrymme för andra tolkningar eftersom det inte finns några 
lösa trådar att hänga upp dem på. I realiteten lämnar dock diskursen oftast lösa trådar 
lite här och där och möjliggör att fakta kan ha alternativa betydelser. Alla de alterna-
tiva betydelser fakta kan ha men som inte ryms i diskursen kallas det diskursiva fältet 
(Börjesson & Palmblad, 2007).  
 
Diskursteori, som den används i uppsatsen, är inspirerad av Malin Wreders metod 
som hon beskriver den i Börjesson och Palmblads (2007) Diskursanalys i praktiken.  
Den bygger på Laclau och Mouffe, som tänker sig att diskurser består av olika 
ord/tecken som sitter ihop med, och får sin betydelse i relation till varandra. Alla 
tecken i diskursen är moment, som fixeras genom skillnaden mellan dem. I varje 
diskurs finns moment som är extra viktiga, dessa kallas för nodalpunkter. Runt no-
dalpunkten ordnas alla andra moment och får på så sätt betydelse. I den perfekta dis-
kursen finns ingen plats för alternativa tolkningar eftersom varje moment är fastlåst 
av relationerna till de andra tecknen i diskursen (Börjesson & Palmblad, 2007). I 
praktiken är en diskurs oftast inte sluten. Det finns lösa trådar i nätet där fler än ett 
moment kan hängas på. Tecken/moment vars betydelse inte helt är fixerade av dis-
kursen kallas element och om de är centrala för diskursen kallas de för flytande signi-
fikanter. Processen att inordna element i diskursen kallas för artikulation. Artikula-
tion är kommunikation och syftet med den är att en gång för alla förvandla alla ele-
ment till moment (Börjesson & Palmblad, 2007).  
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Metoden som bygger på dessa begrepp består av tre delar:  
 

1. Identifiera de tecken som diskurser centreras kring 
2. Beskriv de diskurser som framträder genom att lokalisera nodalpunkter och 

flytande signifikanter i dem samt undersöka hur moment/element länkas till 
dessa. 

3. Undersök diskursernas inkluderande och exkluderande verkningar. Vad ryms 
i diskurserna och vad stängs därmed ute? Vilka konsekvenser får detta?  

 
Hållbarhetsrapporterna utgör utsagorna som tillsammans representerar en diskurs. 
Det som står i rapporterna betraktas i uppsatsen som artikulationer, som sorteras 
utifrån vilka nodalpunkter och flytande signifikanter de verkar innehålla. Översatt till 
konventionellt metodologiskt språk skulle det heta att materialet tematiseras eller 
kodas i de första två stegen (Börjesson & Palmblad 2007). 

2.1 Praktiskt urval 

Diskursen manifesteras i många olika diskursiva praktiker, eller mer vardagligt ut-
tryckt i olika medier. Valet av diskursiv praktik är alltså ett val av perspektiv som 
diskursen ska betraktas från. Exempel på ur vilka perspektiv diskursen skulle kunna 
ses är från ekonomiska tidskrifter, företags hållbarhetsrapporter, akademiska rappor-
ter, frivilligorganisationers rapporter, standardiseringsdokument som Global Report-
ing Initiative (GRI, 2010) eller ISO 26000 (SIS, 2010). Intresset för uppsatsen är 
företagens perspektiv och den diskursiva praktik som ligger närmast företaget är 
hållbarhetsrapporter. För att ge analysen innehåll fylls beskrivningen också ut med 
tidigare forskning, som relaterar till de diskursiva uttryck som återfunnits i rappor-
terna (Winter Jörgensen & Philips, 2000).  
 
Ett urval av dokument kan enligt Eliassons (2005) tolkning av Taylor (2001) göras 
på samma sätt som ett urval av respondenter till en intervju. Dokument kan antingen 
samlas in för att de är typiska för en viss kategori eller tvärtom, för att de är speciella. 
Eftersom syftet inte är att generalisera resultatet på en större population, utan snarare 
ge en pusselbit till förståelsen av diskursen i fråga, görs ett praktiskt urval (Bryman 
& Bell, 2005). För att avgränsa diskursen och göra det lätt för andra att hitta samma 
källor görs ett antal strategiska val inför dokumentinsamlingen.  
 

 Företaget är medlem i CSR Sweden  
 Företagets varumärke är exponerat mot konsumentmarknaden  
 Rapporten är tredjepartsgranskad   
 Företagen tillhör olika branscher  

 
Det första kriteriet ställs upp för att det empiriska materialet ska bli lätt att söka och 
hitta för andra. Motiveringen till det andra kriteriet är att en av de starkaste intressen-
terna för ett företag är kunden, och om kunden är konsument kräver denne mer soci-
alt ansvar av företagen än om kunden är ett annat företag (Blowfield & Murray 
2008). Antagandet är att konsumenten förändrar diskursen utifrån, genom sin påver-
kan på företaget. Det tredje kriteriet är relevant för att omfattningen på rapporterna 
skall vara om inte likvärdig så på samma nivå. Slutligen är det fjärde kriteriet upp-
ställt för att undvika att diskursen bara är branschspecifik. Informationssökningen 
slutar när ytterligare information inte längre tillför nya data till diskursen. För att 
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kontrollera att CSR Sweden och dess medlemmar är representativa för diskursen görs 
minst ett avsteg från första kriteriet när inga nya data längre tillförs diskursen från 
medlemsföretagen. 

2.2 Tillvägagångssättet i praktiken 

Först samlades fyra hållbarhetsrapporter från medlemmar av CSR-Sweden in. Det 
var Posten, Nestlé, McDonalds och Samhall. De valdes ut på grund av. deras skilda 
karaktär. De verkar på olika marknader, de första två är multinationella jättar medan 
de andra två är centrerade i norden, ett av företagen är statligt ägt medan de andra är 
privata osv. När arbetet med empirin satte igång var ingen gräns satt för hur många 
rapportern som skulle läsas, istället var ambitionen att nå teoretisk mättnad. Den 
nåddes redan efter tre rapporter, vilket gav upphov till misstanken att medlemskapet i 
CSR-Sweden påverkade innehållet i rapporterna. Därför valdes ett utomstående före-
tags rapport ut för att testa misstanken och det var Ericssons men misstanken avvisa-
des.  
 
Rapporterna lästes noggrant igenom och kodades med hjälp av de två första stegen i 
Malin Wreders metod (Börjesson & Palmblad, 2007). I empirin beskrivs den proces-
sen, som i sig är väldigt analytisk vilket gör att gränsen mellan empiri och analys blir 
flytande. Därför kallas empiriavsnittet istället för tolkning. I grunden finns ingen 
objektiv verklighet i rapporterna, som har observerats och beskrivits. Det observera-
de har snarare framträtt genom tolkning och inga anspråk görs att det inte skulle gå 
att se något annat i rapporterna. Det viktiga i empirin var nämligen att tydligt avgrän-
sa diskursen för att det skulle gå att göra en meningsfull analys. Resultatet från tredje 
steget i Wreders metod beskrivs i analysen. Citat, som ansågs representativa för dis-
kursen, valdes ut och delades upp i moment/element som sedan länkades till värde-
skapande för ekonomi, ekologi och ekonomi. Genom att på så sätt tydliggöra hur det 
hållbara inkluderas av diskursen synliggjordes även det exkluderade.  
 
Tolkningen av empirin ledde fram till valet av teori. I uppsatsen kommer ett kort 
avsnitt teori, som avser tydliggöra kopplingen mellan hållbar utveckling och CSR. 
Det teoriavsnittet kom till efter empiriarbetet då en medvetenhet växte att arbetet 
måste sättas i ett större vetenskapligt sammanhang för att bli begripligt och legitimt. 
Det andra teoriavsnittet kommer efter tolkningen och analysen. Det kompletterar 
resultatet av undersökningen, med den vetenskapliga debatten om värdeskapande, 
som har pågått sedan början av 1900-talet. Den tar också upp strategiska övervägan-
den och tankar om värdekedjan. Resultatet, analysen och teorin blandas sen ihop i en 
diskussion som mynnar ut i slutsatser och rekommendationer.  

2.3 Undersökningens kvalitet 

Vid bedömning av uppsatsens kvalitet avvisar jag reliabilitet, replikation och validi-
tet som inte tillhörande diskursen. Syftet med uppsatsen är inte att generalisera eller 
hitta mått på verkligheten. Inga anspråk görs heller på att den verklighet som speglas 
i uppsatsen är den enda som går att finna i materialet. Lämpligare bedömningsgrun-
der är istället tillförlitlighetskriteriet, som motsvarar intern validitet, men med beto-
ning på att det finns flera tänkbara beskrivningar av verkligheten (Bryman & Bell, 
2005:306). Det viktiga är alltså om resultatavsnittet ger en rimlig bild av innehållet i 
rapporterna, inte om den bilden är den enda möjliga. Bryman & Bell (2005) rekom-
menderar att forskaren använder sig av triangulering för att öka tillförlitligheten. Tri-
angulering innebär att använda sig av fler än en metod eller datakälla i studierna av 
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den sociala företeelsen. I uppsatsen används dels Malin Wreders design, som inne-
håller tre metoder för att vaska fram diskursen. Först identifieras nyckelord, sedan 
beskrivs diskursen genom att centrala nyckelord lokaliseras och slutligen undersöks 
vad som ryms i diskursen och därmed vad som stängs ute. Diskursen söks både i 
rapporter från företag anslutna till CSR-Sweden samt ett utanförstående. Sedan an-
vänds existerande teori som bekräftelse på att diskursen som vaskats fram inte är helt 
verklighetsfrämmande för forskningsfältet.  
 
För att bedöma värdet av uppsatsen kan överförbarhet vara ett lämpligt kriterium. 
Det innebär att fylligt redogöra för resultaten och på så sätt underlätta för andra att 
testa om de håller i verkligheten (Bryman & Bell, 2005). Andra viktiga kriterier för 
att uppfylla ett implicit syfte med uppsatsen är ontologisk autenticitet och pedagogisk 
autenticitet, som ställer frågorna om uppsatsen hjälper människor, som verkar i den 
studerade miljön, att bättre förstå sin sociala situation och om hon fått en bättre bild 
av hur andra upplever den (Bryman & Bell, 2005). Underliggande i uppsatsen finns 
nämligen en vilja att blottlägga vad som menas med orden så att människor, som 
verkar i företagsorganisationer på alla nivåer, får en bättre förståelse av vad som me-
nas med hållbar utveckling och en bild av hur andra personer i samma miljö ser på 
samma begrepp. 
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3 CSRs roll för hållbar utveckling 

Hållbar utveckling konstruerades som ett allmänt hållet begrepp av Brundtlandkom-
missionen. Det har lett till att begreppet tolkats för att passa vitt skilda behov, men 
samtidigt har det också bidragit till att begreppet vunnit bred acceptans i samhället 
(Laine, 2005). Diskussionen om olika definitioner av hållbar utveckling brukar för-
enklat delas upp i en dikotomi, inom vilken två vitt åtskilda bredare sociala diskurser 
är närvarande. Dikotomin har fått olika benämningar i litteraturen, som till exempel 
antropocentrisk och ekocentrisk (Isaksson & Steimle, 2009), reformistisk och radikal 
(Laine, 2005), och den som används i uppsatsen är svag respektive stark hållbarhet 
(Laine, 2005, Málovics, Nagypál & Kraus, 2008). Ett aktuellt exempel på den dis-
kursiva striden mellan svag och stark hållbarhet är bilindustrin, som i några års tid 
kallat bränslesnåla bilar för miljöbilar i marknadsföringen. Enligt Konsumentverket 
(2010) är det vilseledande eftersom ordet miljövänlig enbart får användas då produk-
ten antingen förbättrar miljön eller inte påverkar den alls. 
 
Den vanligaste ingången i diskussionen om hållbar utveckling är kapitalteori, vilket 
innebär att ge framtida generationer åtminstone lika mycket tillgängligt kapital, som 
nuvarande generationer äger och på så sätt ge dem samma möjligheter som oss att 
tillfredsställa sina behov (Málovics et al. 2008). Det totala kapitalet består av männi-
skoskapat socialt- och ekonomiskt kapital samt naturligt kapital. Förespråkare för 
svag hållbarhet menar att även om mängden naturligt kapital minskar till följd av 
skapandet av socialt och ekonomiskt kapital, kan summan av det totala kapitalet upp-
rätthållas och det är tillräckligt för att uppfylla kriteriet hållbarhet. Stark hållbarhet 
innebär att naturkapital bara i begränsad omfattning kan ersättas med kapital skapat 
av människan. Risken är också att människans skapande kan orsaka oåterkallelig 
skada på naturkapitalet. Därför är det nödvändigt att inte bara behålla nivån av det 
aggregerade kapitalet utan även andelen tillgängligt naturligt kapital (Málovic et al., 
2008; Laine, 2005). Isaksson och Steimle (2008) menar att en fokusering på både 
mänskligheten och naturen, som företagets intressenter, pekar på företagandets roll 
som både mål och medel för att skapa hållbar utveckling. Det innebär att affärsfram-
gångar, trots att de är förutsättningen för att skapa ekonomiskt värde, inte får gå ut 
över huvudintressenterna. 
 
Företagsdefinitionen av hållbar utveckling liknar mest den svaga hållbarheten och är 
i många avseenden också väldigt lik en ny version av the trickle-down effect (Laine, 
2005), som på svenska fritt översatt blir nedsippringseffekten1. Företagsdefinitionen 
fokuserar på eko-effektivitet2, business-as-usual och ständiga förbättringar inom nu-
varande system, som vägen mot hållbar utveckling. Ofta lyfts hållbar utveckling fram 
som ett vinna-vinna koncept. Arbete med hållbar utveckling är fördelaktigt för både 
samhället och aktieägare samtidigt vilket legitimerar jakten på finansiell tillväxt och 
aktieägarvärde eftersom samma åtgärder, som leder fram till det finansiella målet, 
också bidrar till hållbar utveckling. Får bara företagen göra sitt jobb kommer alla att 

                                                
1 Göran Rosenberg (2010) ger en jordnära förklaring till the ”trickle down effect” i sin ledarkolumn i 
DN; ”ju mer havre till hästen desto mer mat till sparvarna.” 
2 Begreppet eco-effektivitet myntades av World Business Council for Sustainable Development 
(WBCSD) och innebär kortfattat att producera samma mängd produkter men minimera skadan. 
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dra fördel av det i det långa loppet. Inga branscher anses ohållbara från företagsper-
spektivet på hållbar utveckling, eftersom alla branscher kan bidra till hållbarhet på 
sitt sätt. Emellertid är vissa branscher från ett ekocentriskt perspektiv per definition 
ohållbara då de till exempel är beroende av ändliga naturtillgångar. Därför innehåller 
företagsdefinitionen en paradox; hur kan de hållbara principerna integreras i det ope-
rativa arbetet i en bransch där ohållbarheten är inbyggd? (Laine, 2005).  
 
I Brundtlandkommissionens rapport betonades det ömsesidiga beroendet och sam-
bandet mellan social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Sett från ett systemper-
spektiv antas det att om ett system missköts kan det förlora sin självreglerande för-
måga och bryta ihop. Konsekvensen, när ett system bryter ihop, blir att de andra två 
också går under på grund av att det finns positiva beroendemekanismer mellan sy-
stemen. Trots detta ömsesidiga beroende står ofta målen, för att nå hållbarhet i de 
olika systemen, i konflikt mot varandra. Det leder till kompromisser där målen måste 
balanseras mot varandra för att utvecklingen ska kunna kallas hållbar (Isaksson & 
Steimle, 2009) och i dessa kompromisser kommer alltid det ekonomiska målet först i 
hackordningen (Laine, 2005; Doane, 2005; Malovic et al. 2008).  
 
För att bli mer eko-effektiv betonas vikten av ny teknik, men om optimering av tek-
nik verkligen bidrar till att bevara resurser och energi är tveksamt. För även om före-
tag på mikronivå lyckas minska resursutnyttjandet per enhet, så studsar effekten till-
baka, eftersom det totala uttaget av råmaterial ökar då produktionen växer och pro-
duktionen växer snabbare än effektiviteten. På makronivå syns samma återstuds. 
Västvärldens ekologiska fotavtryck växer fortfarande stadigt trots teknikutveckling, 
ökad eko-effektivitet, implementering av CSR och medvetna kunder. Samma sak 
gäller för den sociala aspekten av hållbarhet. Fattigdom och inkomstskillnader inom 
och mellan samhällen har eskalerat de senaste decennierna, så med dagens affärsut-
övning verkar det som att nedsippringseffekten (the trickle-down effect) inte funge-
rar (Málovic et al., 2008). Doane (2005) kritiserar grundtanken med CSR, att företag 
kan göra bra ifrån sig genom att göra goda saker (doing well while doing good), med 
att marknaden inte fungerar så. Hon sammanfattar sin kritik i det hon kallar för de 
fyra myterna om CSR (tabell 3.1).  
 
Sammanfattningsvis råder det en bred enighet inom fältet att vårt sätt att leva inte är 
långsiktigt hållbart. Meningsskiljaktigheterna består i hur pass ohållbart dagens sam-
hälle egentligen är. Grunden, till att uppfattningarna om det skiljer sig åt, är att det 
inte finns någon exakt kunskap om hur mycket naturliga resurser ekonomin och ci-
vilsamhället kan förbruka, innan det ekologiska systemet brakar samman (Málovics 
et al. 2008). Förespråkare för stark hållbarhet framhåller att det finns begränsningar 
för tillväxten, som uppmärksammades redan på 1970-talet med rapporten Limits to 
Growth. De fem begränsningarna är befolkningsökning, jordbruksproduktion, natio-
nella resurser, industriell produktion och föroreningar (Meadows et al. 1972). Be-
gränsningarna får helt olika betydelse beroende på om de betraktas som ett hinder för 
ständig tillväxt, som kan övervinnas, eller om de ses som ett absolut tak för tillväx-
ten. De två perspektiven, som bottnar i åsikter och värderingar, skapar helt olika sätt 
att se på flera centrala hållbarhetsaspekter, till exempel växer den relativa fattigdo-
men inom och mellan länder trots ökat BNP (Málovic et al. 2008), samtidigt som 
Världsbanksekonomerna Dollar och Kraay visar att fattigas inkomster växer i takt 
med tillväxten och att de drabbas hårdast av inflation (Vlachos, 2001). 
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Myten Verkligheten 
Marknaden kan leverera kortsiktiga vinster 
samtidigt med långsiktiga sociala fördelar 

Antagandet förutsätter att människan (läs: 
aktieägare och investerare) handlar rationellt 
nyttomaximerande och eftersom rikedom, 
stabila samhällen och god miljö är i allas egen-
intresse så kommer det ekonomiska systemet 
självregleras. Dagens investerare drivs dock 
snarare av kortsiktigt vinst och eftersom det är 
svårt att visa på att etiska investeringar påver-
kar den finansiella sista raden betraktas sådana 
som lyxinvesteringar. 

Etiska kunder kommer att driva på föränd-
ringen.  

Konsumenterna handlar utifrån sitt eget eko-
nomiska självintresse och är mycket mer pris-
känsliga än de är känsliga för etiska över-
väganden. 

Företag kommer att tävla i ett ”race to the 
top” i etik.   

Även om företag framställer sig som socialt 
ansvartagande finns det många områden inom 
vilka de medvetet bedriver socialt oansvarsfull 
verksamhet. 

I en global ekonomi kommer länder att 
tävla om vilka som har den bästa etiska 
administrationen.   

I utvecklingsländerna har frivilliga standarder 
gett blandat resultat och konkurrens om ut-
ländskt kapital har lett till att dessa länder har 
fått tona ner sina krav på starka standarder för 
arbets- och miljöskydd. 

Tabell 3.1 De fyra myterna om CSR sammanfattat från Doane (2005) 
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4 Resultat från tolkning av empiri 

Empirin till arbetet är hållbarhetsrapporter från Posten (2008), Nestlé (2006), McDo-
nalds (2009) och Ericsson (2009). Efter en första kodning identifierades ett antal oli-
ka frågeställningar, som rapporterna försöker besvara. Frågorna spänner över ett om-
fattande område och försöker bland annat besvara hur verksamheten ska styras för att 
uppnå hållbar utveckling samt hur resultat ska kunna påvisas, varför företag ska ta 
ansvar för hållbarhet, hur omvärlden ska behandlas, vad hållbar utveckling är respek-
tive inte är, samt hur företaget ska kommunicera internt och externt. Verksamhets-
styrning och omvärldsanalys samt fördelar respektive nackdelar med företagsansvar 
är inte uppsatsens intresse. Därför fokuseras kodningen av rapporten på de avsnitt 
som försöker besvara frågan vad hållbar utveckling är. Rapporterna tolkas och analy-
seras diskursivt och det som presenteras i följande avsnitt är nyckelord och hur de 
kopplas samman i diskursen. Två diskurser framträdde under tolkningen och den 
första är en diskurs om värdeskapande och den andra en diskurs om samsyn eller 
konsensusskapande. Men efter att ha insett begränsningen i tid avgränsades även 
samsynsdiskursen bort och kvar blev diskursen om värdeskapande. Avsnittet är upp-
lagt på så sätt att det sammantagna resultatet från samtliga hållbarhetsrapporter 
kommer först. Därefter redovisas resultatet från varje rapport för sig.    

4.1 Resultat från tolkning av hållbarhetsrapporter 

Alla företag utom Ericsson är medlemmar av CSR-Sweden. Deras rapporter är upp-
byggda efter global reporting initiatives (GRI) ramverk och är tredjepartsgranskade 
av revisionsbyråer. Undantaget Nestlé, som istället stöder FN initiativet Global 
Compacts tio principer om mänskliga rättigheter, lönearbete, miljön och korruption 
(Nestlé). De har också valt att använda ett ramverk som Foundation Strategy Group 
(FSG) har utvecklat, en ideell konsultfirma som arbetar för att sprida sina idéer om 
hur grundläggande värderingar kan skapa värde (Nestlé; FSG, 2010). Alla företagen 
utgår från sin kärnverksamhet, och hur den påverkar och påverkas av olika hållbar-
hetsaspekter, när de väljer vad de ska fokusera på och om vad de skall rapportera. 
Viktiga intressenters åsikter kan också påverka inriktningen på företagets arbete och 
vad de väljer att rapportera (Nestlé; Posten; McDonalds & Ericsson).   
 
Trots att rapporterna är olika och trots att Ericsson är det enda företaget som explicit 
använder begreppet triple bottom line (TBL) i rapporten, struktureras arbetet med 
hållbarhet, ansvar, helhetssyn etcetera upp med hjälp av TBL. Posten (2008:ii) skri-
ver ”Målet för hållbarhetsredovisningen är att (…)läsaren ska få en god bild av kon-
cernens förhållanden med avseende på miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvar.” 
Nestlé (2006:5) säger att ”Business is the sole creator of wealth, and the origin of all 
income and tax revenues, (…) social and environmental dynamics form the context 
in which businesses derive their financial success.” McDonalds (2009:5) lägger 
dessutom till en dimension när de menar att ”This means integrating ethical, social 
and environmental considerations into every aspect of our business.” 
 
Lösningarna alla vinner på är fokus för samtliga företag och tydligast uttrycks det av 
Nestlé (2006:5) ”The idea of winners and losers doesn’t fit this model of CSR: busi-
ness can help societies progress and all sectors can help business improve and flour-
ish.” De är alla överens om att just deras affärsidé i sig själv skapar produkter och 
tjänster som alla gynnas av. Nestlé och McDonalds erbjuder prisvärd och näringsrik 
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mat, Posten erbjuder hållbara logistiklösningar medan Ericsson tillhandahåller tek-
nik, som möjliggör en koldioxidsnål ekonomi och kommunikation för alla vilket de 
till och med ser som en mänsklig rättighet. Dessutom bidrar allas verksamheter med 
arbetstillfällen, skatteinkomster för samhället och uppdrag för leverantörer. Ekono-
misk tillväxt och sociala framsteg går ofta hand i hand men ibland måste de vägas 
emot varandra. I de fallen när till exempel en fabrik måste läggas ner för att den inte 
är ekonomiskt livskraftig längre går ansvaret ut på att lindra skadeverkningarna istäl-
let. Begränsa påverkan är också målet för de flesta miljöinsatserna. Även Ericssons 
teknologiska innovationer, som de beskriver som en del av lösningen på global upp-
värmning, har som mål att begränsa skadan.      
 
Den viktigaste miljöfrågan för alla företagen är global uppvärmning. Det är inte håll-
bart att vara utan en strategi för hur det relativa utsläppet av växthusgaser ska mins-
kas. För att klara miljöutmaningarna är det viktigt att ha ett helhetsperspektiv och se 
till produktens eller tjänstens hela livscykel. Mångfald är också viktigt, både biolo-
gisk mångfald och sociala mångfaldsfrågor på arbetsplatsen. Det är viktigt att ge till-
baks till samhället och bidra till en positiv samhällsutveckling. Viktiga indikatorer på 
bidraget till samhället är engagerade medarbetare, låg sjukfrånvaro, genererade ar-
betstillfällen, inbetalad inkomstskatt och sociala avgifter. Lönsamhet och ekonomisk 
stabilitet är viktiga ekonomiska hållbarhetsaspekter, liksom att utvidga den egna 
verksamheten och skapa hållbar ekonomiskt tillväxt, så att löner, utdelning och fak-
turor kan betalas ut (Nestlé; Posten; McDonalds & Ericsson).   
 
Risker av olika slag är ohållbara och måste hanteras proaktivt. Det är inte hållbart att 
utarma naturresurser, försämra vattenkvalitet, använda miljöfarliga ämnen eller fossi-
la bränslen. Fattigdom är inte hållbart, varken socialt eller ekonomiskt och det är 
heller inte hållbart med korruption, arbetsskador eller att förbjuda människor att or-
ganisera sig. Ekonomiskt är det ohållbart att inte ge kunden vad den vill ha eftersom 
det är kunden som skapar det ekonomiska värdet. Ekonomiskt värde måste skapas 
både på lång och på kort sikt. Förhållandet att företagets kärnverksamhet ofta är be-
roende av ohållbara element gör att dessa element omvandlas till moment genom att 
artikulera dem med tecken som ”nödvändig”, ”beroende av”, ”i möjligaste mån” och 
”tillgodose behov” (Posten). Alla företagen använder i större eller mindre utsträck-
ning sig av kemikalier och fossila bränslen. De bidrar också ibland till utarmning av 
naturresurser men eftersom det ibland är nödvändigt för verksamheten blir ohållbara 
element genom handling ibland exempel på moment (Nestlé; Posten; McDonalds & 
Ericsson). 

4.1.1 Värdeskapande 

Värdeskapande är det viktigaste elementet, som definierar vad hållbarhet är. Idén 
löper som en röd tråd genom alla rapporter, även om det inte är så tydligt definierat 
som i Ericssons rapport. ”Corporate responsibility is about maintaining the necessary 
controls to minimize risks, while creating positive business impacts for our stake-
holders and our brand, by linking our products and services to an overall business 
goal of sustainable growth” (Ericsson, 2009:3). I utsagan definieras Corporate Re-
sponsibility (CR) som att skapa värde för intressenterna och varumärket genom att 
länka produkterna och tjänsterna till det övergripande målet hållbar tillväxt. Posten 
använder sig av uttrycket lönsamhet, som endast motsvarar ekonomiskt värdeska-
pande och för miljö och det sociala talar de hellre om påverkan och ansvarstagande 
än värdeskapande. Däremot är affärsidén att skapa högt kund- och förädlingsvärde. 



 

 13 

Värdeskapande är dessutom det övergripande målet för Postens ägare staten, så när 
Posten talar om lönsamhet tolkas det i uppsatsen som en form av värdeskapande. De 
flesta element för hållbarhet i alla rapporter går att länka till elementet värdeskapan-
de, som i vissa utsagor har en fastställd betydelse och i andra mer liknar en flytande 
signifikant. Ett annat viktigt tecken i sammanhanget är balans. I de flesta fall går det 
inte att maximera värdet i en dimension utan att förstöra värde i de andra dimensio-
nerna. Istället vägs värdeskapande på en våg med värde i den ena vågskålen och ska-
da i den andra (Nestlé; Posten; McDonalds & Ericsson). En bra avvägning mellan 
ekonomisk tillväxt och skapade arbetstillfällen i den ena vågskålen och utarmning av 
naturresurser i den andra, är ett exempel på hållbarhet.  
 
Hur diskursen om värdeskapande manifesteras i de olika rapporterna beskrivs mer 
ingående och exemplifieras i avsnitt 4.1.1 till 4.1.4. I kapitel 5 utvecklas beskriv-
ningen med exempel på hur elementen länkas till värdeskapande och vilka konse-
kvenser det får för förståelsen av hållbarhet i praktiken.  

4.2 Posten 

Hållbar utveckling är ett ambitiöst mål som kräver helhetssyn på verksamheten, vil-
ket avspeglas i rapporten. För Posten är jämställdhet och mångfald en viktig del av 
deras konkurrenskraft. För att värna om miljön är det viktigt att satsa på ny teknik 
och till exempel uppgradera till mer bränsleeffektiva fordon, optimera fyllnadsgrader 
och energieffektivisera lokalerna. Det är också viktigt att ha ett livscykelperspektiv 
när nya produkter utvecklas. Livscykelperspektivet innefattar utvinning av råvaror, 
produktion och distribution av energi (drivmedel, värme och el), posthantering samt 
fordonsservice . Engagerade medarbetare och en låg sjukfrånvaro är viktiga sociala 
indikatorer på ett positivt bidrag till samhället liksom en stabil finansiell ställning 
och överträffade avkastningskrav på insatt kapital. 
 
Klimatpåverkan är en ohållbar konsekvens av Postens verksamhet men genom att 
begränsa klimatpåverkan kan också en annan ohållbar företeelse förebyggas, nämli-
gen kraftiga kostnadsökningar, i detta fall kopplat till transportbehovet. Risker av 
olika slag är också ohållbara och måste hanteras. En specifik ohållbar risk är arbets-
skador vilket kan leda till långtidssjukskrivningar, som är ännu en ohållbar social 
företeelse. Användning av miljöfarliga ämnen samt fossila bränslen beskrivs som 
ohållbara för miljön men eftersom det är nödvändigt för verksamheten att använda 
sig av dem blir inte all användning ohållbar. Det som anses ohållbart är att vara utan 
strategi för hur användandet på kort och lång sikt kan reduceras. Förhållandet att 
företagets kärnverksamhet ofta är beroende av ohållbara element gör att dessa ele-
ment omvandlas till moment genom att relatera dem till tecken som ”nödvändig”, 
”beroende av”, ”i möjligaste mån” och ”tillgodose behov”. 
 
De viktigaste tecknen i rapporten är lönsamhet vilket framgår tydligt när Posten defi-
nierar vad deras ansvar går ut på; ”Posten ska bidra till en hållbar samhällsutveckling 
genom att förena lönsamhet med socialt ansvarstagande och aktivt miljöarbete” (Pos-
ten 2008:5). Men det syns även vid en närmare läsning av de hållbara elementen att 
de alltid kan länkas till en ökad lönsamhet. ”Mångfald är en viktig del i Postens kon-
kurrenskraft” (2008:14). Att arbeta med mångfald kan kopplas till ökad lönsamhet 
via konkurrenskraft.  
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Nästa utsaga stipulerar ett orsakssamband mellan satsningar på kvalitet och arbets-
miljö med lönsamhet, genom att koppla ihop den faktiska positiva utvecklingen på de 
tre skilda områdena med varandra, ”Posten (levererar) kvalitet i världsklass (…) 
medarbetarna är mer engagerade och sjukfrånvaron har minskat. Dessutom (har) äga-
rens avkastningskrav överträffats och den finansiella ställningen stärkts” (Posten 
2008:2). Om satsningarna på kvalitet och arbetsmiljö verkligen var en orsak till att 
avkastningskravet överträffades går inte att säga utifrån uttalandet men det är heller 
inte det intressanta. Det intressanta är att ansträngning gjorts för att skapa ett associa-
tivt samband mellan icke-finansiella och finansiella mål.  
 
Sammantaget ger de två utsagorna en bild av att det finns en fast kärna i att alla inve-
steringar i miljömässig och social hållbarhet också bidrar till ökad lönsamhet. Utanför 
företagskontexten blir begreppet hållbar utveckling däremot ett omstritt tecken eller 
en flytande signifikant, eftersom förhållandet inte är reversibelt. Det som är lönsamt 
är inte alltid hållbart för miljön eller det sociala. Det finns även en förståelse för detta 
inom företagskontexten och dessa moment hanteras genom att betrakta dem som 
nödvändigheter eller att det helt enkelt är konsekvensen av att verksamheten tillgodo-
ser behov och att ansvaret för det ligger utanför organisationens kontroll.   

4.3 Nestlé 

Nestlés rapport är uppbyggd utifrån ett livscykelperspektiv och behandlar enbart de-
ras verksamhet i Latinamerika. Livscykelperspektivet förenklar verkligheten i en 
modell som delar upp Nestlés verksamhet i tre avgränsade steg: (1) agriculture and 
sourcing, (2) manufacturing and distribution och (3) products and consumers. Livs-
cykelperspektivet kan också kallas för värdekedjan eller försörjningskedjan och är en 
beskrivning hur värde skapas till kund, ägare och andra viktiga intressenter genom 
hela kedjan från ursprunglig råvaruleverantör genom fokusföretagets interna proces-
ser till kundens förbrukning av produkten samt återvinningen av den (Skjött-Larsen, 
Schary, Mikkola & Kotzab 2007).  
 
I introduktion trycks det på att det inte finns plats för föreställningen att några måste 
förlora när andra vinner. I Nestlés modell finns bara plats för så kallade vinna-vinna 
lösningar och exemplen på hållbara initiativ är inriktade på ömsesidig nytta och öm-
sesidiga beroenden (Nestlé). De ideologiska grundantaganden modellen bygger på är 
att frihandel, globalisering och marknadsekonomi är förutsättningar för en ljus fram-
tid med mindre fattigdom och högre livskvalitet. ”Corporate responsibility must be-
gin by affirming business´ unique capacity to create wealth and benefit society 
through long-term value creation” (Nestlé, 2006:4).  
 
Genom livscykeln redovisas sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarhetsaspekter.  
Det är viktigt för det sociala ansvaret att garantera att produkterna är säkra och när-
ingsrika. För att öka efterfrågan på näringsrika livsmedel använder Nestlé sig av kun-
skapsutbyte och utbildningsinitiativ. De stöttar även forskning som syftar till att ska-
pa säkrare och näringsrikare livsmedel och spridandet av den kunskapen. Lönsamhet 
och ekonomisk stabilitet är viktiga ekonomiska hållbarhetsaspekter, liksom att utvid-
ga både den egna verksamheten och hjälpa leverantörerna att utvidga sina verksam-
heter för att säkra råvarutillgången. För miljön är det viktigt att rena och hushålla 
med vatten. Det är också viktigt att säkra den genetiska mångfalden och hjälpa leve-
rantörerna att diversifiera grödorna. Ett initiativ som beskrivs som hållbart ur alla tre 
aspekter är att tillhandahålla grödor, som förbättrats med hjälp av genetisk ingenjörs-
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konst, till råvaruleverantörerna. Genom att tillhandahålla dessa grödor, som tillsam-
mans med rätt metoder för att driva upp dem ger högre avkastning med mindre resur-
ser, kan Nestlé säkra sin råvarutillgång, samtidigt som råvaruleverantören kan lyfta 
sig ur fattigdom tack vare större och fler skördar. 
 
Ekonomisk omvälvning och fattigdom är exempel på ohållbara ekonomiska element. 
Det är inte hållbart att utarma naturresurser, använda insektsmedel och andra kemi-
kalier i onödan. Det är heller inte hållbart med för stor ojämlikhet eller att förbjuda 
människor att organisera sig (Nestlé). Ett element som vid första anblick verkar vara 
oomstritt är vinna-vinna lösningar. Men allteftersom framgår det att vinna-vinna lös-
ningarna bara gäller företagets egen värdekedja, som genom konceptet ska stärka 
konkurrenskraften gentemot andras värdekedjor. Helhetssyn är ett annat element som 
är fixerat i sin betydelse inom värdekedjan och i vissa fall, till exempel i skapandet 
av lobbyorganisationer, även omfattar konkurrenter. Men eftersom marknadsekono-
min bygger på fri konkurrens kan inte helhetssynen räcka längre än så.  
 
Att långsiktigt skapa delat värde (creating shared value) är Nestlés ledstjärna i håll-
barhetsarbetet. Det är också till värdeskapande alla hållbara och ohållbara element 
kan länkas, vilket gör det till en nodalpunkt och i vissa fall en flytande signifikant.  
Investeringar för att skapa delat värde i värdekedjan kallas i Nestlés modell för att 
stärka kontexten.  
 

Nestlé helped dairy farmers increase their milk production five-fold 
through nutritional supplement for their cows, while simultaneously im-
proving the quality of their milk. This helped them earn above market 
prices. Better agriculture practices strengthen Nestlé’s core business; they 
also help farmers earn a better living by producing higher food outputs 
using fewer natural resources (Nestlé 2006: 6).  
 

Citatet är ett exempel på ett initiativ som stärkte kontexten genom att skapa värde för 
alla inblandade intressenter både ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Elementen i 
utsagan är att Nestlé hjälper bönderna att effektivisera sina processer och höja kvali-
tén i dem. Elementen länkas till värdeskapande och definierar dem som hållbara ef-
tersom det leder till effektivisering att hjälpa bönderna, samt att Nestlés kärnverk-
samhet stärks. Det leder både till ökat socialt och ekonomiskt värde för bönderna, 
minskad ekologisk skada och ekonomisk stabilitet för Nestlé. 
 
”Whenever a facility cannot be maintained at an economically viable level, Nestlé 
commits to making reasonable efforts to reduce, as much as possible, the negative 
social impacts of such a situation” (Nestlé, 2006:34). I utsagan är värdeskapande, 
eller snarare brist på värdeskapande, en implicit faktor. När anläggningen inte längre 
kan generera ekonomiskt värde måste den läggas ner. Det innebär att det sociala vär-
det i form av löner, sociala förmåner och tillhörighet, som skapades där försvinner 
och människorna måste söka sig efter en annan sysselsättning. Det är inte försvarbart 
att behålla anläggningen för att den genererar socialt värde om den inte också genere-
rar ekonomiskt värde. Det är också oansvarigt att inte ersätta de anställda för den 
sociala skada som en nedläggning innebär och hjälpa dem till en nystart. I utsagan 
framställs de påverkade människorna som passiva och de nämns inte explicit. Det är 
företaget som är det handlande subjektet med makt att både ta socialt värde från 
människorna och ge dem kompensation och hjälp.  
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Sammantaget ger de två utsagorna att värdeskapande är ett viktigt men omtvistat 
element. Hur värden ska prioriteras när de ställs emot varandra avgörs av vilka in-
tressenter som är viktigast, eller har mest inflytande/påverkan på verksamheten. In-
tressenter som inte inkluderas av värdekedjan utesluts i hög grad av Nestlés hållbar-
hetsarbete. Det är viktigt för Nestlé att skapa en gemensam förståelse för hur hållbart 
jordbruk och livsmedelsproduktion kan skapa värde för alla. 

4.4 McDonalds 

McDonalds arbetar också med att integrera sociala ekonomiska och ekologiska hän-
synstaganden i hela värdekedjan, från leverantör till slutkund. De är ett värdebaserat 
företag, vilket innebär att de styr organisationen med starka värderingar. Bland dessa 
värderingar återfinns att sätta kunden i centrum, etiskt företagande, att ge tillbaka till 
samhället, hållbar lönsam tillväxt och att ständigt förbättras. McDonalds rapport är 
tydligt resultatfokuserad och inleds med en genomgång av hur väl de uppnått målen 
från 2008 års rapport. 
 
För McDonalds är det ekologiskt hållbart att till exempel främja biologisk mångfald, 
satsa på solenergi och annan ny teknik, hushålla med vatten och att värna om djurens 
välfärd. Ett exempel på social hållbarhet är ett initiativ från McDonalds i Frankrikes 
där de tar ett helhetsgrepp på barns välmående. Det innebär dels att fokusera på ma-
tens kvalitet och säkerhet och att erbjuda näringsriktiga alternativ i happy meal box-
arna. Det innebär också att uppmuntra barns lek genom marknadsföringen och att 
utbilda barnen i hur de kan minimera sin påverkan på miljön. Ekonomiskt är det 
hållbart med ständig lönsamhet och de menar också att ansvarsfulla affärer är bra 
affärer. Företagets positiva ekonomiska påverkan på samhället delar de upp i de fyra 
delarna; filantropisk aktivitet, inkomstskatt, sociala avgifter och lokal ekonomisk 
påverkan. 
 
Den viktigaste miljöfrågan är klimatförändringarna och biologisk mångfald samt 
vattenfrågan och att bevara resurser. Det är också viktigt med återvinning och att se 
till djurens välfärd. Socialt är det inte hållbart att utnyttja medarbetarna, varken inom 
företaget eller för leverantörer. De har en uppförandekod som alla leverantörer måste 
följa och de genomför granskningar av hur väl den efterlevs, både innan de väljer nya 
leverantörer och sedan under samarbetet. Det är ohållbart ekonomiskt att inte ge 
kunden vad den vill ha eftersom det är kunden som skapar det ekonomiska värdet. 
 
Att erbjuda värde är ett viktigt element som de flesta andra element och moment kan 
länkas till. ”The values we bring to the table” är underrubriken till McDonalds håll-
barhetsrapport och de utvecklar sedan vad de menar med det. ”Offering value is a 
complex endeavour, but value and responsibility are far from oppositional terms. We 
firmly believe that by running our business in the most efficient manner possible, we 
can achieve our business, brand and responsibility goals” (McDonalds 2009:2). I 
utsagan är värde ett centralt men omstritt tecken. Det är ingen lätt sak att erbjuda 
värde men för den skull är det inte en motsats till ansvar. Genom att fokusera på att 
erbjuda värde skapas driv för att effektivisera på alla plan, vilket medför att de kan 
uppnå sina mål för både affärsverksamheten, varumärket och ansvarstagandet.  
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Ett annat exempel är ansträngningarna de gör för att minska den negativa inverkan 
nötköttsproduktionen har på land- och vattenresurser.  
 

Beef is an important part of our menu, so we work hard to ensure it is al-
ways available as an affordable, safe, quality ingredient. (…) as we are 
aware that beef production, from calf to hamburger patty, uses a lot of re-
sources and, in some cases, has negative impacts (…) our regions and 
suppliers also continue to make progress toward our vision for sustainable 
beef (McDonalds, 2009:18).        

 
I utsagan är värdet en implicit nodalpunkt som elementen, prisvärd, säker och kvali-
tetsingrediens kan länkas till. För att kunna skapa värde för kund, medarbetare och 
ägare måste det finnas tillgång till prisvärt, säkert och kvalitativt nötkött. För att på 
lång sikt kunna säkerställa produktionen av nötkött krävs det att resursutnyttjandet 
blir effektivare och den negativa påverkan reduceras. Genom att arbeta mot visionen 
hållbart nötkött skapas ekologiskt värde samtidigt som nötköttstillgången säkras. 

4.5 Ericsson 

För Ericsson handlar hållbarhet om ”triple bottom line”, som innebär att skapa social 
värdeökning, ekonomiskt välstånd och hög miljöprestanda. Ericsson trycker mycket 
på att deras affärsidé och den teknik de tillhandahåller är en del av lösningen på värl-
dens problem. Kommunikationsteknik har potentialen att minska fattigdom och re-
ducera koldioxidutsläpp. Den stärker också tillgången till basala mänskliga rättighe-
ter, som rätten till hälsa, utbildning och att tjäna sitt uppehälle. Ericsson ser till och 
med tillgång till telekommunikation som en mänsklig rättighet i sig. 
 
Ericsson har två hållbara element där det är de själva som tillhandahåller den nöd-
vändiga tekniken och det är att möjliggöra kommunikation för alla och möjliggöra en 
koldioxidsnål ekonomi. Förutom dessa är de viktigaste elementen för ekologisk håll-
barhet att minska resursanvändande per producerad enhet, anta ett livscykelperspek-
tiv på affärerna och återvinning av uttjänta produkter. För social hållbarhet är det 
viktigt att stärka medarbetarna och ge dem större ansvar för att skapa ett större enga-
gemang. Det är också viktigt att ta ansvar för att alla leverantörer lever upp till ar-
betsrättslagar och de mänskliga rättigheterna. Ericsson har också ansvar gentemot 
ägare, medarbetare och leverantörer att skapa hållbar ekonomiskt tillväxt, så att lö-
ner, utdelning och fakturor kan betalas ut (Ericsson).  
 
För miljön är det inte hållbart att släppa ut koldioxid eller att uttjänta produkter grävs 
ner i marken. Socialt är till exempel fattigdom, korruption och arbetsskador ohåll-
bart. Ekonomiskt är det ohållbart att inte skapa värde på både kort och lång sikt. 
Många av exemplen på ohållbart utövande är samtidigt relativa och balanseras mot 
varandra eftersom det ofta är nödvändigt för verksamheten att använda till exempel 
fossila bränslen trots att det anses långsiktigt ohållbart (Ericsson). Även för Ericsson 
är värdeskapande det viktigaste elementet. ”A sustainable and responsible approach 
results in value creation for the company, our employees, our customers, our share-
holders and society as a whole” (Ericsson, 2009:2).  
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5 Diskursiv analys av resultatet 

Diskursernas, som de framträtt i tolkningen av rapporterna, inkluderande och exklu-
derande verkan analyseras i detta avsnitt. Frågeställningen som besvaras är vad som 
ryms i och vad som utesluts av diskurserna och vilka konsekvenser det får för håll-
barhetsarbetet och kommunikationen.  

5.1 Diskursen om värdeskapande 

För att visa på hur hållbarhet fixeras vid värdeskapande och vilka konsekvenser det 
får analyseras ett citat från varje rapport. Först redovisas hur det fungerar inklude-
rande för vissa aspekter av hållbarhet och därefter följer en diskussion om vilka ex-
kluderande effekter det medför att placera värdeskapande som nodalpunkt i diskur-
sen.  

5.1.1 Inkluderande verkningar 

Det första citatet är hämtat från Postens (2008:12) hållbarhetsrapport. 
 

Postens systematiska och målmedvetna arbete med hälsofrågor – Hälso-
linjen – har gett positivt resultat i form av kraftigt minskad sjukfrånvaro. I 
arbetet med att förbättra medarbetarnas hälsa ingår bland annat förbättrad 
arbetsmiljö, riktade insatser mot långtidssjukskrivningar och hälsofräm-
jande åtgärder. Friska medarbetare medför både en förbättrad livskvalitet 
för individen och en kostnadsbesparing för koncernen.  

 
I citatet är värdeskapande socialt och ekonomiskt ett centralt tecken. Utsagan ger ex-
empel på vad social hållbarhet är och inte är. Sjukfrånvaro används som mått på hur 
stora kostnader socialt och ekonomiskt de ohållbara elementen, dålig hälsa, försämrad 
livskvalitet och ökade kostnader medför. (I citatet tar Posten bara upp interna kostna-
der men hälsoarbetet ger även minskade kostnader för samhället i stort och ökade 
skatteintäkter.) För att minska kostnaderna arbetar Posten med hälsofrågor. Det finns 
ett före och ett efter i utsagan. Före arbetet med ”Hälsolinjen” var sjukfrånvaron ett 
kostsamt problem, som dessutom försämrade medarbetarnas livskvalitet. Genom infö-
randet av en rad olika åtgärder, som samlas under paraplyet ”Hälsolinjen” har sjuk-
frånvaron nu minskat, vilket ses som ett tecken på att medarbetarna har blivit friskare.  
 
Friskare medarbetare och minskad sjukfrånvaro har medfört en kostnadsbesparing, 
vilket är direkt ekonomiskt värdeskapande. För individen har den förbättrade hälsan, 
tillsammans med den förbättrade arbetsmiljön, inneburit högre livskvalitet. Posten 
poängterar att det är deras systematiska och målmedvetna arbete, som har gett resultat 
och inte faktorer i företagets omgivning. Genom att göra det skapas bilden av att före-
taget är det handlande subjektet, som tar sitt samhällsansvar genom att se individen, 
främjar dennes hälsa och ökar personens livskvalitet. 
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Figur 5.1 Postens hälsoarbete analyserat med värdeskapande satt som no-

dalpunkt (Egen modell). 

Det andra utsagan är hämtad från Nestlés (2006:20) hållbarhetsrapport (se figur 5.2 för 
illustration.) 
 

For producers, SAIN3 means access to experts and the latest agro-
technologies in order to help increase productivity, protect the envi-
ronment, lower cost of production, and raise farm income. Improved field 
yields also allow for crop diversification, which can reduce farmers’ vul-
nerability to price fluctuations. Higher product quality, in turn, ensures 
greater product consistency for Nestlé.  

 
Citatet är ett exempel på hur Nestlé arbetar för att skapa delat värde med samhälle och 
miljö och att det i vissa fall verkligen fungerar. Nyckeln till att skapa delat värde är att 
dela med sig av kunskap och ny teknologi. Ny teknologi kan om den används rätt öka 
produktiviteten, minska kostnader för produktionen, skydda miljön och öka lantbruka-
rens inkomst. Exempel på teknologi som ska bidra till detta är att förbättra djurens 
foder, förbättra djur och grödor med genetik och utveckla infrastrukturen på och mel-
lan jordbruken (Nestlé, 2006). Det är lätt att se kopplingen mellan att ökad produktivi-
tet och lägre kostnad för produktionen innebär ökade inkomster för lantbrukaren, vil-
ket är både ett ekonomiskt värdeskapande för lantbrukaren och ett socialt värdeska-
pande för Nestlé. Miljön skyddas inte genom ökad produktivitet i sig utan av genetisk 
ingenjörskonst, som till exempel tillhandahåller sjukdoms- och skadedjursresistenta 
grödor som inte behöver besprutas med giftiga kemikalier (Nestlé, 2006). Lägre kost-

                                                
3 SAIN är Nestlés egna initiativ för att hjälpa och stödja lantbrukare. Det står för the Sustai-
nable Agriculture Initiative Nestlé (Nestlé, 2006:20).  
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nad i produktionen kan vara ett mått på skydd av miljön om de går hand i hand med 
varandra. Exempelvis skulle effektiviseringar av energianvändande eller vattenhus-
hållningen kunna leda till kostnadsbesparingar i de fall utbudet av resursen är lågt eller 
alternativt om statliga punktskatter är höga. Genom att avkastningen från fälten för-
bättras skapas utrymme för att variera utsädet. Det ger miljövinster i och med att den 
biologiska mångfalden ökar till följd av den ökade variationen. Det gör också lantbru-
karen mindre känslig för prisfluktuationer vilket är ett ekonomiskt värde för den en-
skilda lantbrukaren men ett socialt för Nestlé. För Nestlé är det ekonomiska mervärdet 
att högre kvalitet på råvaran ger en slutprodukt med högre överensstämmelse till kvali-
tetskraven.   
 

 

Figur 5.2 En diskursiv analys av Nestlés kontextstärkande arbete. 

Nästa citat är hämtat från McDonalds (2009:49) hållbarhetsredovisning, under rubri-
ken ”challenges and opportunities” (se figur 5.3 för illustration.) 

 
As a business, we continue to grow. The challenge lies in balancing our 
interest in minimizing our impacts as we expand menu offerings and op-
erating hours in many of our markets. Still, we see plenty of solid business 
opportunities. In today’s world, environmental conservation goes hand-in-
hand with fiscal responsibility and cost efficiency. For example, the two 
largest environmental impacts of our restaurant operations are energy use 
and waste generation. If we can reduce these impacts, we benefit from re-
duced operating costs. 

 
Den första meningen slår fast att företag ständigt växer. Ständig tillväxt leder till stör-
re negativ påverkan på miljön, vilket inte är hållbart eftersom det förstör värde. Detta 
är ett exempel på när det som skapar värde ekonomiskt, och alltså är ekonomiskt 
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hållbart, är detsamma som förstör värde ekologiskt. Underliggande ligger föreställ-
ningen om att McDonalds verksamhet genererar viktiga värden för samhället, som 
arbetstillfällen, näringsriktig och prisvärd mat och skatteintäkter för samhället. Ge-
nom att ständigt expandera verksamheten både på existerande marknader och nya kan 
McDonalds bidra till att skapa större värden för samhället samtidigt som den egna 
lönsamheten ökar och därför är ständig tillväxt hållbart. Utmaningen är att även in-
kludera miljön i konceptet att ständigt expandera.  
 
Genom att balansera minskad miljöpåverkan med expansionen ska utmaningen att 
förena ständig tillväxt med miljöhänsyn mötas. Balans mellan det totala uttaget av 
resurser, som ökar till följd av att verksamheten expanderar, med minskat uttag av 
resurser per producerat värde, ger att relationen mellan värdet/skada kan minska, sam-
tidigt som den totala skadan ökar. Svag hållbarhet förklarad med kapitalteorin innebär 
att om summan av det aggregerade kapitalet minus det förstörda naturliga värdet blir 
positivt, så är aktiviteten hållbar. Minskad miljöpåverkan är också ofta förenligt med 
kostnadseffektivitet i dagens värld. Energianvändning och avfallsgenerering är sådana 
exempel där det är lönsamt att investera i ny teknik för att reducera påverkan samti-
digt med verksamhetens kostnader.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.3 Figuren illustrerar McDonalds ambition att ständigt expandera dis-
kursivt analyserat med värdeskapande som nodalpunkt. 
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Det sista citatet är hämtat från Ericssons (2009:32) hållbarhetsrapport och beskriver 
deras flaggskepp inom CR, Ericsson Response (se figur 5.4 för illustration.) 
 

Ericsson Response is an employee volunteer organization formed in 2000 
when employees expressed the wish to contribute their experience in dis-
aster situations (…) (It) is a global initiative that provides the communica-
tions, equipment and expertise needed to respond effectively to human 
suffering (…) Ericsson Response our flagship Corporate Responsibility 
program, is not a commercial venture. (…)  

 
Filantropi är ett omstritt tecken i CSR diskursen. Filantropisk verksamhet anses av 
många vara motsatsen till företagande eftersom det innebär att göra saker för andra 
utan egen vinning. Speciellt förespråkare av aktieägarvärde menar att företag effekti-
vast skapar allmän nytta när de fokuserar på egen vinning (Friedman, 1972; Devin-
ney, 2009; Shapiro & Belbirer, 2000). Grunden till det argumentet är Adam Smith 
(1994), som menade att en osynlig hand skapar allmän nytta när en individ handlar 
för egen vinning, trots att individen inte haft den allmänna nyttan som avsikt. Den 
vardagliga förståelsen av ordet ansvar ligger dock närmre en filantropisk verksamhet 
än en affärsmässig och kanske är det därför begreppet ändå har en plats i CSR diskur-
sen om ansvar och hållbarhet.  
 

 
Figur 5.4 Figuren illustrerar varför Ericssons filantropiska projekt, Ericsson Re-

sponse inkluderas av värdeskapandediskursen. 

För att legitimera användandet av andras resurser (ägarnas, skattemyndighetens och 
medarbetarnas) till icke-kommersiell verksamhet, blir det viktigt att skapa en stark 
koppling mellan den filantropiska verksamheten och företagets kärnverksamhet. Det 
första kriteriet är förstås att verksamheten skapar ekologisk eller socialt värde. Går det 
dessutom att påvisa att den indirekt skapar ekonomiskt värde dras den filantropiska 
verksamheten än mer mot ett inkluderande av diskursen. Utsagan tar upp flera ele-
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ment som kvalificerar Ericsson Response till en hållbar filantropisk verksamhet. För 
det första är det ett initiativ från medarbetarna, som borde ge ett indirekt resultat i 
form av kompetensutveckling och ökad arbetsglädje. Dessutom består verksamheten i 
att dela med sig av företagets kunskap och knyta kontakter med stora och små hjälp-
organisationer, vilket indirekt kan leda till ekonomiskt värdeskapande genom kontrakt 
på kommunikationsutrustning från de stora aktörerna samt good will från allmänhe-
ten.  
 

 
 

Figur 5.5 Figuren visar hur de olika initiativen inkluderas av diskursen. 

Sammantaget (figur 5.5) visar de fyra citaten på hur förståelsen av vilka initiativ och 
handlingar som är hållbara skapas genom att länka dem till vad som skapar värde och 
vad som inte skapar värde. De visar också på att det finns en inbördes hierarki mellan 
de tre sista raderna, som värde ska summeras på. Den ideala situationen är att värde 
kan skapas på alla tre men i många fall orsakar värdeskapande även skada på en an-
nan dimension. I dessa fall är utmaningen att balansera nödvändigheten att skapa vär-
de mot viljan att reducera skadan. Den finansiella sista raden är den viktigaste. Ska-
pas inte värde där samtidigt, som värde skapas på den ekologiska och den sociala sis-
ta raden, blir det ingen verksamhet. Det verkar dock finnas ett visst handlingsutrym-
me för omvärdering av hur värden ska balanseras mot varandra. Dels skapas det av 
ekonomiska incitament genom skatter på till exempel energi, som gör det dyrare att 
låta bli att dra ner på konsumtionen. Opinionen och krav från viktiga intressenter, 
som kunder och medarbetare har också makt att ändra företagets prioriteringar. Det 
handlar fortfarande om att ekonomiskt värde skapas genom att möta förväntningar 
och krav men genom att omvärlden ställer krav skapas handlingsutrymme inom före-
taget att även skapa värde för miljö och samhälle.  
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5.1.2 Exkluderande verkningar 

I föregående avsnitt framkom att de tre sista raderna har en inbördes ordning, där den 
finansiella sista raden fortfarande är den som verkligen kommer sist, när beslut ska 
fattas om hur värdeskapande på de tre raderna ska balanseras mot varandra. Vad ex-
kluderas då från att vara hållbart av diskursen om värdeskapande?  
 
I Postens hälsoarbete används sjukfrånvaron som måttet på medarbetarnas hälsa. Det 
innebär att fokus ligger på åtgärder som leder till att medarbetaren stannar hemma så 
lite som möjligt, på grund av. sjukdom, vilket medför att alla kompletterande an-
greppssätt för att förbättra hälsan, som inte ger effekt på sjukfrånvaron exkluderas. 
Det är alltså ohållbart att uppmuntra medarbetaren att stanna hemma för en förkyl-
ning eller att vara konvalescent efter influensan (figur 5.6). Sådana åtgärder skulle 
kanske leda till att den onödiga användningen av antibiotika och andra läkemedel 
skulle minska, vilket skulle vara både en social vinst och en miljövinst. Men samti-
digt skulle det leda till en kostnadsökning för företaget.  
 
Nestlés modell för att sprida teknologi till lantbrukare, med syfte att öka produktivi-
teten så att lantbrukarna därmed kan få större och säkrare inkomster, utgår från att 
Nestlé betalar samma pris per styck. En alternativ strategi för att öka det sociala vär-
det, som exkluderas, är att betala ett högre pris för råvaran (figur 5.6). Det skulle 
också öka det ekologiska värdet eftersom mindre jord skulle gå åt till att försörja en 
familj eller ett samhälle. Det skulle däremot innebära antingen en kostnadsökning för 
kunden, vilket i och för sig är hållbart om kunden godtar den, som de gör med Nest-
lés rättvisemärkta produkter, eller mindre marginaler för företaget och minskad lön-
samhet.    
 
För McDonalds är ständig tillväxt hållbart eftersom det innebär att den gemensamma 
kakan växer. Men eftersom det samtidigt förstör naturliga resurser måste tillväxten 
balanseras med miljöhänsyn. Lösningen är effektivisering och optimering så att den 
relativa miljöpåverkan minskar. Förutsättningen för att effektivisera är att det samti-
digt är kostnadseffektivt. Energi och avfall inkluderas eftersom det är mer kostsamt 
att generera stora mängder avfall och konsumera stora mängder energi än att investe-
ra i ny teknik men det innebär samtidigt att allt som ännu ej är lönsamt att effektivi-
sera exkluderas från miljöeffektiviseringen. Ett alternativt angreppssätt till ständig 
tillväxt, som exkluderas eftersom det inte skapar ekonomiskt värde, är att aktivt arbe-
ta för att ändra konsumtionsmönstren mot minskad konsumtion (figur 5.6). Det till-
sammans med miljöeffektiviseringar skulle leda till en minskad miljöpåverkan i ab-
soluta tal och alltså skapa ett stort miljövärde. På lång sikt skulle det kanske ge före-
taget good will och säkrad råvarutillgång och vara ekonomiskt värdeskapande men 
på kort sikt är det svårt att se aktieägarna, de anställda eller samhället godta en sådan 
strategi.  
 
Sammanfattningsvis innebär hållbarhet från ett ekonomiskt perspektiv att aktiviteten 
leder till ett ekonomiskt värdeskapande både på kort och på lång sikt. Det kortsiktiga 
perspektivet, som innebär lägre ekonomisk risk än det långsiktiga, exkluderar alla 
initiativ som innebär att vi minskar det totala resursutnyttjandet och fördelar resur-
serna mer jämlikt. Från det ekonomiska perspektivet innebär hållbar utveckling att 
alla kan bli vinnare och på så vis exkluderas förlorarna, som ofta är miljön och/eller 
det sociala perspektivet. I det långa perspektivet kan många initiativ, som leder till 
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kortsiktiga ekonomiska förluster motiveras men de upplevs spekulativa, innan det har 
bevisats att de ger effekt även ekonomiskt.  
 

 

Figur 5.6 Exempel på hur diskursen om värdeskapande kan användas för att förutsä-
ga vilka initiativ som skulle uppfattas absurda i företagskontexten. 
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6 Vad forskningen säger om värdeskapande 

Det finns flera ingångar till att förstå vad värdeskapande är. Det kan vara en djup 
filosofisk fråga om relativa och absoluta värden, det kan vara en juridisk fråga, en 
fråga om för vem värdet ska skapas eller en ekonomisk fråga. Det här avsnittet ger en 
liten inblick i vad värdeskapande är ur ett ekonomiskt perspektiv samt för vem värdet 
skall skapas.  

6.1 Värdeskapande ur ett ekonomiskt perspektiv 

När aktiemarknaden uppskattar vilket värde företag genererar ska följande vägas in; 
(1) den förväntade långsiktiga lönsamheten av dagens verksamhet, (2) dess framtida 
långsiktiga investeringsmöjligheter och deras troliga avkastning, (3) risken för da-
gens och framtida investeringar samt (4) marknadens krav på avkastning på dessa 
investeringar (Shapiro & Balbier, 2000). Det är kunderna som förser företaget med 
inkomster, som är företagets livsnerv. Beroende på hur stor del av vinsten som åter-
investeras i företaget så betalar kunden indirekt för produktutveckling och service 
(Freeman, 1994). För att företagsledningen, istället för att dela ut hela vinsten till 
aktieägarna, ska kunna återinvestera den i företaget samtidigt som de höjer aktie-
ägarnas värde, måste de skapa ”sann lönsamhet”. Shapiro och Balbirer (2000:347) 
menar att projekt som ”yielding a return greater than the required return increase the 
shareholders´ wealth” och skapar sann lönsamhet. Ur ekonomisk synvinkel räcker 
det därmed inte att företaget går med vinst för att det ska skapa värde för aktieägaren. 
Sann lönsamhet är skillnaden mellan avkastning på eget kapital och kostnaden för 
eget kapital (Shapiro & Balbirer, 2000). Kostnaden för eget kapital kallas också al-
ternativkostnaden och är vad säljaren hade kunnat få om han sålde till den som lova-
de näst mest betalt (Blair, 1995).  
 
När summan av avkastning på eget kapital minus alternativkostnad blir positiv, har 
företaget skapat värde för aktieägarna, men blir resultatet negativt har värde förstörts. 
Det finns flera sätt för företagsledningen att stimulera lönsamheten på kort sikt, för 
att locka till sig kapital, men det får oftast konsekvenser på den långsiktiga lönsam-
heten. Ett exempel på hur lönsamheten kan höjas på kort sikt är att lansera lågpris-
kampanjer före slutet av innevarande redovisningsperiod. Syftet med det är att över-
föra försäljning från framtid till nutid. Den strategin innebär att försäljning visserli-
gen sker nu men också till lägre marginaler. Dessutom tenderar den att ändra konsu-
mentbeteendet så att kunden väntar ut realisationerna istället för att köpa till ordina-
rie pris, vilket leder långsiktiga konsekvenser på förmågan att skapa aktieägarvärde 
för hela branschen (Shapiro & Balbirer, 2000). Porter (1996) menar att minskad lön-
samhet är ett genomgående mönster i fler och fler branscher och har industriledaren 
Donnelley som exempel, vars vinstmarginal fallit från en på 80-talet konstant nivå 
över 7 procent till mindre än 4,6 procent 1995.  
 
Porter (1996) menar att den hårdnande konkurrensen i många branscher är delvis 
självförvållad och beror på att operationell effektivitet tagit över strategins roll i före-
taget. Trots att användandet av managementverktyg, såsom benchmarking, lean-
production, outsourcing och reengineering, ofta resulterar i dramatiska verksamhets-
förbättringar är det svårt att översätta förbättringarna till hållbar lönsamhet. Det har 
skapats en farlig halvsanning bland företagsledningar om att eliminering av kom-
promisser är något eftersträvansvärt. Men en hållbar strategisk position kräver kom-
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promisser för att skydda den mot imitatörer. Imitatörer agerar nämligen på två sätt. 
Antingen ändrar den sitt eget koncept helt eller så försöker imitatören behålla sin 
gamla position, samtidigt som den försöker erövra konkurrentens. Den andra strate-
gin är vanligast men den är oftast inte särskilt framgångsrik av olika anledningar.  
 
Den första anledningen som gör kompromisser nödvändiga är image eller rykte. Om 
företaget är känt för att leverera en sorts värde kan det förvirra kunden, när det försö-
ker leverera en annan typ av värde, eller två oförenliga produkter på samma gång. 
Den andra anledningen till kompromisser är viktigare och det är att aktiviteterna i sig 
själva kräver olika utrustning, olika företagskultur, olik kompetens och olika styrsy-
stem. Till sist krävs kompromisser på grund av ofrånkomliga begränsningar i den 
interna kommunikationen och kontrollen. Genom att välja en tydlig strategi för hur 
företaget ska konkurrera sänder ledningen ut signaler till medarbetarna som gör prio-
riteringen klar för alla (Porter, 1996). 
 
För att skapa hållbar lönsamhet är det viktigt att skapa konkurrensfördelar som går 
att upprätthålla. Porter (1985) introducerade värdekedjan som modell för att identifi-
era dessa strategiska val. Värdekedjan delar upp företagets processer i olika värde-
skapande aktiviteter där värde och kostnadsdrivare identifieras för varje aktivitet. 
Den ursprungliga modellen har senare blivit kritiserad för att den är alltför statisk. 
Den utgår från varuproduktion, där det är enkelt att se värde skapas i en kedja, 
där varje länk bidrar till värdeskapande. I tjänsteproduktion är det mer komplext 
bland annat därför att tjänsten ofta konsumeras samtidigt som den produceras och att 
kunden och andra kunder är delaktiga i skapandet av det levererade värdet. Dessutom 
har många företagsledningar med tiden upplevt att deras beslutsmakt har begränsats 
av mindre aktörer i värdekedjan (Andersson & Larsson, 2006).  
 
Andersson och Larssons (2006) modell värdecirkeln bygger vidare på värdekedjan 
och fokuserar på nyckelbegreppen (1) kundvärde, (2) produktattribut och (3) aktivite-
ter. Värdecirkeln består av leverantörer i flera led som hålls samman av informa-
tionsflöden och finansiella flöden som ursprungligen kommer från kunden. Företaget 
som är ledande i värdecirkeln, kallas för en Value System Configurator (VSC) och 
har makten att besluta om hur systemet ska struktureras och hur de ingående delarna 
sätts samman. För att bli en VSC är det viktigt att företaget har tillgång till informa-
tion om slutkundens förväntningar och krav. Arbetet med att konfigurera systemet 
handlar om att välja vilka aktiviteter som skall utföras utifrån ambitionen att skapa 
ett högt kundvärde till låg kostnad (Andersson & Larsson, 2006). Lyckas företaget 
med det kommer fördelarna av överlägsen lönsamhet. Genom att leverera högre 
kundvärde kan de ta ut högre snittpris per enhet, samtidigt som högre effektivitet 
leder till lägre kostnader per enhet (Porter, 1994). Det finns inga kärnkompetenser 
eller nyckelframgångsfaktorer som kan förklara och forma ett företags framgångsrika 
strategi. Det är passningen (fit) mellan olika aktiviteter som skapar hållbara konkur-
rensfördelar. Passningen är viktig eftersom åtskilda aktiviteter ofta påverkar var-
andra, så att den sänkta kostnaden eller höjda värdet för en aktivitet beror på hur 
andra aktiviteter utförs. En bra passning är mycket svår att kopiera och utgör därför 
ett hinder för andra att konkurrera om samma marknadsandel 

6.2 För vem ska värde skapas? 

Frågan i vilket syfte företag existerar och vems intressen de ska tjäna har diskuterats 
länge och debatten hålls levande av bland annat intressentteorin (Jones, 2002). Dodd 
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(1932) diskuterade frågan från ett juridiskt perspektiv och kom fram till att det är 
viktigt att stärka aktieägarnas intresse gentemot företagsledningen så att de inte beri-
kar sig själva på bekostnad av ägarintresset. Den uppfattningen hade och har stöd i 
lagstiftningen men utöver det ansvaret menade han att det växte en allmän uppfatt-
ning om att företagen dessutom hade ett socialt ansvar för sina anställda, kunder och 
det offentliga. Därför rekommenderade han att lagstiftningen borde ses över för att 
bättre spegla den allmänna uppfattningen. Juridiska argument används också idag för 
att hävda, antingen aktieägarnas överordnade rätt att kontrollera företaget (Friedman, 
1970), eller framhålla att lagen (till exempel konsumentköplagen) erkänner andra 
intressen än ägarnas, som överordnade i vissa fall (Freeman, 1994)  
 
Den gängse synen bland advokater om att företagsledningen är agenter, som ska age-
ra i aktieägarnas intresse, bottnar i föreställningen att företagande och ägande är in-
timt kopplade till varandra. Den synen bottnar i sin tur i att företagande, i större ut-
sträckning var likställt med småföretagande när de grundläggande principerna formu-
lerades, och mindre som inkorporerade bolag (Dodd, 1932). ”The business of busi-
ness is business” var Friedmans (1970) syn på frågan om företags sociala ansvar. 
Eftersom effektivt företagande leder till att den sociala kakan, som alla har att dela 
på, blir så stor som möjligt är skapande av aktieägarvärde (shareholder value) också 
det bästa sociala arbete företag kan syssla med. Idag anser de flesta att det inte finns 
någon motsättning mellan finansiell värdemaximering och CSR och det tidigare do-
minerande begreppet aktieägarvärde har nyanserats lite till upplyst aktieägarvärde 
(Borglund, De Geer & Hallvarsson, 2009). Flera av de tidigare förespråkarna av ak-
tieägarvärde har närmat sig CSR och varnar för riskerna med kortsiktighet. Shapiro 
och Balbirer (2000) menar att det inte finns stöd i empirin att det är investerarna som 
skulle föredra kortsiktiga vinster framför långsiktigt värdeskapande. Tvärtom ingår 
det att binda upp resurser till framtidsinvesteringar i strävan att maximera aktieägar-
nas värde. Även i fall då det har en negativ inverkan på den kortsiktiga lönsamheten. 
Det är däremot en uppfattning företagsledare har, att de kan driva upp aktiekursen 
genom att stimulera kortsiktig lönsamhet.  
 
Blair (1995) är mer kritisk och menar att marknadens och finansvärldens närsynthet, 
när det gäller företagsstyrning, börjar med antagandet att företags sociala syfte är att 
maximera avkastningen för aktieägarna. Mot bakgrund av den kritik som framförts 
mot de senaste årtiondenas fokus på aktieägarvärde är det frapperande att läsa Clarks 
omvärldsanalys från 1916. Clark menade att 1800-talets tro på frihandel och självbe-
roende, som enda ekonomiska ansvar, inneburit att ”We have inherited an economics 
of irresponsibility. We are in an economy of control with which our intellectual in-
heritance fits but awkwardly. To make control tolerable we need (…) an economics 
of responsibility, developed and embodied in our working business ethics” (Clark, 
1916:209). Clark menade att problemet och anledningen till den djupa känsla av 
orättvisa de missgynnade klasserna kände inte var att de inte blev hjälpta. Problemet 
var att hjälpen kom i form av välgörenhet som oftast bara mildrade skadan som indu-
strin var huvudansvarig för. Lösningen på problemet var att skapa en bredare syn på 
företagens ansvar i sina relationer (Clark, 1916).  

6.3 Intressentteori 

En intressent definieras av Freeman (2004:229) som “any group or individual that 
can affect or is affected by the achievement of a corporation’s purpose.” I grunden 
och botten är intressentteorin avsett för strategisk ledning. Teknikerna och metoderna 
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utvecklades från ett ledningsperspektiv med syfte att effektivisera relationerna med 
omvärlden. Men angreppssättet har främst inspirerat och utvecklats av forskare inom 
företagsetik, företagsansvar och ”business and society” (Freeman, 2004). Det utveck-
lades som ett alternativt sätt att se på företaget. Samtida tolkningar av vad företaget 
var och för vem företaget var till för, skildrade en förenklad bild av företagsledning-
ens verklighet. Exempelvis antogs att de endast hade att hantera anställda, leverantö-
rer och kunder och att företaget existerade för att tjäna en enda intressents intresse 
och det var aktieägarens (Jones, 2002). Enligt Freeman var verkligheten mycket mer 
komplex och företagets framgång eller misslyckande kunde lika gärna ligga i andra 
intressenters händer. Förespråkare för intressentteorin anser att det traditionella sättet 
att se på företaget lägger för mycket vikt på aktieägarintresset på bekostnad av alla 
andra intressenter. Freeman (1994) anser att föreställningen att aktieägaren har sär-
skilda rättigheter jämfört med andra intressenter är förlegad och upprätthålls av lagli-
ga sanktioner, sedvänjor, allmän managementkutym samt myter och ritualer. Det är 
självklart att företag måste tjäna pengar och att ledningen har moraliska förpliktelser 
mot sina aktieägare, men det betyder inte automatiskt att de inte har förpliktelser 
även mot sina andra intressenter (Jones, 2002).  
 
Argumenten från finansmodellen, som bland andra Shapiro och Belbier framför, är 
viktiga för det är troligt att resurserna används effektivare om aktieägarna får bära sin 
del av risken och få del av vinsten. Likaså borde alla som har riskerat sitt intresse i 
företaget få en del i kontrollen, eftersom det med samma logik borde öka ansvaret för 
att maximera den gemensamma kakan och försvåra för en grupp av intressenter att 
skyffla över sina kostnader på andra intressenter (Blair, 1995). Sedan den industriella 
revolutionen har företag försökt internalisera fördelar och externalisera kostnader i 
största möjliga utsträckning. Det som kallas för allmänningens tragedi är resultatet av 
denna strategi och kostnaden för föroreningar betalar alla genom skatter och re-
gleringar (Freeman, 1994). Externaliseringar, överdrivet risktagande och monopol-
ställning är mekanismer som sätter teorin om ”den osynliga handen” ur spel (Free-
man 1994).  
 
För att systemfel ska kunna rättas till måste intressenter spela en aktiv roll. Optime-
ring av enskilda komponenters mål i systemet ska bara bedrivas i en utsträckning 
som är förenlig med strävan efter att nå för systemet övergripande mål (Jones, 2002). 
Freeman anser att jämlikhet bör råda mellan intressenter och att mellan dessa skall 
principen om rättvisa kontrakt råda. Det innebär bland annat att villkoren i kontrak-
ten bör vara sådana att alla intressenter skulle kunna gå med på dem även om spel-
planen vändes. Det skulle göra företagsansvar överflödigt, som en separat aktivitet 
(Freeman, 2004). Det skulle löna sig mer att arbeta på individ- och organisationsnivå, 
istället för med problem, eftersom det inte är problemen som uppför sig. Det är indi-
vider och organisationers uppförande som skapar problemen och genom att förtydli-
ga att “stakeholders are about the business, and the business is about the stakehol-
ders” (Freeman, 2004:231) stärks tesen att intressenter är en mer användbar analys-
enhet än problemen. 
 
Ett problem med intressentteori är att definitionen av vem som är en intressent är så 
allmänt hållen. Kritiker framhåller att utifrån grunddefinitionen skulle även terroris-
ter kvala in som intressenter, vilket underminerar intressenternas rättmätiga anspråk 
på företagen (Jones, 2002). Problemet grundar sig i att intressentteorin inte är en 
enda teori utan flera som uppstått från en mängd olika teorier, som till exempel juri-
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dik, ekonomi, etik, filosofi och miljövetenskap. Därmed uppstår ett prioriteringspro-
blem och problemet vem som ska göra prioriteringarna (Jones, 2002). För att smalna 
av definitionen av vilka som är intressenter förespråkas ”Hub & Spoke” modellen 
(Figur 6.1) av de flesta intressentteoretiker. I modellen är företaget navet och intres-
senterna ekrarna. De sex ekrarna är finansiärer, andra intressentgrupper, kunder, 
samhällen, leverantörer och anställda (Jones, 2002). Konkurrenter och regeringar 
inkluderas inte i den smala definitionen men är de första som borde läggas till i en 
bredare (Freeman, 1994).  
 

 
 

Figur 6.1 Hub & Spoke modellen illustrerar den smala definitionen av vilka som är 
företagets intressenter (Jones, 2002:20). 

Det som särskiljer intressentteori från annan managementteori är dess tydliga norma-
tiva drag. Grundfrågan intressentteoretiker ställer om företaget är ”what is the pur-
pose of the corporation and in whose interest should it be run? (Jones, 2002:26). Me-
dan andra teorier är mer fokuserade på de deskriptiva och instrumentella aspekterna 
av företagande, tillhandahåller intressentteorin verktyg, för att göra andra manage-
mentteorier uttalat ansvariga för deras normativa innehåll och klargöra det moraliska 
innehållet i dagens företagande. Den mest grundläggande normativa principen för 
intressentteorin är att alla krav och förväntningar från rättmätiga intressenter har ett 
egenvärde. Relationer med intressenter ska kännetecknas av att de är moraliskt kloka 
och ekonomiskt lönsamma. Företag som lyckas skapa och upprätthålla sådana rela-
tioner av ömsesidigt förtroende, skulle enligt Jones vinna konkurrensfördelar gent-
emot företag som inte klarar av att skapa liknande relationer (Jones, 2002).  
 
Sammanfattningsvis argumenterar intressentteoretiker för det nödvändiga i att upp-
märksamma och hantera många vitt skilda intressenter för att nå framgång. De argu-
menterar också för att ledningen har ansvar inför intressenter, som inkluderar, men 
går bortom aktieägarna. Teorin har ett starkt normativt drag och behöver empiriska 
studier för att vinna bredare acceptans (Jones, 2002).  
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7 Diskussion 

Det går inte att förstå vad hållbarhet är, eller hur ett hållbart samhälle ska uppnås, 
utan att först välja ett perspektiv att se världen utifrån. I grund och botten handlar 
valet om åsikter (hur pass ohållbart är samhället?) och värderingar (försiktighetsprin-
cipen främst eller löser framtida teknik problemen?). Perspektiven brukar förenklat 
delas upp i dikotomin svag hållbarhet och stark hållbarhet. Om vilket av perspektiven 
som skall få dominera den allmänna debatten förs en diskursiv kamp. Företagen för-
fogar tillsammans över stora resurser för att kommunicera ut budskap och skapa 
samsyn kring frågor som är viktiga för deras verksamhet. Deras potential att påverka 
styrkeförhållandena i det diskursiva fältet är alltså stor. Hur de väljer att arbeta med 
hållbar utveckling och vad de rapporterar i hållbarhetsredovisningarna påverkar inte 
bara den operativa verksamheten inom värdekedjan. Det påverkar även möjligheten 
för människor, inom och utanför värdekedjan, att förstå vad hållbar utveckling är 
samt vilka handlingar som är passande och nödvändiga för att uppnå hållbarhet. Vil-
ken definition ligger då till grund för företagsansvar?    

 
De empiriska fynden centrerar hållbarhetsdiskursen i hållbarhetsrapporterna kring 
värdeskapande. Hållbarhet konstrueras som ett vinna-vinna koncept, där kärnan i 
hållbarheten och företagets största bidrag är affärsidén. Värde ska skapas i de tre 
hållbarhetsdimensionerna, social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Eftersom 
diskursen centreras kring vad som skapar värde, förs kampen om vad som ska förstås 
vara hållbart runt hur olika värden ska värderas och vägas mot varandra. Ofta blir 
resultatet att hållbarhetsarbete snarare handlar om att minimera den sociala eller 
ekologiska skadan, som orsakas av ekonomiskt värdeskapande, än att skapa värde .  
Målet är att värdet ska maximeras och skadan minimeras så att det totala kapitalet 
växer. Det korrekta i en sådan strategi grundar sig på antagandet att naturligt kapital 
(ekologiskt) är helt utbytbart mot människoskapat kapital (ekonomiskt och socialt) 
och det antagandet återfinns i det svaga hållbarhetsperspektivet.  
 
Eftersom hållbarhet definieras av vad som skapar värde måste sociologiska och 
ekologiska initiativ och reformer bevisa att de skapar värde men inte enbart inom sin 
egen sfär, de måste i de flesta fall också skapa ekonomiskt värde. Ekonomiskt är det 
inte hållbart att vinstmaximera i alla lägen för det ekonomiska värdeskapandet måste 
vägas mot skadan det orsakar socialt och ekologiskt. Ibland går ekonomiskt värde-
skapande hand i hand med socialt och ekologiskt. I de fallen där alla vinner genom 
att värde skapas i alla dimensioner, råder ingen tvekan om att verksamheten är håll-
bar. I de fall där ekonomiskt värdeskapande förstör ekologiskt och/eller socialt värde 
motiveras verksamheten med att den är nödvändig, att den uppfyller behov etcetera 
och att företaget har en strategi för att minska skadan. Liknande resonemang förs 
sällan eller aldrig när en ekologisk eller social verksamhet genererar större kostnader 
än ekonomiskt värde.  
 
Även om det i verkligheten i många fall är svårt att bevisa kausala samband mellan 
vinst och investeringar i sociala och ekologiska aktiviteter framställs det som om 
sambandet var fastställt. Devinney (2009) menar att det inte finns någon övertygande 
forskning som kunnat visa på ett tydligt samband mellan CSR-aktiviteter och ökat 
resultat på den finansiella sista raden. Men företagens betoning på kausala samband 
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behöver inte förstås som ett uttryck för en dåligt underbyggd åsikt. Det kan också 
tolkas som att aktiviteter inte enbart inkluderas som hållbara och ansvarsfulla när de 
resulterar i ekonomiskt värdeskapande. Företagens verklighet är kanske mer kompli-
cerad än teorin om aktieägarvärde låter göra gällande och för att få en ”license to 
operate” av omvärlden måste ledningen även ta hänsyn till andra intressenter än äga-
re, anställda och leverantörer. Det uppenbara behovet av att hänvisa till ekonomiskt 
värdeskapande visar också på den starka ställning aktieägarna har och ledningens 
behov att framställa sig som proaktiva mot omvärlden. Det går att förutse om en ak-
tivitet kommer anses hållbar eller inte, genom att först bli klar över hur företaget sva-
rar på frågan: ”Vad är företagets syfte och för vem är det till för?” och sedan associa-
tivt relatera aktiviteten till värdeskapande i de tre hållbarhetsdimensionerna, på det 
sätt som görs i figur 5.6 (s. 28).   
 
Hur långt företags ansvar sträcker sig är en fråga som debatteras livligt. För Ericsson 
sträcker det sig till att se till att leverantörerna lever upp till arbetsrättslagar och mil-
jöstandarder. För Nestlé inbegriper det att hjälpa leverantörerna med forskning och 
utveckling för att effektivisera deras processer.  Milton Friedman citeras ofta av dem 
som anser att det sociala ansvaret begränsas till att skapa ekonomiskt värde för aktie-
ägarna och uppfylla lagstiftningen. Bland teoretiker och praktiker som vill utvidga 
den synen råder oenighet om hur vitt intressentbegreppet ska tolkas. Den smala defi-
nitionen är mest använd och brukar illustreras med Hub & Spoke modellen (Figur 
6.1, s. 33). Företagen i undersökningen refererade alla till sina intressenter och såg 
det som en viktig förutsättning för företagets ekonomiska lönsamhet att möta deras 
krav och förväntningar.  
 
Paradoxen för många företag är hur de hållbara principerna kan integreras i det ope-
rativa arbetet i en bransch där ohållbarheten är inbyggd? Fokus för hållbarheten blir 
då eco-efficiency, som innebär att vara skicklig på att undvika slöseri av tid och re-
surser. Porter (1996) menar att ekonomisk effektivisering är en nödvändig del av alla 
företags framgång, men som strategi leder det oundvikligen mot en front där alla 
tävlar i ett lopp utför stupet. Till slut finns inga andra strategiska val än att ständigt 
växa. Gäller detsamma då för ekologisk effektivisering? I grund och botten är svaret 
på frågan beroende på hur pass ohållbart dagens företagande är och det är en värde-
ringsfråga där det går att anta en svag eller stark syn på hållbarhet. Problemet med 
ohållbara verksamheter sett från det svaga hållbarhetsperspektivet löses genom 
marknadsmekanismer. När det naturliga kapitalet är tillräckligt sällsynt och dyrt 
kommer andra lösningar konkurrera ut nuvarande. Sett från det starka hållbarhetsper-
spektivet är ekosystemen alldeles för komplexa för att människan ska kunna över-
blicka vilka resurser vi har råd att göra slut på. Därför blir enbart effektivisering inte 
hållbart om det effektiviserade inte i sig är hållbart. Resultatet av effektivisering blir 
då endast att det tar lite längre tid att göra slut på det naturliga kapitalet. Alternativt, 
om det naturliga kapitalet redan är en begränsad resurs, så frigör effektiviseringen 
resurser för att skapa mer ekonomiskt och socialt kapital.  
 
Ständiga förbättringar på alla fronter måste kompletteras med en fördjupad strategi 
om företaget ska uppnå en hållbar konkurrensfördel och därmed njuta frukten i form 
av överlägsen lönsamhet. För Porter (1996) är viljan att ständigt växa en perversion 
som förstör konkurrensen och lönsamheten för hela branscher. Det är lönsamheten 
som ska växa och inte företaget eller produktiviteten. Tillväxt är inte heller bra för 
miljön och det finns inga entydiga bevis på att tillväxt löser sociala problem som 
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fattigdom och stor ojämlikhet. Ändå är tillväxt ett paradigm i alla de undersökta rap-
porterna. En möjlig strategi för stark hållbarhet skulle kunna vara att fördjupa strate-
gin inom de tre områdena och fokusera på ökad lönsamhet istället för tillväxt och 
processer som ger ett positivt nettotillskott av naturligt och socialt kapital. Det skulle 
innebära att idén om vinna-vinna lösningar får överges till förmån för kompromis-
sande. Utan kompromisser blir inte hållbarhetsarbetet trovärdigt, vilket kan illustre-
ras med till exempel McDonalds strävan att leverera näringsrik mat till billig penning 
och att skydda djuren samtidigt som köttet inte får kosta mer. De undersökta företa-
gen erkänner att de gör kompromisser ibland men då endast för att det är nödvändigt. 
Begreppet hållbar utveckling konstrueras som ett vinna-vinna koncept, vilket innebär 
att kompromisser inte görs för att medvetet skapa ett större värde för alla intressen-
ter. En passning som kompromissar även med ekonomiska aktiviteter skulle kunna 
vara ett sätt att ta nya marknadsandelar och samtidigt skapa substantiellt värde för 
miljön och det sociala. Det är bra att välja frågor utifrån verksamheten, som de un-
dersökta företagen säger sig göra redan idag, men när klimatfrågan är på toppen av 
allas listor och energieffektivisering är lösningen på problemet går det inte att se nå-
gon större skillnad på de undersökta företagens arbete. 
 
Både hållbar utveckling och triple bottom line, som är centrala begrepp och modeller 
inom CSR, har en stark förankring i systemteori. För att systemet ska fungera opti-
malt räcker det inte med att optimera delar av systemet eftersom det kan leda till 
suboptimeringar. Alltså att optimeringen av delen leder till en försämring av helhe-
ten. Därför är det viktigt att definiera vilket som är det övergripande systemet. Är det 
företaget, som är det övergripande systemet, ska optimeringen av miljö och sociala 
mål endast bedrivas i den utsträckningen de leder till det övergripande systemmålet, 
som då rimligtvis är ekonomiskt värdeskapande. Men om det övergripande systemet 
anses vara större än det enskilda företaget blir företaget ett medel, istället för att mål, 
för att uppnå större systemmål. Adam Smith (1994) såg konsumtion som det större 
målet och produktion endast som ett medel för att skapa de sociala fördelar konsum-
tion medför. Nestlé (2006) ser företaget som den överlägset bästa institutionen för 
värdeskapande. Målet för alla intressenter menar Freeman (1994) är att företaget 
överlever för annars kan det inte längre leverera fördelarna intressenterna har av sin 
relation till företaget. Det går alltså att se företaget som både mål och medel på sam-
ma gång. Målet är att upprätthålla förutsättningarna för dess överlevnad samtidigt 
som företagets existens inte har något egenvärde om det inte bidrar till det övergri-
pande målet, som verkar vara att förbättra människors livskvalitet.  
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8 Slutsatser och rekommendationer 

Några slutsatser i bemärkelsen generaliseringar eller otvetydiga svar har inte arbetet 
gett upphov till. Däremot har det öppnat upp fältet och gett upphov till ofullständiga 
tankar och nya frågor. Svaret på forskningsfrågorna är att diskursen centreras kring 
värdeskapande. För att en aktivitet ska vara hållbar måste den skapa värde för de tre 
hållbarhetsaspekterna, social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Mellan de tre 
dimensionerna finns en tydlig hackordning så när målen står i konflikt med varandra 
prioriteras aktiviteter som skapar ekonomiskt värde först och därefter socialt och sist 
ekologiskt. Synsättet grundar sig i en större och mer grundläggande diskurs, som 
handlar om hur pass ohållbara dagens mänskliga aktiviteter egentligen är. Perspekti-
ven som kämpar om tolkningsföreträdet delas upp i dikotomin svag och stark håll-
barhet. Tolkningen av hållbar utveckling inom den diskursiva praktiken företagsan-
svar utgår från det svaga hållbarhetsperspektivet. Det innebär att dagens aktiviteter 
kan göras hållbara om de optimeras och effektiviseras.  
 
Ekonomiskt värdeskapande är en stark värdering som effektivt utesluter många 
ekologiskt och socialt hållbara aktiviteter från diskursen. Det skulle exempelvis inte 
falla i god gjord att föreslå för något av de undersökta företagen, att de aktivt skulle 
arbeta för att förändra kundernas konsumtionsmönster mot minskad konsumtion. För 
den större och mer grundläggande diskursiva kampen mellan svag och stark hållbar-
het kan diskursen om värdeskapande få konsekvenser. Styrkeförhållandena mellan 
perspektiven kan förskjutas mot den svaga hållbarheten eftersom företagen tillsam-
mans har stora resurser för att kommunicera och skapa samsyn kring frågor som är 
viktiga för dem. Internt får det konsekvensen att företagens hållbarhetsarbete i hög 
grad liknar varandras. Det leder till att det är svårt att upprätthålla en hållbar konkur-
rensfördel genom arbete med miljö- och sociala frågor.  

8.1 Ofullständiga tankar och nya frågor 

För att skapa en hållbar konkurrensfördel måste den passa företagets kultur, image 
och aktiviteter. För att hållbar utveckling ska kunna bli en hållbar konkurrensfördel 
räcker det inte med att effektivisera och optimera verksamheten. Företaget måste 
upplevas trovärdigt av kunden och inte förvirra genom att erbjuda allt till alla. Jag 
tror att det förutom stark ekologisk och social hållbarhet finns genuina affärsmöjlig-
heter att hitta genom att analysera möjliga aktiviteter med hjälp av värdeskapande-
diskursen. De aktiviteter som uppenbart leder till ekonomisk värde ska såklart 
genomföras men just eftersom de är uppenbara kan de lätt kopieras av andra företag 
om de inte redan har genomfört förbättringen. Därför är det intressantare med förslag 
som ger högt socialt och ekologiskt värde men inte uppenbart något ekonomiskt. Då 
har vi nämligen med stor sannolikhet tänkt en ny tanke. Dessa tankar behöver inte för 
den skull vara bra. Däremot förtjänar de intresse och bör utvärderas för att undersöka 
om de skulle kunna leda till en svårimiterad hållbar konkurrensfördel och en egen 
position på marknaden.  
 
En annan viktig anledning till att begränsa strategins fokus är att kommunikationen 
inom företag har oundvikliga brister. En tydlig strategi ger de anställda guidning i 
sina vardagliga beslut. Därför är en intressant frågeställning att undersöka empiriskt, 
på vilka sätt införandet av företagsansvar och hållbarhetsstrategi påverkar de anställ-
das uppfattning om befogenheter och ansvar. Innebär införandet att exempelvis in-
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köpsansvarig av förbrukningsartiklar ser det som ett carte blanche att utöver priset 
även ta miljömässig och social hänsyn vid inköp av kaffe, kontorsmaterial, arbets-
kläder osv.? Eller ger strategier för hållbar utveckling inga sådana kommunikations-
effekter alls? Fortsätter de dagliga rutinerna som vanligt på grund av att ingen förstår 
vad hållbar utveckling egentligen innebär eller ska vara bra för? Är det så att ingen 
förstår vad hållbar utveckling innebär i praktiken? Är det då ett begrepp som bör 
användas om man vill skapa förändring? 
 
Kundens behov är värdeskapandets startpunkt och därmed har kunden makt att på-
verka hur värdecirkeln konfigureras, alltså hur strategin läggs upp. Men frågan är om 
kundens behov alltid är detsamma som framtida generationers behov eller ickekun-
dernas behov. Går det att konfigurera en värdecirkel för TBL? Hur skulle en sådan 
cirkel se ut och kan den fungera i verkligheten? Vad ska flöda genom och hålla 
samman värdekedjan, istället för finansiella flöden och informationsflöden, när värde 
ska skapas för framtida generationer och ickekunder? Nestlé försöker lösa problemet 
genom att göra ickekunderna till kunder genom att sälja billiga soppor. Men löser det 
problemet med fattigdom och löser det ens problemet med undernäring? Går det att 
göra något liknande för framtida generationer så att deras framtida konsumtion kan 
flyttas till idag? Vilka problem skulle det lösa?  

 
Figur 8.1 Cykelhjulsmodellen är uppsatsförfattarens omarbetade version av Hub & 

Spoke modellen. 

Cykelhjulsmodellen (figur 8.1) är uppsatsförfattarens utveckling av Hub & Spoke 
modellen och en metafor för hur intressenter kan behandlas för att nå stark hållbar-
het. Företaget liknas vid ett cykelhjul där företaget är däcket. Om hjulet ska rulla bra 
måste alla ekrar vara lika hållbara och fast förankrade i navet. Porter (1996) menar 
att styrkan i strategin bör bedömas efter den starkaste länken i kedjan inte den sva-
gaste. Cykelhjulsmetaforen tydliggör att relationen till alla intressenter måste vara 
lika starka, inte i betydelsen samma starka utan i betydelsen att ingen intressents 
behov överordnas någon annans. Därför om en relationseker blir för stark går det ut 
över de andra ekrarna, med risk för att den svagaste ekern brister vilket leder till stör-
re påfrestning på de andra ekrarna och större friktion. Till den konventionella Hub & 
Spoke modellen har två intressenter lagts till, som är viktiga för att skapa en stark 
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hållbar strategi. Samarbeten med (1) konkurrenter i frågor som rör gemensamma 
resurser, externaliseringar osv. är viktiga för att skapa gemensamma spelregler ut-
över de lagen stipulerar. För att betona långsiktighetens centrala roll har (2) framtida 
generationer lagts till.  
 
För att sammanfatta denna till synes splittrade slutsats så skulle diskursen om värde-
skapande kunna vara en värdefull modell för att identifiera originella hållbara aktivi-
teter. Utifrån dessa skulle en strategi för att nå en uthållig konkurrensfördel kunna 
byggas, som dessutom skulle vara starkt hållbar. Ett sätt att skapa en uthållig konkur-
rensfördel kan vara att skapa starka relationer med intressenterna. Genom att cykel-
hjulsmodellen (figur 8.1) inkluderar framtida generationer och konkurrenter och be-
tonar att intressenterna tillsammans bär upp helheten, skulle den kunna vara ett bra 
verktyg för att skapa stark hållbarhet. Frågan är bara om kunderna efterfrågar stark 
hållbarhet och i vilken utsträckning företagsledningen sitter fast det nät av mening de 
själva spunnit.  

8.2 Metodkritik 

Min intention var att verkligen komma åt diskursen och inte bara göra ett namnbyte 
från företagsintresset till företagsdiskursen. Jag är inte helt säker på att jag lyckades 
fullt ut med det. Resultatet av metoden liknade nog till lika stor del grundad teori 
som diskursanalys och jag hade kanske kunnat använda begreppet kategorier istället 
för element. En annan sak jag hade kunnat göra, som skulle ha stärkt det empiriska 
underlaget, är att jag hade kunnat fortsätta läsa rapporter som inte använder sig av 
global compact eller GRI.  Alla fyra rapporterna gjorde nämligen antingen eller, eller 
både och. Kanske hade det gett ny information om diskursen. Tiden var den begrän-
sade faktorn till att jag inte gjorde det. Men det intressanta är inte att generalisera 
resultatet, det intressanta är frågorna som har uppstått till följd av arbetet, som kan 
arbetas vidare med. Om teorierna/modellerna jag bygger upp i uppsatsen håller i 
verkligheten är en empirisk fråga. Tyvärr begränsade resursen tid även bort tillämp-
ning av modellerna på en verklig situation. Jag inser också att mitt val att beskriva 
både den starka och den svaga hållbarheten kan bidra till förvirringen kring begrep-
pet hållbar utveckling. Jag borde ha avgränsat mig till det ena eller andra perspekti-
vet och fördjupat beskrivningen. 

8.3 Förslag till vidare studier 

Den första frågan som skulle vara intressant att fördjupa med hjälp av empiriska stu-
dier är om införandet av en CSR-strategi ger några kommunikationsvinster internt. 
Påverkar en sådan strategi medarbetarnas uppfattning om vilket ansvar och vilka 
befogenheter de har, på ett sätt som möjliggör handling i det dagliga arbetet och i så 
fall på vilket sätt? Är det jämvikt mellan upplevt ansvar och befogenhet? Avspeglas 
de faktiska förbättringarna i medarbetarnas upplevelse av arbetet? En longitudinell 
studie skulle ge mycket om det gick att mäta både prestation och upplevelser före 
och efter införandet av CSR.   

Ett annat förslag är att hitta ett bra Case där företaget strävar efter att bli starkt håll-
bara. På ett sådant Case skulle det gå att testa både cykelhjulsmodellens och värde-
skapandediskursens praktiska nytta. Det går också att undersöka i vilken utsträckning 
intressenterna efterfrågar stark hållbarhet och hur fria företagsledningen är att göra 
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kompromisser där vinsten får ge vika till förmån för långsiktiga intressen. Går det att 
skapa en uthållig konkurrensfördel av CSR och hållbar utveckling?  

Till sist skulle det vara intressant att göra en liknande studie av den sociala diskursen 
och miljödiskursen om hållbar utveckling för att sedan jämföra perspektiven.  
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