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Sammanfattning

Det finns otydligheter rörande hur företag framgångsrikt implementerar hållbarhetsstrategier i 

sina organisationer. De svenska livsmedelsföretagen lägger ner mest resurser och är även bäst på 

att jobba med hållbarhet. Vi undersökte därför hur de svenska livsmedelsföretagen framgångsrika

inom hållbarhet implementerat sin strategi i organisationen. Fyra hållbarhetsansvariga på 

livsmedelsföretagen Arvid Nordquist, Kung Markatta, Santa Maria och Spendrups intervjuades. 

Frågor ställdes kring ansvar för formulering och implementering, verktyg som använts och vad 

företagen uppfattat som motstånd inifrån organisationen. Alla företag hade i ledningsgruppen en 

hållbarhetsansvarig och ansvar för implementation formades av delegering av uppgifter till 

relevanta avdelningar eller omstrukturering. Företagen använde sig av olika verktyg och 

standarder såsom uppförandekoder, styrmål med uppföljningar, intern utbildning och 

standardiserade ledningssystem. Men vissa verktyg såsom hållbarhetsredovisning och 

ombudsman för hållbarhetsfrågor användes generellt inte. Gällande motstånd kunde resurser ses 

som en konflikt i verksamheten. Företagens anställda kunde ha olika uppfattning av syfte med 

hållbarhetsarbetet, men detta sågs inte som ett problem och av vissa som positivt för 

implementeringen. 

Nyckelord: Formulering, implementering, strategi, hållbarhetsstrategi, hållbarhet, 

hållbarhetsarbete, CSR, CS, CR, företagsansvar, verktyg, motstånd, livsmedelsföretag
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1. Inledning  

I det här kapitlet går vi igenom praktisk bakgrund för hållbarhet och hållbarhetsarbetet i företag, 

en problematisering kring hållbarhetsstrategier och deras implementation och som avslutar med 

en syftesdeklaration med frågeställningar.  

1.1 Bakgrund 

Det finns stora risker för miljön och sociala system i världen idag. Inkomstfördelningen mellan 

och inuti länder växer sig mer ojämn. En ökad global urbanisering betyder nya utmaningar för 

mänskliga rättigheter, folkhälsa och integration av invandrare. Samtidigt betyder 

klimatförändringar, miljöföroreningar och förlust av biologisk mångfald att de ekosystem vi är 

beroende av befinner sig i fara (World Economic forum, 2014). För att möta hot emot 

mänskligheten och planeten som skapats av det moderna samhället kallade FN i sin 

Bruntlandsrapport år 1987 på världens samhällen att anamma begreppet hållbar utveckling, “En 

utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov” (WCED 1987, s.41). De argumenterade vidare att om 

inte problem med miljön rättas till kommer en ekonomisk och social utveckling vara omöjlig på 

lång sikt (WCED, 1987).   

Någonting som belyst företags roll i dessa globala problem är olika typer av 

företagsskandaler (Grafström et al. 2008). Det finns också ett sort tryck från konsumenter att 

företag ska bli mer hållbara - i en global konsumentundersökning utförd 2013 uppgav 90% att de 

skulle bojkotta företag som uppfört sig oansvarigt. Vidare sade 92% att de, givet möjligheten, 

skulle föredra produkter med miljömässiga och/eller sociala fördelar (Cone Communications, 

2013). Stor vikt har också lagts på regeringar och institutioner som genom politiska system har 

stor påverkan på företags miljöinriktade och sociala arbete (Ionnaou & Serafeim, 2013).  

Det finns också bevis som pekar på att företag som anammar hållbarhetsstrategier får ett 

bättre finansiellt resultat på lång sikt jämfört med de som inte gör det (Weber et al. 2008; Eccles 

et al. 2011). Företag kan se olika fördelar i ett hållbarhetsarbete: att hantera företagets rykte 

gentemot intressenter, att det rör sig om att undvika risker såsom att hamna på löpsedeln vid 
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katastrof, att motivera personal, att positionera sig på marknaden, eller helt enkelt att företaget 

känner en moralisk skyldighet (Roberts et al. 2003). Detta har lett till att koncept såsom företags 

samhällsansvar (förkortat “CSR”, engelska: ‘corporate social responsibility’) och hållbarhet 

nästan universellt accepterats och antagits av företag under 1990- och 2000-talet (Vogel 2005,  

Moura-Leite & Padgett 2011). 2009 uppgav 97% av de 150 största europeiska företagen att de 

arbetade med någon form av CSR-engagemang på sin hemsida - i Sverige var siffran 75% för de 

hundra största företagen (Borglund et al. 2009).  

En bransch som har större påverkan på miljön än andra branscher är livsmedelsbranschen 

som står inför särskilda utmaningar inom ramen för hållbarhet: högt beroende av miljö och 

människor, starka åsikter från konsumenter om produkterna gällande kvalitet och 

arbetsförhållanden, samt unik och mångsidig struktur (Hartman, 2011, s. 298).  

1.2 Problematisering 

Företag står inför yttre förväntningar och en inre önskan att bli hållbara. Givet detta måste de 

ställa sig frågor om hur de kan formulera hållbarhetsstrategier, hur man integrerar dessa i övriga 

mål, samt hur dessa kan implementeras i den dagliga verksamheten.   

Att implementera hållbarhetsstrategier är problematiskt på så sätt att deras sociala, 

miljöfokuserade och i vissa fall ekonomiska mål kan krocka med företagets finansiella strategier 

för att nå vinst, även om tanken är att de ska hjälpa varandra (Mackey et al. 2007). 

Hållbarhetsstrategier uppfattas också som konfliktskapande internt då målen ofta bidrar till 

samhällets allmännytta istället för att direkt gagna företagets vinstmål. För beslutsfattare innebär 

detta svårigheter då de vanligtvis har i uppgift att uppnå effektivitet och vinst på kort sikt medan 

hållbarhetsstrategier siktar på längre perspektiv (Aram, 1989). Presley et al (2007) menar att 

implementation av hållbarhet kan vara svårt att genomföra då företag helt enkelt saknar kunskap 

om hur en relativt ny och annorlunda typ av strategi bör implementeras. Det finns inte heller ett 

enkelt eller gemensamt sätt att bryta ner sociala, miljöinriktade och ekonomiska åtaganden till 

mätbara mål vilket betyder att frågornas prioritet för företaget kan verka otydlig. Detta kan leda 
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till vidare svårigheter då avvägningar med begränsade resurser mellan olika mål måste göras 

(Epstein et al. 2013).  

Det finns ingen naturlig ägare av ansvar för hållbarhet inuti svenska företag. Endast var 

tredje svenska börsnoterade företag hade i en undersökning 2008 utsett en CSR-chef, medan 

hälften lade ansvaret i högsta ledningen. I andra fall var personal-avdelning, kommunikations-

avdelning, eller avdelning för investerar-relationer ansvarig (Grafström et al. 2008). 

Implementation innefattar ofta många avdelningar och medför olika krav på dem beroende på 

deras funktioner (Zhu & Sarkis, 2004). Hur hållbarhetsarbetet ska föras in i organisationens 

tankesätt och dagliga verksamhet är också problematiskt. Olika verktyg kan användas för att 

engagera organisationen men det är framför allt viktigt med de anställdas egna initiativ och 

åsikter (Grayson & Exter, 2012).  

Utifrån ovanstående information är det tydligt att det finns problem i implementation av 

hållbarhetsstrategier inuti företag. Dock uppstår en konflikt i att möta förväntningar från 

intressenter samtidigt som företagen agerar i en ekonomisk verklighet med begränsade resurser. 

Det finns inte heller något rekommenderat eller generellt antaget sätt att implementera 

hållbarhet. Det kan sammanfattas som att det är otydligt hur företag framgångsrikt 

implementerar hållbarhet inuti sina organisationer. Enligt Svensk Handel (2014) är 

livsmedelsbranschen den bransch som lägger mest resurser på ansvarsfullt företagande och även 

de bästa inom det, där de lägger stort fokus på ekologiska produkter, miljömärkningar och 

energieffektiviseringar, samt där de i utformandet av miljöpolicys även ligger i framkant. Därför 

finns det ett värde i att studera hur just de svenska livsmedelsföretagen som ses som 

framgångsrika inom hållbarhet arbetar med dess implementation inuti organisationen. Utifrån 

detta resonemang formulerades uppsatsens syfte. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen var att ta reda på hur de svenska livsmedelsföretagen framgångsrika inom 

hållbarhet implementerat sin strategi inuti organisationen. För att undersöka detta försöktes det 

svaras på tre frågor som uppfattats som problematiskt med hållbarhetarbetet inuti organisationer. 
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➢ Hur har hållbarhetsstrategin formulerats och hur hanterades ansvar för hållbarhetsarbetet i 

organisationen?  

➢ Vilka verktyg har använts för att driva implementeringen och hur används dessa?  

➢ Vad har uppfattats som motstånd inifrån organisationen mot en framgångsrik 

implementering? 

 

Uppsatsens fokus var implementation av hållbarhetsstrategier och rörde endast kortfattat 

formulering av dem. Dock är det inte möjligt att skilja dem åt helt då de anses sammanlänkade, 

för vidare diskussion se kapitel 2.2. Studien är även begränsad till dagsläget. Detta för att återge 

en rättvis bild av hur det ser ut i den pågående verksamheten. Hur det har sett ut eller kommer se 

ut är överlag inte inkluderat i denna undersökning. 

 

2. Teori 

I det här kapitlet presenteras den teoretiska referensram för uppsatsen. Detta inleds med en 

översikt av forskning inom CSR och hållbarhet för företag med en diskussion kring begreppen. 

Sedan diskuteras implementation av strategi ur ett generellt perspektiv. Detta följs av en närmare 

titt på verktyg som specifikt anpassats till implementering av hållbarhet. Slutligen diskuteras 

interna motstånd mot att implementeringen sker framgångsrikt. Utifrån dessa skapas 

undersökningens analysmodell. 

2.1 Forskningsöversikt - CSR och hållbarhet 

Forskning inom hållbarhet ur ett företagsperspektiv följer vissa trender. Det kan sägas ha börjat 

på 1950- och 1960-talet med fokus på enbart företags sociala ansvar inom CSR1 - då 

diskuterades huvudsakligen företags etiska roll i samhället och den makrosociala kontexten. 

Under 1970- och 1980-talet skiftade fokus till att studera företagsnyttan och försöka kombinera 

sociala mål med finansiella mål, detta skedde bland annat genom att kartlägga olika intressenter i 

                                                 
1
 CSR används här i den snäva benämningen, dvs endast fokus på sociala frågor, ej ekologiska eller ekonomiska.  
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den numera välkända intressentmodellen som utvecklades 1984 av R.E. Freeman i boken 

Strategic Management: A Stakeholder Approach (Moura-Leite & Padgett, 2011). I slutet av 

1980-talet och början av 1990-talet började också begreppet hållbarhet integreras med CSR, en 

katalysator för detta var FN:s Bruntlandsrapport 1987, som ovan nämnts, som ville få 

mänskligheten att öppna upp ögonen för hållbar utveckling (Montiel, 2008). Forskning i övrigt 

på 1990- och 2000-talet handlade huvudsakligen om strategisk planering; formulering och 

implementeringen av CSR och företagshållbarhet (förkortat “CS”, engelska: ‘corporate 

sustainability’) och att närma sig frågorna från organisationsteoretiska vinklar. Olika 

målsättningar utforskades från perspektivet att de bidrog till finansiella mål istället för det 

traditionella perspektivet att de motverkade (Moura-Leite & Padgett 2011).  

I uppsatsen har termer såsom hållbarhet, hållbarhetsarbete, hållbarhetsstrategier, CSR och 

CS använts. Användningen av dessa termer kräver en djupare diskussion för att tydliggöra vad 

som menas. Författaren Montiel (2008) genomförde en uttömmande analys av definitioner av de 

två olika termerna CSR och CS. Montiel kom fram till att termerna tidigare har haft separata 

meningar men mer och mer vuxit samman till den grad att de i dagsläget inte längre går att skilja 

åt. Baserat på detta användes begreppet hållbarhet i första hand, men i detta inkluderas både CSR 

och CS. Med hållbarhetsstrategier menas ett företags strategier för betänkande av ekologiska, 

sociala och ekonomiska effekter från deras affärsverksamhet, vad som generellt ses som den 

mest accepterade definitionen och ibland refererad till som ‘triple bottom line’ (Bansal 2005; 

Reuter et al. 2010). Med hållbarhetsarbete menas hur företaget implementerar 

hållbarhetsstrategin i verksamheten. 

2.2 Strategisk planering  

Som nämnts ovan har forskning om företags hållbarhetsstrategier rört sig emot strategisk 

planering; organisationsteoretiska vinklar, management och mått på målsättningar. I och med det 

hämtar hållbarhetsområdet inspiration från det betydligt större och äldre forskningsområdet 

strategisk planering, som i sig är för stort att täcka in här och inte heller fokus för uppsatsen. 

Kortfattat kan sägas att strategier ses som en plan, ett mönster, ett perspektiv, en positionering 
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eller ett trick2 för att företaget ska utmanövrera konkurrensen och nå sina mål. Det traditionella 

perspektivet är att en strategi genomgår formulering, det vill säga beslutar vad som ska göras, 

och implementation, det vill säga hur det ska göras. Dessa är dock till viss del sammanlänkade 

och utgör en återkopplande slinga av förändring (Mintzberg & Quinn, 1996).  

Det finns ett flertal modeller för strategisk planering, för undersökningen valdes att 

använda Brodwin & Bourgeois (1984) fem modeller för olika angreppssätt. Modellerna är 

relevanta för undersökningen då de är utformade beroende på ansvarsfördelning i företaget. De 

fyra första modellerna täcker också in varsitt större paradigm inom forskningsområdet strategisk 

planering vilket är viktigt för undersökningen då det betydde att de inte behövde sammanfattas 

som en del av denna. Dock är författarnas teoretiska ram inte är specifik för hållbarhetsstrategier 

utan är en allmän teori rörande företags formulering och implementering av strategier. 

2.2.1 Strategiska angreppssätt för formulering och implementering av strategier 

Brodwin & Bourgeois (1984) menar att den strategiska managern måste hitta eller skapa verktyg 

eller modeller för hur hen ska leda sitt företag. Dock finns det en problematik i hur en strategi 

formuleras och hur den ska implementeras. Författarna har genom en kronologisk studie av olika 

sätt att närma sig frågan identifierat fyra olika angreppssätt som är generella perspektiv inom 

forskningsområdet för formulering och implementering av strategier, samt har bidragit med ett 

femte själva. En sammanfattning av Brodwin & Bourgeois (1984) fem modeller finns i tabell 1 

nedan, och kompletteras med texten som följer efter. 

                                                 
2
 Översatt från Mintzberg & Quinns fem P: Plan, Pattern, Perspective, Position, Ploy   
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Tabell 1. Översikt av fem angreppssätt gentemot formulering och implementering av strategi 

 

Varje modell beskriver perspektiv på hur strategi formuleras, hur implementering bör ske 

och hur engagemang3 för strategin skapas. VD, ledningsgrupp, mellanchefer och anställda har i 

de olika angreppsätten olika roller vilket ger betydelse för utformningen av modellen (Brodwin 

& Bourgeois, 1984). Det som knyter samman modellerna är dock kontexten i hur alla dessa saker 

genomförs, det vill säga vilken metod som karaktäriserar modellen.   

I modellen Ledare (engelska: ‘Commander’) är det VD:n som har en central roll i 

implementeringen av strategin genom att samla in information, genomgå en beslutsprocess och 

sedan delegera ansvar. VD:n formulerar en väl genomtänkt strategi för företaget baserat på 

rationella ekonomiska beslut, detta kan eventuellt formuleras med hjälp av ett mindre team. Det 

är ledningen i organisationen som bär ansvaret för implementation genom att delmål delegeras 

till dem (Ibid. s.243-244).  

Modellen Förändring (engelska: ‘Change’) är när ansvar i sin helhet delegerats till 

ledningsgrupp, eller till en eller flera chefer utanför ledningsgruppen, där de får i uppdrag att 

                                                 
3
 Med engagemang menas att anställda sysselsätter och uttrycker sig fysiskt, mentalt och emotionellt när de utför 

arbetsuppgifter (Kahn, 1990). 
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tillsammans med ledningsgrupp formulera och sedan själva implementera strategin. Detta 

genomförs huvudsakligen genom en omorganisering av företagets struktur. Till detta bidrar att 

incitamentscheman skapas och ny personal anställs. Det är viktigt att få hela organisationen 

engagerad vid implementeringen, samtidigt som de står utanför formuleringen av strategin och 

saknar ansvar. Förutom omstrukturering genomförs också målstyrning och olika typer av 

organisatoriskt inlärande (Ibid. s. 246-247). 

Samarbete (engelska: ‘Collaborative’) är en modell där VD inte själv genomför 

utformandet av strategin. Strategierna formas istället genom brainstorming och förhandlingar 

med ledningsgruppen. VD:s roll är närmare en diskussionsledare än en beslutsfattare. Modellen 

används med fördel då VD har svårt att ta in en komplex intern och extern verklighet. Risken är 

dock att den ekonomiska rationaliteten diskuteras bort och att intern politik styr riktningen. Vid 

implementering ligger ansvaret på att ledningsgruppen genomför det de diskuterat. Modellen har 

inget särskilt sätt att engagera de anställda (Ibid. s. 248).  

I modellen Kulturell (engelska: ‘ Cultural’) presenterar VD sin övergripande vision för 

företaget och den adopteras sedan av resten av organisationen. Formulering sker i ett utbyte 

mellan VD och samtliga anställda. På så sätt byggs samtidigt engagemang för frågan, vilket är 

oerhört viktigt då ansvaret för implementeringen är spritt genom hela organisationen. 

Målsättningen är att VD:s vision ska uppgå i företagets kultur (Ibid. s. 250-254).  

Spontan framväxt (engelska: ‘Crescive’) är en modell där VD och ledning försöker att 

genom uttalanden och handlingar stötta mellanchefer till att själva formulera goda strategier. VD 

och ledning sätter yttre och inre gränser för mellanchefernas strategier. Det är en komplex 

modell där VD måste tillåta tillräckligt med rum för att innovation och formulering ska ske, 

samtidigt som för mycket utrymme kan leda till att mellanchefer formulerar strategier som inte 

stämmer överens med företagets intressen. Mellancheferna har också ansvar för 

implementationen och där VD och ledning endast har översyn. Initiativet är drivet på 

mellannivån (Ibid. s.254). 
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2.3 Verktyg för implementering av hållbarhet 

Att gå från formulering till implementering av hållbarhetsstrategi kräver att organisationen 

använder sig av verktyg för management. Verktyg kan beskrivas som “administrativa teknologier 

för att hantera hållbarhetsfrågor genom strukturering, organisering, mätning eller kommunikation 

av hållbarhetsinformation och/eller utveckling samt definition av processer och strukturer” 

(Herzig, 2014 s. 380). Chandler & Werther (2013) menar att implementation av hållbarhet bör nå 

det slutgiltiga målet att hållbarhetsstrategin reflekteras i hela den pågående verksamheten. Det 

finns en utmaning i att ändra företaget så att hållbarhet genomsyrar verksamheten och att alla 

anställda jobbar på ett sätt som är förenligt med målen i hållbarhetsstrategin. För att åstadkomma 

detta har Chandler & Werther (2013) byggt en modell av olika verktyg företag bör använda sig 

av för att implementera hållbarhetsstrategier, redogjorda nedanför. Användningen av deras 

modell för undersökningen ansågs motiverad då den specfikt hanterade hållbarhetsstrategier. 

VD och ledningsgrupp har en viktig roll i implementation av hållbarhet. De måste 

kontinuerligt följa upp mål som satts upp, samt visa stöd för värdet av hållbarhetsstrategin för 

organisationen. Om inte organisationen över tid byggts upp på en gemensam värdegrund som 

stödjer målen i hållbarhetsstrategin, kommer dess implementation misslyckas, om inte VD och 

ledningsgrupp är de som driver frågan. Organisationen bör också tillsätta en hållbarhetschef eller 

hållbarhetsansvarig med uppdrag att kontinuerligt arbeta med implementationen. Personen bör 

ha en tydlig och väl definierad roll inom organisationen och ju desto högre upp i strukturen desto 

bättre.  

Företagets mål med hållbarhetsstrategin bör omsättas till en vision som innefattar 

företagets ställningstagande i hållbarhetsfrågor. Det bör sammanfattas i ett kort policydokument 

som finns tillgängligt för intressenter. Syftet är att kommunicera en översikt av målen, att visa 

stödet från VD, att förstärka värdet av att arbeta med hållbarhet och beskriva hur hållbarhet ska 

uppgå i den dagliga verksamheten. 

Vidare finns det ett behov av att arbeta in mätbara hållbarhetsmål i styrsystem och genom 

dessa arbeta med någon form av belöning för framgångsrikt genomförande. Detta för att 

anställda har en tendens att fokusera på formella mått mer än informella eller otydliga mål. Det 
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här hjälper att etablera hur och att hållbarhetsstrategin ska prioriteras. Efter att de mätbara 

hållbarhetsmålen etablerats bör organisationen börja använda sig av en hållbarhetsredovisning. 

En sådan består av publicering av måtten för hållbarhet till interna och externa intressenter; på så 

sätt presenteras en insikt i organisationens hållbarhetsarbete och organisationen ger också 

intressenter möjlighet att följa upp. Hållbarhetsredovisningen kan publiceras inuti annan 

finansiell rapportering eller separat som ett eget verk. 

 Ett annat verktyg som kan användas är en uppförandekod för anställda. Det är ett sätt att 

kodifiera företagets förväntningar och gränser för förväntat beteende från anställda. Vidare kan 

en uppförandekod formuleras för organisationens leverantörer och ett arbete kan påbörjas med 

att sålla bort leverantörer som inte följer dessa, eller arbeta med dem för att de ska fylla 

organisationens krav. 

  Rekommenderas görs också att organisationen tillsätter en ombudsman för 

hållbarhetsfrågor. Uppgiften för personen är att samla in kommentarer och klagomål från 

intressenter. Personen bör arbeta med att långsiktigt sammanfatta de krav som ställs av olika 

intressenter som inte är med i organisationens styrelse eller ledning. Förutom det fortgående 

behovet av uppdaterad kravsituation fungerar också personen som kommunikationskanal 

gällande förfrågningar från utsidan och insidan. 

Förutom Chandler & Werthers (2013) verktyg för att delge vision, ansvar och möjliggöra 

uppföljning via styrmål menar Ernerson et al. (1998) att intern utbildning är en central del i att få 

ut hållbarhetsarbetet i organisationen. Intern utbildning kan enligt dem, baserat på etablerade 

strategier, visioner och strukturer, användas för att öka kompetens och engagemang rörande 

hållbarhetsfrågor. 

 Chandler & Werther (2013) lägger också stor vikt vid kommunikation av mål med 

hållbarhetsstrategier till anställda och andra intressenter. Detta kan ske bland annat genom den 

tidigare nämnda hållbarhetsredovisningen, intern eller extern kommunikation vid presentationer 

med mera. Genom att kontinuerligt kommunicera hur hållbarhetsarbetet fortskrider visar 

organisationen att de lägger vikt vid frågan vilket bidrar till att intressenter är medvetna om detta. 
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Det har även blivit vanligt att företag använder sig av olika standardiserade 

ledningssystem. Att använda sig av ledningssystem skapar insikt och möjliggör 

ansvarsutkrävande (Ibid.). Thakur (2007) menar att det finns olika perspektiv på hur 

standardiserade ledningssystem bidrar till en organisations verksamhet. Det kan fungera som ett 

sätt att rapportera och följa upp verksamhetens ansträngningar, eller genom att kommunicera att 

arbetet fortskrider framgångsrikt till intressenter. Vidare att genom beslut om användning av 

ledningssystem fungera som ett sätt att prioritera verksamheten med mera. En beskrivning av 

olika för undersökningen relevanta standardiserade ledningssystem återfinns i bilaga 3. 

2.4 Motstånd emot implementering av hållbarhetsstrategier  

All förändring av organisationer kan stöta på motstånd då status quo hotas. Collinson (1994) 

definierar motstånd som anställdas beteende som försöker utmana, störa eller vända upp och ner 

på antaganden, diskurs och maktförhållanden. Efter att hållbarhetsstrategier formulerats och ska 

implementeras kan det finnas motstånd inom organisationen som försvårar att strategins mål 

uppnås. Den viktigaste begränsningen är hur benägna folk är att acceptera förändringen, där 

större förändringar möter större motstånd (Lozano, 2013). Nedan presenteras vad författare säger 

och anser om motstånd emot företags hållbarhetsstrategi. 

Hållbarhetsarbete kan från chefer och anställda ses som att det hotar företagets möjlighet 

att skapa ekonomisk vinning genom att introducera nya kostnader eller skapa begränsningar på 

affärsmöjligheter. Hållbarhet i företag har en tendens att fokusera på det som händer utanför 

företaget i relationer med kunder och leverantörer, ibland utan att ta hänsyn till den 

företagskultur och de normer som finns inuti företaget - detta kan bidra till otydlighet i 

prioriteringar gällande hållbarhetsfrågor  (Hine & Preuss, 2009). Det kan också uppstå 

meningsskiljaktigheter i syftet med hållbarhetsarbetet vilket påverkar implementationen. Vissa 

kan uppfatta det som att syftet är att företaget bör möta ett uppfattat moraliskt ansvar, medan 

andra menar att företaget genom hållbarhetsarbete bättre kan möta kunders behov och öppna 

möjlighet att nå nya marknadssegment. Det kan också ses som ett sätt att möta risker företaget 

har utanför de finansiella. Att ha olika uppfattning om syftet med hållbarhetsarbetet kan resultera 
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i en försämrad implementation då meningsskiljaktigheter i syftet leder till otydlighet vid 

beslutsfattande. Vissa beslut stämmer eventuellt inte överens med de olika uppfattade syften 

bakom hållbarhetsstrategin (Pederson & Neergard, 2009). Det kan också finnas otydligheter i 

vilken makt personen med ansvar för implementering har gällande beslutsfattande, på grund av 

plats i strukturen eller tvetydigt stöd från ledning. Implementeringen kan möta motstånd från 

personal-, miljö-, ekonomi- och juridikansvariga som vill kvarstå som självgående. Personer med 

stort ekonomiskt ansvar kan också vara mer skeptiska än de med mindre ekonomiskt ansvar då 

hållbarhetsarbetet kan hindra förmågan att skapa värde på kort sikt (Borglund & Norberg, 2011).  

2.5 Analysmodell 

Ovanför introducerades teoretiska modeller kring ansvar för formulering och implementering 

samt skapande av engagemang, verktyg för implementering och slutligen motstånd. Dessa teorier 

samlades nedan i en syntes som utgjorde undersökningens analysmodell för att sätta de teoretiska 

modellerna i relation till varandra.  

 

BILD 1. Analysmodell 
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Bild 1 ovan ger en översikt av undersökningens analysmodell. Brodwin & Bourgeois (1984) 

menar att formulering och implementering av strategier samt hur engagemang skapas för 

strategin är centrala frågor. Detta utförs av VD, ledningsgrupp, mellanchefer, eller övriga 

anställda. Chandler & Werther (2013) såg det som en självklarhet att strategin skulle formuleras 

och implementeras av företagets VD eller ledningsgrupp med attityden att högre upp var bättre. 

 Engagemang i Brodwin & Bourgeois (1984) modeller beror på ansvarsfördelning av 

formulering och implementation och det påverkar val av verktyg. Vidare betonade de kontexten 

mellan vem och vad som görs, således återfinns i bilden ovan pilar som pekar fram och tillbaka 

mellan formulering, implementering och engagemang. Chandler & Werther (2013) använder 

aldrig begreppet engagemang men beskriver närliggande effekter som i analysmodellen tolkats 

som olika effekter menade att skapa engagemang. De beskriver behovet av att genom verktygen 

demonstrera vikten av hållbarhetsstrategin för företaget, att förklara att det bör prioriteras, att 

beskriva hur hållbarhetsarbetet fortskrider och  ge möjlighet till återkoppling från anställda. 

Därför ritades en svart pil mellan deras verktyg och Brodwin & Bourgeois (1984) engagemang - 

pilen är svart för att inte blandas ihop med de vita pilarna rörande de fem angreppssätten.  

De specifika verktyg som beskrivs av Chandler & Werther (2013) är att organisationen 

bör tillsätta en hållbarhetschef, formulera en vision i ett policy-dokument, införa mätbara mål i 

styrsystem, presentera måtten i en hållbarhetsredovisning, skapa en uppförandekod för anställda 

och leverantörer, tillsätta en ombudsman för insamling av krav och kommentarer, kommunicera 

det pågående arbetet och slutligen använda standardiserade ledningssystem för insikt och 

ansvarsutkrävande. Men Thakur (2007) menar att uppfattningar om hur standardiserade 

ledningssystem bidrar till verksamhet inte är självklart. Ernerson et al. (1998) hävdar att intern 

utbildning också kan bidra.  

Olika former av motstånd mot en framgångsrik implementering av hållbarhet har 

förslagits av olika författare. Utifrån Collinsons (1994) definition ritades dessa som en pil som 

går i motstående riktning mot hållbarhetsstrategin. Motstånden som beskrivs: Inifrån kan det 

uppfattas som problematiskt att hållbarhetsarbetet i vissa fall motarbetar finansiella mål, samt att 
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mål med hållbarhetsstrategi krockar med den interna verksamhetens kultur (Hine & Preuss, 

2009). Ett motstånd kan vara att syftet med hållbarhetsarbetet har uppfattats annorlunda av olika 

personer (Pederson & Neergard, 2009). Det kan vidare uppstå problem om makten som 

hållbarhetsansvarig har är otydlig, samt från att olika avdelningar vill bibehålla sin uppfattade 

frihet att agera (Borglund & Norberg, 2011).  

 

3. Metod 

I kapitlet redogörs för undersökningens metod. Inledningsvis beskrivs hur den teoretiska 

referensramen konstruerades. Vidare valet av intervjuer för insamling av data, hur intervjuerna 

utformades och hur den teoretiska referensramen operationaliserades till frågor. Detta följs av en 

beskrivning av hur insamlad data översattes till en empirisk sammanställning och hur analysen 

av denna genomfördes. Avslutningsvis diskuteras uppsatsens trovärdighet, diverse etiska 

överväganden samt källkritik.  

3.1 Val av teoretiska referensramar 

Teorier valdes baserat på en studie av relevant litteratur. Litteraturen skulle röra området 

implementering av strategi i en organisation samt föredragsvis hantera hållbarhetsarbete4. Utifrån 

detta undersöktes diverse kurslitteratur via Google. sökningar gjordes i Ekonomikums biblioteks 

samtliga databaser efter artiklar. Bibliotekets fysiska bokhyllor som är indelate efter 

forskningsområde genomletades också. En översiktlig bild av tidigare uppsatser skrivna av 

studenter gjordes. Utifrån genomgången litteratur valdes sedan teoretiska referensramar som 

upplevdes vara bäst lämpade till att möta syftet för uppsatsen. 

 I kapitel 2 skrevs att termerna CSR och CS slagits ihop till hållbarhet. Detta har påverkat 

val av källor rörande CSR och hur de lästs. Viss äldre CSR-litteratur har endast tittat på den 

sociala dimensionen. För att undvika att det blir en konflikt med användningen av termen 

                                                 
4
 Den enda teoretiska modellen som inte specifikt hanterar hållbarhetsarbete återfinns i kapitel 2.1 
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hållbarhet valdes källor vars användning av begreppet CSR inkluderade både den ekologiska och 

ekonomiska dimensionen, förutom den självklara sociala dimensionen. 

3.2 Val av metod 

En kvalitativ datainsamling i form av intervjuer genomfördes (Saunders et al. 2009, s.151). En  

semistrukturerad intervjuform valdes då en sådan gör att det blir lättare att hålla sig till ämnet 

och ger möjglihet att ställa (Ibid.s. 320,323). Det gjorde det även möjligt att utforska svar som 

hade en större signifikans för ämnet och gav möjlighet att få en förklaring om det är något som 

inte förstods (Ibid. s. 338). Det underlättade även vid reflektion där avsikten snarare var att 

uppmuntra till att vidareförklara utan att döma eller att det var till intervjuarens fördel (Ibid. 

s.339). Denna typ av intervju är även bra då undersökningen krävde detaljerade svar och 

möjliggjorde även för respondenten att kunna utveckla sitt svar, definiera eller beskriva en 

händelse eller en situation (Ibid. s. 324,337). Ett resultat av valet av insamlingsmetod är att 

undersökningens resultat inte har någon kvantitativt bidragen statistisk signifikans. 

Företag kontaktades via mail där kontakt söktes med någon som bäst kunde svara på 

frågor gällande företagens hållbarhetsarbete. Då företagets valda person nåtts skickades en 

översikt av målet med uppsatsen och intervjuns innehåll till personen. Totalt genomfördes fyra 

intervjuer med fyra olika företag, dessa var de som var redo att ställa upp på en intervju utifrån 

den ursprungliga kontakten. Varumärken för företagen som intervjuades befann sig i den översta 

femtedelen gällande hållbarhet av totalt 709 undersökta varumärken (Sustainable Brand Index, 

2015). De personer som kontaktats var i samtliga fall hållbarhetsansvariga på företagen. Med 

fyra intervjuer gavs det möjlighet att gå på djupet med varje företags implementation, samtidigt 

som trender kunde anas när företagens implementation jämfördes.  

Vissa av de studerade företagen var dotterbolag till andra moderbolag. Även om fokus för 

undersökningen och således intervjuerna låg på dotterbolaget var det också i vissa fall relevant 

att utforska hur moderbolaget påverkat hållbarhetsstrategi och hållbarhetsarbete. 
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3.3 Utformning av intervjuerna 

För intervjuerna arbetades det fram en intervjuguide med frågor som fungerade som ett underlag 

för intervjuerna, och hur dessa formulerades beskrivs i kapitel 3.3.1 nedan. Samtliga frågor 

ställdes till samtliga respondenter. I kontakten med företagen uppgavs det att intervjun skulle ta 

cirka 60 minuter och detta var även något som uppfylldes för att respektera de som intervjuades. 

Innan intervjuerna genomfördes, utan företagens medverkan, gjordes även en översiktlig 

genomgång av företagets publicerade information för utveckla förståelsen för företagen och 

deras svar (Saunders et al. 2009, s. 328).  

En av intervjuerna genomfördes i person och tre via telefon. Intervjun som genomfördes i 

person var på en plats vald av respondent för att hen skulle känna sig bekväm. Telefonintervjuer 

för de resterande tre användes då respondenterna var spridda över landet vilket gjorde det 

logistiskt svårt att genomföra dem i person. Telefonintervjuer kan göra att tillförliten minskas 

mellan forskare och respondent, vilket kan leda till sämre svarskvalitet. Därför följdes Saunders 

et al (2012, s. 404) råd om att tillförliten borde förstärkas, mer om detta i kapitel 3.6. 

3.3.1 Operationalisering 

Intervjuguiden återfinns i Bilaga 2 och är utformad efter analysmodellen (se kapitel 2.5). 

Intervjuguidens frågor strukturerades efter undersökningens frågeställningar (se kapitel 1.3). 

Inom varje område formulerades frågor baserat på det centrala budskapet från analysmodellen. 

De teoretiska perspektiven översattes till praktiska frågor; vilka teorier som översattes till vilka 

frågor kan ses i Bilaga 1.  

För att svara på undersökningens första frågeställning rörande ansvar kring formulering 

och implementation användes huvudsakligen Brodwin & Bourgeois (1984). De variabler som 

ansågs viktiga i deras modeller var vem som har ansvar för formulering och implementering, 

samt hur engagemang skapas för strategin bland anställda, men även i vilken kontext strategins 

formulering, implementering och engagemang genomförs. Undersökningens andra 

frågeställning, om vilka verktyg som använts och hur, användes huvudsakligen verktyg förslagna 

av Chandler & Werther (2013). För undersökningen var det viktigt att fråga vilka verktyg som 
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används, men även fråga hur de används för att bättre förstå hur de passar in i företagets 

hållbarhetsarbete. Den tredje frågeställningen rörande motstånd mot hållbarhetsarbetet frågades 

endast mycket öppet då det ansågs som extra viktigt att inte lägga ord i munnen på 

respondenterna. 

För att vara stärka undersökningens trovärdighet frågades även respondenterna frågan 

“Känner du att vi missat någonting som är viktigt för implementeringen av hållbarhetsstrategin i 

företaget?” Detta gjordes i ett försök att få en säkerhet i att allt täckts och att respondenterna 

skulle uppleva att de kunnat ge de beskrivningar de ville gällande intervjuns syfte (Saunders et 

al. 2009, s. 338). Författarna rekommenderade även att frågorna överlag som ställs inte skulle 

vara för korta eller långa. De skulle även röra det verkliga livet och inte innehålla för många 

abstrakta begrepp, samt att sådana begrepp skulle specificeras om de användes (Ibid. s. 332).  

3.4 Analysmetod 

Med respondenternas medgivande spelades intervjuerna in. För att på bästa sätt analysera 

intervjuer anser Saunders et al. (2009, s. 486-487) att de bör transkriberas utifrån inspelningar för 

att underlätta vid analys och för att vara säker på att det inte har blivit några missuppfattningar 

och att man har fått med all väsentlig information. Transkriberingen bidrog även till att kunna 

omkategorisera datan efter undersökningens analysmodell (Ibid. 488). För sammanställning av 

datamaterialet från transkriberat material valdes marginalmetoden, vilket innebär att färgkoder 

delar av intervjumaterialet efter hur det relateras till analysmodellen för att lättare kunna 

sammanställa dem senare. Enligt Aspers (2010, s. 172) anses denna metod vara mest lämplig då 

man ska jämföra datainsamling från intervjuer.  

Slutligen genomfördes en så kallad korsfallsanalys somåterfinns i kapitel 5 av den 

omkategoriserade primärdatan. En korsfallsanalys syftar till att bygga en förståelse av delade 

lärdomar från ett flertal fall, i undersökningens fall företag. Istället för att diskutera fallen separat 

diskuteras de som en helhet där gemensamma teman och särdrag analyseras för att kunna bidra 

till forskningsområdet (Khan & VanWynsberghe, 2008). Valet av analysmetod gjordes för att 

bäst kunna svara på undersökningens syfte genom att bygga lösningar utifrån flera fall. 
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3.5 Undersökningens trovärdighet 

Enligt Saunders et al. (2009, s.156-158) måste en uppsats, för att vara trovärdig, ha en 

forskningsdesign som uppfyller krav på reliabilitet och validitet. Med reliabilitet menas att 

undersökningen är gjord på ett sådant sätt att resultaten kan upprepas om någon annan genomför 

samma undersökning samt att det finns en genomskinlighet i hur insamlad data översatts till 

någonting forskarna kan förstå sig på. Med validitet ifrågasätts om undersökningen verkligen 

mäter det den avser att mäta, det vill säga, ställdes rätt frågor för att nå undersökningens syfte?  

Saunders et al. (2009, s.156-158) beskriver även hot mot reliabilitet vilket påverkade 

undersökningens utformning. Intervjuer genomfördes på en tid vald av respondenterna under 

arbetstid och på plats vald av dessa för att undvika att respondenternas svar påverkades av deras 

mentala tillstånd. Ett annat hot är att de som valt att delta format sina svar efter vad de förväntas 

säga istället för sanningen. För den här undersökningen är detta problematiskt eftersom 

anonymitet inte kunde garanteras till respondenterna, personer som bäst kunde svara på frågor 

rörande hållbarhet söktes ju upp. Detta blir således en begränsning av undersökningen, det som 

kommunicerades var sannolikt vad företaget ansåg, inte den individuella personen. Å andra sidan 

var undersökningen ute efter just företagets svar på frågorna.  Försök gjordes vidare att hålla en 

neutral ton och inte ställa ledande frågor under intervjuerna, då Saunders et al. (2009, s.326) 

menar att felaktigt formulerande eller ledande frågor kan färga svaret genom att intervjuaren är 

partisk. Det sista hotet mot reliabilitet att tolkningsfel kan uppstå när svaren tolkas. En fördel 

med att använda en kvalitativ metod är att följdfrågor kunde ställas för att se till så att svaren var 

rätt uppfattade.  

Även validiteten av undersökningen kan hotas på olika sätt (Ibid. s.156-158). Det kan 

nyligen ha hänt något kring företaget som färgar deras svar. För att möta detta hot gjordes en 

översiktlig kontroll av nyheter rörande företagen och branschen innan intervjun. Om det finns en 

möjlighet att respondenten skadas av svar som ges påverkar detta deras förmåga att ge ett 

rättvisande svar (Ibid. s.158). För den här undersökningen är detta relevant då företagen 

eventuellt inte vill svara på frågorna om det betyder att de måste stå för det vid ett senare tillfälle. 
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Det är därför viktigt att poängtera att undersökningen endast innehåller information som delgetts 

frivilligt av företagen.  

Då endast fyra intervjuer genomfördes kan undersökningen inte hävda någon bra 

generaliserbarhet (Ibid. 158). Friedrich (2008) föreslår att kvalitativa undersökningar istället bör 

diskutera undersökningens giltighet som skapas “genom en analys av och fördjupning i helhetens 

delar och genom syntesen där ett meningsfullt mönster på en högre abstraktionsnivå framträder” 

(Friedrich, 2008, s. 4), vilket således skapar mening med undersökningen genom värde för andra 

företag. Detta sågs därför som en målsättning med analysmodellen, se kapitel 2.5, och analysen, 

se kapitel 5.  

3.6 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2010) har tagit fram riktlinjer för god forskning som användes under 

undersökningens gång och som berättades om inledningsvis i intervjuerna. Detta sågs som ett 

steg i ledet att bygga upp tillit hos respondenterna för att få rättvisande svar vilket 

rekommenderas av Saunders et al (2009, s. 326). Vetenskapsrådet (2010) har tagit fram fyra krav 

krav som genomfördes under undersökningens gång.  Enligt Informationskravet informerades 

respondenterna innan intervjun ägde rum om upplägget för intervjun, struktur, tema och syftet 

med studien. Enligt Samtyckeskravet gjordes det också tydligt att deltagande var frivilligt, samt 

att godtycke söktes för inspelning av intervjuerna. Respondenterna fick också möjlighet att 

kommentera på empiri-kapitlet innan slutgiltig inlämning. Enligt Konfidentialitetskravet 

försäkrades respondenter att inga otillhöriga ägde tillgång till insamlad primärdata innan 

samtycke fåtts för slutgiltig inlämning. Som tillhörig specificerades författarna samt handledare 

och eventuellt examinatioskomittén. Slutligen Nyttjandekravet, att forskarna inte använde 

uppgifter tillkomna under intervjuerna för annat ändamål än den här undersökningens syfte. 

3.7 Källkritik 

Historiskt sett har inte alla företag som marknadsfört sig som ansvarstagande, hållbara, gröna 

med mera varit det i verkligheten. Med tiden har begrepp såsom grönmålning och vitmålning 

(engelska ‘greenwashing’ och ‘whitewashing’), ekologisk respektive socialt förskönande av 
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verkligheten, myntats för att beskriva företag som marknadsför ett hållbarhetsarbete men inte 

utför det i praktiken (Bazillier & Vauday, 2013). På grund av detta är det särskilt relevant att ha 

ett källkritiskt kapitel.  

Vid intervjuerna upplevde författarna att respondenterna svarade öppet och ärligt på 

intervjufrågorna men det är inte helt enkelt att bedöma hur väl deras bild av verkligheten 

stämmer överens med någon objektiv sanning. Utan tvekan var undersökningen beroende av den 

information företagen lämnat ut i intervjuerna vilket är en begränsning med undersökningen. Att 

felaktig information ges ut innebär dock en risk för företagen då det vid ett senare tillfälle kan 

ifrågasättas om de efterlevt det som sägs. Samtliga företag uttryckte också en önskan att 

kontrollera att den insamlade empiriska informationen i uppsatsen rörande respektive företag 

stämde innan uppsatsen slutgiltigen lämnades in. Således kan det påstås att informationen som 

delgavs var sådan som företagen redo att stå för, och antagligen sanningsenlig. 

 

4. Empiri 

I det här kapitlet redogörs den insamlade informationen från respondenterna, och där empirin 

från företagens redovisas var för sig. Samt redevisas en kort tillhörande företagspresentation för 

respektive. Strukturen på varje företags empiri följer uppsatsens syfte i kapitel 1.3 och 

analysmodellen i kapitel 2.5. 

4.1 Arvid Nordquist H.A.B. 

Arvid Nordquist Handelsaktiebolag tillhandahåller “livsmedel, kaffe, vin och öl i Norden”. 

Förutom att producera egna produkter köper de även in och marknadsför andra varumärken 

(Arvid Nordquist, 2015). Företaget hade 2013 en omsättning på 1.42 miljarder svenska kronor  

med 165 anställda (Arvid Nordquist, 2014). Intervju genomfördes med Peter Dannqvist (2015), 

“Logistikdirektör och Hållbarhetschef”, som gav nedanstående information. 

Organisationens samling av hållbarhet påbörjades med undersökning på VD:s initiativ. 

Hållbarhetsstrategi formulerades i samarbete med en konsultbyrå genom workshops med 
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ledningsgrupp och mellanchefer, sedan ”knådade” hållbarhetsansvarig till det, och därefter 

koncentrerade ledningsgruppen ner målen. Slutligen redovisades det för styrelsen som godkände 

inriktningen. I och med detta samlades tidigare ansvar som livsmedelssäkerhet, CSR och 

miljöfrågor under ett hållbarhetsparaply som fanns representerat i ledningsgruppen. 

Hållbarhetsansvarig fick den rollen, som tidigare ansvarig för livsmedelssäkerhet och även 

ansvarig för logistik, produktion och inköp (förutom inköp av kaffe) i företaget, samt tidigare 

signalerat intresse. Förutom representation i ledningsgrupp finns det också en hållbarhetsgrupp 

bestående av hållbarhetsansvarig och relevanta mellanchefer med andra ansvarsområden. En 

målsättning är att få ut hållbarhet i hela organisationen. Att engagera övrig personal är beroende 

av personens individuella intresse som kommuniceras till sin chef eller hållbarhetsansvarig, då 

tilldelas tid beroende på aktivitet. Hållbarhetsansvarig bjuder ibland också in personer att delta i 

hållbarhetsarbetet då det är relevant. 

Organisationen använder sig inte av en hållbarhetsredovisning eller en visions-policy. De 

har utvecklat styrmål för uppföljning i företaget, som via hållbarhetsansvarig presenteras 

kvartalsvis till ledningsgruppen. De har utvecklat en uppförandekod för anställda som beskriver 

hur alla förväntas uppträda som anställda hos Arvid Nordquist. De har även en uppförandekod 

för leverantörer som de följer via ett verktyg; genom en undersökning som skickas till 

leverantörer får de en uppfattning om vilka områden som leverantören behöver förbättra. 

Organisationen har olika funktioner som bevakar krav från intressen, till exempel marknad- och 

försäljningsansvarig bevakar från det hållet. Insamlad information aggregeras upp till 

hållbarhetsgruppen och hållbarhetsansvarig. Utbildning tillhandahålls antingen vid anställning 

eller vid uppsamlingar, där de bland annat hade en i januari 2015 och planerar nästa augusti 

2015; alla har möjlighet att delta, att repetera utbildningen samt att söka vidare fördjupning inom 

området. Kommunikation om hållbarhetsarbetet till anställda sker kvartalsvis i samband med att 

finansiell och praktisk information presenteras till anställda. Förutom detta kommuniceras också 

information via intranät, samt via konferenser och dylikt där vitsen är att göra det samtidigt som 

ekonomisk information presenteras. Arvid Nordquist använder sig av ISO 14001 för hela 

verksamheten och ISO 22000 för kaffeproduktionen. Förutom att bidra med en struktur man kan 
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förhålla sig till, hjälper systemen också med att argumentera varför hållbarhetsarbetet är viktigt, 

genom att kunna peka på systemen och säga att “nu gäller det här”. Men, menar Peter 

Dannqvist, det måste göras på rätt sätt, annars blir det bara byråkrati. 

Arvid Nordquist upplever en konflikt om resurser inom företaget, mellan kortsiktiga 

säljmål och hållbarhet. Men, fortsätter Peter Dannqvist: “hållbarhet är bara företagsekonomi på 

lång sikt”. Det är vidare inte alltid tydligt hur man ska prioritera och att få folk att inse 

prioriteringarna. I organisationen finns det en mängd olika åsikter om syftet med 

hållbarhetsarbetet; bara för att tjäna pengar, moralisk skyldighet, för att det är trendigt med mera. 

Men detta upplever hållbarhetsansvarig inte som ett problem - det är positivt att man vill bidra 

och det spelar ingen roll varför. 

4.2 Kung Markatta 

Kung Markatta AB grundades med målsättningen att “erbjuda svenska folket rena och 

hälsosamma livsmedel och förändra deras matvanor i en positiv riktning” (Kung Markatta AB, 

2015). Förutom det egna varumärket som utgör cirka hälften av deras försäljning, köper de även 

in och marknadsför andra varumärken (Lennart Olsson, 2015). Företaget hade 2013 en 

omsättning på 231 miljoner svenska kronor med 35 anställda (Kung Markatta, 2014). Intervju 

genomfördes med Lennart Olsson (2015), “Inköpschef och hållbarhetsansvarig” samt grundare 

av företaget, som gav nedanstående information.  

 Företagets hållbarhetsstrategi har ursprungligen formulerats av Lennart Olsson, men 

eftersom han stigit tillbaka från en ägarroll 2002 och i takt med att företaget växt har 

ledningsgruppen blivit mer och mer inblandad. Nuvarande moderbolag, Priveq Investment Fund 

IV, kräver dokumentation av hållbarhetsstrategi och dess implementation men styr annars inte. 

Lennart Olsson har fortfarande ansvar för implementation av hållbarhetsstrategin med fokus på 

inköpssidan där han har störst påverkan. Det pågående arbetet drivs av ledningsgruppen där alla 

frågor diskuteras. Organisationen har också nyligen anställt en person som jobbar som kvalitets- 

och miljö-ansvarig. De strävar efter att alla anställda ska vara med och påverka, men det är delvis 
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drivet av eget intresse. Förslag och initiativ går direkt via chef, eller alternativt via regelbundna 

möten med facket. 

 Organisationen använder sig inte av en visions-policy, en hållbarhetsredovisning eller 

några direkta styrmål för uppföljningar. Istället för en uppförandekod för anställda “följer vi 

regler som finns i samhället”, berättar Lennart Olsson. Hållbarhet har varit en del av företagets 

självklara krav sedan det grundades, vilket märks i deras uppförandekod för leverantörer - till 

exempel för det egna varumärket ska 100% av produkten vara ekologiskt producerad och alla 

inköp från inuti Europa ska vara KRAV-märkta eller motsvarande. Det finns ingen gemensam 

nämnare i insamling av krav från intressenter, vissa kartlägger krav från kunder medan andra 

övervakar förändringar hos KRAV, Livsmedelsverket med mera. Nyanställda genomgår en 

intern utbildning som förnyas med jämna mellanrum. Information om hållbarhetsarbetet 

kommuniceras till anställda tillsammans med praktisk och finansiell information flera gånger om 

året i möte med all personal. Företaget har även en intern tidning, kallad EKOT, som används för 

kommunikation och kommer ut 8 gånger om året. Som miljöledningsystem använder de sig av 

HACCP för livsmedelssäkerhet vilket bidrar till verksamheten genom att all personal som jobbar 

med det hela tiden följer upp det. 

 Lennart Olsson upplever inte att det finns ett motstånd rörande hållbarhet inom 

organisationen. Detta tack vare att de jobbat med det från början som en grund i företaget - “det 

sitter i väggarna”. På så sätt, menar de, skiljer sig företaget från andra som försökt jobba in en 

hållbarhetsplan senare. Vidare anser de att det inte finns någon konflikt mellan hållbarhetsmål 

och finansiella mål när det gäller beslutsfattande. Hållbarhetsmålen måste uppfyllas innan 

finansiella mål kan uppfyllas, hållbarhet är på så sätt ett absolut krav för verksamheten. Det finns 

dock skilda uppfattningar om syftet med hållbarhetsarbetet inom organisationen, även om alla 

känner till det. Lennart Olsson upplever inte detta som ett problem, däremot kan det bli en 

utmaning ibland med hållbarhetsarbetet då man vill att alla ska vara med och ha samma strävan. 
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4.3 Santa Maria AB 

Santa Maria Aktiebolag är idag norra Europas största smaksättningsföretag och en del av den 

finska livsmedelskoncernen Paulig. Deras produktkoncept är Kryddor, Tex mex, Asia och BBQ 

(Santa Maria, 2015a). För att förstå företagets produkt och hållbarhetsarbete säger Sandra 

Flodström (2015): "Allt vi gör handlar om att utforska goda smaker. Det är vårt löfte och vår 

identitet som företag. God smak för oss handlar inte bara om smakupplevelser i sig, utan hela 

vår verksamhet: Hur vi behandlar varandra våra partners, kunder och andra aktörer omkring 

oss. Hur vi producerar kvalitet och förtjänar våra vinster". Företaget hade 2014 en omsättning 

på 308 miljoner Euro med 850 anställda (Santa Maria, 2015b). Intervju genomfördes med Sandra 

Flodström (2015), “Communications and CR manager”, som gav nedanstående information. 

Santa Marias hållbarhetsstrategi formuleras delvis på koncernnivå och delvis inuti den 

egna organisationen. På koncernnivå finns det ett “företagsansvarsteam”5 med representanter 

från alla divisioner. Här arbetas fram övergripande mål och program för gruppnivå. Utöver dessa 

mål och program kan Santa Maria ta fram egna mål och program, specifikt relevanta för Santa 

Maria. De utarbetar också styrverktyg för samtliga strategier. SM arbetar också med att samla in 

information, kommentarer och önskemål från anställda gällande strategierna som även dem har 

en möjlighet att påverka. Ansvaret för implementering av strategierna har SM, det ligger inte på 

koncernnivå. Engagemang för hållbarhetsarbetet varierar, men drivs av information om syftet 

med hållbarhetsarbetet och träning i etiska principer med mera. Om hållbarhetsarbetet sade 

Sandra Flodström: “Måste genomsyras uppifrån och ner. Viktigt att man känner delaktighet, 

förstår syftet och målet. Det är viktigt att man i alla led uppifrån och ner också förstår vad det 

innebär”. 

Santa Maria har en miljöpolicy och en kvalitetspolicy där även deras sociala engagemang 

beskrivs. De använder sig även av mätbara mål för fokusområden som följs upp månadsvis av 

ledningsgruppen. I dagsläget har de inte en hållbarhetsredovisning men förmodligen kommer en 

sådan skapas på koncern-nivå. Det finns en uppförandekod för anställda i form av etiska 
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principer. Det finns också en uppförandekod för leverantörer som alla leverantörer ska förstå och 

åta sig - Santa Maria jobbar långsiktigt med leverantörer för att möjliggöra detta. Insamling av 

krav från intressenter, omvärldsbevakning med mera sker dels på koncern-nivå och dels på Santa 

Marias nivå. Intern utbildning rörande hållbarhetsfrågor och uppförandekod sker genom digital 

utbildning, “e-learning”, och diskussionsgrupper, det finns också beskrivet i ett häfte. Speciell 

utbildning utförs ibland då till exempel en fabrik ska miljöcertifieras. Kommunikation till 

anställda sker som en del i de strategier och resultatpresentationer som alla får två gånger per år. 

Santa Maria håller i nuläget på att införa ISO 14001 på sina produktionsenheter.  

Santa Maria upplever inte något motstånd emot hållbarhetsarbetet i beslutskedjan. 

Däremot kan det i vardagen bli en kamp om resurser och man måste prioritera. Tvärtemot 

motstånd upplever de att de fått mycket positiv återkoppling från anställda som vill att de jobbar 

med det här. Hållbarhetsansvarig säger också att det finns en gemensam förståelse för syftet och 

arbetet, “det här är något som vi vill göra” avslutar Sandra Flodström. 

4.4 Spendrups Bryggeri aktiebolag 

Spendrups bryggeriaktiebolag ingår i koncernen Spendrup Invest AB. Spendrups levererar 

drycker, bland annat Spendrups Bryggeri, Norrlands Guld, Heineken med mera. De hade år 2013 

en omsättning på 3 miljarder svenska kronor med 914 anställda. Intervjun genomfördes med 

Claes Åkesson (2015)“Direktör miljö och hållbar utveckling”, som gav nedanstående 

information.  

Hållbarhetsansvarig, som anställdes för att driva hållbarhetsfrågan, har tagit fram 

strategierna och dessa har sedan diskuterats och förbättrats med resten av ledningsgruppen. I 

ledningen så bestäms vilka visioner de ska ha och vilka hållbarhetsfrågor som är betydande. 

Exempel miljöfrågan, så säger ledningen till de enheter som har hög miljöpåverkan i 

organisationen att ta fram mål och handlingsplaner för hur de ska nå målen. Styrelsen har också 

varit delaktig genom att de har årliga avstämningar med VD och hållbarhetsansvarig, styrelsen 

har också fattat beslut om genomförande. Hållbarhetsansvarig har ett övergripande ansvar för att 

få fram strategier, implementeringar, att säkerställa mål och angreppsplaner, som stämmer 
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överens och att de följer upp och redovisar och jobbar med ständiga förbättringar. Spendrups har 

även miljöansvariga och personalansvariga ute på sina produktionsenheter som lokalt jobbar med 

hållbarhetsrelaterade frågor. Implementeringen sker i två steg, först bestämmer de sig för vilka 

hållbarhetsaspekter och hållbarhetsförmågor som är av central betydelse för Spendrups, sedan 

fördelar de ansvaret inom organisationen med målsättningar och uppföljningar. Engagemang hos 

anställda skapas genom ansvarsfördelning där de avdelningar med stor påverkan på hållbarhet får 

stort ansvar, alla är dock inblandade.  

   Spendrups har en visionspolicy i form av en affärsetisk kod som ligger på deras intranät 

och hemsida, den fungerar även som uppförandekod och riktar sig främst till anställda men även 

leverantörer. Baserat på koden har de format utvärderingsverktyg som vägleder när de utvärderar 

sina leverantörer. De använder sig av styrmål och uppföljningar uppdelat på de olika 

avdelningarna. De har vidare en hållbarhetsredovisning tillgänglig via deras hemsida. Insamling 

av krav sker dels via marknads- och försäljningsavdelning som lyssnar på kunder (ICA, COOP, 

Systembolaget och dylikt) och konsumenter, samt via hållbarhetsansvarig som övervakar krav 

från övriga - regering, mediatrender och så vidare. På deras intranät har de en obligatorisk digital 

inlärning, “e-learning”, för anställda. De håller även riktade utbildningar vid behov, då någonting 

ska certifieras eller regelverk förändras och så vidare. Kommunikation om hållbarhetsarbete till 

anställda sker dels via hållbarhetsredovisning dels via så kallade “Spendrupsmöten” med VD och 

ledningsgruppen en gång per år där hållbarhet ingår. Sedan ingår det också i konferenser som 

hålls fortgående, där arbetas alltid hållbarhet in. Företaget använder sig av ISO 14001 och ISO 

22000. De standardiserade ledningssystemen menar Claes Åkesson är viktiga verktyg som 

hjälper dem att ha kontinuitet i arbetet och att lägga fokus vid frågorna vid beslut. Systemen 

kräver också kontinuerlig förbättring vilket bidrar till att inte släppa frågan - ”det är ett bra 

hjälpmedel att hålla trycket uppe så att säga”. 

Hållbarhetsansvarig upplever inte att de har motstånd emot hållbarhetsarbetet inom 

organisationen, däremot kan det bli en kamp om resurser och detta gör att man måste prioritera, 

det ses ibland som om det ökar arbetsbördan men alla vill göra det. Tvärtom motstånd upplever 

de att anställda är stolta över deras hållbarhetsarbete då det ger företaget ett gott rykte. De som är 
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inblandade i hållbarhetsarbetet gör det med olika bevekelsegrunder; oro för miljö, att det rör 

företagets långsiktiga överlevnad, att det är ett säljargument mot kunder, privat engagemang med 

mera. Hållbarhetsansvarig upplever att detta är positivt - det bidrar det till en bra balans.  

 

5. Analys 

I detta kapitel har undersökningens empiriska material analyserats med korsfallsanalys-metoden 

utifrån analysmodellen (se kapitel 2.5). Målet var att svara på uppsatsens syfte genom att 

diskutera de tre frågeställningar som togs upp där (se kapitel 1.3).  

5.1 Formulering av hållbarhetsstrategi och ansvar för dess implementering 

Brodwin & Bourgeois (1984) hade fem teoretiska modeller för att beskriva olika angreppsätt; 

ledare, förändring, samarbete, kulturell, spontan framväxt. I varje modell ingår ansvar för 

formulering, implementation, samt engagemang för strategier som författarna menar är 

sammanlänkade.  

 I Arvid Nordquists fall började arbete med formulering på VD:s initiativ, sedan fortsattes 

arbetet av ledningsgrupp, mellanchefer inblandades och en konsultbyrå deltog. Ansvar för 

implementation återfanns i deras “hållbarhetsgrupp” som består av hållbarhetsansvarig och 

relevanta mellanchefer, med målsättning att det skulle ut i hela verksamheten. Förutom 

ansvarsfördelning till hållbarhetsgruppen var engagemang för frågorna beroende av individuellt 

intresse. Den modell som ligger närmast Arvid Nordquists angreppssätt anses vara modellen 

Förändring; formulering skedde på ledningsnivå med hjälp av mellanchefer, det skedde en 

strukturell förändring genom skapande av en hållbarhetsgrupp vilket formade ansvar för 

implementation och engagemang för frågan.  

 För Kung Markatta hade grundare Lennart Olsson ursprungligen formulerat 

hållbarhetsstrategi men det har allt eftersom tagits över av ledningsgruppen. Ansvar för 

implementation faller huvudsakligen på hållbarhetsansvarig men ledningsgruppen är också med i 

det pågående arbetet. Engagemang skapas delvis genom delegering av arbete med till exempel 

HACCP, men även via eget intresse. Modellen Ledare beskriver Kung Markattas angreppssätt 
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relativt bra, formulering har kontinuerligt legat i företagets högsta nivå, samma sak med 

implementation som ansvaras för i ledningsgruppen men huvudsakligen av hållbarhetsansvarig. 

Förutom engagemang från delegerade arbetsuppgifter är det också baserat på 

hållbarhetsansvarigas egna intressen. 

 Santa Marias hållbarhetsstrategi hade delvis formulerats på koncernnivå och delvis inom 

den egna organisationen. Detta genom företagsansvarsteam som förbereder förslag och styrmål 

till ledningsgruppen, där hållbarhetsansvarig även ingår. Information och kommentarer samlades 

även in från samtliga anställda. Ansvar för implementation låg endast hos Santa Maria. 

Engagemang hade skapats genom spridning av information med syftet samt intern utbildning. 

Man skulle kunna tolka Santa Marias angreppssätt som användning av Ledare-modellen, på så 

sätt att formulering kommer huvudsakligen från koncernnivå. Ungefär som ett ägardirektiv vilket 

likställs med en vision från VD. Ansvar för implementationen passar även väl in i modellen på så 

sätt då det rör sig om delegering av ansvar till Santa Marias egna organisation. Det som inte 

passar in i modellen är hur engagemang skapas, istället för delegering rör det sig om intern 

kommunikation och utbildning. 

På Spendrups formulerades hållbarhetsstrategi av hållbarhetsansvarig, anställd för 

uppgiften, i samverkan med ledningsgruppen. Hållbarhetsansvarig har förutom detta ett 

övergripande ansvar för implementation. Ansvaret var vidare fördelat inom organisationen efter 

enhetens förmåga och betydelse. På produktionsenheterna hade de också miljö- och 

personalansvariga. Engagemang skapades genom ansvarsfördelning. Återigen verkade detta 

passa in på modellen Förändring, hållbarhetsansvarig anställdes för syftet att formulera och 

implementera hållbarhetsstrategi. Det som stämde mindre bra är hur engagemang skapas - de 

hade delvis nya roller som miljö- och personalansvariga, men det rörde sig också om delegering 

av ansvar. 

Sammanfattning är att inget företag beskrev ett angreppssätt som liknade modellerna 

Samarbete, Kultur eller Spontan Framväxt. Istället beskrevs angreppssätt som liknar antingen 

Brodwin & Bourgeois (1984) modeller Ledare eller Förändring. Detta var i linje med Chandler 

& Werthers (2013) åsikter om att specifikt hållbarhetsstrategier måste komma uppifrån i 
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organisationen. Vidare är det anmärkningsvärt att hur engagemang skapades för 

hållbarhetsfrågan inte stämde in särskilt bra på modellerna i tre av fyra organisationer. I empirin 

beskrev också två företag att det fanns ett engagemang från anställda, i form av stolthet och 

positiv återkoppling . Det skulle därför också kunna tolkas som att hållbarhetsarbete redan har ett 

starkt stöd hos anställda, vilket skulle skilja det från många andra strategier företag försöker 

arbeta in i organisationen. Om detta betyder att Brodwin & Bourgeois (1984) fem modeller är 

missvisande, att det genom denna undersökning har upptäckts någon slags missanpassning i 

organisationernas angreppssätt eller om det betytt att företagen hittat bättre sätt att driva frågan är 

svårt att säga. Men samtliga företag beskrev en önskan att hållbarhetsarbetet skulle ut i hela 

organisationen, att det inte bara skulle vara en chefsfråga.  

 

5.2 Verktyg för implementation av hållbarhetsstrategi 

Det rörde sig om avsiktliga strategier i samtliga företag, detta betyder följdaktligen att styrelse 

eller moderbolag godkänt och uttryckt sitt stöd för strategin. I samtliga organisationer fanns det 

även en hållbarhetsansvarig eller hållbarhetschef. En av fyra hade endast ansvar för hållbarhet 

medan de andra tre fyllde ytterligare roller i verksamheten. Som tidigare nämnts men repeterar 

det även här: gemensamt för dessa personer var deras höga position i företagets struktur som en 

del av ledningsgruppen, vilket poängterades som viktigt av Chandler & Werther (2013). 

 När det gällde policydokument så var det överraskande att endast två av fyra företag 

använde sig av dessa. Det är möjligt att det här var ett problem med undersökningen, då en 

tydligare definition av policydokument skulle förklarats noggrannare En annan förklaring kan 

vara att företagen blandar funktionen av ett policydokument med till exempel uppförandekod för 

anställda och leverantörer, även om dessa generellt inte är allmänt tillgängliga.  

 Förutom Kung Markatta uppgav företagen att de använde sig av mätbara styrmål och 

uppföljning uppdelade efter funktion i företaget. Enligt Kung Markattas hållbarhetsansvarig har 

de istället absoluta mål inom hållbarhetsfrågor som måste uppfyllas. Som till exempel att 100% 

av inköp till egna varumärket ska vara ekologiskt producerat. Detta kan trots Kung Markattas 
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åsikt att de inte använder sig av styrmål tolkas som en sorts styrmål, dock inte givet att de 

därmed följer upp sådant utanför hållbarhetsansvarigs roll. 

 Rörande hållbarhetsredovisning, som bara Spendrups använde sig av, är det möjligt att 

det innebär en för stor kostnad att genomföra och i det här fallet var det just det största företaget 

som använde verktyget. Chandler & Werther (2013) menar att både policydokument och 

hållbarhetsredovisning används för att kommunicera hållbarhetsarbetet till hela verksamheten 

och även externa intressenter, därför är det särskilt konstigt att dessa saknas från företagens val 

av verktyg. Det är möjligt att de funnit bättre sätt att kommunicera sitt hållbarhetsarbete, eller att 

det här helt enkelt rör sig om missade tillfällen hos företagen.  

Gällande uppförandekod använde sig tre av fyra företag av det för sina anställda. Kung 

Markatta förhåller sig istället till “samhällets regler”, men de finns inte nedskrivna som de 

andras. Samtliga företag använde sig också av en uppförandekod för leverantörer. Någonting 

intressant var att Spendrups uppförandekod för anställda och leverantörer var baserad på deras 

policydokument, vilket belyser att det kan finnas kopplingar mellan verktygens användning. 

När det gällde att samla in krav inifrån och utifrån organisationen är det inget utav 

företagen som använde sig av en ensam ombudsman. I två fall, Arvid Nordquist och Spendrups, 

genomfördes en omvärldsbevakning delvis av hållbarhetsansvarig och delvis av 

marknadsförings- och försäljningsavdelningen. Hos Kung Markatta var det hållbarhetsansvarig 

och hos Santa Maria både koncernen och dotterbolaget som genomförde sådana uppgifter. 

Insamling av synpunkter från anställda genomfördes också på samtliga företag via relevant chef. 

Detta utesluter Chandler & Werthers (2013) tankar om en “ombudsman” då det inte återfinns i 

de undersökta organisationerna som en samlingspunkt för sådan hantering av krav på företagen.  

Alla organisationer genomförde någon slags intern utbildning inom hållbarhet, men hur 

och när skiljde sig åt. Generellt fanns det också en önskan att alla anställda inom organisationen 

skulle genomgå utbildningen. För Arvid Nordquist och Kung Markatta rörde det sig om 

upplärning i samband med nyanställning. I de två andra företagen, Santa Maria och Spendrups, 

var huvudinstrumentet digital utbildning, så kallad “e-learning”, där Santa Maria följde upp med 

diskussionsgrupper och Spendrups även riktade utbildningar. Det verkar som om 
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organisationerna hanterar den interna utbildningen om hållbarhet som någonting introducerande 

eller grundläggande för området, endast Arvid Nordquist uttryckte sig som att det skulle finnas 

möjlighet till vidare fördjupning.  

Någonting som var positivt överraskande var att alla organisationer presenterade 

information om hållbarhetsarbetet för samtliga anställda sida vid sida med den traditionella 

presentationen av organisationens finansiella och praktiska verksamhet. Det är värt att påpeka att 

det företag som informerade mer sällan, Spendrups, även var det enda företaget som också 

använde sig av en hållbarhetsredovisning. Förutom detta förekom det också interna tidningar och 

spridning av information via intranät, men utan tvekan uppfattades den gemensamma 

presentationen som det viktigaste sättet att kommunicera. 

Standardiserade ledningssystem varierade mellan organisationerna, men det var även 

intressant att höra hur de ansåg att systemen bidrog till verksamheten, vilket skiljde sig markant. 

Vanligt förekommande var att ledningssystemen bidrog med att strukturera och konkretisera 

arbetet. Någonting som reflekterades över var kopplingen mellan val av standardiserade 

ledningssystem och vad organisationerna ansåg att det bidrog med. Det är svårt att säga vad som 

kom först; valdes specifika system för att de bidrog på särskilda sätt, eller visade det sig hur de 

bidrog först när de implementerats? Utan att svara på en sådan komplexitet först är det fel att 

uttala sig om trender i vad organisationerna ansåg systemen bidrog med.  

5.3 Motstånd mot framgångsrik implementering av hållbarhetsstrategi 

Förutom Kung Markatta upplevde samtliga företag att det fanns en konflikt om resurser rörande 

hållbarhetsarbetet och andra mål i verksamheten, samt hur man skulle prioritera hållbarhet vid 

beslutsfattande. Detta var i linje med vad Hine & Preuss (2009) föreslagit. Alla företag beskrev 

det som att det fanns flera uppfattade syften med deras hållbarhetsarbete. I vissa fall var alla 

medvetna om olika syften men fokuserade på något specifikt nära den egna funktionen i 

företaget. De olika idéer om syften som fanns kan sammanfattas: det sågs som ett sätt att tjäna 

pengar på kort eller lång sikt, som en moralisk plikt, det gav positiv respons från anställda, samt 

att det kunde ses som trendigt. Det som verkligen var intressant gällande motstånd mot 
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hållbarhetsarbete i denna undersökning var att enligt Pederson & Neegard (2009) anses delad 

mening om syften som problematiskt, men inga företag delade den synen. Hos Spendrups och 

Arvid Nordquist sågs det tvärtom som positivt. Spendrups menade att det bidrog till en positiv 

balans i hållbarhetsarbetet, vilket uppfattades som att inte ett enda av syftena skulle väga för 

tungt. I Arvid Nordquists fall är det sannolikt att de välkomnar olika tankar om syftet för att inte 

begränsa engagemang kring frågan då engagemanget drevs genom det individuella intresset.  

 Det fanns också motstånd mot hållbarhetsarbetet i undersökningens teoretiska ramverk 

som inte nämndes i intervjuerna. Gällande ett potentiellt problem med otydlig makt hos 

hållbarhetsansvarig (Borglund & Norberg, 2011) kan det säga att det sannolikt inte var en källa 

till motstånd då hållbarhetsansvariga faktiskt hade en tydlig plats i företagens ledningsgrupper. 

De två kvarvarande motstånden ifrån analysmodellen var att hållbarhetsarbetet inte stämde 

överens med den interna verksamheten (Hine & Preuss, 2009)  och att olika avdelningar ville 

bibehålla sin uppfattade frihet (Borglund & Norberg, 2011). Rörande de två är det möjligt att 

motstånden fanns men inte uppfattats av företagen och utifrån den här undersökningen kan det 

därför inte säkerställas om de definitivt inte funnits. 

5.4 Övriga tankar 

Någonting framgick tydligt i empirin var att företaget Kung Markatta, trots att de inte använde 

många av verktygen för implementation, ändå på många sätt lyckats föra in hållbarhet i hela 

organisationen. De var även det enda företaget som grundats med sådana värderingar. De 

upplevde aldrig en konflikt mellan hållbarhet och ekonomisk vinning. Lennart Olsson (2015) 

sade “det sitter i väggarna”. I undersökningen tolkades som att det var en antagen företagskultur 

som inkluderat hållbarhet i dess målsättning. Inuti ramen för undersökningens modell skulle man 

kunna tolka detta som att de från början arbetat med hållbarhet och därför inte behövde många av 

verktygen för implementation då det redan nått ut till hela organisationen, vilket Chandler & 

Werther (2013) menade var målet med många av verktygen de föreslog.  

Det kan också vara så att det finns ett samband mellan använda verktyg och företagets 

omsättning och antal anställda. Kung Markatta med minst använda verktyg hade också lägst 
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omsättning och antal anställda. Spendrups, med störst omsättning och flest antal anställda, 

använde samtliga verktyg. Arvid Nordquist och Santa Maria hade resultat mitt emellan. Detta 

skulle kunna tolkas som att det eventuellt finns ett samband mellan företagets storlek och vilka 

verktyg som används. Undersökningens storlek begränsar dock att några uttalanden om 

korrelation kan göras med säkerhet. 

 

6. Slutsatser 

Syftet med uppsatsen var att ta reda på hur de svenska livsmedelsföretagen framgångsrika inom 

hållbarhet implementerat sin strategi inuti organisationen. För att undersöka detta försöktes det 

svaras på tre frågor, återupprepade nedanför, som uppfattats som problematiska med 

implementeringen av hållbarhetsstrategier i organisationer. Baserat på undersökningens resultat 

har en bild av företagens hållbarhetsarbete trätt fram som skiljer sig på några sätt utifrån 

analysmodellen. Det mest uppenbara var att Brodwin & Bourgeois (1984) tankar om  skapande 

av engagemang inte verkade passa in särskilt bra på företagens hållbarhetsstrategier. Sedan att 

policys, hållbarhetsredovisningar och ombudsman endast användes sällan eller inte alls. Slutligen 

att olika uppfattade syften kring mål med hållbarhetsstrategin inte sågs som ett motstånd och 

ibland som bidragande till implementeringen. För företag som söker implementera hållbarhet i 

organisationen genom att använda andra företags lösningar var det många likheter mellan de 

undersökta företagen. 

Hur har hållbarhetsstrategin formulerats och hur hanterades ansvar för 

hållbarhetsarbetet i organisationen? De undersökta företagens hållbarhetsstrategier 

formulerades generellt högt upp i företagens strukturer där samtliga metoder hade en stark 

koppling till ledningsgruppen. Hur ansvar för implementering hanterades skiljde sig, men i 

samtliga organisationer rörde det sig om att maximera hållbarhetsarbetets effekt genom att rätt 

del av organisationen fick rätt del av ansvaret. Två av de undersökta företagen ansågs använda 

ett angreppssätt som fokuserade på delegering av arbetsuppgifter från en ledarroll. De två andra 

företagen verkade använda sig av ett angreppssätt som baserades på omstrukturering.  
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Vilka verktyg har använts för att driva implementeringen och hur används verktygen? 

När det gällde verktyg för implementation kan det sägas att förutom avsaknaden av 

policydokument, hållbarhetsredovisningar och ombudsman använde sig de flesta 

organisationerna av de flesta verktygen vi har tagit upp. Med tanke på de externa 

förväntningarna företagen står inför kan det ses som anmärkningsvärt att 

hållbarhetsredovisningar och policys, som riktar sig både externt och internt, användes i mindre 

utsträckning. Med stöd från VD eller styrelse satt en hållbarhetsansvarig i organisationens 

ledningsgrupp, där den hållbarhetsansvarig oftast hade ytterligare ansvarsområden. Styrmål och 

uppföljning ansågs som viktigt att genomföra och pågående mäta. Det fanns också 

uppförandekoder för anställda och leverantörer. Hur den interna utbildningen för hållbarhet 

genomfördes varierade mellan organisationerna men alla skulle genomgå den och utbildningen 

har tolkats som huvudsakligen introducerande eller grundläggande. Information om pågående 

hållbarhetsarbete delgavs samtliga anställda en eller flera gånger per år i samband med 

presentation av annan information central för verksamheten, förutom detta också via intranät, 

intern tidning eller hållbarhetsredovisning. Alla studerade organisationer använde sig av något 

standardiserat ledningssystem som respondenterna menade bidrog på olika sätt till 

hållbarhetsarbetet. 

Vad har uppfattats som motstånd inifrån organisationen mot en framgångsrik 

implementering? Alla företag uppfattade en konflikt om resurser mellan hållbarhetsarbete och 

andra mål. Samtliga företag upplevde också att det fanns olika uppfattningar av syftet med 

hållbarhetsarbetet, men inga företag såg detta som någonting negativt och två företag såg det 

tvärtom som positivt för hållbarhetsarbetet. Hållbarhetsansvarigas höga position i företagens 

struktur förhindrade sannolikt att motstånd emot hållbarhetsarbetet kunde uppstå från att rollens 

makt i företaget uppfattades som otydlig. Företagen uttryckte inte en uppfattning om att det fanns 

motstånd på grund av att hållbarhetsarbetet inte överensstämde med den interna verksamheten, 

eller att avdelningar motsatte sig frågan då de kunde förlora sin frihet. 
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6.1 Vidare forskning 

I uppsatsen gjordes valet att endast studera hur svenska livsmedelsföretag framgångsrika inom 

hållbarhet har implementerat hållbarhetsstrategier. För vidare forskning skulle man kunna göra 

en undersökning av företag som inte ses som framgångsrika och på så sätt göra en jämförande 

undersökning om vilka skillnader det finns mellan de två grupperna. Ett annat område rörande 

hållbarhetsstrategi och dess implementation skulle kunna vara att studera skillnad i 

implementation mellan små och stora företag. 
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Bilaga 1. Operationalisering för formulering av frågor 

 

Författare Fråga 

Brodwin & 

Bourgeois (1984) 

- Vem eller vilka har utformat hållbarhetsstrategierna på företaget? 

- Vem eller vilka är det som ansvarar för det pågående hållbarhetsarbetet 

och dess implementering? 

- Vilken roll har VDn och styrelse i hållbarhetsarbetet? 

- Vilken roll har övriga anställda - är de engagerade i hållbarhetsarbetet 

och kan de kommentera? 

 

Chandler & 

erther (2013) 

- Hur påverkar du som hållbarhetsansvarig, vilken roll har du? 

- Hur har implementeringen gått till? 

- Vilka verktyg används vid implementeringen? 

- Använder sig företaget av en formell policy? 

- Ingår mått på hållbarhet i styrmål och uppföljningar inom 

företaget? 

- Använder sig företaget av en hållbarhetsredovisning? 

- Använder sig företaget av en “code of conduct” för anställda och 

leverantörer? 

- Har företaget en person som ansvarar för insamling av krav från 

andra än styrelsen?  

- Hur kommunicerar ni företagets mål och pågående arbete med 

hållbarhet till era anställda?  

- Använder sig företaget av några miljöedningssystem, certifieringar eller 

standarder? 
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Ernerson et al 

(1998) 

- Har ni någon form av intern utbildning (seminarier, föreläsningar) för 

vidare utbildning inom hållbarhet? 

Thakur (2007) - På vilket sätt bidrar era standardiserade ledningssystem till företagets 

hållbarhetsarbete? 

Borglund & 

Norberg (2011); 

Hine & Preuss  

(2009); Pederson 

& Neergard 

(2009) 

- Upplever ni att det finns ett motstånd emot hållbarhet inom 

organisationen? I så fall, hur yttrar sig det motståndet? 

Pederson & 

Neergard (2009) 

- Upplever ni att det finns en gemensam uppfattning av syftet med 

hållbarhetsarbete inom organisationen? 

Saunders et al. 

(2009) 

- Känner du att vi missat någonting som är viktigt för implementeringen 

av hållbarhetsstrategin i företaget? 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

 

 

Del 1. Introduktion, översikt av uppsats. 

Vår uppsats handlar om hur man har implementerat hållbarhetsarbetet framgångsrikt i svenska 

livsmedels och dagligvaruföretag 

 

Syfte /frågeställningar: Hur har de svenska mest framgångsrika livsmedelsföretagen inom 

hållbarhet implementerat sin hållbarhetstrategi i organisationen?  

 

Vi kommer lite kort nämna era rättigheter. Vi använder oss av Vetenskapsrådets (2010) etiska 

ritlinjer för god forskning. Informationskravet, om intervjun och vilka rättigheter ni har. 

Samtyckeskravet, att ni inte behöver svara på alla frågor. Konfidentialitetskravet, att inte låta 

någon obehörig få ta del av det som sägs under samtalet. Nyttjandekravet, att vi inte kommer att 

använda materialet för något annat syfte än för vår uppsats. Slutligen, vi kommer även att skicka 

ut uppsatsen till er innan vi skickar in den för godkännande av publicering. 

 

Del 2. Frågor rörande struktur av organisationens hållbarhetsansvar 

Vem eller vilka har utformat hållbarhetsstrategierna på företaget? 

 

Vem eller vilka är det som ansvarar för det pågående hållbarhetsarbetet och dess 

implementering? 

 

Hur påverkar du som hållbarhetsansvarig, vilken roll har du? 

 

Vilken roll har VDn och styrelse i hållbarhetsarbetet? 



 

 

46 

 

Vilken roll har övriga anställda - är de engagerade i hållbarhetsarbetet och kan de kommentera? 

 

 

Del 3. Frågor rörande verktyg för implementering  

Hur har implementeringen gått till? 

 

Vilka verktyg används vid implementeringen? 

- Använder sig företaget av en formell policy? 

- Ingår mått på hållbarhet i styrmål och uppföljningar inom företaget? 

- Använder sig företaget av en hållbarhetsredovisning? 

- Använder sig företaget av en “code of conduct” för anställda och leverantörer? 

- Har företaget en person som ansvarar för insamling av krav från andra än styrelsen?  

- Har ni någon form av intern utbildning (seminarier, föreläsningar) för vidare utbildning 

inom hållbarhet? 

 

Hur kommunicerar ni företagets mål och pågående arbete med hållbarhet till era anställda?  

 

Del 4. Frågor rörande standardiserade ledningssystem 

Använder sig företaget av några miljöedningssystem, certifieringar eller standarder? 

 

På vilket sätt bidrar era standardiserade ledningssystem till företagets hållbarhetsarbete? 

 

 

Del 5. Frågor rörande motstånd emot implementering 

Upplever ni att det finns ett motstånd emot hållbarhet inom organisationen? I så fall, hur yttrar 

sig det motståndet? 
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Upplever ni att det finns en gemensam uppfattning av syftet med hållbarhetsarbete inom 

organisationen? 

 

Del 6. Övriga kommentarer och avslutning 

Känner du att vi missat någonting som är viktigt för implementeringen av hållbarhetsstrategin i 

företaget? 

 

Slutligen skulle vi vilja tacka för att ni deltar i vår undersökning. Vi kommer återkomma i andra 

halvan av maj med en preliminär version av uppsatsen. Då skulle vi uppskatta om ni tittade 

igenom uppsatsen och skickade någon slags tillåtelse att vi får publicera informationen  i 

uppsatsen. Den kommer efter publicering gå att hitta på internet. I början av juni kommer vi 

sedan skicka över den slutgiltiga, publicerade uppsatsen. 
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Bilaga 3. Standardiserade ledningssystem 

 

Det standardiserade ledningsystemet ISO 14001 är speciellt intressant som miljöledningssystem 

att studera, dels för att det är väl spritt bland företag och för att innehållet i systemet rör området 

som undersökningen täcker. ISO 14001 hanterar miljöpolicy, planering, implementation, 

uppföljning och vidareutveckling (Welford, 1996).  

HACCP innebär matsäkerhet och står för Hazard analysis and critical control point, på 

svenska faroanalys och kritiska styrpunkter. Denna adresserar och kontrollerar alla betydelsefulla 

faror för  en viss produkt som den kan utsättas för. Det finns tre olika kategorier inom HACCP, 

dessa är, fysiska, kemiska och biologiska (Arvanitoyanni, 2009, s. 6) 

ISO 22000 kombinerar HACCP:s principer och applikationssteg med PRP:s6 och genom 

att använda Hazard analysis kan man på så sätt bestämma strategin som ska användas för att 

kontrollera hazard control och kombinera PRP:s och HACCP planen, detta kallas riskbaserad 

styrning (Arvanitoyanni, 2009). Denna bidrar till en bättre process med färre fel och ökar 

spårbarheten framåt och bakåt i produktionskedjan (Ibid. 2009, s.22, 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 PRP är förkortat Prerequisite Programme och är ett system för hygien, pestkontroller med mera, och som är tänkt 

att stötta HACCP (Arvanitoyanni, 2009, s. 15) 


