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Sammanfattning 

Studiens syfte är att förklara sambandet och särkopplingen mellan en organisations 

hållbarhetsmål och arbetssätt inom de tre hållbarhetsdimensionerna; ekologisk, social och 

ekonomisk. För att uppnå syftet kartlades först sambandet och särkopplingen mellan 

hållbarhetsmålen och organisationens arbetssätt inom olika områden inom respektive 

hållbarhetsdimension. För att testa särkopplingen testades 12 hypoteser varav sex mot allmänna 

hållbara prestationer och sex mot hållbara energiprestationer. Uppdelningen av hållbara 

prestationer gjordes med hänsyn till att särskilja de branschspecifika hållbara prestationerna. 

Studieobjekten befann sig alla inom energikrävande branscher, därav uppdelningen. Med grund 

i teorin och litteraturinsamlingen har teoretiska antagandet dragits att höga hållbara prestationer 

bidrar till hög måluppfyllelse. Teoretiska antaganden kan även dras att särkoppling uppstår då 

det finns ett gap mellan hållbarhetsmål och arbetssätt. Våra antaganden, utifrån 

litteraturinsamlingen, är att låg grad av särkoppling leder till höga hållbara prestationer. Utifrån 

tidigare forskning och teorier utformades en teoretisk modell. Modellen och hypoteserna 

testades genom en teoretiskt anpassad enkätundersökning. Den kvalitativa empiriinsamlingen 

och tidigare forskning låg till grund för utformningen av enkäten som användes. Totalt deltog 

217 respondenter, varav 104 från studiens fokusgrupp och 113 från en referensgrupp. 

Sambandet och särkopplingen mättes i enkäten genom att låta studiens respondenter ta ställning 

till vilken grad arbetssätten speglade hållbarhetsmålen. Analysen bygger på en statistisk analys 

och en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet bekräftar att arbetet med respektive 

hållbarhetsdimension påverkar en organisations allmänna hållbara prestationer. Det visade även 

att ett område inom respektive hållbarhetsdimension bekräftades ha en positiv påverkan på de 

allmänna hållbara prestationerna. Områdena var ekologisk utsläpp, social mångfald och 

ekonomiska samhälleliga förväntningar. För de hållbara energiprestationerna påvisades det att 

endast området ekologisk utsläpp påverkar hållbara energiprestationer. De bekräftade 

områdena påvisade därmed en låg grad av särkoppling mellan hållbarhetsmålen och 

organisationens arbetssätt. En låg grad av särkoppling inom dessa områden bidrog till höga 

hållbara prestationer och hög måluppfyllelse inom organisationen och betyder att arbetet var 

målinriktat.  

 

Nyckelord: Särkoppling, hållbara prestationer, hållbarhetsmål, arbetssätt, ekologiska 

dimensionen, sociala dimensionen, ekonomiska dimensionen   



 

 

Abstract 

The objective of this study is to explain the relationship between decoupling and sustainability 

performance. Decoupling is defined as the gap between sustainability goal and organizations 

activity within the three dimensions of sustainability, environmental, social and economic. To 

achieve the objective, the relationship and decoupling between sustainability goal and 

organizations activity was mapped. Decoupling was measured by assigning the respondents to 

take a stand to which degree the activity’s reflected the sustainability goals. To test this 

decoupling, 12 hypotheses were tested. Six against general sustainability performance and six 

against sustainability energy performance. The division of sustainability performance was made 

regard to distinguish the industry specific sustainability performances. The study object 

operated in energy-consuming industry, which led to the division. Based on the theory and 

literature collection, theoretical assumptions have been drawn that high sustainability 

performance led to high goal completion. Theoretical assumptions can also have been drawn 

that decoupling occurs when there is a gap between sustainability goal and an organizations 

activity. Our assumptions, based on the literature collection, are that a low degree of decoupling 

led to high sustainability performance. A theory model was based on earlier studies and theory. 

Hypotheses were developed. The model and the hypotheses were tested through a survey. The 

survey was dedicated by qualitative empirical data collection and earlier studies. A total of 217 

respondents participated, 104 from a focus group and remaining 113 from a reference group. 

The analyse builds on a statistics analyse and a qualitative content analysis. The result of this 

study confirms that respectively dimension of sustainability affects an organizations 

sustainability performance. It also showed that one area within respectively dimension of 

sustainability confirmed to have a positive effect on general sustainability performance. Only 

one area was conformed to affect the sustainability energy performance, that was the area 

environmental emissions in the environmental dimension. This areas, all four, thus proved at 

low degree of decoupling between sustainability goal and organizations activity. A low degree 

of decoupling within these areas contributed to high sustainability performance and a high goal 

completion within the organization. This means that in these areas the work was targeted. 

 

Keywords: Decoupling, sustainability performance, sustainability goals, activities, 

environmental dimension, social dimension, economic dimension   
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1 INTRODUKTION 
En organisations mål och arbetssätt sammanställs i redovisningen (Miller, 1994; Collier och 

Esteban, 2013; Milne och Gray 2013; Westermark, 2013). Arbetssätten väljs i syfte att nå de 

uppsatta målen (Sarkar, 2016). Vidare menat Sakar (2016) att beroende på organisationens 

verksamhet kommer dessa arbetssätt att variera. Hur väl målen uppfylls speglas i 

organisationens prestationer, som exempelvis marknadsandelar, vinst, försäljningstillväxt och 

hållbara prestation (Grönlund, Tagesson och Öhman, 2013). Mål konkretiserar organisationens 

affärsidé och mission, konkretisera innebär att sätta upp specifika arbetssätt för att nå målen 

(Locke och Latham, 2002; Bruzelius och Skärvad, 2011).  

När samband mellan målen och arbetssätten saknas, uppstår en särkoppling. Särkoppling 

definieras enligt Meyer och Rowan (1977) som en situation där formella strukturer och 

aktiviteter som en organisation visar utåt skiljer sig från de faktiska. Deegan och Unerman 

(2011) menar att integrationen mellan mål och arbetssätt, eller bristen på den, utgör grunder för 

särkoppling. Arbetssätten och målen påverkar varandra (Collier och Esteban, 2013; Milne och 

Gray 2013; Westermark, 2013). I denna rapport används särkoppling för att beskriva den 

särkoppling som kan uppstå mellan målen och de arbetssätt som utförs i den dagliga 

verksamheten. Särkoppling kan ske i olika grader (Brunsson, 1989). Enligt Meyer och Rowan 

(1989) tyder en hög grad av särkoppling på bristande koppling mellan målen och arbetssätten i 

organisationen. Det skapar ett gap mellan målen och arbetssätten. En låg särkoppling tyder på 

motsatsen (Meyer och Rowan, 1997). Uppkomsten av särkoppling menar Frostenson (2007) 

kan uppstå på grund av bristande kunskap hos medarbetarna. Medarbetare kan inte arbeta mot 

mål de inte känner till eller har tillräcklig kunskap om (Bruzelius och Skärvad, 2011). För att 

styra arbetet målinriktat, där arbetssätten är i linje med målen, krävas kunskap och en hög 

medvetenhet (Locke och Latham, 2002; Chandler, 2016). 

Det har påvisats att det ofta förekommer särkoppling mellan hållbarhetsmål och arbetssätt inom 

organisationers hållbarhetsarbete (Thijssens, Bollen och Hassink, 2016). Hållbarhetsarbetet 

grundar sig i konceptet CSR (eng. Corporate social responsibility). CSR är ett koncept som 

bygger på företagets samhällsansvar (Borglund, De Geer och Sweet, 2012). Det handlar om det 

ansvar en organisation har gentemot samhället och miljön ur ekologisk, social och ekonomisk 

hållbarhet (Epstein och Roy, 2002). Ansvaret handlar om organisationens roll i samhället och 

syftar till att belysa organisationen som en del av samhället (Epstein och Roy, 2002; 

Westermark, 2013). Hållbarhet är ett tredimensionellt begrepp och innefattar alla tre 

dimensioner (Borglund m.fl., 2012). Hållbarhet innebär att organisationer har ett långsiktigt 

samhällsansvar inom alla tre nämnda dimensioner och ska agera på ett sådant sätt att 

organisationen utvecklas hållbart inom samtliga tre dimensioner (Borglund m.fl., 2012). Enligt 

Världskommissionen för miljö och utveckling (1987) innebär hållbar utveckling att man 

”tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose 

sina behov” (s.41). Enligt Världskommissionen för miljö och utveckling (1987) innefattar 

ekologisk hållbarhet organisationens påverkan på det levande och icke levande naturliga 

systemet inom organisationen och i samhället. Organisationen ska arbeta och utvecklas på ett 

sådant sätt som innebär så liten skada på miljön som möjligt (GRI, 2006). Social hållbarhet 

innefattar att en organisation ska ta hänsyn till organisationens omgivande sociala system, både 

inom organisationen och i samhället (Världskommissionen för miljö och utveckling, 1987). 

Den sista dimensionen, ekonomisk hållbarhet, innefattar organisationens påverkan på de 

ekonomiska förhållandena hos dess intressenter (Ibid.). Det innebär att skapa en balanserad 

ekonomisk tillväxt i samhället (Världskommissionen för miljö och utveckling, 1987; GRI, 

2006; Mani, Agarwal, Gunasekaran, Papadopoulos, Dubey och Childe, 2016; Garay, Font och 

Pereira-Moliner, 2017). Hållbarhet handlar om hur organisationen tar hänsyn till sin påverkan 

och roll i samhället på lång sikt (Världskommissionen för miljö och utveckling, 1987).  
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Ur CSR-konceptet har hållbarhetsredovisningen vuxit sig starkare under 2000-talet (Jutterström 

och Norberg, 2011). I en hållbarhetsredovisning sammanställs information om vilka centrala 

arbetssätt och hållbarhetsmål som organisationen arbetar med inom den ekologiska, sociala och 

ekonomiska hållbarhetsdimensionen (Westermark, 2013). Var för sig består de tre 

hållbarhetsdimensionerna av olika områden knutna till olika arbetssätt (Griggs, Stafford-Smith, 

Gaffney, Rockström, Öhman, Shyamsundar och Noble, 2013). De tre hållbarhetsdimensionerna 

tillsammans ses som grundpelarna i organisationens hållbarhetsarbete (Fiksel. McDaniel och 

Mendenhall, 1999; Schaltegger, Burritt och Petersen, 2003; Enquist m.fl., 2007).  

Särkoppling uppstår när hållbarhetsmålen inte tillämpas i organisationens arbetssätt (Thijssens 

m.fl., 2016). Särkopplingen bidrar till ett gap mellan hållbarhetsmålen och arbetssätten (Ingdahl 

och Påhlsson, 2015). Ett målinriktat hållbarhetsarbete ger hög måluppfyllelse och innebär att 

arbetssätten är i linje med hållbarhetsmålen (Frostenson 2007; Chandler, 2016). 

Måluppfyllelsen avspeglas i organisationens hållbara prestationer (Epstein och Roy, 2003). 

Hållbara prestationer definieras som hur väl arbetssätten inom hållbarhet stämmer överens med 

de mål som finns inom hållbarhet (Sebhatu, 2008; Santiteerakul, Sekhar, Bouras och Sopadang, 

2015). Hållbara prestationer ses som en organisations måluppfyllelse inom hållbarhet (Ibid.). 

Ett gap mellan hållbarhetsmålen och de faktiska arbetssätten kan få konsekvenser för 

organisationen (Borglund m.fl., 2012). Som exempel kan nämnas Volkswagens miljöskandal 

2015 där de kommunicerade ut en bild av organisationen som inte stämde med verkligheten 

(Dahlberg, 2015). De verkliga arbetssätten följde inte de mål organisationen kommunicerat ut 

genom sin hållbarhetsredovisning angående bilarnas utsläpp (Dahlberg, 2015). Att 

kommunicera ut en falsk bild av organisationens hållbarhetsarbete benämns som Greenwashing 

och är straffbart (Borglund m.fl., 2012). Greenwashing likställs inte med särkoppling, utan 

särkoppling utgör en grundsten för att Greenwashing ska kunna existera (Borglund m.fl., 2012). 

I Volkswagens fall resulterade avslöjandet av Greenwashing, förutom böter, i en käftsmäll för 

varumärket och förlorad trovärdighet. Det resulterade i en nedgång i aktierna på 31 % och 

motsvarar ett ras på 26 miljarder euro (Dahlberg, 2015). Att förlora trovärdigheten kan därmed 

vara väldigt kostsamt för en organisation (Norrström, 2011).  

Ett flertal studier belyser svårigheten med att få de arbetssätt som sker i den dagliga 

verksamheten att gå i linje med hållbarhetsmålen (Antal, Dierkes, MacMillan och Marz, 2002; 

Antoni och Hurt, 2006). Hållbarhetsarbetet i en organisation är varierande och svårdefinierat 

till sin natur (Briassoulis, 2001). Det gör hållbarhetsarbetet komplext och kan därmed försvåra 

integrationen mellan arbetssätten och hållbarhetsmålen (Epstein och Roy, 2001; Labuschagne, 

Brent och Van Erck, 2005). Komplexiteten gör det viktigt att studera särkoppling mellan 

hållbarhetsmålen och arbetssätten.  

Hållbarhetsmålen påverkar som nämnts organisationens arbetssätt (Milne och Gray 2013; 

Westermark, 2013). En tysk studie av Thijssens m.fl. (2016) påvisade att hållbarhetsmålen 

generellt inte var kopplade till organisationens arbetssätt, utan snarare var särkopplad. Studien 

utelämnade vad särkopplingen berodde på och vilka dimensioner inom hållbarhet som 

påverkade särkopplingen (Thijssens m.fl., 2016). Ett flertal utländska studier har endast studerat 

arbetssätt inom en av hållbarhetsdimensionerna, för att se den dimensionens påverkan på 

organisationers hållbara prestationer (Dias-Sardinha och Reijnders, 2001; Georgiadis och 

Valchos, 2004; Hussain, Khan och Al-Aomar, 2016; Lisi, 2016). De olika studierna studerade 

olika dimensioner. Studier som tagit hänsyn till hur alla tre hållbarhetsdimensioners påverkar 

hållbara prestationer är utförda i Kina, Malaysia och Spanien (Ye, Zhu, Shan och Li, 2015; 

Abdul-Rasid, Sakundarini, Ghazilla och Thurasamy, 2017; Garay m.fl., 2017). Studiernas 

resultat kan inte generaliseras till organisationer verksamma i Sverige. Det på grund utav 

skillnader i arbetet med hållbarhet mellan länderna, kulturella skillnader och skillnader i den 
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ekonomiska situationen mellan länderna (Yale center for environmental law & policy, 2016). 

Sverige ligger i framkant vad gäller arbete med hållbarhet jämfört med Kina, Malaysia och 

Spanien (Ibid.). Branscher som utmärker sig och är i framkant vad gäller hållbarhet är 

energikrävande branscher (Lydenberg, Rogers och Wood, 2012; Taylor, 2013). Därför är det 

intressant att studera alla tre dimensioneras påverkan på hållbara prestationer på organisationer 

inom energikrävande branscher verksamma i Sverige.  

Shokravi och Kurnia (2014) och Abdul-Rashid m.fl. (2017) belyser att endast ett fåtal studier 

har studerat särkoppling inom alla tre hållbarhetsdimensioner. Det finns även bristande kunskap 

om hur graden av särkoppling uppstår (jmf Ye, Zhu, Shan och Li, 2015; Abdul-Rasid m.fl., 

2017; Garay m.fl., 2017), därför behövs mer kunskap inom detta område. En liknande studie 

behöver upprättas som empiriskt ökar kunskapen om, hur och var särkoppling uppstår mellan 

hållbarhetsmålen och organisationens arbetssätt. Det finns heller inte studier som på ett 

uttömmande sätt visar hur samtliga hållbarhetsdimensioner påverkar hållbara prestationer, inte 

minst i Sverige. Att tidigare studier hittat varierande resultat (Abdul-Rasid m.fl., 2017; Garay 

m.fl., 2017) och att hållbarhetsarbetet anses komplex till sin natur (Briassoulis, 2001; Epstein 

och Roy, 2001; Labuschagne m.fl., 2005), gör detta ämne viktigt att studera. Ny kunskap kan 

gynna både organisationer som arbetar med hållbarhet och forskning inom detta ämne. Ny 

kunskap erhålls genom att skapa en djupare förståelse och kunskap kring hur graden av 

särkoppling mellan hållbarhetsmålen och arbetssätten påverkar organisationens hållbara 

prestationer. Ökad förståelse kan underlätta styrning av organisationen i rätt riktning mot en 

hållbar utveckling och därmed leda till ett mer målinriktat hållbarhetsarbete. Resonemanget 

leder oss vidare till studiens forskningsfråga och syfte.  

1.1  Forskningsfråga  
 

Hur påverkar graden av särkoppling, mellan hållbarhetsmålen och 

organisationens arbetssätt inom de tre dimensionerna, organisationens hållbara 

prestationer? 

1.2 Syfte 
Studien syftar till att förklara sambandet och särkopplingen mellan hållbarhetsmålen och 

organisationens arbetssätt inom de tre hållbarhetsdimensionerna; ekologisk, social och 

ekonomisk. För att uppnå syftet ska sambandet mellan hållbarhetsmålen och arbetssätten 

kartläggas för att se var särkoppling existerar. Genom att kartlägga var särkoppling uppstår 

erhålls även djupare kunskap kring hur och om särkoppling existerar. Särkopplingen testas 

sedan genom att sättas mot allmänna hållbara prestation och hållbara energiprestationer. Det 

för att se hur graden av särkoppling påverkar organisationens hållbara prestationer. Att testa 

särkopplingens påverkan på hållbara prestationer kommer att bidra till en ytterligare fördjupad 

kunskap om särkoppling. Den fördjupande kunskapen kan användas för att styra 

organisationerna mot ett mer målinriktat hållbarhetsarbete.  

1.3  Disposition  
Rapporten inleds med en introduktion av valt ämne som sedan följs av problemformulering, 

syfte och forskningsfråga. Det inledande kapitlet avslutas med dispositionen för arbetet. Det 

andra kapitlet behandlar den teoretiska referensramen där existerande teorier och kunskap kring 

ämnesvalet berörs. modell med tillhörande hypoteser. Nästföljande kapitel redogör för den 

metod som använts i studien och avslutas med en diskussion kring metodens trovärdighet. I det 

fjärde kapitalet behandlas resultatet från den kvantitativa undersökningen. Det ligger sedan till 

grund för den analys och tolkning som behandlas i det femte kapitlet. I det sjätte kapitlet belyses 

slutsatser utifrån analysen och tolkningen av resultatet. Det till följd utav förslag till fortsatt 

forskning inom området.  
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2 TEORETISK REFERENSRAM 
 

I den teoretiska referensramen redogörs och presenteras relevant teori som valts att tillämpas 

i examensarbetet. Teorierna ger en ökad förståelse och grund för särkopplingen mellan 

hållbarhetsmålen och organisationens arbetssätt och hur det påverkar organisationens 

hållbara prestationer. Kapitlet kommer att avslutas med en teorimodell och hypoteser 

grundade i den teoretiska referensramen.  

2.1  Hållbara prestationer 

En stark hållbar prestation betyder sannolikt att hållbarhetsarbetet i organisationen följer 

uppsatta mål och att det finns arbetssätt för att nå målen (Fiksel m.fl., 1999; Carter och Rogers, 

2008). När arbetssätten är i linje med hållbarhetsmålen innebär det att organisationen uppnår 

ett målinriktat hållbarhetsarbete (Frostensson, 2007; Chandler, 2016). Hållbara prestationer kan 

därmed ses som måluppfyllelse inom hållbarhetsarbetet (Epstein och Roy, 2003; Schaltegger 

m.fl., 2003; Schaltegger och Wagner, 2006; Epstein, 2008; Johnson, 2008; Duflou m.fl., 2012; 

Garay m.fl., 2017). En organisations hållbarhetsarbete ska väga in arbetssätt inom alla tre 

hållbarhetsdimensioner; den ekologiska, den sociala och den ekonomiska (Elkington 1998). 

Tillsammans utgör de en organisations arbete med hållbarhet och arbetet mot en hållbar 

utveckling (Världskommissionen för miljö och utveckling, 1987). En organisations hållbara 

prestationer kan därmed inte baseras endast på en hållbarhetsdimension, utan en organisation 

måste arbeta med samtliga (Elkington, 1998; DeSimone och Popoff, 2003; Schaltegger och 

Wagner, 2006; Johnson, 2007; Waddock och Bodwell, 2007; Epstein, 2008; Gimenez, Sierra 

och Rodon, 2012). Hur mycket man väljer att arbeta med respektive dimension inom 

organisationen skiljer sig mellan olika branscher (Roca och Searcy, 2012). Trots detta finns det 

i grund och botten ändå vissa likheter mellan branscherna som ger uttryck i allmänna hållbara 

prestationer (Ibid.). Det som skiljer branscherna åt är att till exempel inom energikrävande 

branscher ger organisationens hållbarhetsarbete även uttryck i hållbara prestationer kopplade 

till energi (Epstein och Roy, 2001; Roca och Searcy, 2012; Taylor, 2013).  

Arbetssätten inom samtliga dimensioner påverkas av de mål som en organisation har inom 

respektive dimension (Gray, Owen och Adams, 1996). Hur väl arbetssätten sedan följer de 

uppsatta hållbarhetsmålen speglar organisationens måluppfyllelse (Chandler, 2016). Enligt 

Locke och Latham (2002) påverkar målen en organisations prestationer och att mäta denna 

måluppfyllelse är viktigt för att se att målen fyller sitt syfte.  

2.2  Mål 
Enligt Child (1972) och Bergman och Klefsjö (2007) speglar organisationens mål 

organisationens långsiktiga önskan och riktning. Enligt Locke och Latham (1990) är syftet med 

mål är att konkretisera disponeringen och utnyttjandet av organisationens resurser. Det för att 

säkerställa att önskat värde skapas (Locke och Latham, 1990). Målen speglar mer eller mindre 

uttryckta val och motiv (Locke och Latham, 1990; Locke och Latham, 2002; Robbins och 

Judge, 2013; Jacobsen och Thorsvik, 2014). En organisations uppsatta mål är således de 

önskvärda effekterna av organisationens verksamhet på både kort och lång sikt (Child, 1972; 

Bergman och Klefsjö, 2007; Bruzelius och Skärvad, 2011). Ett framgångsrikt mål beror till 

störst del på att de arbetssätt och prestationer som utförs i organisationen är i linje med 

organisationens mål (Johnson m.fl., 2015). För detta krävs kunskap och medvetenhet från 

medarbetarnas håll (Bruzelius och Skärvad, 2011; Robbins och Judge, 2013; Garay m.fl., 

2017). Medarbetarna kan inte arbeta efter något de inte känner till (Ibid.). Kunskap och 

medvetenhet bidrar till ett mer målinriktat arbete (Locke och Latham, 2002). Utan kunskap och 

medvetenhet uteblir organisationens prestationer (Garay m.fl., 2017). Locke och Latham (2002) 
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argumenterar för att mål påverkar en organisations prestationer genom vissa faktor. Faktorer 

kan vara att dirigera medvetenhet till relevanta arbetssätt eller etablera relevanta arbetsuppgifter 

(Locke och Latham, 1990; Locke och Latham, 2002; Robbins och Judge, 2013). Faktorerna 

bidrar till att en organisations prestationer påverkas av de mål som organisationer har uppsatta.  

2.2.1 Triple-bottom-line 

Bruzelius och Skärvad (2011) och Jutterström och Nordström (2011) menar att det finns ett 

ökat intresse för organisationers samhällsansvar. Det har bidragit till att mål rörande den 

ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionen inom hållbarhet blivit allt vanligare (Griggs 

m.fl., 2013). En organisation förväntas ha mål inom alla hållbarhetsdimensioner (Bruzelius och 

Skärvad, 2011). Ett sätt att konkretisera och redovisa de mål och resultat en organisation har 

inom respektive dimension är genom TBL (eng. Triple-bottom-line) (Gidding, Hopwodd och 

O´brien, 2002; Enquist, Johnsson och Skålén, 2006; Epstein, 2008; Abdul-Rashid m.fl., 

2017). Tanken med TBL är enligt Elkington (1998) att organisationer inte endast ska mäta sina 

finansiella prestationer. Organisationer ska även ta hänsyn till de ekologiska, sociala och 

ekonomiska prestationerna och de tillsammans bör mäta organisationens framgång och 

prestationer inom hållbarhet (Elkington, 1998; DeSimone och Popoff, 2003; Enquist m.fl., 

2007; Epstein, 2008). Ett målinriktat hållbarhetsarbete innebär att arbetssätten är i linje med 

hållbarhetsmålen (Chandler, 2016). Vidare menar Frostensson (2007) att kunskap och 

medvetenhet krävs för ett målinriktat arbete. För detta behöver organisationen mål. Mål behövs 

på övergripande nivå och detaljnivå vad gäller hållbarhet (Chandler, 2016). Locke och Latham 

(2002) argumenterar för att målen påverkar en organisations prestationer. För att dessa 

prestationer ska bli höga delas målen inom hållbarhet upp mellan de tre dimensionerna 

(Sebhatu, 2008). Vidare delas målen inom dessa tre hållbarhetsdimensioner upp mellan olika 

områden (Griggs m.fl., 2013). Ett område avser en del inom en hållbarhetsdimension och 

behandlar ett specifikt förbättringsområde inom denna dimension. Exempel på områden inom 

den sociala dimensionen är; jämställdhet, mångfald eller hälsa och säkerhet (GRI, 2006; Griggs 

m.fl., 2013; Wolf, 2014; Mani, 2016; Garay, 2017). Indelning av områden görs för att mer 

detaljerat och målinriktat kunna styra arbetssätten i organisationen (Epstein och Buhovas, 

2014). Mer specifika mål gör att en organisations hållbarhetsarbete kan anpassas och 

specialiseras inom valda områden inom en dimension och på så sätt förbättras (Epstein och 

Buhovas, 2014; Chandler, 2016).  

Mål kopplade till den ekologiska dimensionen berör områden som behandlar utsläpp, avfall och 

biologisk mångfald (GRI, 2006; Griggs, 2013). Områdena berör vilka naturresurser som 

påverkas och förbrukas av organisationens nuvarande verksamhet (Bruzelius och Skärvad, 

2011; Moldan, Janousková och Hák, 2012 Griggs m.fl., 2013). Att minska organisationens 

fotavtryck på miljön är ett vanligt förekommande mål rörande den ekologiska dimensionen 

(Världskommissionen för miljö och utveckling, 1987; Moldan m.fl., 2012; Griggs m.fl., 2013).  

Mål kopplade till den sociala dimensionen avspeglar ofta organisationens påverkan på 

människorna i organisationen och i samhället (GRI, 2006). Mål inom den sociala dimensionen 

kan beröra områdena mångfald och jämställdhet i samhället och organisationen, hälsa och 

säkerhet för medarbetare, mänskliga rättigheter, anställningsvillkor eller sponsring av lokala 

evenemang (GRI, 2006; Bruzelius och Skärvad, 2011; Griggs m.fl. 2013; och Mani m.fl., 

2016).  

Mål kopplade till den ekonomiska dimensionen berör områden som lokal förankring, kunder, 

avtalsenliga löner, pensioner, skatter som följer samhällets förväntningar och att organisationen 

följer lagar (GRI 2006; Bruzelius och Skärvad, 2011 och Griggs m.fl., 2013). Även hur 

organisationen arbetar för att motverka fattigdom och motiverar tillväxt kan höra till den 
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ekonomiska dimensionen (Världskommissionen för miljö och utveckling, 1987 och Griggs 

m.fl., 2013). 

Att arbeta med en hållbar utveckling kan vara abstrakt och komplext och det kan vara svårt att 

koppla målen till praktiska arbetssätt (Briassoulis, 2001; Epstein och Roy, 2001; Labuschagne 

m.fl., 2005). Hållbarhetsarbetet blir därmed inte målinriktat då arbetssätten i organisationen inte 

har tydlig koppling till målen (Chandler, 2016). Är hållbarhetsmålen svåra att integrera i 

organisationens arbetssätt medför det en låg grad av måluppfyllelse och ger uttryck i låga 

hållbara prestationer för organisationen (Epstein och Roy, 2003; Schaltegger m.fl., 2003; 

Schaltegger och Wagner, 2006; Johnson, 2008; Duflou m.fl., 2012; Epstein och Buhovac, 2014; 

Garay m.fl., 2017). Mål som är svåra att integrerar motsätter sig hur framgångsrika mål bör 

vara, det vill säga påverka beslut, arbetssätt och organisationens prestationer (Locke och 

Latham, 1990; Locke och Latham, 2002; Robbins och Judge, 2013; Jacobsen och Thorsvik, 

2014; Johnson, Whittington, Scholes, Angwin och Regnér, 2015). För att mål ska anses 

framgångsrikt bör organisationens arbetssätt vara i linje med målen (Johnson m.fl., 2015). Det 

resulterar i att organisationen får ett målinriktat hållbarhetsarbete (Chandler, 2016).  

2.3 Hållbarhetsarbete 
Hållbarhetsarbetet grundar sig i konceptet CSR (eng. Corporate social responsibility) och är 

ett koncept som bygger på företagets samhällsansvar (Westermark, 2013). Det handlar om det 

ansvar en organisation har gentemot samhället ur de tre dimensionerna; ekologisk, social och 

ekonomisk hållbarhet. Ansvaret handlar om organisationens roll i samhället och syftar till att 

belysa organisationen som en del av samhället (Epstein och Roy, 2002; Westermark, 2013). 

Hållbarhet är ett tredimensionellt begrepp och innefattar alla tre dimensioner (Borglund m.fl., 

2012). Arbetet med dessa tre hållbarhetsdimensioner redovisas i hållbarhetsredovisningen, där 

även mål och arbetssätt inom organisationens hållbarhetsarbete presenteras (Chandler, 2016). 

Chandler (2016) menar att uppsatta mål och arbetssätt bidrar till ett mer målinriktat 

hållbarhetsarbete. Trots uppsatta mål inom hållbarhet kan hållbarhetsarbetet anses komplext 

(Briassoulis, 2001; Epstein och Roy, 2001; Labuschagne m.fl., 2005).  

2.3.1 Komplexiteten av hållbarhetsarbetet 

Hållbarhetsarbetet är komplext och innebär att det är beroende av relationer och faktorer både 

inom och utanför organisationen (Briassoulis, 2001; Epstein och Roy, 2001; Labuschagne m.fl., 

2005). En organisations hållbarhetsarbete påverkar samhället de verkar inom och ska spegla 

organisationens roll i samhället (Epstein och Roy, 2002; Westermark, 2013). Därav är 

hållbarhetsarbetet beroende av relationer och faktorer från samhället (Briassoulis, 2001; Epstein 

och Roy, 2001; Labuschagne m.fl., 2005). Enligt Gray m.fl. (1996) kan relationer kan vara 

organisationens relationer till leverantörer eller kunder. Faktorer som påverkar 

hållbarhetsarbetet kan vara lagar och förväntningar från samhället vad gäller hållbarhet (Gray 

m.fl., 1996). Komplexiteten kan leda till svårigheter att integrera hållbarhetsarbete inom de tre 

dimensionerna i organisationens dagliga arbete (Briassoulis, 2001; Epstein och Roy, 2001; 

Labuschagne m.fl., 2005). 

2.3.2  Tre dimensioner av hållbarhet 

Hållbarhet är som nämnts ett tredimensionellt begrepp och innefattar alla tre dimensioner 

(Borglund m.fl., 2012). De tre dimensionerna grundar sig i perspektivet i TBL och utgör 

hållbarhetsarbetets grundpelare (Epstein och Roy, 2003; Schaltegger m.fl., 2003; Enquist m.fl., 

2007; Frostensson, Helin och Sandström, 2015; Abdul-Rashid m.fl. 2017). Hållbarhetsarbetet 

består av de tre hållbarhetsdimensionerna; ekologiska, sociala och ekonomiska. De tre 

dimensionerna har ett beroendeförhållande till varandra (Shaw och Bennett, 2016). Enligt 

Världskommissionen för miljö och utveckling (1987) är ett antagande att den ekologiska 

dimensionen är grunden i en organisations hållbarhetsarbete för en hållbar utveckling. Arbete 
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med den ekologiska dimensionen möjliggör att arbete med social hållbarhet kan äga rum 

(Världskommissionen för miljö och utveckling, 1987; Hutchinson m.fl., 2002; Cato, 2009; 

Nunes och Bennett, 2010; Shokravi och Kurnia, 2014; Nunes, Alamino, Shaw och Bennett, 

2016). Vidare är den sociala dimensionen en förutsättning för arbetet med ekonomisk hållbarhet 

(Ibid.). Figur 2-1 illustrerar detta beroendeförhållande mellan de tre dimensionerna. 

Organisationer ska mäta sina hållbara prestationer med hänsyn till den ekologiska, sociala och 

ekonomiska dimensionen (Shokarvi och Kurnia, 2014; Nunes m.fl., 2016: Abdul-Rashid m.fl. 

2017). Det är därmed samtliga dimensioner som påverkar organisationens roll i samhället och 

arbete för en hållbar utveckling (Elkington, 1998; DeSimone och Popoff, 2003; Enquist m.fl., 

2007; Epstein, 2008). För att styra organisationens hållbarhetsarbete målinriktat och mot en 

hållbar utveckling sätts mål inom de tre dimensionerna upp (Chandler, 2016). Målen påverkar 

i sin tur arbetssätten som utförs i organisationen kopplade till de olika dimensionerna (Collier 

och Esteban, 2013; Milne och Gray 2013; Westermark, 2013).  

2.3.2.1 Ekologiska dimensionen 

Att arbeta med den ekologiska dimensionen innefattar organisationens påverkan på det levande 

och det icke levande naturliga systemet och innebär att hushålla med resurser på lång sikt 

(Världskommissionen för miljö och utveckling, 1987; Griggs m.fl., 2013). De olika arbetssätten 

inom den ekologiska dimensionen är koncentrerade till olika områden (GRI, 2006). Områdena 

inom den ekologiska dimensionen kan vara utsläpp, avfall och biologisk mångfald (Griggs 

m.fl., 2013). Arbetssätten inom den ekologiska dimensionen innefattar bland annat 

implementering och användning av förnybara energikällor, energieffektivisering, miljövänliga 

inköp, bevara biologisk mångfald, sopsortering och hantering av avfall (Griggs m.fl., 2013; 

Wolf, 2014; Garay m.fl., 2017).  

Den ekologiska dimensionen för en hållbar utveckling är en viktig del av Brundtlandsrapporten 

som gavs ut år 1987 (Världskommissionen för miljö och utveckling, 1987). Ordet hållbarhet är 

strakt kopplat till miljön och tas ofta i beaktning från ett ekologiskt perspektiv (Öckerman och 

Friman, 2003). I Brundtlandsrapporten uttalas det att social och ekonomisk hållbarhet är 

omöjlig att uppnå om det inte först finns en ekologisk hållbarhet i samhället och organisationen; 

”Utveckling och tillväxt måste äga rum på miljöns villkor” (Världsmissionen för miljö och 

utveckling, 1987).  

2.3.2.2  Sociala dimensionen 

Att arbeta med den sociala dimensionen innefattar att organisationen ska arbeta på ett sådant 

sätt att hänsyn tas till organisationens omgivande sociala system (Världsmissionen för miljö 

och utveckling, 1987). De olika arbetssätten inom den sociala dimensionen är koncentrerade 

till olika områden (GRI, 2006). Områdena inom den sociala dimensionen kan vara mångfald, 

mänskliga rättigheter och hälsa och säkerhet (Griggs m.fl., 2013). Områden som ofta 

förkommer inom den sociala dimensionen är mångfald och hälsa och säkerhet (Griggs m.fl., 

2013; Wolf, 2014; Mani m.fl., 2016). Arbetssätt inom området mångfald innefattar bland annat 

Figur 2-1 Illustrerad bild över beroendeförhållandena 
Källa: KTH sustainability office , 2017 
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utformning av kommunikationsmaterial och arbete för att organisationen ska avspegla 

samhället. Arbetssätt inom hälsa och säkerhet innefattar bland annat användning av 

skyddsutrustning och systematiskt arbetsmiljöarbete (Roca och Searcy, 2012; Govindan, 

Khodaverdi och Jafarian, 2013; Griggs m.fl., 2013; Chin och Tat, 2015; Mani m.fl., 2016; 

Garay m.fl., 2017). 

Den sociala dimensionen fick sitt fäste i begreppet hållbar utveckling först vid Riokonferensen 

som ägde rum år 1992 (Hassler, 2004). Riokonferens hölls i syfte att framställa riktlinjer för en 

hållbar utveckling (Förenta nationen, 1992). Den sociala dimensionen fick alltså därmed sitt 

fäste i begreppet hållbar utveckling långt senare än den ekologiska dimensionen (jmf 

Världskommissionen för miljö och utveckling, 1987). Vidare, som nämnts, är den sociala 

dimensionen beroende av att den ekologiska existerar samtidigt som den är ett måste för att den 

ekonomiska ska kunna existera (Världsmissionen för miljö och utveckling, 1987).  

2.3.2.3 Ekonomiska dimensionen 

Den sista dimensionen inom hållbarhet är den ekonomiska. Syftet med den ekonomiska 

dimensionen inom hållbarhet är att motverka fattigdom och inte bidra till konsekvenser som är 

negativa för varken den ekologiska eller sociala hållbarheten (Världskommissionen för miljö 

och utveckling, 1987). Den ekonomiska dimensionen innebär att organisationerna har ett ansvar 

gentemot samhället den verkar i (Griggs m.fl., 2013). Enligt Bruzelius och Skärvad (2011) är 

lönsamhet och tillväxt nödvändiga för att uppfylla detta ansvar. Det om de används på ett 

meningsfullt sätt och bidrar till samhället genom att till exempel skapa sysselsättning (Bruzelius 

och Skärvad, 2011). De olika arbetssätten inom den ekonomiska dimensionen är koncentrerade 

till olika områden (GRI, 2006). Områdena inom den ekonomiska dimensionen kan vara 

lönsamhet, kundtillväxt, lokal förankring och att följa samhälleliga förväntningar (Bruzelius 

och Skärvad, 2011; Roca och Searcy, 2012; Griggs m.fl., 2013). Områden som ofta förkommer 

inom den ekonomiska dimensionen är samhälleliga förväntningar, kundtillväxt och lokal 

förankring (Bruzelius och Skärvad, 2011; Roca och Searcy, 2012; Ye m.fl., 2015).  

Arbetssätt och mål inom den ekonomiska dimensionen skiljer sig avsevärt i litteraturen 

(Världskommissionen för miljö och utveckling, 1987; Roca och Seacry, 2012; Zailani, 

Jeyaraman, Vengadasan och Premqumar, 2012; Griggs m.fl., 2013; Hahn och Kühnen, 2013; 

Wolf, 2014; Ye m.fl., 2015). Arbetssätten och målen kan vara allt från organisationens 

finansiella ställning till att arbeta för att bekämpa fattigdom (Ibid.).  

Samtliga dimensioner måste vara representerade när det kommer till en organisations 

hållbarhetsarbete (DeSimore och Popoff, 2003; Epstein och Roy, 2003; Schaltegger m.fl. 2003; 

Enquist, Edvardsson och Petros, 2007; Abdul-Rashid m.fl. 2017), för att organisationen ska 

anses arbeta för hållbar utveckling och samtidigt ta sin roll i samhället (Elkington, 1998).  

2.4 Särkoppling  
Begreppet särkoppling syftar till gapet som kan uppstå mellan hållbarhetsmålen och de 

arbetssätt som utförs i den operativa verksamheten (Meyer och Rowan, 1997; Deegan och 

unerman, 2011). Organisationen kan både avsiktligt eller utan avsikt hamna i den situationen 

(Deegan och Unerman, 2011). Särkoppling uppstår när beslut, arbetssätt och mål skiljs från 

varandra och inte integreras i organisationen (Meyer och Rowan, 1997; Borglund m.fl., 2012; 

Ingdahl och Påhlsson 2015). Särkoppling kan uppstå när hållbarhetsmålen inte går i linje med 

organisationens arbetssätt. Därför kan särkoppling uppstå mellan hållbarhetsmålen och 

arbetssätten inom en organisations hållbarhetsarbete (Borglund m.fl., 2012).  

Särkoppling kan uppstå i olika grader (Brunsson, 1989). Brunsson (1989) menar att den inte 

behöver vara fullständig eller ofullständig. En låg grad av särkoppling betyder att gapet mellan 

hållbarhetsmålen och arbetssätten är litet (Meyer och Rowan, 1997). En låg grad tyder även på 
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att kunskapen och medvetenheten om målen och arbetssätten inom organisationen är hög 

(Frostensson, 2007). Vid en hög grad av särkoppling är gapet stort och tyder på låg kunskap 

och medvetenhet (Ibid.). Särkoppling kan uppstå mellan hållbarhetsmål och arbetssätt inom de 

olika dimensionerna av hållbarhet (Brunsson. 1989). Vidare bör särkopplingen även kunna ske 

inom de olika områdena inom respektive dimension. Figur 2.2 visar var särkopplingen kan 

uppstå. Inom de olika dimensionerna benämns denna särkoppling som ekologisk, social och 

ekonomisk särkoppling. Ekologisk särkoppling innebär att det finns ett gap mellan 

hållbarhetmålen och arbetssätten inom den ekologiska dimensionen (Ingdahl och Påhlson, 

2015). Särkoppling inom de tre dimensionerna kan även förekomma på detaljnivå, det vill säga 

inom respektive dimensions områden. Särkopplingen inom områdena kan uppstå när det finns 

ett gap mellan hållbarhetsmålen och arbetssätten för ett specifikt område.  

Figur 2-2 Särkoppling inom de tre dimensionerna av hållbarhet 

Många organisationer misslyckas med att integrera hållbarhetsmålen i de praktiska arbetssätt 

som sker i organisationen (Visser, 2011). Grafström m.fl. (2008) och Borglund och Nordberg 

(2011) menar att särkoppling inte alltid är ett medvetet val, utan särkoppling kan uppstå trots 

goda avsikter från organisationens håll. För att undvika särkoppling mellan hållbarhetsmålen 

och arbetssätten krävs det att en översättningsprocess sker av målen enligt Frostensson, 

Borglund och Windell (2010). En översättningsprocess att konkretisera och utforma en plan för 

hur organisationen ska arbeta med hållbarhet (Frostensson m.fl., 2010). Det för att uppnå ett 

fungerande hållbarhetsarbete som medarbetarna förstår och kan relatera till (Ibid.). Enligt 

Frostensson (2007) är det frågan om en särkoppling även i de fall en översättningsprocess ägt 

rum men inte fått den effekt organisationen eftersträvat, nämligen önskvärda arbetssätt. 

Frostensson (2007) betonar även den problematik som det innebär att definiera relevanta 

arbetssätt inom hållbarhet. Även Jutterström och Norberg (2011) belyser svårigheterna med att 

välja ut de områden i de tre dimensionerna som är relevanta för verksamheten, vilket i 

förlängningen innebär svårigheter att styra hållbarhetsarbetet målinriktat (Chandler, 2016).  

2.5 Teoretisk sammanfattning  

En organisations hållbara prestationer kan ses som måluppfyllelse. Måluppfyllelse är hur väl 

arbetssätten följer de uppsatta hållbarhetsmålen inom de olika områdena i de tre dimensionerna; 

ekologiska, sociala och ekonomiska. Hur målinriktade arbetssätten är speglar de hållbara 

prestationerna. Beroende på bransch kan de hållbara prestationerna skilja sig åt. För 

energikrävande branscher kan de hållbara prestationerna delas upp i allmänna hållbara 

prestationer och hållbara energiprestationer.  
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Framgångsrika hållbarhetsmål påverkar organisationens arbetssätt i önskad riktning. 

Organisationen styrs då på sådant sätt att de uppnår ett mer målinriktat hållbarhetsarbete. Målen 

inom hållbarhet skiljer sig åt mellan de tre dimensionerna och de olika områdena inom varje 

dimension. Mål kopplade till den ekologiska dimensionen berör ofta området som behandlar 

organisationens utsläpp. Mål kopplade till den sociala dimensionen handlar ofta om områdena 

mångfald och hälsa och säkerhet för medarbetare. Den ekonomiska dimensionen berör mål 

inom områden kopplade till lokal förankring, kunder och mål kopplade till att följa samhällets 

förväntningar.  

Hållbarhetsarbetet innefattar olika områden inom den ekologiska, sociala och ekonomiska 

dimensionen. Ett vanligt område inom den ekologiska dimensionen är utsläpp. Områdena inom 

den sociala dimensionen omfattar mångfald och hälsa och säkerhet. Den ekonomiska 

dimensionen omfattas av områdena lokal förankring, samhälleliga förväntningar och 

kundtillväxt. Till varje område är specifika arbetssätt knutna. Arbetssätten påverkas av vilka 

mål som organisationen valt att sätta upp. 

Är organisationens arbetssätt inom dessa områden inte i linje med hållbarhetsmålen uppstår ett 

gap mellan dem. När det existerar ett gap mellan hållbarhetsmålen och arbetssätten uppstår 

särkoppling mellan dessa. En låg grad av särkoppling tyder på att det finns kunskap och 

medvetenhet om organisationens arbetssätt och hållbarhetsmål. Särkoppling kan uppstå i olika 

grader beroende på gapet och kan även uppstå inom varje område inom respektive 

hållbarhetsdimension. Dessa teorier mynnar ut i följande teorimodell och hypoteser.  

2.5.1 Teorimodell 

Teorimodellen syftar till att förklara sambandet mellan organisationens hållbarhetsmål och 

arbetssätt inom de olika områdena inom respektive hållbarhetsdimension. Sambandet mäter 

graden av särkoppling och benämns i teorimodellen som ekologisk, social och ekonomisk 

särkoppling. Särkopplingen inom de tre dimensionerna är gapet mellan hållbarhetsmålen och 

arbetssätten inom respektive område. Graden av särkoppling avspeglas i en organisations 

hållbara prestationer. I teorimodellen innefattar hållbara prestationer allmänna hållbara 

prestationer och hållbara energiprestationer. Teorimodellen i figur 2-3 illustrerar sambanden.  

 

  

Figur 2-3 Teorimodell 
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2.5.2 Hypoteser – Allmänna hållbara prestationer.  

 

H1a: En låg grad av särkoppling med hänsyn till området ekologisk utsläpp, 

resulterar i höga allmänna hållbara prestationer. 

H2a: En låg grad av särkoppling med hänsyn till området social arbetsmiljö, 

resulterar i höga allmänna hållbara prestationer. 

H3a: En låg grad av särkoppling med hänsyn till området social mångfald, 

resulterar i höga allmänna hållbara prestationer. 

H4a: En låg grad av särkoppling med hänsyn till området ekonomisk lokal 

förankring, resulterar i höga allmänna hållbara prestationer. 

H5a: En låg grad av särkoppling med hänsyn till området ekonomisk 

samhälleliga förväntningar, resulterar i höga allmänna hållbara prestationer. 

H6a: En låg grad av särkoppling med hänsyn till området ekonomisk 

kundtillväxt, resulterar i höga allmänna hållbara prestationer. 

2.5.3 Hypoteser – Hållbara energiprestationer  

 

H1b: En låg grad av särkoppling med hänsyn till området ekologisk utsläpp, 

resulterar i höga hållbara energiprestationer. 

H2b: En låg grad av särkoppling med hänsyn till området social arbetsmiljö, 

resulterar i höga hållbara energiprestationer. 

H3b: En låg grad av särkoppling med hänsyn till området social mångfald, 

resulterar i höga hållbara energiprestationer. 

H4b: En låg grad av särkoppling med hänsyn till området ekonomisk lokal 

förankring, resulterar i höga hållbara energiprestationer. 

H5b: En låg grad av särkoppling med hänsyn till området ekonomisk 

samhälleliga förväntningar, resulterar i höga hållbara energiprestationer. 

H6b: En låg grad av särkoppling med hänsyn till området ekonomisk 

kundtillväxt, resulterar i höga hållbara energiprestationer. 
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3 METOD 
 

I detta kapitel redogörs det för metoderna som använts för att uppnå syftet med examensarbetet. 

Tillvägagångssätten för studiens olika delar presenteras och diskuteras. I slutet belyses 

bristerna med vald metod.  

3.1  Forskningsansats 

Vår studies syfte var att kartlägga sambanden och särkopplingen mellan hållbarhetsmålen och 

arbetssätten inom organisationer. Det för att se hur graden av särkoppling mellan dessa påverkar 

organisationens hållbara prestationer. Studien kantades därför av ett analytiskt synsätt. Ett 

analytiskt synsätt utgår från att helheten kan förstås utifrån delarna (Arbnor och Bjerke, 1994). 

Denna studie försökte förstå särkoppling genom att studera delar av organisationers 

hållbarhetsarbete. Delarna bestod av; hållbarhetsmålen, organisationens arbetssätt inom 

hållbarhetsarbetet, de tre dimensionerna av hållbarhet och organisationens hållbara prestationer. 

Resultatet analyserades utifrån den teoretiska referensramens framtagna hypoteser. Studien 

hade även inslag av ett aktörssynsätt. Ett aktörssynsätt beskriver olika individers eller aktörers 

syn på verkligheten (Bryman och Bell, 2011). Det syftar till att skapa en ökad förståelse för 

helheten med hjälp av individernas olika uppfattningar och tolkningar (Arbnor och Bjerke, 

1994). Intervjuer skedde med respondenter i organisationerna i studiens fokusgrupp. Det för att 

öka förståelsen om hållbarhetsmålen och organisationens arbetssätt och på sådant sätt få en 

bättre förståelse för helheten och organisationens hållbarhetsarbete.  

Denna studie har utgått från befintliga teorier inom hållbara prestationer, hållbarhetsmål, 

hållbarhetsarbete inom de tre hållbarhetsdimensionerna och särkoppling. Utifrån dessa teorier 

härleddes hypoteser som sedan testats genom en empirisk undersökning. Vi har således haft en 

deduktiv forskningsansats (Yin, 2013).  

3.2 Litteraturstudie 
Olika metoder har tillämpats i litteraturstudien för att hitta ett lämpligt ämnesval och för att ta 

del av tidigare forskning. Litteraturstudien omfattade särkoppling mellan hållbarhetsmålen och 

organisationens arbetssätt i de olika områdena inom respektive hållbarhetsdimension. Vi har 

även tagit del av forskning rörande hållbara prestationer. Den primära litteratursökningen har 

genomförts via Luleå tekniska universitets databaser PRIMO och Business source premier för 

att hitta relevanta artiklar inom ämnet. Referenser i dessa vetenskapliga artiklar bidrog till 

ytterligare referenser. Sökmotorn Libris användes även för att finna tryckt litteratur. Till den 

teoretiska referensramen har vetenskapliga artiklar, litteratur och offentliga tryck använts. Vid 

utformningen av intervjuguiden och enkäten har vetenskapliga artiklar och tryckt litteratur 

använts. Följande sökord har använts vid sökningar i databaserna. Först presenteras de enskilda 

orden och sedan sammansättning av orden. Svenska översättningarna av dessa ord användes 

även i sökning av tidigare forskning och litteratur.  

Decoupling, sustainability report, accounting, CSR, sustainability goal, sustainability 

performance, goal, greenwashing,  

Decoupling + Sustainability reporting, CSR + decoupling, accounting + decoupling, corporate 

+ sustainability + goal, Sustainability performance + indicators + measurement, Sustainability 

performance + decoupling, sustainability + decoupling + real estate, Sustainability 

performance + real estate + measurement, sustainability performance + drivers, sustainability 

performance + drivers + energy, sustainability performance + drivers + environmental 
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3.3 Mätinstrument 
För att göra studien mätbar operationaliserades studiens huvudbegrepp (Hair, Black, Babin och 

Anderson, 2013). För att stärka begreppens validitet och reliabilitet användes etablerade mått 

från tidigare studier för att mäta begreppen (Ibid.). I tabellen nedan presenteras de etablerade 

operationella definitionerna av begreppen som låg till grund för utformningen av studiens enkät. 

Frågorna var baserade på teoretiskt beprövade skalor. Begreppen i frågorna var etablerade 

arbetssätt som även validerats utifrån intervjuer. Tabell 3-1 nedan presenterar detta. Under 

tabellen återges denna studies definition av de tre hållbarhetsdimensionerna, hållbara 

prestationer och frågorna i enkäten presenteras. De fullständiga frågorna finns i bilagorna (se 

bilaga 2). 

Tabell 3-1 Underlag enkät, operationell definition begrepp 

Begrepp Studie Operationell definition 

Ekologiska 

dimensionen 
(eng. Environmental 

dimension) 

(Garay m.fl., 

2017) 

”Encourage customers to save energy 

and/or water” ”Save energy” 

”Implement and use of alternative 

energy sources” ”Use product that 

respect the environment” ”Choose 

suppliers that demonstrates their 

environmental responsibility” 

Sociala 

dimensionen 
(eng. Social 

dimension) 

(Aras, Aybars 

och Kutlu, 

2010; Garay 

m.fl., 2017) 

”Promote gender equality” ”Promoting 

employee safety and physical or 

mental health” ”Disclosing accident 

statistics” 

Ekonomiska 

dimensionen 
(eng. Economic 

dimension) 

(Garay m.fl., 

2017) 

”Offer employee salaries that are not 

below the industry average” ”Choose 

suppliers that promote local 

development” 

Hållbara 

prestationer 
(eng. Sustainability 

performance) 

(Sebhatu, 

2008; 

Santiteerakul 

m.fl., 2015; 

Garay m.fl., 

2017) 

”Compete well alongside the industry 

leaders” ”Comply better with 

customers expectations” 

Särkoppling 
(eng. Decoupling) 

(Meyer och 

Rowan, 1977) 

”Structures are decoupled from each 

other and from ongoing activities” 

 

 

Den ekologiska dimensionen fångade ett område, ekologisk utsläpp, i enkäten. Området mättes 

med sex olika frågor som alla var teoretiskt förankrade. Den ekologiska dimensionen definieras 

som ”Organisationens påverkan på det levande och icke levande naturliga systemet, inklusive 

ekosystem, mark, luft och vatten både inom organisationen och i samhället. Organisationen ska 

utvecklas på ett sådant sätt som gör en så liten skada på miljön som möjligt. Detta innefattar 

bland annat att använda resurserna effektivt samt minska onödig miljöförstöring” 

(Världskommissionen för miljö och utveckling, 1987; GRI, 2006; Mani m.fl., 2016; Garay 

m.fl., 2017). För att få en tydlig koppling och göra området ekologisk utsläpp mätbart mot den 

teoretiska definitionen, ställdes frågor som mätte området ekologisk utsläpp. Frågorna var; 

Eko1.1: Att implementera och använda alternativa bränslen; Eko1.2: Att implementera och 

använda alternativa energikällor; Eko1.3: Att implementera och använda förnybara 

energikällor; Eko1.4: Att ständigt söka alternativa vägar för energieffektivisering (värme, 
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vatten, el); Eko1.5: Att välja leverantörer med hänsyn till hållbarhet; Eko1.6: Att välja 

miljövänliga alternativ vid inköp.  

Den sociala dimensionen fångade två olika områden, social arbetsmiljö och social mångfald. 

Områdena mättes med fem respektive tre olika frågor som alla var teoretiskt förankrade. Den 

sociala dimensionen definieras som ”En organisation ska arbeta på ett sådant sätt att hänsyn 

tas till organisationens omgivande sociala system. Det kan innebära att arbeta för att värna 

om både medarbetares arbetsmiljö samt att arbeta för mångfald och jämställdhet inom 

organisationen och för en sådan samhällsutveckling” (Världskommissionen för miljö och 

utveckling, 1987; GRI, 2006; Mani m.fl., 2016; Garay m.fl., 2017). För att få en tydlig koppling 

och göra områdena inom den sociala dimensionen mätbara mot den teoretiska definitionen, 

ställdes frågor som mätte områdena social arbetsmiljö och social mångfald. Frågorna inom 

social arbetsmiljö var; Soc1.1: Att använda rätt skyddsutrustning; Soc1.2: Att främja 

medarbetares säkerhet och mentala hälsa; Soc1.3: Vid genomförande av riskanalyser; Soc1.4: 

Vid tillbudsrapportering; Soc1.5: Att systematiskt arbeta med arbetsmiljöarbete. De frågor som 

mätte social mångfald var; Soc 2.1: Vid utformning av jobbannonser; Soc 2.2: Vid utformning 

av kommunikationsmaterial (externt och internt); Soc 2.3: Att arbeta aktivt med jämställdhet 

inom organisationen. 

Den ekonomiska dimensionen fångade tre olika områden; ekonomisk lokal förankring, 

ekonomiska samhälleliga förväntningar och ekonomisk kundtillväxt. Områdena mättes med två 

respektive tre olika variabler som alla var teoretiskt förankrade. Den ekonomiska dimensionen 

definieras som ”Organisationens påverkan på de ekonomiska förhållandena hos dess 

intressenter. Vilket till exempel innebär att skapa en balanserad ekonomisk tillväxt i 

samhället.” (Världskommissionen för miljö och utveckling, 1987; GRI, 2006; Mani m.fl., 

2016; Garay m.fl., 2017). För att få en tydlig koppling och göra områdena inom den ekonomiska 

dimensionen mätbara mot den teoretiska definitionen, ställdes frågor som mätte områdena 

ekonomisk lokal förankring, ekonomisk samhälleliga förväntningar och ekonomisk 

kundtillväxt. Frågorna inom ekonomisk lokal förankring var; Ek1.1: Att välja lokala 

leverantörer vid samarbeten, för att gynna regionen där den operativa verksamheten finns; 

Ek1.2: Att ständigt arbeta med innovation för att gynna tillväxt där den operativa verksamheten 

finns. De frågor som mätte ekonomisk samhälleliga förväntningar var; Ek2.1: Att följa 

samhällets förväntningar vad gäller skatter; Ek2.2: Att följa samhällets förväntningar vad gäller 

pensioner; Ek2.3: Att följa samhällets förväntningar vad gäller löner. De frågor som mätte 

ekonomisk kundtillväxt var; Ek3.1: Att uppmuntra långsiktiga relationer till kunder; Ek3.2: Att 

ta hänsyn till kund vid utveckling av produkter; Ek3.3: Att säkerställa att organisationen är i 

linje med kundernas värderingar. 

För att fånga särkoppling inom dessa områden inom de tre hållbarhetsdimensionerna användes 

en skala som varierade från, -3, mindre än vad som uttrycks i målen; 0, Neutral, kan ej ta 

ställning och känner inte till kopplingen mellan aktivitet och mål, till; +3 mer än vad som 

utrycks i målen. Skalan användes för att mäta graden av särkoppling. Det vill säga gapet mellan 

hållbarhetsmålen och arbetssätten. För att studera denna särkoppling ytterligare och se hur väl 

måluppfyllelsen inom dessa områden var, testades områdena mot hållbara prestationer.  

Begreppet hållbara prestationer användes för att fånga måluppfyllelsen i organisationens 

hållbarhetsarbete. Hållbara prestationer definieras som ”De aktiviteter som en organisation gör 

inom den ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionen. Hållbara prestationer ses som en 

organisations måluppfyllelse inom hållbarhet.” (Sebhatu, 2008; Santiteerakul m.fl., 2015). 

Hållbara prestationer fångade två olika områden allmänna hållbara prestationer och hållbara 

energiprestationer. Uppdelningen gjordes för att studieobjekten befinner sig inom 

energikrävande branscher. Separeringen medförde även att de branschspecifika prestationerna 
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kunde särskiljas från de allmänna prestationerna. Allmänna prestationer är de prestationer som 

alla organisationer bör uppvisa vid arbetet med hållbarhet. Uppdelningen möjliggjorde en mer 

djupgående analys inom både allmänna hållbara prestationer och hållbara energiprestationer. 

Respondenterna fick ta ställning till hur de ställde sig till påståenden, i jämförelse med deras 

konkurrenter. De allmänna hållbara prestationerna mättes med fyra olika variabler och de 

hållbara energiprestationerna mättes med tre olika variabler. Alla variabler var teoretiskt 

förankrade. För att få en tydlig koppling och göra områdena inom hållbara prestationer mätbara 

mot den teoretiska definitionen, ställdes frågor som mätte områdena allmänna hållbara 

prestationer och hållbara energiprestationer. De frågor som mätte allmänna hållbara 

prestationer var; HP1.1: Erbjuda miljöanpassade produkter/tjänster; HP1.2: Välja leverantörer 

med hänsyn till hållbarhet; HP1.3: Bemöta kunders förväntningar vad gäller hållbara 

produkter/tjänster; HP1.4: Utbilda medarbetare inom hållbarhet. De frågor som mätte hållbara 

energiprestationer var; HP2.1: Erbjuda alternativa drivmedel till kunder (tex laddningsstolpar); 

HP2.2: Erbjuda alternativa energikällor till kunder; HP2.3: Använda förnybara energikällor. 

Även inom hållbara prestationer användes en skala som varierade från, -3, håller inte alls med; 

0, neutral, kan ej ta ställning; +3, håller helt med.  

3.4 Undersökningsstrategi  
Studien genomfördes genom en breddstudie med tvärsnittsdesign. Syftet var att förklara och 

kartlägga särkopplingen mellan hållbarhetsmålen och organisationens arbetssätt inom de tre 

hållbarhetsdimensionerna. Det för att sedan studera hur det påverkar hållbara prestationer. En 

breddstudie var därmed att föredra, det krävdes en bred syn med flertal respondenter för att 

uppnå studiens syfte (Creswell, 2013). Därav skickades enkäter ut till ett flertal organisationer 

med ett flertal respondenter i varje organisation för att kunna förklara och kartlägga begreppet 

särkoppling. Tvärsnittsdesignen var lämplig då empirin samlades in med olika metoder och 

under en viss tidpunkt (Creswell, 2013). Det eftersom insamling av empiri skedde via 

intervjuer, enkäter och granskning av hållbarhetsredovisningar. 

3.5 Studiens utformning  
Insamlingen av empiri kan vara av kvantitativ eller kvalitativ karaktär (Arbnor och Bjerke, 

1994). Enligt Creswell (2013) handlar en kvantitativ studie mer om siffror än ord. Vidare sker 

insamlingen genom numerisk data och betonar kvantifiering vid insamling och analys av 

empirin. Kvantifiering innebär att man gör ett innehåll mätbart (Bryman och Bell, 2013). Enligt 

Yin (2013) är kvalitativa studier däremot mer inriktade på ord än mätbara siffror. En kvalitativ 

studie riktar in sig på individer för att kunna analysera, beskriva och förstå beteenden (Yin, 

2013). I denna studie använde vi ett triangulärt tillvägagångssätt som insamlingsmetod. Det 

innebär att både en kvalitativ och kvantitativ metod använts (Campbell och Fiske, 1959). Den 

kvalitativa insamlingen av empirin användes för att bygga grunden till den kvantitativa 

empiriinsamlingen. Genom intervjuerna och granskningen av hållbarhetsredovisningarna 

erhölls en djupare kunskap om organisationernas hållbarhetsmål och arbetssätt inom hållbarhet. 

Granskningen av organisationernas hållbarhetsredovisning gjordes för att ta del av 

organisationens kommunikation rörande deras hållbarhetsmål och hållbarhetsarbete. För att 

analysera innehållet i dessa utfördes en innehållsanalys. En innehållsanalys används för att 

kartlägga och tolka budskap (Creswell, 2013). Denna kunskap bidrog till utformningen av 

enkäten. Enkäten användes för att mäta graden av särkopplingen mellan organisationens 

hållbarhetsmål och arbetssätt. Enkäten mätte även de allmänna hållbara prestationerna och 

hållbara energiprestationer. Graden av särkoppling mättes för att sedan kunna testas och se hur 

det påverkar organisationens hållbara prestationer.   

3.5.1 Urval  

Studiens urval bestod av två olika grupper av organisationer, en fokusgrupp och en 

referensgrupp. Den första gruppen, fokusgruppen, bestod av tre organisationer. 
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Organisationerna studerades genom intervjuer, granskning av deras hållbarhetsredovisningar 

och det gjordes ett utskick av enkäter. Organisationerna i denna grupp var Umeå Energi, HSB 

och Axfood. De studieobjekt som valdes ut var organisationer som befinner sig inom 

energikrävande branscher och har uttalade mål och arbetssätt inom hållbarhet. En 

gemensamhetsfaktor för energikrävande branscher är att de har en relativ stor påverkan på 

miljön. Respondenterna som intervjuades var informanter från organisationerna och 

representerade organisationen. Respondenterna arbetade på något sätt med organisationens 

hållbarhetsarbete och hade kunskap om organisationens praktiska arbetssätt inom hållbarhet.  

Referensgruppen bestod av 49 stycken organisationer inom fastighetsbranschen som enbart 

svarade på enkäten. Valet av organisationer koncentrerades till fastighetsbolag då dessa 

organisationer befinner sig inom en energikrävande bransch. Fastighetsbolagen var även 

lättillgängliga vad gäller kontakt och lämpade sig därför för studien. Referensgruppens syfte 

var att stärka studiens resultat genom möjligheten att se liknande resultat i denna grupp som i 

fokusgruppen, men även skillnader. Därför genomfördes inga intervjuer eller granskning av 

hållbarhetsredovisningar med organisationerna i referensgruppen. Samtliga respondenter som 

svarande på enkäten hade en chefsbefattning inom de olika organisationerna. Respondenterna 

arbetade i den operativa verksamheten och tog även beslut om vilka arbetssätt som skulle 

utföras. Därför var dessa respondenter lämpliga till enkäten.  

3.5.2 Intervjuguide 

Intervjuguiden som utformades för studien följde en semistrukturerad struktur. 

Semistrukturerade intervjuer ger respondenten möjlighet att själv utforma svaret (Arbnor och 

Bjerke, 1994). Intervjuaren följer en grundmall men kan göra tilläggsfrågor utifrån 

respondentens svar (Creswell, 2013). Möjligheten till följdfrågor och öppna svar var 

anledningen till att intervjuguiden utformades efter en semistrukturerad struktur. Intervjuguiden 

bestod av flera delar där frågorna var indelade i olika avsnitt. Första delen var en allmän del, 

där respondentens befattning, arbetsuppgifter och roll i organisationen behandlades. Nästa del 

bestod av frågor rörande hållbarhet. De tre dimensionerna ekologisk, social och ekonomisk 

hållbarhet och mål och arbetssätt kopplade till specifika områden inom dessa dimensioner togs 

upp. Vidare berördes ett avsnitt rörande organisationens hållbarhetsredovisning och 

intressenternas påverkan vid utformning av hållbarhetsredovisningen. Det avsnittet följdes av 

frågor om organisationens hållbarhetsstrategi och hur de förmedlar ut denna till organisationens 

medarbetare. Efter detta behandlades frågor rörande deras hållbarhetsarbete, medarbetarnas 

påverkan, medvetenhet och motivation till organisationens hållbarhetsarbete. Intervjuguiden 

avslutades med ett avsnitt rörande integrationen av hållbarhetstänket i organisationen. Frågorna 

i intervjuguiden grundade sig i teorierna som behandlades i den teoretiska referensramen och 

ur artikeln av Lisi (2016). Frågorna i intervjuguiden ställdes på ett sådant sätt att de kunde 

användas vid utformningen av enkäten och till analysen av studiens funna resultat.  

3.5.3 Enkät 

Vid utformning av enkäten var det viktigt att den utformades på ett sådant sätt att 

svarsalternativen var tydliga (Creswell, 2013). Det för att minimera risken för att 

respondenterna skulle uppge felaktiga svar (Ibid.). Enkäten inleddes med en allmän del där 

respondenten uppgav kön, ålder, arbetade år i organisationen och arbetsområde. Resterande del 

av studiens enkät bestod av slutna frågor, bortsett från den avslutande öppna frågan. Frågorna 

som berörde de tre dimensionerna ekologiska, sociala och ekonomiska och knöt dessa till 

konkreta arbetssätt, mättes i likertskala. Enligt Likert (1932) mäter en likertskala attityder och 

beteenden. Detta genom att svarsalternativen går från en ytterlighet till en annan (Ibid.). En 

likertskala användes för fördelen att förbereda kodningen och presentationen (Likert, 1932). 

Likertskalan gick från -3 till +3. Frågorna som rörde de olika områdena inom de tre 

hållbarhetsdimensionerna analyserades på sådant sätt att – 3 tydde på hög grad av särkoppling 
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medan svar över 0 tydde på en låg grad av särkoppling. Respondenterna fick ta ställning till hur 

väl arbetssätten följde hållbarhetsmålen inom respektive område. Enkätens nästa del 

behandlande hållbara prestationer i jämförelse med konkurrenter. Hållbara prestationer mättes 

även i en likertskala. Sista delen av enkäten innehöll ett antal ja- och nejfrågor om 

organisationens hållbarhetsarbete. Enkäten avslutandes med en öppen fråga. Vid utformningen 

av enkäten användes transkripten av intervjuerna och artiklarna av Aras m.fl. (2010) och Garay 

m.fl. (2017). Artiklarna innehöll etablerade arbetssätt inom respektive dimension och område. 

Vid utformningen av studiens enkät blandades de etablerade arbetssätten med de arbetssätt som 

framkommit under intervjuerna. Artiklarna av Sebhatu (2008), Santiteerakul m.fl. (2015) och 

Garay m.fl. (2017) användes för definitionen och utformningen av delen som behandlade 

hållbara prestationer i enkäten.  

3.5.4 Analysmodell och frekvenstabell  

För innehållsanalyserna användes en egen framtagen analysmodell och frekvenstabell (se 

bilaga 3 och 4). Analysmodellen användes för att analysera, granska och kvantifiera 

intervjuerna och granskningen av hållbarhetsredovisningarna. Analysmodellen bestod av 

parametrarna nyckeltal, mål, mätning, uppföljning, arbetssätt, hur budskapet om målet spreds 

och viktiga citat. Parametrarna togs ut för alla framkomna områden inom respektive 

hållbarhetsdimension. Analysmodellen för transkripten av intervjuerna användes i sin tur som 

underlag vid utformningen av enkäten. Frekvenstabellen användes enbart för att analysera 

innehållet i intervjuerna. Frekvenstabellerna illustrerade frekvensen av viktiga förekommande 

ord under intervjuerna.  

3.5.5 Tillvägagångssätt för intervjuprocesserna  

Intervjuerna med respondenterna skedde genom blandade kanaler. De två första intervjuerna 

skedde genom intervjuer på respondenternas kontor. De övriga intervjuerna skedde via Skype 

och telefon. Först presenterades studiens syfte kort och vagt för respondenterna. Valet att 

utelämna det centrala ordet särkoppling gjordes för att inte påverka respondenternas svar. 

Respondenterna ombads att svara som informant för organisationen. 

Intervjuerna spelades in för att kunna transkriberas och för att skapa en mer avslappnad miljö 

för respondenten. Genom att inte anteckna under intervjuns gång, skedde intervjun istället mer 

som en dialog. Varje intervju pågick i snitt en timme. Intervjuerna transkriberades som 

respondenterna sedan fick godkänna. Respondenterna kunde i det stadiet revidera transkriptet. 

Det i syfte för att inga missuppfattningar skulle uppstå. Vid eventuella missuppfattningar 

skedde en revidering. Tre av sex transskript reviderades.  

3.5.6 Tillvägagångssätt för enkäterna 

Frågorna i enkäten utformades efter analysmodellerna (se bilaga 4) och genom etablerade och 

validerade arbetssätt att mäta arbetet inom hållbarhet på. Arbetssätten tillhörde olika områden 

inom respektive hållbarhetsdimension. Enkäten seminariebehandlades och sedan reviderades 

utkastet. Efter revideringar lades enkäten in i det webbaserade enkätprogrammet LimeSurvey 

på Businessresearch.se. Alla deltagande organisationer fick en likadan enkät. Varje 

organisation fick en egen kopia av enkäten med ett eget identifikationsnummer. Anledningen 

till utformningen av kopior var för att vid analysen kunna särskilja organisationernas svar från 

varandra. Respondenterna i urvalen fick ett mail med ett följebrev samtidigt som enkäten 

skickades ut. Där blev de informerade om enkätens syfte. Enkäten skickades ut till respektive 

urval i de olika organisationerna. Två av fokusgrupperna fick stängda enkäter då tillgång till 

mailadresserna erhölls. Genom en stängd enkät kunde påminnelser skickas ut via 

enkätprogrammet till dem som inte svarat. De resterande organisationerna fick öppna enkäter 

eftersom mailadresserna inte erhölls. Vissa av dessa distribuerades ut i organisationen genom 

representanter i respektive organisation. Representanterna ansvarade för att skicka ut 
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påminnelser inom sin organisation. Resterande enkäter skickades ut enskilt till varje tänkt 

respondent. De respondenterna erhöll ingen påminnelse. Enkäten tog cirka 15 minuter att 

besvara och empiriinsamlingen pågick i sammanlagt fyra veckor.  

3.5.7 Tillvägagångssätt för granskningen av intervjuerna och hållbarhetsredovisningarna 

För att granska och analysera intervjuerna användes frekvenstabellen och analysmodellen. För 

frekvenstabellerna av intervjuerna användes programmet NVivo. Frekvenstabellerna använde 

vi för att mäta antalet gånger respondenten använde vissa ord under intervjun. Det för att se 

vilka ord som var mest förekommande. I transkripten gjordes en redigering för att endast få 

respondentens svar och uttalanden. I NVivo laddades de reviderade transkripten upp och genom 

programmets funktioner utkom data på frekvens av använda ord. Inställningarna som valdes 

var ”endast exakt matchning” (eng. exact match only) och respondentens ord genomsöktes. En 

nackdel med detta var att eventuella stavfel kunde missats. Böjningar av orden lades ihop. I 

frekvenstabellen är de sammanslagna orden markerade med en stjärna bakom siffran. 

Tabellerna användes för att få fram organisationens viktigaste begrepp och ord genom deras 

kommunikation (se bilaga 4). Intervjuerna sammanställdes organisationsvis utifrån 

analysmodellen (se bilaga 4). Analysmodellerna fylldes i tillsammans av oss författare i denna 

studie. 

Granskningen av hållbarhetsredovisningarna skedde utifrån analysmodellen (se bilaga 3). Det 

för att ha en mall att gå efter vid granskningen och få samma struktur som innehållsanalysen 

som gjordes av transkripten. Hållbarhetsredovisningarna granskades även dem tillsammans av 

oss forskare i denna studie. För att undvika subjektiva tolkningar användes analysmodellen och 

granskningarna gjordes tillsammans av oss båda.  

3.6 Datasammanställning  
Svaren från enkäten kodades i Businessresearch.se. För att sammanställa den insamlade empirin 

användes statistikprogrammet, Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

Ofullständiga svar plockades bort och analyserades inte, totalt analyserades 2 17 stycken svar; 

104 svar i fokusgruppen och 113 stycken svar i referensgruppen analyserades. Beskrivande data 

sammanställdes för de olika grupperna för att presentera respondenternas profil. Svarsfrekvens 

av ja- och nejfrågorna i första avsnittet och sista avsnittet i enkäten sammanställdes med 

fokusgruppen och referensgruppen mot varandra. En korrelationsmatris över samtliga frågor 

inom områdena inom de tre hållbarhetsdimensionerna och hållbara prestationer sammanställdes 

för att mäta inbördes korrelation. En inbördes korrelation visar om frågorna mäter samma sak 

(Thompson, Kim, Aloe och Becker, 2017). Efter korrelationsmatrisen redovisades tabeller som 

visade skillnader i medelvärde på studiens frågor inom respektive område mellan grupperna. 

Medelvärdena presenterade även graden av särkoppling. För att mäta frågornas reliabilitet 

utfördes en faktoranalys. Faktoranalysen tog ut enskilda faktorladdningar för respektive fråga, 

för att se att frågorna inom respektive område mätte samma sak (Ibid.). På dessa områden togs 

Cronbach´s alfa fram. Cronbach´s alfa visade om områdena mätte samma sak (Bonett och 

Wright, 2014). Efter det gjordes en interkorrelationsmatris för de områden vår studie studerade 

inom de tre hållbarhetsdimensionerna, allmänna hållbara prestationer, hållbara 

energiprestationer, indexet över organisationens hållbarhetsengagemang och hur 

respondenterna tog till sig mål och arbetssätt inom hållbarhet. En interkorrelation mätte om 

dessa inkräktade på varandra (Thompson m.fl., 2017). Två regressionsanalyser med 

hypotesprövningar genomfördes för att se om hypoteserna kunde bekräftas eller förkastas. 

Linjära regressionsanalyser upprättades för allmänna hållbara prestationer och hållbara 

energiprestationer. Regressionsanalys är en analys av sambandet mellan de beroende och 

oberoende variablerna (Hair m.fl., 2013). De beroende variablerna var de allmänna hållbara 

prestationerna och de hållbara energiprestationerna. De oberoende variablerna var områdena; 

ekologisk utsläpp, social arbetsmiljö, social mångfald, ekonomisk lokal förankring, ekonomisk 
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samhälleliga förväntningar och ekonomisk kundtillväxt. För att bekräfta eller förkasta 

hypoteserna studerades deras olika signifikansnivå. Signifikansnivån visar risken för fel i 

resultatet (Ibid.).  

3.7 Metod för analys 
Analysen delades in i tre delar. Den första delen bestod av en innehållsanalys av 

hållbarhetsredovisningarna och transkripten. Det är en central del av studien och innehållet i 

dessa behövde kvantifieras för att göras mätbara och kunna tas med i analysen. Den andra delen 

bestod av en empirisk och statistisk analys. Där analyserades intressanta samband som kunde 

hittas i enkätens empiriinsamling. Statistiska tolkningar och samband togs fram. Det utfördes 

även hypotestester. I den tredje delen jämfördes resultatet från den första och den andra delen 

med existerande studier inom området. Det för att göra en analys av denna studies bidrag till 

forskningen inom området. 

Analysens grund bestod utav det resultat som framkommit i de hypotestester som utfördes 

utifrån de svar som inkommit från enkäten (se bilaga 2). Analysen av resultatet stärktes och 

motiverades av de framtagna frekvenstabellerna, analysmodellerna (se bilaga 3 och 4) och 

tidigare forskning inom ämnet. Frekvenstabellerna, analysmodellerna och tidigare forskning 

användes i diskussionen för att styrka studiens resultat. Analysmodellen användes för att 

analysera den kvalitativa empirisamlingen; intervjuerna och granskningen av 

hållbarhetsredovisningarna. Analyserna följde de framtagna parametrarna i analysmodellen för 

att strukturerat kunna analysera innehållet. 

De fem centrala begreppen som har tagits fram genom teorin för att göra studien mätbar var: 

den ekologiska dimensionen, den sociala dimensionen, den ekonomiska dimensionen, hållbara 

prestationer och särkoppling. Alla dessa begrepp var uppdelade i analysen för att skapa en 

djupare förståelse för särkopplingen som kan uppstå och hur särkopplingen kunde kopplas till 

hållbara prestationer. Teorimodellen hjälpte till att visa hur dessa begrepp kopplas samman och 

vilket samband som fanns mellan dem. Teorimodellen som presenterades i den teoretiska 

sammanfattningen är framtagen ur den teoretiska referensramen. Den användes för att analysera 

empiriinsamlingen ur sin helhet. Ovan beskrivna tillvägagångsätt för analysen användes för att 

uppnå studiens syfte och besvara forskningsfrågan. 

3.8 Metodproblem  
En svårighet med valt ämne var att få organisationer att ställa upp och delta. Det kan bero på 

att ämnet kan anses känsligt. Försiktigheten och valet att inte delta i studien från 

organisationernas sida kan ha berott på osäkerheten kring studiens eventuella resultat. Många 

organisationer valde även att inte delta på grund utav tidsbrist.  

En nackdel med ett triangulärt tillvägagångssätt var svårigheten att få organisationer att ställa 

upp på intervjuer och att samtidigt skicka ut enkäter till medarbetarna. Intervjuer kunde de flesta 

tänka sig att ställa upp på. Att skicka ut enkäter var det däremot många som motsatte sig. 

Anledningen till detta berodde på tidsbrist, administration och en ovilja att skicka ut enkäter till 

medarbetare på grund utav olika faktorer. Faktorerna var bland annat att de inte ville förvirra 

medarbetare eller skicka ut en enkät som inte var deras egen. Det medförde även att de inte var 

villiga att ge ut mailadresser.  

Organisationen vi först fick kontakt med motsatte sig att skicka ut enkäten till samtliga 

medarbetare. Det medförde att urvalet begränsade sig till att skicka ut enkäten till enbart 

personer i organisationen med någon form av chefsbefattning. För att göra empiriinsamlingen 

jämförbar valdes detta urval till samtliga organisationer som deltog i studien.  

Vid en innehållsanalys finns risk för att ett subjektivt perspektiv präglar bedömningen av 

texterna (Yin, 2013). Ett subjektivt perspektiv påverkade således analysering av intervjuerna 
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och granskning av hållbarhetsredovisningarna. En analysmodell användes för att underlätta 

analysen. Det är omöjligt att objektivt betrakta och tolka både intervjuerna och 

hållbarhetsredovisningarna eftersom betraktarens subjektiva åsikt är svår att bortse från. Det 

innebär att personliga åsikter och erfarenheter ändå till viss del speglade tolkningen av 

intervjuerna och hållbarhetsredovisningen. Ett problem vid konstruktionen av 

frekvenstabellerna av intervjuerna var att den inte var helt representativ i vissa fall. Anledningen 

var att respondenten inte sa ordet den beskrev. Fast respondenten pratade om en viss sak 

nämndes inte det specifika ordet vi sökte i den frekvenstabell som konstruerades. Synonymer 

av ett ord samanställdes inte tillsammans utan behandlades separat.  

Vid val av kvantitativ metod finns risk för att respondenternas personliga åsikter missas 

(Creswell, 2013). I vår studies fall genom enkäterna. Från intervjuerna har personliga åsikter 

kunnat lyftas fram och belysas. För att göra detta möjligt även vid enkätutskicket har en öppen 

fråga avslutat enkäten. Det för att erbjuda respondenten möjligheten att skriva egna tankar och 

funderingar kring enkäten. Det gjordes för att fånga upp och belysa deras åsikter. En annan 

nackdel med ett enkätutskick var den missade möjligheten att ställa följdfrågor. Ett problem 

med öppna enkäter till vissa organisationer medförde att påminnelser inte kunde skickas ut via 

programmet till de respondenter som inte svarat. Avsaknaden av möjligheten att skicka 

påminnelser ledde till att representanter på respektive organisation själva fick skicka ut 

påminnelser. Påminnelserna kunde därmed inte kontrolleras av oss. Att det inte gick att 

kontrollera detta kan ha resulterat i ett visst antal bortfall. För de organisationerna med stängda 

enkäter skickades två påminnelsemail ut. Det gjordes via enkätprogrammet till de respondenter 

som ännu inte besvarat enkäten. Det kan ha resulterat i att svarsfrekvensen ökade. 

Bortfallsanalysen presenteras i bilagorna (se bilaga 5). 

Vid enkätutskick är även risken för bortfall relativt stor. Det finns risk för att dels inte få svar 

på enkäten eller dels få in icke fullständiga svar (Creswell, 2013). De icke fullständiga svaren 

kunde inte tas med i studien. Vid utformning konstruerades enkäten kort för att öka chansen att 

få svar. Det på grund utav tidsbrist från respondentens sida eller att enkäten kunde kännas för 

jobbig att svara på. Samtidigt som enkätutskicket skickades ett följebrev med. Följebrevet 

medförde att respondenterna visste vad studien och enkäten handlade om. 

3.8.1 Validitet och reliabilitet 

Enligt Creswell (2013) handlar validitet om att mäta det man avser att mäta. En brist i 

validiteten är det utrymme som ges för egen tolkning av frågorna i enkäten. De som ställer 

frågorna kan inte säkerställa att respondenterna förstått och svarar på frågorna på det sättet som 

var tänkt (Creswell, 2013). Etablerade och empiriskt testade mått från tidigare studier har 

används vid utformningen av enkäten. Enkäten seminariebehandlades och kontrollerades av 

utomstående parter. Genom detta blev enkäten bättre utformad.  

Reliabilitet fokuserar på tillvägagångssättet istället för vad som ska mätas. Resultatet ska bli 

detsamma vid upprepande mätningar och oberoende på vem som utför studien (Creswell, 

2013). Innehållsanalyserna och den semistrukturerade intervjuguiden är subjektiva (Yin, 2013), 

det medför svårigheter att få fram exakt samma resultat oberoende av vem som utför studien. 

Enkätundersökningar möjliggjorde att respondenten inte påverkades av vem som ställde 

frågorna. Studiens mätning av särkoppling grundade sig på respondenternas subjektiva 

tolkningar av verkligheten. Det kan ha bidragit till att resultaten av särkopplingen mellan 

hållbarhetsmålen och arbetssätten förstärkts eller försvagats. Ett sätt att kontrollera 

särkopplingen på var att testa denna särkoppling mot de hållbara prestationerna genom 

hypotestester.  
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4 EMPIRI OCH STATISTISK ANALYS 
 

I detta kapitel presenteras studiens resultat. Först presenteras beskrivande statistik av urvalet. 

Efter det visas olika statistiska analyser. De avslutas med hypotestester och användning av 

teorimodellen framtagen ur den teoretiska referensramen. 

4.1 Beskrivande statistik 

Nedanstående tabeller visar beskrivande statistik av studiens respondenter som svarat på 

enkäten. Grupp 1 och 2 utgör studiens fokusgrupp respektive referensgrupp. Vilken grupp som 

är vilken framgår under respektive tabell. N står för antal svar inom respektive organisation.  

Tabell 4-1 Beskrivande statistik sammanslagna fokusgruppen och referensgruppen 

Grupp  1 2 

   N = 104 % = 100 N = 113 % = 100 

Kön      

 Man  67 64.4% 65 57.5% 

 Kvinna  37 35.6% 48 42.5% 

 Annat  - - - - 

Ålder  
 

 
 

 

 -20 - - - - 

 21-30  1 1.0% 3 2.7% 

 31-40  20 19.2% 25 22.1% 

 41-50  38 36.5% 47 41.6% 

 51-60  37 35.6% 35 31.0% 

 60 +  8 7.7% 3 2.7% 

Område inom organisationen  
 

 
 

 

 VD 16 15.4% 12 10.6% 

 Ekonomi/controller  6 5.8% 8 7.1% 

 Administration 3 2.9% 6 5.3% 

 HR 5 4.8% 2 1.8% 

 Produktion 13 12.5% 9 8.0% 

 Inköp  2 1.9% 1 0.9% 

 Marknad/kommunikation  10 9.6% 2 1.8% 

 IT  6 5.8% 1 0.9% 

 Annat  43 41.3% 72 63.7% 

Antal år inom organisationen 
 

 
 

 

 Mindre än 1 - - 1 0.9% 

 1 till 5 37 35.6% 58 51.3% 

 6 till 10  19 18.3% 11 9.7% 

 11 till 15  16 15.4% 16 14.2% 

 16 till 20  13 12.5% 13 11.5% 

 Över 20  19 18.3% 14 12.4% 

1= Fokusgrupp; 2= Referensgrupp     
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I tabell 4-1 presenteras beskrivande statistik av fokusgruppen och studiens referensgrupp. 

Tabell 4-1 visar att det är en högre andel män som svarat på enkäten. I fokusgruppen var det 

64.4 % män och i referensgruppen 57.5 % män. De flesta respondenter har en chefsposition och 

därför var åldersfördelningen väntad. Åldern tenderar att vara högre med de som har en 

chefsposition då denna befattning ofta kräver erfarenhet. Respondenterna befinner sig till störst 

del inom spannet 41-60 år i båda grupperna. Arbetsområdet för respondenterna är svår att tyda 

eftersom 41.3% i fokusgruppen respektive 63.5% i referensgruppen har valt alternativet 

”annat”. Antal år inom organisationen är spridd över 1 år till över 20 år. Båda grupperna har 

flest respondenter som arbetat i organisationen i 1-5 år, där fokusgruppen visar på 35.5% och 

referensgruppen på 51.3%.  

Tabell 4-2 I vilket syfte respondenterna tagit del av sin organisations hållbarhetsredovisning 

Syftet att ta del av organisationens 

hållbarhetsredovisning;  Grupp N  Ja Nej 

HR 1.1 Det förväntade av mig i min yrkesroll  
1 104 93.3% 6.7% 

2 113 90.3% 9.7% 

HR 1.2 Eget intresse  
1 104 81.7% 18.3% 

2 113 84.1% 15.9% 

HR 1.3 Som beslutsunderlag  
1 104 67.3% 32.7% 

2 113 77.0% 23.0% 

HR 1.4 För informationsinsamling  
1 104 82.7% 17.3% 

2 113 77.0% 23.0% 
1 = Fokusgrupp; 2 = Referensgrupp 

    
Bakomliggande syfte till att respondenterna tagit del av organisationens hållbarhetsredovisning 

eller kan tänka sig ta del av den presenteras i tabell 4-2. Respondenterna fick ta ställning till 

olika syften att ta del av organisationens hållbarhetsredovisning. Resultatet visar att det var en 

övervägande del där respondenterna svarade att det förväntades av dem i deras yrkesroll. 93.3 

% för respondenterna i fokusgruppen respektive 90.3 % för respondenterna i referensgruppen. 

På resterande påståenden hade majoriteten även där valt svarsalternativet ”Ja”.  

Tabell 4-3 Hur respondenterna tog del av mål och arbetssätt gällande hållbarhet 

Ta till sig mål och arbetssätt inom 

hållbarhet via; Grupp N Ja Nej  

HA 1.1 Intranätet  
1 104 90.4% 9.6% 

2 113 80.5% 19.5% 

HA 1.2 Utbildningar  
1 104 53.8% 46.2% 

2 113 69.9% 30.1% 

HA 1.3 Kurser 
1 104 38.5% 61.5% 

2 113 61.9% 38.1% 

HA 1.4 Hållbarhetsredovisningen  
1 104 82.7% 17.3% 

2 113 60.2% 39.8% 

HA 1.5 I kommunikation med chef  
1 104 73.1% 26.9% 

2 113 73.5% 26.5% 

HA 1.6 I kommunikation med kollega  
1 104 88.5% 11.5% 

2 113 91.2% 8.8% 

HA 1.7 Informationsmail  
1 104 82.7% 17.3% 

2 113 78.8% 21.2% 

1 = Fokusgrupp; 2 = Referensgrupp     
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Tabell 4-3 visar hur respondenterna ansåg sig ta del av mål och arbetssätt som rör 

organisationens hållbarhetsarbete. Tabellen visar att kommunikation med kollega var det 

vanligaste tillvägagångsättet för att erhålla den typen av information. 91.2 % av respondenterna 

i referensgruppen svarade ”Ja” på detta påstående. I fokusgruppen svarade 88.5 % ”Ja”. Det 

tillvägagångsätt som följde tätt var intranätet där 90.4 % svarade ”Ja” i fokusgruppen och 80.5 

% i referensgruppen. Största skillnaden mellan referensgruppen och fokusgruppen angående 

hur man erhöll information var på fråga HA 1.3; via kurser. I referensgruppen svarade 61.3% 

att de erhöll information via kurser och endast 38.5 % av respondenterna i fokusgruppen. 

Tabell 4-4 Index över organisationernas hållbarhetsarbete 

Organisationen, vad gäller hållbarhet...  Grupp N Ja Nej  

Index 1.1 Engagerar medarbetare 
1 104 78.8% 21.2% 

2 113 77.9% 22.1% 

Index 1.2 Motiverar medarbetare  
1 104 70.2% 29.8% 

2 113 77.9% 22.1% 

Index 1.3 Genomsyras av hållbarhet 
1 104 71.2% 28.8% 

2 113 69.9% 30.1% 

Index 1.4 Har återkommande möten 
1 104 50.0% 50.0% 

2 113 47.8% 52.2% 

Index 1.5 Pratar i fikarummet  
1 104 35.6% 64.4% 

2 113 43.4% 56.6% 

Index 1.6 Har tydliga utsläppsmål 
1 104 61.5% 38.5% 

2 113 56.6% 43.4% 

Index 1.7 Medarbetare kan påverka 
1 104 32.7% 67.3% 

2 113 56.6% 43.4% 

Index 1.8 Har klimat som central fråga 
1 104 67.3% 32.7% 

2 113 63.7% 36.3% 

Index 1.9 Har samma möjligheter för alla  
1 104 97.1% 2.9% 

2 113 95.6% 4.4% 

Index 1.10 Har lättrelaterade mål  
1 104 59.6% 40.2% 

2 113 67.3% 32.7% 

Index 1.11 Uppmuntrar kunder  
1 104 61.5% 38.5% 

2 113 82.3% 17.7% 

Index 1.12 Deltar vid konferenser  
1 104 35.6% 64.4% 

2 113 42.5% 57.5% 

Index 1.13 Deltar i dialoger 
1 104 51.9% 48.1% 

2 113 55.8% 44.2% 

Index 1.14 Ofta sponsrar  
1 104 46.2% 53.8% 

2 113 46.0% 54.0% 

Index 1.15 Har information lättillgängligt 
1 104 76.9% 23.1% 

2 113 61.1% 38.9% 

Index 1.16 Medarbetare kan påverka 
1 104 70.2% 29.8% 

2 113 77.9% 22.1% 

1 = Fokusgrupp; 2 = Referensgrupp     
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I tabellen 4-4 framgår svar från enkätens indexfrågor. De flesta påståenden uppvisar en 

majoritet av svarsalternativet ”Ja” (>50 %). De frågor som hade fler ”Nej” än ”Ja” var; 

återkommande möten om hållbarhet, pratar i fikarummet om hållbarhet, deltar vid konferenser 

om hållbarhet och ofta sponsrar lokala evenemang. Fokusgruppen och referensgruppen 

uppvisade likande svar med marginella skillnader i procentsatsen vid alla påståenden förutom 

vid påståendet; medarbetare kan påverka koldioxidutsläppen. Där svarade 32.7 % i 

fokusgruppen ”Ja” respektive 56.6 % i referensgruppen.  

4.2 Korrelationsmatris 

Tabell 4-5 presenterar en korrelationsmatris av studiens enkätfrågor (1-29). Frågorna 1-29 

mäter studiens huvudsakliga begrepp, nämligen ekologisk, social och ekonomisk dimension av 

hållbarhet, hållbara prestationer och särkoppling. Frågornas beteckning i matrisen finns 

beskrivet i bilagorna (se bilaga 2). Båda fokusgruppen och referensgruppens svar finns 

representerade tillsammans i korrelationsmatrisen.  

Beteckningen M står för medelvärdet för respektive fråga och SD för standardavvikelsen. 

Standardavvikelsen visar avvikelsen från medelvärdet för respektive fråga (Bonett och Wright, 

2014). Vid en låg standardavvikelse tyder det på att värdena ligger nära medelvärdet (Djurfeldt, 

Larsson och Stjärhagen, 2010). En korrelationsmatris presenterar om det föreligger en hög 

inbördes korrelation mellan frågorna (Thompson m.fl., 2017). Hög inbördes korrelation betyder 

att frågorna mäter samma sak (Ibid.). Den statistiska termen för detta är multikollinearitet (Hair 

m.fl., 2014). Hair m.fl. (2014) menar att om frågorna teoretisk mäter samma sak och har en hög 

inbördes korrelation är det en stark indikation på hög reliabilitet för områdena. Korrelationen 

kan variera mellan +1 och -1, 0 betyder utebliven korrelation (Thompson m.fl., 2017). Frågorna 

mäter i ett sådant fall inte samma sak. Har frågorna en korrelation nära + 1 eller – 1 tyder detta 

på en hög inbördes korrelation (Hair m.fl., 2014). Ett grundtagande är att både positiva och 

negativa samband finns i ett empiriskt material (Djurfeldt m.fl., 2010). Flera frågor i denna 

studie mäter samma område och multikollinearitet var därför förväntat. I tabell 4-5 framgår att 

det finns höga inbördes korrelationer och multikollinearitet mellan studiens frågor inom 

respektive område. För att förtydliga detta har siffrorna i matrisen som visar denna korrelation 

markerats med fet stil. Korrelationsmatrisen presenterar även att frågorna har signifikanta 

korrelationer. Det är i matrisen markerat med stjärnor, där * = p<0.05 och **=p<0.01, 

beteckningen p står för signifikansen. Är korrelationen markerat med två stjärnor är det 0.01 % 

risk för fel i sambanden (Thompson m.fl., 2017).
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Tabell 4-5 Korrelationsmatris samtliga frågor inom dimensionerna och hållbara prestationer 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

1. Eko 1.1 1

2. Eko 1.2 .65** 1

3. Eko 1.3 .56** .77** 1

4. Eko 1.4 .40** .57** .59** 1

5. Eko 1.5 .32** .46** .40** .47** 1

6. Eko 1.6 .33** .46** .40** .41** .69** 1

7. Soc 1.1 .23** .24** .28** .35** .24** .24** 1

8. Soc 1.2 .20** .25** .24** .18** .18** .27** .62** 1

9. Soc 1.3 .18** .26** .20** .28** .24** .28** .60** .64** 1

10. Soc 1.4 .18** .26** .23** .31** .28** .31** .66** .62** .76** 1

11. Soc 1.5 .20** .23** .21** .25** .32** .36** .56** .69** .66** .72** 1

12. Soc 2.1 .12 .12 .15* .18** .27** .32** .41** .40** .33** .30** .41** 1

13. Soc 2.2 .12 .21** .18** .23** .30** .33** .27** .31** .35** .27** .40** .68** 1

14. Soc 2.3 .18** .12 .10 .20** .35** .40** .29** .43** .30** .33** .46** .60** .51** 1

15. Ek 1.1 .25** .17* .11 .14* .24** .24** .22** .17* .18** .18** .18** .23** .22** .27** 1

16. Ek 1.2 .32** .41** .36** .30** .28** .23** .28** .26** .32** .37** .34** .28** .36** .24** .42** 1

17. Ek 2.1 .12 .15* .20** .21** .13 .16* .41** .43** .42** .39** .38** .28** .31** .29** .18** .26** 1

18. Ek 2.2 .11 .10 .16* .23** .16* .20** .41** .43** .38** .37** .39** .35** .33** .35** .18** .23** .84** 1

19. Ek 2.3 .08 .06 .09 .15* .15* .17* .40** .44** .36** .38** .42** .37** .34** .40** .25** .28** .72** .82** 1

20. Ek 3.1 .00 .16* .19** .25** .13* .29** .29** .41** .34** .28** .34** .29** .28** .31** .11 .25** .32** .31** .32** 1

21. Ek 3.2 .05 .18** .18** .20** .23** .31** .24** .39** .36** .24** .31** .25** .25** .33** .10 .25** .32** .32** .33** .73** 1

22. Ek 3.3 -.04 .14* .16* .17* .26** .28** .26** .37** .29** .24** .29** .32** .26** .36** .09 .23** .33** .33** .40** .66** .74** 1

23. HP 1.1 .23** .21** .17* .19** .36** .32** .12 .17* .21** .16* .26** .23** .35** .31** .09 .19** .24** .20** .24** .14* .14* .22** 1

24. HP 1.2 .14* .18** .15* .13 .43** .47** .09 .20** .15* .17* .29** .20** .30** .32** .21** .21** .25** .21** .30** .08 .14* .19** .69** 1

25. HP 1.3 .17* .13 .12 .14* .29** .31** .19** .25** .22** .16* .29** .21** .33** .28** .13 .21** .29** .22** .30** .16* .24** .26** .71** .69** 1

26. HP 1.4 .16* .18** .19** .12 .31** .35** -.02 .16* .13 .10 .24** .19** .33** .33** .07 .14* .22** .21** .19** .16* .17* .22** .49** .49** .41** 1

27. HP 2.1 .31** .34** .34** .30** .23** .24** .27** .21** .24** .22** .17* .09 .11 .17* .06 .27** .20** .13 .14* .22** .16* .22** .39** .27** .37** .27** 1

28. HP 2.2 .18** .33** .34** .26** .18** .23** .21** .19** .20** .19** .14* .15* .20** .14* .13* .30** .16* .10 .10 .21** .19** .17* .21** .24** .31** .22** .64** 1

29. HP 2.3 .33** .41** .52** .28** .24** .26** .12 .22** .15* .10 .17* .18** .26** .20** .11 .15* .30** .23** .21** .20** .20** .21** .37** .40** .41** .40** .45** .55** 1

M 4.99 5.17 5.33 5.53 5.13 5.34 5.59 6.04 5.63 5.55 5.92 5.24 5.16 5.73 4.79 4.94 5.47 5.40 5.41 6.12 5.97 5.94 5.19 5.07 5.33 5.19 4.71 4.76 5.31

SD 1.30 1.12 1.15 1.20 1.27 1.12 1.18 1.01 1.11 1.19 1.12 1.23 1.26 1.13 1.28 1.12 1.30 1.35 1.29 0.94 1.06 0.95 1.17 1.12 1.06 1.22 1.44 1.33 1.22

Begrepp

1-6 mäter den ekologiska apsekten; 7-14 mäter den sociala aspekten; 15-22 mäter den ekonomiska aspekten; 23-29 mäter hållbara prestationer

*p<0.05, **p<0.01
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4.2.1 Skillnader i medelvärde 

Skillnader i medelvärde togs fram mellan fokusgruppen och referensgruppen. Det var på 

studiens frågor rörande områdena inom den ekologiska, sociala, ekonomiska dimensionen, 

allmänna hållbara prestationer och hållbara energiprestationer. Studiens empiriska material var 

till stor del homogent då det fanns få signifikanta skillnader mellan grupperna. Det innebär att 

de var liknande svar från både respondentgrupperna. Grupp 1 består av studiens respondenter i 

fokusgruppen (N=104) och grupp 2 av studiens respondenter i referensgruppen (N=113). De 

fullständiga frågorna framgår av bilagorna (se bilaga 2).  

För att materialet ska vara icke homogent ska F-värdet vara högt och det indikerar på skillnader 

(Djurfeldt m.fl., 2010). Hair m.fl. (2014) menar att för att dessa skillnader ska vara signifikanta 

ska p-värdet vara lågt (p<0.05). Ett strakt signifikant samband ligger på p<0.001 (Hair m.fl., 

2014). Majoriteten av frågorna uppvisade ingen signifikans (p>0.05), medan en del frågor visar 

en signifikans (p<0.05) och några stark signifikans (p<0.001). Tabellerna nedan från 4-6 till 4-

13 beskriver frågornas utfall för de olika områdena från enkäten. Frågorna mäter en skala från 

-3 - + 3 och är kodade i skalan 1-7 där 1 står för -3 och 7 för +3. Värdet 4 tolkas som 0, där 

respondenten inte kunde ta ställning eller inte kände till kopplingen mellan arbetssättet och 

målet. Medelvärdena mäter graden av särkoppling, där över 4 (0) indikerar på låg särkoppling 

mellan hållbarhetsmålen och organisationens arbetssätt.  

Tabell 4-6 Beskrivande data frågor ekologisk utsläpp 

Ekologisk utsläpp Grupp M SD F p 

Eko 1.1 Implementering alt. Bränslen 
1 4.75 1.221 

6.731 0.010 
2 5.20 1.344 

Eko 1.2 Implementering alt. Energikällor 
1 4.92 1.021 

10.250 0.002 
2 5.40 1.154 

Eko 1.3 Implementering alt förnybara energikällor 
1 5.06 1.096 

11.988 0.001 
2 5.58 1.140 

Eko 1.4 Energieffektivisering  
1 5.16 1.124 

19.665 0.000 
2 5.86 1.179 

Eko 1.5 Val av leverantör med hänsyn till 

hållbarhet 

1 5.13 1.259 
0.002 0.964 

2 5.13 1.285 

Eko 1.6 Miljövänliga inköp 
1 5.19 1.062 

3.565 0.060 
2 5.48 1.158 

1 = Fokusgrupp; 2 = Referensgrupp      
 

Frågor om området ekologisk utsläpp inom den ekologiska dimensionen framgår i tabell 4-6. 

Ur den kan det utläsas att både fokusgruppen och referensgruppen anser sig arbeta något mer 

än vad målen kräver. Inom området ekologisk utsläpp arbetade man främst med 

energieffektivisering. Där låg medelvärdet på 5.16 i fokusgruppen respektive 5.86 i 

referensgruppen. Det framgår av siffrorna att det fanns skillnader mellan grupperna. 

Respondenterna i referensgruppen ansåg sig i övervägande del av frågorna arbeta mer än vad 

målet kräver, i jämförelse med fokusgruppen. Referensgruppen uppvisade ett högre medelvärde 

på 5 av de 6 arbetssätten inom området ekologisk utsläpp. Skillnaderna mellan grupperna är 

starkt signifikanta (p<0.001) på en fråga, Eko 1.4 energieffektivisering. För båda grupperna var 

medelvärdena på samtliga frågor över 4 och tyder på låg grad av särkoppling.  
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Tabell 4-7 Beskrivande data frågor social arbetsmiljö 

Social arbetsmiljö Grupp M SD F p 

Soc 1.1 Användning av rätt skyddsutrustning  
1 5.59 1.196 

0.002 0.968 
2 5.59 1.162 

Soc 1.2 Främja medarbetares säkerhet och hälsa  
1 6.10 0.950 

0.683 0.409 
2 5.98 1.069 

Soc 1.3 Riskanalyser 
1 5.67 1.186 

0.281 0.597 
2 5.59 1.041 

Soc 1.4 Tillbudsrapportering 
1 5.62 1.233 

0.632 0.427 
2 5.49 1.150 

Soc 1.5 Systematiskt arbetsmiljöarbete 
1 6.05 1.092 

2.575 0.110 
2 5.81 1.133 

1 = Fokusgrupp; 2 = Referensgrupp 

      
Tabell 4-7 presenterar frågorna som berör området social arbetsmiljö inom den sociala 

dimensionen. I dessa frågor var fokusgruppen och referensgruppen relativt lika i sina svar. Det 

resulterade i medelvärden utan större differenser mellan grupperna. Det arbete som båda 

grupperna ansåg sig arbeta mer än målen kräver var att främja medarbetares hälsa och säkerhet. 

Där låg fokusgruppen på ett medelvärde på 6.10 och referensgruppen på 5.98. För området 

social arbetsmiljö var fokusgruppens medelvärde marginellt över referensgruppen på 5 av de 6 

frågorna. Frågan om användning av rätt skyddsutrustning svarade båda grupperna med samma 

medelvärde, 5.59. I medel svarade respondenterna på samtliga frågor inom social arbetsmiljö 

+2 och tyder på låg gard av särkoppling. I denna frågegrupp fanns ingen statistisk signifikans 

(p>0.05) i medelvärdena mellan grupperna. 

Tabell 4-8 Beskrivande data frågor social mångfald 

Social mångfald Grupp M SD F p 

Soc 2.1 Utformande av jobbannonser 
1 5.42 1.138 

4.746 0.030 
2 5.06 1.291 

Soc 2.2 Utformande av kommunikationsmaterial  
1 5.27 1.168 

1.458 0.229 
2 5.06 1.345 

Soc 2.3 Arbeta aktivt med jämställdhet 
1 5.88 1.086 

3.190 0.075 
2 5.60 1.161 

1 = Fokusgrupp; 2 = Referensgrupp 

        

Tabell 4-8 presenterar frågorna som berör området social mångfald och faller inom den sociala 

dimensionen. Inom detta område uppvisade fokusgruppen högre medelvärde på samtliga 

frågor. Det arbete inom mångfald som respondenterna angås sig arbeta mest med över målet, 

var arbetet med jämställdhet inom organisationen. Där hade fokusgruppen ett medelvärde på 

5.88 och referensgruppen ett medelvärde på 5.60. På fråga Soc 2.1 var skillnaden i 

medelvärdena signifikanta (p<0.05). För båda grupperna var medelvärdena på samtliga frågor 

över 5 och tyder på låg grad av särkoppling. 
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Tabell 4-9 Beskrivande data frågor ekonomisk lokal förankring 

Ekonomisk lokal förankring Grupp M SD F p 

Ek 1.1 Välja leverantörer för att gynna regionen 
1 4.70 1.261 

0.907 0.342 
2 4.87 1.292 

Ek 1.2 Arbeta med innovation för att gynna 

regionen  

1 5.04 1.051 
1.549 0.215 

2 4.85 1.174 
1 = Fokusgrupp; 2 = Referensgrupp 

      
Den ekonomiska dimensionen är uppdelad i tre områden. Tabell 4-9 handlar om området 

ekonomisk lokal förankring i organisationen. Skillnaderna i medelvärdet mellan grupperna var 

små. Referensgruppen svarade en aning högre på första frågan samt en aning lägre på andra 

frågan. Ingen av skillnaderna i medelvärdet visade på en statistisk signifikant skillnad (p>0.05). 

Svaren ligger runt 5 och översätts till +1 i skalan. Det betyder att de arbetade med dessa frågor 

i lite högre uträckning än vad målen krävt och tyder på låg grad av särkoppling. 

Tabell 4-10 Beskrivande data frågor ekonomisk samhälleliga förväntningar 

Ekonomisk samhälleliga förväntningar Grupp M SD F p 

Ek 2.1 Gällande skatter 
1 5.38 1.279 

0.969 0.326 
2 5.55 1.316 

Ek 2.2 Gällande pension 
1 5.25 1.342 

2.524 0.114 
2 5.54 1.343 

Ek 2.3 Gällande löner 
1 5.35 1.313 

0.562 0.454 
2 5.48 1.275 

1 = Fokusgrupp; 2 = Referensgrupp 

      
Andra området inom den ekonomiska dimensionen berör hur organisationen möter ekonomisk 

samhälleliga förväntningar. Frågorna framgår i tabell 4-10. I alla tre fall låg medelvärdet högre 

för referensgruppen än fokusgruppen. Ingen av dessa skillnader var signifikanta (p>0.05). 

Svaren visar på att båda grupperna arbetar med dessa frågor i högre utsträckning än vad målen 

krävt och tyder på låg grad av särkoppling. 

Tabell 4-11 Beskrivande data frågor ekonomisk kundtillväxt 

Ekonomisk kundtillväxt Grupp M SD F p 

Ek 3.1 Uppmuntra långsiktiga relationer till kunder 
1 6.16 0.936 

0.342 0.559 
2 6.09 0.950 

Ek 3.2 Ta hänsyn till kund 
1 5.94 1.148 

0.159 0.690 
2 6.00 0.982 

Ek 3.3 Arbeta i linje med kundernas förväntningar  
1 5.95 0.999 

0.031 0.861 
2 5.93 0.904 

1 = Fokusgrupp; 2 = Referensgrupp 

      
Tabell 4-11 presenterar frågor som berör området ekonomisk kundtillväxt och hör till den 

ekonomiska dimensionen. Här uppvisade fokusgruppen ett högre medelvärde på Ek 3.1 och Ek 

3.3. Skillnaderna i alla tre frågor var små och uppvisade inte heller någon statistisk signifikans 

(p>0.05). Svaren ligger runt 6 i medelvärde och översätts till +2 i skalan. Det betyder att de 

arbetade med dessa frågor i högre uträckning än vad målen krävt och tyder på låg grad av 

särkoppling. 
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Tabell 4-12 Beskrivande data frågor Allmänna hållbara prestationer 

Allmänna hållbara prestationer  Grupp M SD F p 

HP 1.1 Erbjuda miljömässiga produkter/tjänster 
1 5.37 1.089 

4.403 0.037 
2 5.04 1.217 

HP 1.2 Välja leverantörer med hänsyn till 

hållbarhet 

1 5.16 1.089 
1.294 0.357 

2 4.99 1.138 

HP 1.3 Möta förväntningar  
1 5.40 1.084 

1.049 0.307 
2 5.26 1.033 

HP 1.4 Utbilda medarbetare 
1 5.27 1.063 

0.871 0.352 
2 5.12 1.341 

1 = Fokusgrupp; 2 = Referensgrupp 

      
Tabell 4-12 och 4-13 presenterar frågor som berör organisationens syn på sina egna hållbara 

prestationer i jämförelse med sina konkurrenter och mäts med skalan -3 - +3. I tabell 4-12 

presenteras organisationens allmänna hållbara prestationer. Fokusgruppen angås sig vara bättre 

än sina konkurrenter på samtliga punkter jämfört med referensgruppen. Endast HP 1.1; att 

erbjuda miljöanpassade produkter/tjänster hade en signifikans på p<0.05. Det fokusgruppen 

ansåg sig mest överlägsna konkurrenterna var att möta kundernas förväntningar om hållbara 

produkter. Där var medelvärdet 5.40 hos fokusgruppen och 5.26 hos referensgruppen. Det 

översätts till cirka +2 och innebär bättre än konkurrenterna. Av medelvärdena framgår det att i 

genomsnitt ansåg sig både fokusgruppen och referensgruppen vara bättre än sina konkurrenter. 

Det tyder på en relativ hög måluppfyllelse för båda grupperna.  

Tabell 4-13 Beskrivande data frågor hållbara energiprestationer 

Hållbara energiprestationer  Grupp M SD F p 

HP 2.1 Erbjuda alt. Drivmedel 
1 4.47 1.533 

5.637 0.018 
2 4.93 1.307 

HP 2.2 Erbjuda förnybara energikällor 
1 4.59 1.472 

3.437 0.065 
2 4.92 1.174 

HP 2.3 Använda förnybara energikällor 
1 5.10 1.258 

6.235 0.013 
2 5.50 1.150 

1 = Fokusgrupp; 2 = Referensgrupp 

      
Hållbara energiprestationer är det andra området inom hållbara prestationer Frågorna rörande 

hållbara energiprestationer visas i tabell 4-13. I alla tre frågorna visar referensgruppen på ett 

högre medelvärde. Frågan HP 2.3 visar en statistisk signifikans (p<0.05). Det framgår även här 

att både fokusgruppen och referensgruppen i genomsnitt ansåg sig vara bättre än sina 

konkurrenter. Det tyder på en relativ hög måluppfyllelse för båda grupperna.  

Att fokusgruppen oftast hade ett högre medelvärde på frågorna kan bero på att respondenterna 

i fokusgruppen visste att de blev granskade och därmed blev mer självkritiska. Skillnaderna i 

medlvärdena visade på att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan grupperna på 

majoriteten av frågorna. Hädanefter kommer fokusgruppens och referensgruppens resultat 

presenteras och analyseras tillsammans. 
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4.3 Faktoranalys 

För att säkerställa frågornas reliabilitet har en faktoranalys med faktorladdningar och 

Cronbach´s alfa (α) genomförts. Cronbach´s alfa är ett av de vanligaste sätten att mäta 

reliabiliteten på (Bonett och Wright, 2015). I faktoranalysen framgår det att de olika områdena 

tillhör olika faktorer. De olika faktorerna är numrerade 1-8 i tabell 4-14. Enligt Hair m.fl. (2014) 

tyder det på att de olika områdena skiljs från varandra och inte inkräktar på varandras 

faktortillhörighet, det vill säga att de inte mäter samma sak. Frågorna som mäter samma sak har 

i tabellen ett gemensamt α- värde. Cronbach´s alfa varierar från 0 till 1 (Hair m.fl., 2014). Bonett 

och Wright (2015) menar att för att måttet ska påvisa reliabilitet bör det ligga över 0.7. Vidare 

fortsätter Bonett och Wright (2015) att ett antagande för Cronbach´s alfa är att måttet är 

endimensionellt. I praktiken kan Cronbach´s alfa mätas genom faktorladdningar (Bonett och 

Wright, 2015). Faktorladdningarna ska vara höga (>0.5) och inte för spretiga (Hair m.fl., 2014).  

I tabell 4-14 framgår det att α överstiger 0.7 på samtliga mått med undantag för ekonomisk 

lokal förankring som endast hade två frågor. För ekonomisk lokal förankring kunde därmed 

inget α tas fram. För att få fram ett α-värde krävs minst tre variabler (Bonett och Wright, 2014). 

Istället användes dess korrelationskoefficient. Att faktorladdningarna överstiger 0.7 indikerar 

på hög reliabilitet och att frågorna mäter samma sak (Hair m.fl., 2014). En övervägande del av 

frågorna har en faktorladdning på över 0.7 och alla faktorladdningar överstiger 0.5. Höga 

faktorladdningar indikerar på ett högt samband och betyder att måtten mäter samma sak (Bonett 

och Wright, 2014). I första måttet som berör området ekologisk utsläpp, ligger 

faktorladdningarna över 0.5 och är relativt balanserade. Det tyder på ett högt samband och 

bekräftas av ett högt α (0.85). Resterande områden uppvisar liknande resultat. 
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Tabell 4-14 Måttens reliabilitet 

  

N=217 Cronbach´s alpha Korrelationskoefficient 

1 2 3 4 5 6 7 8

Eko 1.1 Ekologisk utsläpp 0.693

Eko 1.2 Ekologisk utsläpp 0.849

Eko 1.3 Ekologisk utsläpp 0.833

Eko 1.4 Ekologisk utsläpp 0.724

Eko 1.5 Ekologisk utsläpp 0.591

Eko 1.6 Ekologisk utsläpp 0.552

Soc 1.1 Social arbetsmiljö 0.743

Soc 1.2 Social arbetsmiljö 0.729

Soc 1.3 Social arbetsmiljö 0.817

Soc 1.4 Social arbetsmiljö 0.868

Soc 1.5 Social arbetsmiljö 0.772

Soc 2.1 Social mångfald 0.840

Soc 2.2 Social mångfald 0.776

Soc 2.3 Social mångfald 0.667

Ek 1.1 Ekonomisk lokal förankring 0.842

Ek 1.2 Ekonomisk lokal förankring 0.676

Ek 2.1 Ekonomisk samhälleliga förväntningar 0.822

Ek 2.2 Ekonomisk samhälleliga förväntningar 0.871

Ek 2.3 Ekonomisk samhälleliga förväntningar 0.802

Ek 3.1 Ekonomisk kundtillväxt 0.822

Ek 3.2 Ekonomisk kundtillväxt 0.871

Ek 3.3 Ekonomisk kundtillväxt 0.837

HP 1.1 Allmänna hållbara prestationer 0.817

HP 1.2 Allmänna hållbara prestationer 0.867

HP 1.3 Allmänna hållbara prestationer 0.784

HP 1.4 Allmänna hållbara prestationer 0.614

HP 2.1 Hållbara energiprestationer 0.722

HP 2.2 Hållbara energiprestationer 0.813

HP 2.3 Hållbara energiprestationer 0.617

α=0.78

0.42**

α=0.85

α=0.90

α=0.81

Faktoranalys

α=0.92

α=0.88

α=0.84
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4.4 Interkorrelation områden 

Interkorrelationen mellan de olika begreppen visas nedan i tabell 4-15. Övervägande del av 

begreppen uppvisar en signifikant korrelation (p<0.05). Denna interkorrelationmatris visar att 

det förekommer multikollinearitet. Att detta existerar kan anses naturligt eftersom dessa 

begrepp inte är helt oberoende av varandra (Thompson m.fl., 2017). I denna korrelation går det 

att utläsa att begreppen allmänna hållbara prestationer och hållbara energiprestationer har en 

signifikant korrelation till begreppen 1 till 6.  

Tabell 4-15 Interkorrelation kategoriserade områden 

 

4.5 Regressionsanalys med hypotestest 

Två hypotestest genomfördes. Fokusgruppen och referensgruppens svar finns representerade 

tillsammans i båda hypotestesterna. De beroende variablerna var allmänna hållbara prestationer 

och hållbara energiprestationer. Valet att genomföra hypotesestet mot hållbara 

energiprestationer grundar sig i att studieobjekten är verksamma inom energikrävande 

branscher. Organisationer inom energikrävande branscher uppvisar många prestationer inom 

just energi och därför särskildes dessa från de allmänna hållbara prestationerna.  

I nedanstående tabeller prövas de hypoteser som tagits fram i den teoretiska referensramen. Två 

modeller har skapats för att se om de hållbara prestationerna påverkas av områdena inom 

hållbarhetsdimensionerna ekologisk, social och ekonomisk. I Tabell 4-16 testas de mot 

allmänna hållbara prestationer. Tabell 4-17 visar hypotestestet med de hållbara 

energiprestationerna.  

Tabell 4-16 Hypotestest 1a - Allmänna hållbara prestationer 

Modell 1a: Allmänna hållbara prestationer 

 Beta t-värde p-värde Tolkning 

H1a: Ekologisk utsläpp 0.263 3.808 0.000 Starkt stöd 

H2a: Social arbetsmiljö -0.080 -1.027 0.306 Ej stöd 

H3a: Social mångfald 0.268 3.636 0.000 Starkt stöd 

H4a: Ekonomisk lokal förankring -0.012 -0.171 0.864 Ej stöd 

H5a: Ekonomisk samhälleliga 

förväntningar 
0.171 2.332 0.021 

Stöd 

H6a: Ekonomisk kundtillväxt 0.038 0.547 0.585 Ej stöd 

     

R 0.491 

R2 0.241 

Förklaringsgrad variation 0.220 

Starkt stöd p<0.001; Stöd p<0.05; Ej stöd p>0.05)    

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1. Ekologisk utsläpp CA=.83

2. Social arbetsmiljö .39** CA=.90

3. Social mångfald .33** .48** CA=.81

4. Ekonomisk lokal förankring .39** .54** .50** r=.42**

5. Ekonomisk samhälleliga förväntningar .21** .51** .42** .89** CA=.92

6. Ekonomisk kundtillväxt .25** .40** .38** .43** .39** CA=.88

7. Allmänna hållbara prestationer .36** .25** .40** .38** .31** .24** CA=.84

8. Hållbara energiprestationer .46** .26** .23** .30** .22** .26** .46** CA=.78

9. Hållbarhetsengagemang 0-16 .36** .07 .19** .28** .15* .10 .38** .33**

10. Informationsabsorbering av mål och arbetssätt 1-7 .17* .03 .14* .09 .07 -.01 .32** .15* .49**

M 5.25 5.75 5.38 5.16 5.43 6.01 5.20 4.93 9.95 5.13

SD 0.91 0.95 1.03 0.86 1.22 0.88 0.94 1.11 3.82 1.56

*p<0.05, **p<0.01

Begrepp
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Tabell 4-17 Hypotestest 1b– Hållbara energiprestationer 

Modell 1b: Energiprestationer 

 Beta t-värde p-värde Tolkning 

H1b: Ekologisk utsläpp 0.395 5.716 0.000 Starkt stöd 

H2b: Social arbetsmiljö 0.015 0.189 0.850 Ej stöd 

H3b: Social mångfald 0.008 0.104 0.917 Ej stöd 

H4b: Ekonomisk lokal förankring 0.025 0.357 0.721 Ej stöd 

H5b: Ekonomisk samhälleliga 

förväntningar 
0.075 1.017 0.310 

Ej stöd 

H6b: Ekonomisk kundtillväxt 0.117 1.685 0.093 Ej stöd 

     

R 0.489 

R2 0.239 

Förklaringsgrad variation 0.217 

Starkt stöd p<0.001; Stöd p<0.05; Ej stöd p>0.05) 

    
Modellerna är uppdelade i modell 1a och modell 1b. Modell 1a avser hypotestest 1a, där 

beroende variabeln är allmänna hållbara prestationer. Modell 1b avser hypotestest 1b, där 

beroende variabeln är hållbara energiprestationer.  

Sex hypoteser testades mot respektive beroende variabel. Det för att undersöka hur studiens sex 

områden påverkar organisationers allmänna hållbara prestationer och hållbara 

energiprestationer. Båda hypotestesterna presenterar ett betavärde () för respektive oberoende 

variabelns påverkan på beroendevariabeln. Betavärdet anger storleken på påverkan mellan den 

oberoende och beroende variabeln (Djurfeldt m.fl., 2010). Om betavärdet är 0, finns inget 

samband mellan variablerna (Hair m.fl., 2014). I modell 1a är den beroende variabeln allmänna 

hållbara prestationer. De oberoende variablerna är de sex områdena inom ekologisk, social och 

ekonomiska hållbarhetsdimensionen. Till höger om betavärdet anges t-värdet, är värdet högre 

än +1.96 och läge än -1.96 är variabelns signifikansnivå lägre än 0.05 (Djurfeldt m.fl., 2010). 

Signifikansnivån visar hur stor risk det är att sambandet som funnits i hypotestestet, egentligen 

inte existerar menar Hair m.fl. (2014). Signifikansnivån visas till höger om t-värdet och 

betecknas p-värdet.  

Alla områden inom hållbarhetsdimensionerna ekologisk, social och ekonomisk förväntades 

visa en positiv signifikant påverkan på allmänna hållbara prestationer. Det bekräftades genom 

hypotestest 1a att alla dimensioner var representerade i de allmänna hållbara prestationerna. Ett 

område från varje dimension hade en positiv signifikant påverkan. Områdena var: ekologisk 

utsläpp (H1a), social mångfald (H3a), ekonomisk samhälleliga förväntningar (H5a).  

Området ekologisk utsläpp (H1a) visade sig ha positiv påverkan på allmänna hållbara 

prestationer. Sambandet är starkt signifikant och kunde bekräftas i modell 1a (= 0.263; 

p<0.001). Social arbetsmiljö (H2a) visade sig inte vara signifikant och hypotesen kunde därför 

inte bekräftas (= -0.080; p>0.05). Hypotesen om social mångfald (H3a) har en positiv 

påverkan och bekräftades i modell 1a med stark signifikans (= 0.268; p<0.001). Det visar att 

social mångfald har en stark signifikant påverkan på allmänna hållbara prestationer. Ekonomisk 

lokal förankring (H4a) uppvisade ingen signifikant påverkan och förkastas därmed (= -0.012; 

p>0.05). Ekonomisk samhälleliga förväntningar (H5a) visade signifikant stöd och kunde 

därmed bekräftas påverka allmänna hållbara prestationer (= 0.171; p<0.05). Ekonomisk 
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kundtillväxt (H6a) uppvisade inte heller något signifikant stöd och förkastas därmed (= 0.038; 

p>0.05). Tre av sex hypoteser kunde således bekräftas i hypotestest 1a.  

Alla områden inom hållbarhetsdimensionerna ekologisk, social och ekonomisk förväntades 

visa en positiv signifikant påverkan på hållbara energiprestationer. Hypotestest 1b visade att 

endast området ekologisk utsläpp inom den ekologiska dimensionen påverkar hållbara 

energiprestationer. Resterande förkastades.  

Området ekologisk utsläpp (H1b) visade sig ha positiv påverkan på hållbara energiprestationer. 

Sambandet är starkt signifikant och kunde bekräftas i modell 1a (= 0.395; p<0.001). Social 

arbetsmiljö (H2b) visade sig inte vara signifikant och hypotesen kunde därför inte bekräftas (= 

0.015; p>0.05). Hypotesen om social mångfald (H3b) visade sig inte vara signifikant och 

hypotesen kunde därför inte bekräftas (= 0.008; p>0.05). Ekonomisk lokal förankring (H4b) 

uppvisade ingen signifikant påverkan och förkastas därmed (= 0.025; p>0.05). Ekonomisk 

samhälleliga förväntningar (H5b) visade inget signifikant stöd och kunde därmed inte bekräftas 

(= 0.075; p>0.05). Ekonomisk kundtillväxt (H6b) uppvisade inte heller något signifikant stöd 

och förkastas därmed (= 0.117; p>0.05). En av sex hypoteser kunde således bekräftas i 

hypotestest 1b.  

Sammanlagt kunde vi genom dessa två hypotestest få tre hypoteser bekräftade med starkt 

signifikant stöd (p<0.001) och en med signifikant stöd (p<0.05). Modell 1a indikerar en 

förklaringsgrad på 22 % och modell 1b indikerar på 21.7% i variationen i beroendevariabeln.  

4.6 Sammanfattning empiri 

Studiens empiriska resultat sammanfattas grafiskt i figurerna 4-1 och 4-2. Figurerna visar 

sambanden mellan studiens områden och de olika frågorna som rör arbetssätten kopplade till 

målen. Modellerna är utvecklade utifrån teorimodellen i den teoretiska referensramen. De olika 

områdena inom respektive hållbarhetsdimension är inom de sträckande rektanglarna. Figur 4-

1 visar resultatet från hypotestest 1a, där beroende variabeln är allmänna hållbara prestationer 

och de oberoende variablerna är de olika områdena. Områdena är ekologiska utsläpp, social 

arbetsmiljö, social mångfald, ekonomisk lokalförankring, ekonomisk samhälleliga 

förväntningar och ekonomisk kundtillväxt. Figur 4-2 visar resultatet från hypotestest 1b, där 

oberoende variabeln är hållbara energiprestationer och de oberoende variablerna är de olika 

områdena. I modellerna framgår varje områdes reliabilitet som mäts med Chronbach´s alfa (α) 

och faktorladdningen för varje fråga. Pilarna från respektive område till de hållbara 

prestationerna bär på ett betavärde och signifikansnivå för de sambanden hypoteserna 

uppvisade. Signifikansnivån illustreras i modellerna med stjärnor. Där ** = p<0.001 signalerar 

starkt stöd, * = p<0.05 signalerar stöd och ingen stjärna signalerar inget stöd. De med stjärnor 

var därmed de hypoteser som kunde bekräftas. I modell 1a finns signifikant stöd för sambanden 

för områdena ekologisk utsläpp, social mångfald och ekonomiska samhälleliga förväntningar. 

I modell 1b gav endast sambandet för området ekologisk utsläpp signifikant stöd. 
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Figur 4-1 Sammanfattande modell, allmänna hållbara prestationer 

 

 

Figur 4-2 Sammanfattande modell, hållbara energiprestationer 
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5 ANALYS OCH DISKUSSION  
I följande kapitel presenteras en analys av det insamlade empiriska materialet. Analysen delas 

upp och behandlar först särkopplingens påverkan på de allmänna hållbara prestationerna. 

Efter det analyseras de hållbara energiprestationerna och hur särkopplingen påverkar dessa 

prestationer. Analysen kommer att underbyggas med en diskussion bestående av vår studies 

resultat. Resultatet kopplas till tidigare forskning, granskningen av fokusorganisationernas 

hållbarhetsredovisningar och intervjuer.  

5.1 Särkoppling 

Litteraturen visar att särkoppling ofta kan uppstå inom en organisations hållbarhetsarbete 

(Ingdahl och Påhlson, 2015; Thijssens m.fl, 2016). Särkoppling visar teoretiskt att arbetssätt är 

särkopplat från målen (Ibid.). Denna litteratur utelämnade var särkoppling uppstått. Vi 

presenterar här var sådan särkoppling kan uppstå. Ur empirisammanställningen i kapitel fyra 

framgår att graden av särkoppling var låg inom samtliga områden för både fokusgruppen och 

referensgruppen. Det skulle teoretiskt innebära hög måluppfyllelse och därmed höga hållbara 

prestationer (Epstein och Roy, 2003; Schaltegger m.fl., 2003; Schaltegger och Wagner, 2006; 

Epstein, 2008; Johnson, 2008; Duflou m.fl., 2012; Garay m.fl., 2017). Vår studies resultat 

skilde sig från teorin i den bemärkelsen att alla områden inte uppvisade sig påverka 

organisationens hållbara prestationer. Skillnaden tror vi kan bero på att särkopplingen kantades 

av subjektiva bedömningar och att målen kanske inte följdes i verkligheten i den grad som 

respondenterna uppskattade. Måluppfyllelsen var därmed inte så hög som respondenterna 

skattade. Hypotestesterna kunde bekräfta att alla områden inte påverkar de hållbara 

prestationerna. 

Hypotestest 1a kunde bekräfta två starkt signifikanta (p<0.001) och en signifikant (p<0.05) 

påverkan mellan särkopplingen och organisationens allmänna hållbara prestationer. De 

bekräftade områdena visade på hög måluppfyllelsen mellan hållbarhetsmålen och arbetssätten 

inom områdena; ekologisk utsläpp (H1a), social mångfald (H3a) och ekonomisk samhälleliga 

förväntningar (H5a). Det då dessa områden gav uttryck i allmänna hållbara prestationer. De 

bekräftade hypoteserna visade på en positiv påverkan på de allmänna hållbara prestationerna. 

Hypotestest 1b kunde bekräfta en starkt signifikant (p<0.001) påverkan mellan särkopplingen 

och organisationens hållbara energiprestationer. Det bekräftade området visade på hög 

måluppfyllelsen mellan hållbarhetsmålen och arbetssätten inom området ekologisk utsläpp 

(H1b). Den bekräftade hypotesen visade på en positiv påverkan på de hållbara 

energiprestationerna. 

Det innebär att desto mer arbetssätten går i linje med målen inom de bekräftade områdena, desto 

högre kommer organisationens hållbara prestationer att bli. Högre måluppfyllelse leder till höga 

hållbara prestationer. Analys av särkopplingens påverkan på de allmänna hållbara 

prestationerna och hållbara energiprestationerna inom de olika områdena följer i detta kapitel.  

5.2 Hållbara prestationer 

I litteraturen är hållbara prestationer ett mått på måluppfyllelse och ger en hänvisning hur väl 

arbetssätten följer hållbarhetsmålen (Epstein och Roy, 2003; Schaltegger m.fl., 2003; 

Schaltegger och Wagner, 2006; Johnson, 2008; Duflou m.fl., 2012; Epstein och Buhovac, 2014; 

Garay m.fl., 2017). Hållbara prestationer har delats upp i två delar, de allmänna hållbara 

prestationerna och de hållbara energiprestationerna. Uppdelningen gav en mer djupgående 

analys av vad som påverkar de hållbara prestationerna inom energikrävande branscher. De 

allmänna hållbara prestationerna analyseras först.  
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5.2.1 Allmänna hållbara prestationer 

Vi vet från litteraturen att allmänna hållbara prestationer är beroende av arbetssätten inom 

hållbarhet (Elkington, 1998; DeSimone och Popoff, 2003; Petros och Enquist, 2007; Epstein 

och Buhovac, 2014; Abdul-Rashid m.fl., 2017). Teoretiskt vet vi även att arbetssätten påverkas 

av målen (Chandler, 2016). Det är även logiskt att ett meningsfullt och målinriktat 

hållbarhetsarbete innehåller goda kunskaper och hög medvetenhet som leder till högre hållbara 

prestationer (Frostensson, 2007; Chandler, 2016). Hypotestest 1a testade hur de olika områdena 

inom de tre hållbarhetsdimensionerna ekologisk, social och ekonomisk påverkar de allmänna 

hållbara prestationerna. Resultatet från detta hypotestest redovisades i kapitel 4 i tabell 4-16. 

Genom vår studie hittade vi positivt starkt signifikant stöd för att arbeta med områdena 

ekologisk utsläpp och social mångfald påverkar organisationens allmänna hållbara prestationer. 

Vi hittade även positivt signifikant stöd att arbeta med området ekonomisk samhälleliga 

förväntningar påverkar organisationens allmänna hållbara prestationer. Resultaten tyder på en 

låg grad av särkoppling mellan hållbarhetsmålen och arbetssätten inom dessa områden. Det i 

sin tur tyder på en hög måluppfyllelse. Nedan kommer resultaten från hypotestesterna att delas 

upp och varje dimension diskuteras enskilt. Den ekologiska dimensionen analyseras först.  

5.2.1.1 Ekologiska dimensionen 

Teoretiskt vet vi även att arbetssätt inom den ekologiska dimensionen förväntas påverka 

allmänna hållbara prestationer (Wolf, 2014; Abdul-Rashid m.fl., 2017). Teoretiskt vet vi även 

att arbetssätten påverkas av målen (Chandler, 2016). Tidigare studier har hittat varierande 

resultat om hur arbetssätt inom den ekologiska dimensionen som helhet påverkar de hållbara 

prestationerna. Tidigare forskning har hittat negativ påverkan (Ye m.fl., 2015), positiv påverkan 

(Wolf, 2014; Abdul-Rashid m.fl., 2017) och inget signifikant stöd för påverkan (Garay m.fl., 

2017). De varierande resultaten kan styrka hållbarhetsarbetets komplexitet. Komplexiteten kan 

leda till att arbetet blir svårt att få målinriktat och innebär även svårigheter att mäta på ett korrekt 

sätt. Att ovan studier dels har använt olika mätinstrument men dels också att vissa studerat den 

ekologiska dimensionen som helhet tror vi kan ha varit en bidragande faktor till de varierande 

resultaten. Den ekologiska dimensionen som helhet är innehållsrik och varierande och att det 

finns varierande resultat bland studierna är därför inte underligt. När hela dimensionen studeras 

missas möjligheten att peka ut vilket område som påverkar de hållbara prestationerna. Det gör 

det svårt att styra arbetet målinriktat. Det tillsammans med att hållbarhetsarbete är komplext 

försvårar styrningen. Ett sätt att bena ut denna komplexitet är mer forskning inom ämnet vilket 

vi har bidragit med.  

Den ekologiska dimensionen bestod av ett område i vår studie. Hypotestestet 1a visade att en 

låg grad av särkoppling mellan mål och arbetssätt inom området ekologisk utsläpp (H1a) 

påverkar allmänna hållbara prestationer positivt. Det med ett starkt signifikant stöd (=0.263, 

p<0.001).  

I hypotestestet 1a bekräftas H1a. Hypotesen löd;  

H1a: En låg grad av särkoppling med hänsyn till området ekologisk utsläpp, 

resulterar i höga allmänna hållbara prestationer. 

Vår studies resultat går i linje med resultaten från Wolf (2014) och Abdul-Rashid m.fl. (2017) 

studier. Mätinstrumenten i studien av Wolf (2014) är likartade vår studies mätinstrument, trots 

att de studerat hela ekologiska dimensionen och vi bara området ekologisk utsläpp. Det tror vi 

kan förklaras av att utsläpp är ett stort område inom den ekologiska dimensionen och att det 

därför fanns med i både Wolf (2014) och Abdul-Rashid m.fl. (2017) studie. Det gör även 

resultaten jämförbara. Vi tror att anledningen till liknande resultat dels kan förklaras av 

likartade mätinstrument men även faktorn att Wolf (2014) studerade organisationer i 32 olika 
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länder världen över. Vi kom fram till liknande resultat gällande den ekologiska dimensionen i 

Sverige som Wolf (2014) fann i 32 olika länder. Det styrker vårt resultat om att området 

ekologisk utsläpp inom den ekologiska dimensionen påverkar allmänna hållbara prestationer. 

Vårt resultat borde därför inte bero på tillfälligheter eller för att vår studie är genomförd i 

Sverige. Vårt resultat styrker därmed att området ekologisk utsläpp är viktig för organisationer 

som arbetar med hållbarhet. Vår studies resultat går även i linje med studien gjord av Abdul-

Rashid m.fl. (2017). Det styrker vårt resultat ytterligare, att den ekologiska dimensionen 

påverkar organisationens hållbara prestationer. Det trots att mätinstrumenten skiljer sig åt 

(Abdul-Rashid m.fl., 2017).  

Vår studies resultat är inte i linje med resultatet från studien av Ye m.fl. (2015) och Garay m.fl. 

(2017). Skillnader i båda ovan nämnda studier var inom vilket land studieobjekten var 

verksamma (Ye m.fl., 2015; Garay m.fl., 2017). Det som skiljde studien av Garay m.fl. (2017) 

åt från vår studie var även branschtillhörighet på studieobjekten. Skillnaderna i resultaten kan 

till viss del förklaras genom dessa två faktorer. Branschtillhörigheten kan precis som Lydenberg 

m.fl. (2012) och Roca och Searcy (2012) menar, påverka vilka arbetssätt som påverkar en 

organisations hållbara prestationer. Studieobjekten i vår studie tillhörde energikrävande 

branscher. Organisationer inom denna bransch tenderar att ha ett större avtryck på miljön (jfr 

Garay m.fl., 2017). Det eftersom verksamheterna kräver stora delar av naturens resurser för sin 

verksamhet. Ett större avtryck på miljön kan innebära att dessa organisationer även upplever 

större påtryckningar i sitt hållbarhetsarbete och ta hänsyn till just den ekologiska dimensionen. 

Påtryckningarna utifrån kan medföra att den ekologiska dimensionen hamnar i fokus. 

I vilket land verksamheterna bedrivs kan även påverka och förklara skillnaderna i resultaten. 

Studieobjekten i vår studie bedriver sin huvudverksamhet till största del i Sverige jämfört med 

studien av Ye m.fl. (2015) och Garay m.fl. (2017) där studieobjekten var verksamma i Kina 

respektive i Spanien. Kulturella skillnader kan därmed påverka hur organisationerna arbetar 

med hållbarhet. Kina, Spanien och Sverige har alla antagit FNs mål om hållbar utveckling i 

handlingsprogrammet Agenda 21 (United Nations, 2000). Enligt en amerikansk studie är 

Sverige i framkant vad gäller prestationer inom den ekologiska dimensionen (Yale center for 

environmental law & policy , 2016 ). Sverige ligger enligt den studien på en 3:e plats jämfört 

med Spanien som hamnade på en 6:e plats och Kina på 109:e plats. Det medför att området 

ekologisk utsläpp kan ha fått starkare fäste och medvetenhet i organisationer inom Sverige 

jämfört med Kina och Spanien. Det kan också enligt oss förklara differenserna i resultaten. 

Garay m.fl. (2017) kunde inte bekräfta det negativa sambandet. Det medan Ye m.fl. (2015) 

kunde bekräfta att det förelåg en negativ påverkan på hållbara prestationer. Det innebär att desto 

mer man arbetar med arbetssätt inom den ekologiska dimensionen desto lägre blev de hållbara 

prestationerna. Att Ye m.fl. (2015) resultat skiljer sig från vår studies resultat tror vi beror på 

skillnaderna mellan länderna. Kina är ett fattigt land och har mycket produktion och vi tror det 

bidrar till att det blir kostsamt att arbeta med den ekologiska dimensionen inom hållbarhet. Det 

borde enligt oss förklara skillnaderna i resultaten. 

En annan bidragande faktor att resultaten från studien av Garay m.fl. (2017) skiljer sig från vår 

studies resultat tror vi kan bero på att de studerade hela den ekologiska dimensionen. Det 

samtidigt som de studerat en annan bransch, där utsläpp kanske inte var det största 

förbättringsområdet, tror vi kan göra att resultaten kan förklaras. Att det finns olika sätt att mäta 

samma sak på gör enligt oss ämnet och hållbarhetsarbetet komplext och gör även det till en 

bidragande faktor. Vi tror att det kan förklara en del av varför vår studie hittat signifikant stöd 

för H1a samtidigt som den jämförda studien inte hittat signifikant stöd (jfr Garay m.fl., 2017).  

Att området ekologisk utsläpp är en viktig del av hållbarhetsarbetet kan bekräftas och styrkas 

genom analyserna av hållbarhetsredovisningarna och intervjuerna (se bilaga 3 och 4). Siffran 
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bakom de framlyfta citaten visar från vilken organisation citatet har sitt ursprung (se not 1). 

Nedan citat visar att klimatet är en viktig hållbarhetsfråga inom den ekologiska dimensionen. 

Citatet är hämtat ur organisation 3:s hållbarhetsredovisning. 

”Vi ska vara helt klimatneutrala till 2018. Det är vårt viktigaste 

hållbarhetsmål” - 31 

Med detta framgår att den ekologiska dimensionen är att anse som den viktigaste 

hållbarhetsdimensionen. Klimatneutralitet påverkas av utsläppen och gör utsläppen till ett 

viktigt förbättringsområde. Ovan citat visar på att både mål och arbetssätt inom detta område 

existerar inom den organisationen. Området ekologisk utsläpp bör därmed påverka de allmänna 

hållbara prestationerna avsevärt. Att ett samband förelåg mellan området ekologisk utsläpp och 

allmänna hållbara prestationer bekräftades genom hypotestest 1a (se tabell 4-16 i kapitel 4). 

Även hållbarhetsredovisningarna för våra andra fokusorganisationer hade ett stort fokus på den 

ekologiska dimensionen och utsläpp i sina rapporter.  

”..tar sitt ansvar för att minska klimattrycket”-4  

”Målmedvetet arbete för att minska varutransporternas miljöpåverkan” -5  

Citaten ovan vittnar om att området ekologisk utsläpp får ett stort fokus i alla tre organisationers 

hållbarhetsarbete. Det kan anses naturligt eftersom alla studiens fokusorganisationer har 

verksamheter som gör ett stort avtryck på miljön. Därav blir området ekologisk utsläpp ett 

självklart område för förbättring hos samtliga organisationer. Att området ekologisk utsläpp är 

ett självklart område att arbeta med, styrks även av samtliga intervjuer med respondenterna i 

fokusgruppen. 

” Klimatet är en central hållbarhetsfråga”-3 

” Det är ett av de absolut viktigaste nyckeltalen hos oss” -4 

” Det finns ju några huvudfrågor. Som är väldigt stora. En är givetvis 

klimatfrågan” -5 

Diskussionen ovan med inslag av tidigare forskning och analyser av denna studies kvalitativa 

empiriinsamling, påvisar och stärker att en låg grad av särkoppling inom området ekologisk 

utsläpp (H1a) påverkar de allmänna hållbara prestationer positivt. En låg grad av särkoppling 

tyder på att det finns kunskap och medvetenhet inom organisationen om hållbarhetsmålen och 

arbetssätten. Det tyder på att det råder måluppfyllelse mellan mål och arbetssätt inom området 

ekologisk utsläpp. Organisationen arbetar efter hållbarhetsmålen och det visar sig i höga 

allmänna hållbara prestationer. Det anser vi borde tyda på att organisationen styr sitt 

hållbarhetsarbete målinriktat. Att styra arbetet inom området ekologisk utsläpp målinriktat 

bidrar till önskad effekt och tyder på att organisationen arbetar för en hållbar utveckling och tar 

sitt ansvar i samhället.   

5.2.1.2 Sociala dimensionen 

Teoretiskt vet vi att arbetssätt inom den sociala dimensionen förväntas påverka allmänna 

hållbara prestationer (Wolf, 2014; Ye m.fl., 2015; Mani m.fl., 2016; Abdul-Rashid m.fl. 2017). 

Teoretiskt vet vi även att arbetssätten påverkas av målen (Chandler, 2016). Tidigare studier har 

hittat varierande resultat om hur arbetssätt inom den sociala dimensionen påverkar de hållbara 

prestationerna. Tidigare forskning som har studerat den sociala dimensionen i sin helhet har 

                                                 
1 Citaten är hämtade från hållbarhetsredovisningarna och intervjuerna med studiens fokusgrupper. Efter citaten 

benämns organisationerna efter deras ID-nummer de erhållit i denna studie. 3 står för Umeå energi, 4 för HSB 

och 5 för Axfood. 
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hittat positiv påverkan (Wolf, 2014; Ye m.fl., 2015; Abdul-Rashid m.fl., 2017) och inget 

signifikant stöd för påverkan (Garay m.fl., 2017). Tidigare forskning som studerat den sociala 

mångfaldens påverkan på hållbara prestationer har hittat positiv påverkan (Mani m.fl., 2016) 

och negativ påverkan (Chin och Tat, 2015). Att studier som studerat den sociala dimensionen i 

sin helhet (Wolf, 2014; Ye m.fl., 2015; Abdul-Rashid m.fl., 2017) funnit ett entydigt resultat 

tror vi kan bero på att den sociala dimensionen är innehållsrik. Att något av alla områden inom 

den sociala dimensionen påverkar en organisations hållbara prestationer är därmed inte 

underligt. Det betyder att organisationer som arbetar med hållbarhet bör arbeta med något ur 

den sociala dimensionen och det kan förklara resultaten. För en organisation blir det 

problematiskt. Det kan uppstå svårigheter i att urskilja vilket område inom den sociala 

dimensionen som ger uttryck i de hållbara prestationerna. I förlängning innebär det svårigheter 

att målinriktat styra arbetet. Studier som istället bara studerat området social mångfald (Chin 

och Tat, 2015; Mani m.fl., 2016) fann varierande resultat. Att de fann varierande resultat tror 

vi beror på hållbarhetsarbetets komplexitet. Trots att området är identifierat innebär inte att 

komplexiteten förvinner. Att det är komplext kan även det leda till att arbetet blir svårt att styra 

målinriktat och därmed även svårt att mäta på ett korrekt sätt. Det tror vi kan ha varit en 

bidragande faktor till de varierande resultaten. Ett sätt att bena ut denna komplexitet är mer 

forskning inom ämnet vilket vi har bidragit med. 

Den sociala dimensionen bestod i vår studie av två områden, social arbetsmiljö (H2a) och social 

mångfald (H3a). Hypotesen om social arbetsmiljön (H2a) visade inget signifikant stöd i 

hypotestestet (=-0.080, p>0.05). Hypotesen om social mångfald (H3a) bekräftades med ett 

positivt, starkt signifikant stöd (=0.268, p<0.001). Resultatet inom området social mångfald 

styrker att en låg grad av särkoppling existerar när måluppfyllelsen inom området är hög. Hög 

måluppfyllelse speglas i höga allmänna hållbara prestationer. 

I hypotestestet 1a bekräftas H3a. Hypotesen löd;  

H3a: En låg grad av särkoppling med hänsyn till social mångfald, resulterar i 

höga allmänna hållbara prestationer. 

Vårt resultat är i linje med det som Wolf (2014), Ye m.fl. (2015), Mani m.fl. (2016) och Abdul-

Rashid m.fl. (2017) hittade. Mätinstrumenten i studierna av Wolf (2014) och Mani m.fl. (2016) 

var likartade med vår studies mätinstrument. I både studierna av Wolf (2014) och Mani m.fl. 

(2016) var området mångfald framträdande inom den sociala dimensionen. Det är den även i 

vår studie. Det gör resultaten jämförbara. Vi tror att anledningen till liknande resultat dels kan 

förklaras av detta men även faktorn att Wolf (2014) studerade organisationer i 32 olika länder 

världen över. Vi kom fram till liknande resultat gällande området mångfald inom den sociala 

dimensionen som Wolf (2014) även fann i 32 olika länder. Det styrker vårt resultat om att social 

mångfald påverkar allmänna hållbara prestationer. Vårt resultat borde inte bero på tillfälligheter 

eller att vår studie är genomförd i Sverige. Vårt resultat styrker därmed att social mångfald är 

viktig för organisationer som arbetar med hållbarhet. Att den sociala dimensionen som helhet 

påverkar organisationens hållbara prestationer styrks även av att vårt resultat går i linje med 

studien gjord av Ye m.fl. (2015) och Abdul-Rashid m.fl. (2017). Det trots att mätinstrumenten 

skiljer sig åt (Ye m.fl., 2015; Abdul-Rashid m.fl., 2017).  

Vårt resultat är inte i linje med det resultat Chin och Tat (2015) och Garay m.fl. (2017) fann 

genom sin studie. Vår studie hittade signifikant stöd för att området social mångfald påverkar 

de allmänna hållbara prestationerna. Mätinstrumenten skiljer sig en aning från vår studies 

mätinstrument och kan förklara differenserna i resultaten. En annan bidragande faktor att 

resultaten från studien av Garay m.fl. (2017) skiljer sig från vår studies resultat tror vi kan bero 

på att de studerade helheten och inte ett specifikt område inom den sociala aspekten. Det 
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samtidigt som de studerat en annan bransch tror vi gör att skillnaderna i resultaten kan förklaras. 

Studien av Chin och Tat (2015) studerade området mångfald, men använde andra 

mätinstrument än oss. Det tror vi kan förklara varför deras studies resultat, trots att de studerade 

samma specifika område som oss, skiljde sig från vår studies resultat. Att det finns olika sätt att 

mäta samma sak på gör enligt oss ämnet och hållbarhetsarbetet komplext och blir därmed även 

det en bidragande faktor till de olika resultaten mellan vår studie kontra Chin och Tat (2015) 

och Garay m.fl. (2017) studier.  

Wolf (2014) studerade den sociala dimensionen hos leverantörsleden inom olika branscher och 

länder. Mani m.fl. (2016) studerade den sociala dimensionen hos leverantörsleden inom 

tillverkningsbranschen i Indien. Det i motsats med vår studie där vi studerade enskilda 

organisationer inom energikrävande branscher i Sverige. Trots att de jämförda studierna 

studerade varierande branscher och inkluderade hela leverantörsledet gick studiernas resultat i 

linje med vår studies resultat. Det styrker mångfaldens vikt och påvisar att social mångfald är 

viktigt för flera organisationer och branscher.  

Att social mångfald är viktig stärks även genom analyserna gjorda av fokusgruppens 

hållbarhetsredovisningar och intervjuer. I den sociala dimensionen var det området mångfald 

som framstod som den viktigaste komponenten i hållbarhetsredovisningarna. 

”Sammansättningen av medarbetare som speglar samhället” – 3 

”Medarbetarna ska spegla mångfalden hos kunderna och samhället i stort”- 5 

 

Citaten tyder på att fokus hamnade på området social mångfald inom den sociala 

dimensionen. I frekvenstabellerna för alla organisationer i fokusgruppen uppkom ordet 

mångfald 27 gånger och tyder på att det är ett fokuserat område (se bilaga 3). Följande 

citat bekräftar det.  

 

”Mångfald och inkludering är i ständig fokus med målet att spegla kunders behov 

och erbjuda lika möjligheter för alla” – 5 

 

Samtliga fokusgrupper har uttryckligen bevisat att organisationen arbetar med mångfald. Det 

styrker att mångfald är ett viktigt område. Följande citat kommer från intervjuerna.  

”Man ska ha samma möjligheter till utveckling oavsett kön, etnisk läggning, 

religiös bakgrund, ålder, sexuell läggning” -3 

”Vi ska vara en viktig aktör för det hållbara samhället och spegla samhällets 

mångfald” -4 

”Mångfald och inkludering är i ständig fokus med målet att spegla kunders 

behov och erbjuda lika möjligheter för alla” – 5 

Citaten från intervjuerna och hållbarhetsredovisningarna tyder på att mångfald medvetet präglar 

arbetssätten och därmed påverkar de allmänna hållbara prestationerna. 

En studie som även den belyser mångfaldens betydelse är studien av Roca och Searcy (2012). 

Där var mångfald ett ofta återkommande område hos organisationerna som arbetar med 

hållbarhet. Mångfaldens betydelse styrks av ovan nämnda studier och vår egen studie. Det 

stärker att låg grad av särkoppling inom området social mångfald (H3a) påverkar allmänna 

hållbara prestationer positivt. Det tyder på att det råder måluppfyllelse inom området social 

mångfald. En låg grad av särkoppling tyder på att det finns kunskap och medvetenhet inom 

organisationen om hållbarhetsmålen och arbetssätten. Organisationen arbetar efter målen och 

det visar sig i höga allmänna hållbara prestationer. Det anser vi borde tyda på att organisationen 
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styr sitt hållbarhetsarbete målinriktat. Att styra arbetet inom området social mångfald 

målinriktat bidrar till önskad effekt och tyder på att organisationen arbetar för en hållbar 

utveckling och tar sitt ansvar i samhället.  

5.2.1.3 Ekonomiska dimensionen 

Teoretiskt vet vi även att arbetssätt inom den ekonomiska dimensionen förväntas påverka 

allmänna hållbara prestationer (Ye m.fl., 2015; Abdul-Rashid m.fl., 2017). Teoretiskt vet vi 

även att arbetssätten påverkas av målen (Chandler, 2016). Tidigare studier har hittat varierande 

resultat om hur arbetssätt inom den ekonomiska dimensionen i sin helhet påverkar de hållbara 

prestationerna. Tidigare forskning har hittat positiv påverkan (Ye m.fl., 2015; Abdul-Rashid 

m.fl., 2017) och inget signifikant stöd för påverkan (Garay m.fl., 2017). Att tidigare studier 

fann ett ganska entydigt resultat (Ye m.fl., 2015; Abdul-Rashid m.fl., 2017) tror vi kan tyda på 

att den ekonomiska dimensionen i sin helhet är lätt att styra målinriktat och därmed att mäta. 

Är arbetssätten och målen inom ekonomisk hållbarhet något som återfinns i den finansiella 

redovisningen är det entydiga resultatet inte oväntat. Den finansiella redovisningen upprättas 

av alla organisationer och präglar organisationens arbetssätt dagligen (Grönlund m.fl., 2013) 

Det ganska entydiga resultatet kan även präglas av att den ekonomiska dimensionen mättes i 

sin helhet. Den ekonomiska dimensionen är innehållsrik och bör delas upp. Det blir därmed inte 

heller underligt att arbetssätt inom något område inom den ekonomiska dimensionen påverkar 

en organisations hållbara prestationer. För en organisation blir det problematiskt. Det eftersom 

det kan uppstå svårigheter i att urskilja vilket område inom den ekonomiska dimensionen som 

ger uttryck i de hållbara prestationerna. I förlängning innebär det svårigheter att målinriktat 

styra arbetet. Det tillsammans med att hållbarhetsarbete är komplext försvårar styrningen. Ett 

sätt att bena ut denna komplexitet är mer forskning inom ämnet vilket vi har bidragit med. 

I vår studie bestod den ekonomiska dimensionen av tre områden, ekonomisk lokal förankring 

(H4a), ekonomisk samhälleliga förväntningar (H5a) och ekonomisk kundtillväxt (H6a). 

Ekonomisk lokal förankring (H4a) saknade signifikant stöd i hypotestest 1a (=-0.012, p>0.05) 

och förkastades. Ekonomisk samhälleliga förväntningar (H5a) uppvisade ett signifikant stöd 

(=0.171, p<0.05). Resultatet för området ekonomisk samhälleliga förväntningar styrker att en 

låg grad av särkoppling existerar när måluppfyllelsen är hög. Hög måluppfyllelse speglas i höga 

allmänna hållbara prestationer. Ekonomisk kundtillväxt (H6a) saknade även den signifikant 

stöd (=0.038, p>0.05).  

I hypotestestet 1a bekräftas H5a. Hypotesen löd;  

H5a: En låg grad av särkoppling med hänsyn till ekonomisk samhälleliga 

förväntningar, resulterar i höga allmänna hållbara prestationer. 

Vårt resultat är i linje med det Ye m.fl. (2015) och Abdul-Rashid m.fl. (2017) fann genom sina 

studier. Ye m.fl. (2015) studerade den ekonomiska dimensionen i sin helhet, där lön och skatter 

var framträdande. I vår studie bestod ekonomisk samhälleliga förväntningar av att följa 

samhällets förväntningar vad gäller löner, skatter och pension. Mätinstrumenten är därmed 

likartade och studierna jämförbara. Ye m.fl. (2015) studerade organisationer i Kina och trots 

denna skillnad är resultatet i linje med vårt funna resultat. Vi tror att lön, skatt och pension är 

djupt inrotat i organisationers verksamheter, oberoende vilket land organisationen verkar inom. 

Det tror vi ligger till grund för resultatens likartade utfall. Abdul-Rashid m.fl. (2017) mätte, till 

skillnad från vår studie, andra arbetssätt inom den ekonomiska dimensionen. Trots skillnader 

visar det att den ekonomiska dimensionen påverkar de hållbara prestationerna i båda studierna. 

Att resultaten går i linje trots att mätinstrumentet skiljer sig åt visar på att det är viktigt att arbeta 

med ekonomisk hållbarhet för att uppnå en hög måluppfyllelse och höga hållbara prestationer. 
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Att arbeta med den ekonomiska dimensionen tyder på att organisationen arbetar mot en hållbar 

utveckling.   

Resultatet är inte i linje med det Garay m.fl. (2017) fann genom sin studie. Den ekonomiska 

dimensionen i deras studie visade inget signifikant stöd. Mätinstrumenten skiljer sig mellan 

studierna och kan förklara differenserna i resultaten. En annan bidragande faktor att resultaten 

från studien av Garay m.fl. (2017) skiljer sig från vår studies resultat tror vi kan bero på att de 

studerade helheten och inte ett specifikt område inom den ekonomiska aspekten. Att det finns 

olika sätt att mäta samma sak på gör enligt oss ämnet och hållbarhetsarbetet komplext och blir 

därmed även det en bidragande faktor.  

Att ekonomisk samhälleliga förväntningar visade signifikant stöd går i linje med forskning 

genomförd av Roca och Searcy (2012). Deras studie visade att en stor del av organisationerna 

i studien arbetade med arbetssätt inom: skatter, avgifter och löner inom hållbarhet. De 

arbetssätten kom högt upp på listan över områden inom den ekonomiska dimensionen. Andra 

områden som visade sig viktigt inom den ekonomiska dimensionen var finansiella nyckeltal, 

som nettointäkt, resultat och tillgångar (Roca och Searcy, 2012). Att redovisa sin finansiella 

ställning i hållbarhetsredovisningen stämmer inte överens med vad den ekonomiska 

dimensionen innebär för denna studie. I granskningen av organisationernas 

hållbarhetsredovisningar i studiens fokusgrupp var det svårt att utskilja den ekonomiska 

dimensionen. Det beror på att den ekonomiska dimensionen är sammanvävd med de andra två 

dimensionerna och blir därmed svår att urskilja på ett korrekt sätt. En organisation hade 

hållbarhetsredovisningen sammanvävd med den finansiella redovisningen. Den ekonomiska 

dimensionen får därmed möjligtvis sitt fokus i den finansiella redovisningen. Det medan den 

ekologiska och sociala dimensionen får sitt utrymme i den del av redovisningen som berör 

hållbarhet.  

En varierande definition av vad den ekonomiska dimensionen inom hållbarhet innebär 

uppmärksammades även i intervjuerna med respondenterna i fokusgruppen;  

”Den ekonomiska aspekten avser att vi har en finansiell stabilitet som gör så att 

vi klarar av att bedriva vår verksamhet.” - 3 

Citatet belyser den egna organisationens lönsamhet som ett viktigt område inom den 

ekonomiska dimensionen. Uttalandet utgör en definition av ekonomisk hållbarhet. En 

annan definition av vad den ekonomiska dimensionen innebär framgår från en annan 

organisation i fokusgruppen; 

”Ekonomi.. det var ju för att betona fattiga delar av världen.. det var inte för att 

man var rädd för att företag skulle glömma bort att man behövde vara 

lönsamma”-5 

Citatet bortgår från den egna organisationens lönsamhet. Istället tolkas den ekonomiska 

dimensionen i ett bredare sammanhang. Fokus riktas utanför organisation och belyser 

organisationers roll i samhället. Denna syn är i linje med FNs och vår studies definition 

av ekonomisk hållbarhet; ”Ekonomisk hållbarhet innefattar organisationens påverkan på 

de ekonomiska förhållandena hos dess intressenter. Vilket till exempel innebär att skapa 

en balanserad ekonomisk tillväxt i samhället.” (Världskommissionen för miljö och 

utveckling, 1987; GRI, 2006; Mani m.fl., 2016; Garay m.fl., 2017). Samtliga citat 

angående den ekonomiska dimensionen vittnar om varierande definitioner. 

Att det råder en varierande syn på vad den ekonomiska dimensionen inom hållbarhet innebär 

syns även i tidigare forskning (Världskommissionen för miljö och utveckling, 1987; Roca och 

Seacry, 2012; Zailani, Jeyaraman, Vengadasan och Premqumar, 2012; Griggs m.fl., 2013; Hahn 
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och Kühnen, 2013; Wolf, 2014; Ye m.fl., 2015). I studierna genomförd av Wolf (2014) och 

Hussain m.fl. (2016) uteslöts den ekonomiska dimensionen helt vid forskningen. Anledningen 

till att Wolf (2014) uteslöt den ekonomiska dimensionen var för att det ansågs finnas tillräckligt 

med forskning inom denna dimension sedan tidigare. Studien av Hussain m.fl. (2016) syftade 

till att utveckla faktorer för att förbättra organisationers hållbarhetsarbete i organisationen och 

leverantörskedjan. Att den uteslöts kan enligt oss bero på att den ekonomiska dimensionen inte 

ansågs betydelsefull för hållbarhet. En annan anledning tror vi kan vara att de ansåg att 

organisationerna redan arbetade med detta genom sin finansiella redovisning. Att studierna av 

Wolf (2014) och Hussain m.fl. (2016) uteslöt den ekonomiska dimensionen anser vi vara 

märkligt då litteraturen belyser att de tre dimensionerna har ett beroendeförhållande 

(Världskommissionen för miljö och utveckling, 1987; Hutchinson, Mellor och Olsen, 2002; 

Cato, 2009; Nunes och Bennett, 2010; Shokravi och Kurnia, 2014; Nunes, Alamino, Shaw och 

Bennett, 2016). Det behöver därmed tas hänsyn till alla tre dimensioner vid en organisations 

hållbarhetsarbete för att påverka de hållbara prestationerna (Elkington, 1998; DeSimone och 

Popoff, 2003; Enquist m.fl., 2007; Epstein och Buhovac, 2014). 

Att den ekonomiska definitionen utesluts i vissa fall, tillsammans med andra studiers varierande 

definition (Zailani m.fl., 2012; Hanh och Kühnen, 2013) och vår studies analys, visar att den 

ekonomiska dimensionen är svårdefinierad. Det visar även att den lätt bortses från vid arbetet 

med hållbarhet. Svaren från vår studies respondenter vittnar om att det råder en distans mellan 

den ekonomiska dimensionen och hållbarhet. Att den ekonomiska dimensionen inte var en 

naturlig del av hållbarhetsarbetet gör att arbetet inom denna dimension inte påverkar 

organisationens hållbara prestationer. Den ekonomiska dimensionen hör snarare till den 

finansiella redovisningen och är något organisationernas ekonomer ansvarar för. De 

ekonomiska prestationerna är en naturlig del av en organisation medan hållbarhetsarbetet ännu 

inte har fått status som en naturlig del i hela organisationen. Det kan vara att organisationen har 

ett väletablerat sätt att arbeta med ekonomiska nyckeltal och bockar därför av den ekonomiska 

dimensionen i sitt hållbarhetsarbete utan vidare eftertanke tror vi. Det bidrar till att skapa denna 

distans mellan ekonomisk hållbarhet och hållbarhet i stort. Att respondenterna associerade det 

ekonomiska området med organisationens interna lönsamhet och inte kopplat det vidare till 

organisationen i samhället, syns tydligt i intervjuerna (se bilaga 4). Respondenterna som i 

huvudsak arbetade med hållbarhet mötte frågan om den ekonomiska dimensionen med; 

” Ja jag är inte ekonom som sagt var..” -3 

Citatet tyder på en distans mellan hållbarhet och den ekonomiska dimensionen och dess 

områden. Ovanstående citat och en del tidigare forskning inom den ekonomiska dimensionen 

vittnar tillsammans om denna distans.  

Analyserna och tidigare forskning visar att den ekonomiska dimensionen tolkas olika. Många 

organisationer arbetar inte i en riktning som är i linje med definitionen av den ekonomiska 

dimensionen enligt vår studie samt rapporten Världskommissionen för miljö och utveckling 

(1987). Det kan vara en bidragande anledning till att denna studie inte kunnat påvisa ett 

signifikant stöd för ekonomisk lokal förankring (H4a) och ekonomisk kundtillväxt (H6a). 

Organisationer ser inte bortom de finansiella nyckeltalen när de pratar om ekonomisk 

hållbarhet. Den ekonomiska dimensionen inom hållbarhet som helhet tas inte utanför sin egen 

organisation. Den kopplas inte till det ansvar organisationen har till samhället (Bruzelius och 

Skärvard, 2011). En organisation i fokusgruppen som benämnde ekonomisk hållbarhet 

benämnde hur viktigt det är med organisationens påverkan på samhället. Respondenten 

påpekade även hur ekonomisk hållbarhet är en del av hållbarhet som stort. 
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” Är vi inte ett lönsamt företag kan vi inte heller påverka att driva branschen 

framåt när det gäller hållbarhetsarbetet” -5 

Lönsamhet kan vara en förutsättning för att organisationen ska kunna påverka samhället. Det 

genom att till exempel betala skatt, löner och pension i linje med samhällets förväntningar. Det 

påverkar i sin tur samhället som organisationen verkar inom och är i linje med studiens 

definition av ekonomisk hållbarhet (Världskommissionen för miljö och utveckling, 1987; GRI, 

2006; Mani m.fl., 2016; Garay m.fl., 2017). 

Anledning till att vår hypotes ekonomisk samhälleliga förväntningar (H5a) bekräftades, kan 

dels bero på att skatt, lön och pension är något som redovisas i den finansiella redovisningen. 

Det blir därmed vanligt förekommande i en organisations hållbarhetsarbete. Att det är vanliga 

områden att redovisa inom den ekonomiska dimensionen bekräftas av studien av Roca och 

Searcy (2012). Att de återfinns i den finansiella redovisningen kan ha bidragit till en högre 

medvetenhet om dessa och en automatisk koppling till den ekonomiska dimensionen. Att skatt, 

lön och pension är lagstadgat i Sverige gör det även till en självklarhet att följa samhällets 

förväntningar avseende dessa. Det gör att respondenternas skattning av just det området kan 

speglats av att det är lagstadgat. Att det inte behöver vara ett medvetet val utan något 

organisationen måste göra. Därmed påverkar organisationernas arbetssätt inom ekonomisk 

samhälleliga förväntningar allmänna hållbara prestationer automatiskt.  

Ovan analys tyder på en låg grad av särkoppling inom området ekonomisk samhälleliga 

förväntningar (H5a) påverkar hållbara allmänna prestationer positivt. Det tyder på att det råder 

måluppfyllelse inom området ekonomisk samhälleliga förväntningar, oavsett anledning till 

måluppfyllelsen. En låg grad av särkoppling tyder på att det finns kunskap och medvetenhet 

inom organisationen om hållbarhetsmålen och arbetssätten. Organisationen arbetar efter målen 

och det visar sig i höga allmänna hållbara prestationer. Det bidrar till att organisationen arbetar 

mot en hållbar utveckling och tar sitt ansvar i samhället. Oavsett om det sker automatiskt eller 

inte.   

5.2.2 Hållbara energiprestationer  

Hypotestest 1b testade de olika områdena inom de tre hållbarhetsdimensionerna ekologisk, 

social och ekonomisk påverkan på hållbara energiprestationer. Resultatet från hypotestestet 

presenterades i kapitel 4 i tabell 4-17. Studien hittade ett positivt starkt signifikant stöd att 

arbetssätten knutna till området ekologisk utsläpp (H1b) påverkar organisationens hållbara 

energiprestationer (=0.395, p<0.001). Resterande hypoteser (H2b-H6b) förkastades. 

Hypoteserna sakande signifikant stöd (p>0.05) och därmed kunde inga slutsatser angående 

deras påverkan på hållbara energiprestationer dras. Resultatet kan antas vara naturligt eftersom 

arbetssätten inom området ekologisk utsläpp har direkt koppling till energiprestationer (Roca 

och Seacry, 2012; Taylor, 2013). Resterande hypoteser saknar denna direkta koppling och det 

kan vara en förklaring till studiens resultat. 

5.2.2.1 Ekologiska dimensionen 

Teoretiskt vet vi även att arbetssätt inom den ekologiska dimensionen förväntas påverka 

hållbara energiprestationer (Lydenberg m.fl., 2013; Taylor, 2013). Teoretiskt vet vi även att 

arbetssätten påverkas av målen (Chandler, 2016). Tidigare forskning har hittat stöd för att 

arbetssätt i den ekologiska dimensionen inom energikrävande branscher har positiv påverkan 

på hållbara energiprestationer (Lydenberg m.fl., 2013; Taylor, 2013). Resultaten är enligt oss 

förväntade då det anses logiskt att branscher som är energikrävande kommer ha arbetssätt som 

ger uttryck i hållbara energiprestationer. Att de funna resultaten är positiva tror vi kan bero på 

att energikrävande branscher arbetar med arbetssätt knutna till energi medvetet och att arbetet 

därmed är målinriktat. Att arbetet är målinriktat och därmed syns i de hållbara 
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energiprestationerna är inte konstigt eftersom det borde vara ett viktigt förbättringsområde inom 

energikrävande branscher. Det styrks även av vårt funna resultat.  

Vårt resultat visar att området ekologisk utsläpp påverkar hållbara energiprestationer. 

Arbetssätt inom området ekologisk utsläpp ger utslag i hållbara energiprestationer (=0.395, 

p<0.001). Det med ett starkt positivt signifikant stöd. Resultatet styrker att en låg grad av 

särkoppling existerar när måluppfyllelsen är hög. Hög måluppfyllelse speglas i höga allmänna 

hållbara prestationerna. 

I hypotestestet 1b bekräftas H1b. Hypotesen löd;  

H1b: En låg grad av särkoppling med hänsyn till området ekologisk utsläpp, 

resulterar i höga hållbara energiprestationer. 

Resultatet går i linje med forskning framtagen av Taylor (2013), i studien studerades 

mätinstrument för att mäta hållbara prestationer inom fastighetsbranschen. Där var energi en 

viktig del av en organisations hållbara prestationer (Taylor, 2013). Även inom energikrävande 

branscher är energi en faktor organisationerna arbetar mycket med inom deras hållbarhetsarbete 

(Lydenberg m.fl., 2012). Vad som påverkar hållbara prestationer skiljer sig mellan branscher. 

Energikrävande branscher tenderar att kräva mer energi och det anser vi ligger till grund för vår 

studies funna resultat. Att energi är en viktig del av arbetet för en hållbar utveckling syns i 

samtliga organisationers hållbarhetsredovisningar i vår studies fokusgrupp; 

”Energi och andra resurser används så effektivt som möjligt och fossila 

energikällor ska ersättas med förnybara” – 3 

”[…]målsättningen att energieffektivisera och begränsa bostadssektorns 

klimatpåverkan och bidra till en giftfri miljö” – 4 

”[…]arbetar systematisk med att minska energiförbrukningen” – 5  

Hållbarhetsarbetet har varierande huvudfrågor, där området ekologisk utsläpp har en självklar 

plats som en av huvudfrågorna i många organisationer. Det bekräftas av nedanstående citat från 

analysen av intervjuerna.  

”Det viktiga är att bygga bort fossilenergi” – 3 

”[…]där ser man ju hela tiden över hur man kan jobba med och 

energieffektivisera fastigheter.” – 4  

”Sen en riktigt stor klimatfråga är ju också köldmedia i butikerna.” – 5  

Citaten belyser vikten av området ekologisk utsläpp med stort fokus på energiprestationer. Det 

går i linje med att den ekologiska dimensionen är en grundpelare i en organisations 

hållbarhetsarbete (Världskommissionen för miljö och utveckling, 1987). Att området ekologisk 

utsläpp är av stor vikt styrks av ovan diskussion med inslag av tidigare forskning, analyser av 

intervjuerna och granskningen av hållbarhetsredovisningarna. Det stärker att en låg grad av 

särkoppling inom området ekologisk utsläpp (H1b) påverkar hållbara energiprestationer 

positivt. Det tyder på att det råder hög måluppfyllelse inom området ekologisk utsläpp. En låg 

grad av särkoppling tyder på att det finns kunskap och medvetenhet inom organisationen om 

hållbarhetsmålen och arbetssätten. Organisationen arbetar efter målen och det visar sig i höga 

hållbara energiprestationer. Det anser vi borde tyda på att organisationen styr sitt 

hållbarhetsarbete målinriktat. Att styra arbetet inom området ekologisk utsläpp målinriktat 

bidrar till önskad effekt och tyder på att organisationen arbetar för en hållbar utveckling och tar 

sitt ansvar i samhället.   
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5.2.2.2 Sociala dimensionen 

Inom den sociala dimensionen förkastades studiens två områden, social arbetsmiljö (H2b) och 

social mångfald (H3b). Social arbetsmiljö uppvisade ingen signifikant påverkan på hållbara 

energiprestationer (=0.015, p>0.05). Detsamma gällde för social mångfald (=0.008, p>0.05). 

Avsaknaden av signifikant stöd tror vi kan förklaras genom att arbetssätt inom den sociala 

dimensionen har liten praktisk påverkan på hållbara energiprestationer.  

5.2.2.3 Ekonomiska dimensionen 

Inom den ekonomiska dimensionen förkastades samtliga områden, ekonomisk lokal förankring 
(H4b), ekonomisk samhälleliga förväntningar (H5b) och ekonomisk kundtillväxt (H6b). 

Ekonomisk lokal förankring uppvisade ingen signifikant påverkan på hållbara 

energiprestationer (=0.025, p>0.05). Detsamma gällde för ekonomiska samhälleliga 

förväntningar (=0.075, p>0.05) och ekonomisk kundtillväxt (=0.117, p>0.05). Avsaknaden 

av signifikant stöd tror vi kan förklaras genom att arbetssätt inom den ekonomiska dimensionen 

har liten påverkan på hållbara energiprestationer.  

Enligt teorin kan inte ekonomisk och social hållbarhet existera utan ekologisk hållbarhet i en 

organisation (Världskommissionen för miljö och utveckling, 1987). Där framgår det även att 

den sociala dimensionen och den ekonomiska dimensionen har ett beroendeförhållande till 

varandra. En förutsättning för att ekonomisk hållbarhet ska finnas är att social hållbarhet 

existerar (Världskommissionen för miljö och utveckling, 1987; Hutchinson m.fl., 2002; Cato, 

2009; Nunes och Bennett, 2010; Shokravi och Kurnia, 2014; Nunes, Alamino, Shaw och 

Bennett, 2016). Inom hållbara energiprestationer existerar ingen påverkan från områdena inom 

den sociala dimensionen. Med detta ovan stycke anser vi att det erbjuds en förklaring för 

avsaknaden av signifikant stöd för hypoteserna inom den ekonomiska dimensionen. 

5.3 Avslutande analys 

Att området ekologisk utsläpp hade signifikant stöd i båda hypotestesterna kan bero på att det 

området återfinns inom den mest etablerade hållbarhetsdimensionen inom begreppet hållbar 

utveckling. Ekologisk hållbarhet etablerades redan i begreppet hållbar utveckling när 

Brundtlandsrapporten utgavs år 1987 (Öckerman och Friman, 2003). Frågorna och arbetet 

rörande den ekologiska dimensionen har i Agenda 21 ett eget kapitel och hör till ett av de 

”större” kapitlen. Det medan den sociala och ekonomiska dimensionen tas upp i ett kapitel 

tillsammans (Nations, 2000). Vidare är den ekologiska dimensionen det som vanligtvis 

associeras med begreppet hållbarhet (Öckerman och Friman, 2003). Det ovan nämnda bidrar 

därför enligt oss till en del av förklaringen av vår studies resultat. Området ekologisk utsläpp 

inom den ekologiska dimensionen påverkar allmänna hållbara prestationer och hållbara 

energiprestationer.  

I teorin om mål är det viktigt att ha kunskap om målen för att arbetssätten ska gå i linje med 

dem. Medarbetare kan inte arbeta i linje med något de inte vet existerar. Studiens enkät innehöll 

en fråga om organisationen upprättar en hållbarhetsredovisning. En del av respondenterna 

uppgav svarsalternativet ’Nej’ trots att organisationen upprättar en hållbarhetsredovisning. 

Andra respondenter uppgav ”Ja” trots att organisationen inte hade upprättat någon. Det kan 

tyda på att det råder brist på kunskap inom organisationen rörande deras hållbarhetsarbete och 

därmed deras hållbarhetsmål. Kunskapsbristen kan ha bidragit till studiens resultat. 

Respondenterna kan ha angett felaktiga svar och därmed påverkat sambanden.  

Avslutningsvis kunde 4 av 12 hypoteser bekräftas i vår studie. Alla tre dimensioner var 

representerade och bevisades påverka de hållbara prestationerna i en organisation. Trots att alla 

dimensioner som helhet inte var representerade var olika områden ur dessa representerade. 

Områdena var; ekologisk utsläpp (H1a, H1b), social mångfald (H3a) och ekonomisk 
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samhälleliga förväntningar (H5a). Vårt resultat tyder på att dessa områden har en hög 

måluppfyllelse och att arbetet är målinriktat. Majoriteten av samtliga respondenter ansåg att 

deras organisation hade mål som var lätt att relatera till praktiska arbetssätt, det framgick i 

indexfrågorna från vår enkätundersökning (se bilaga 2 och kapitel fyra). Det stärker vår studies 

resultat att arbetssätten följer målen. Att det är målinriktat innebär även att arbetet styrs på ett 

sätt som gynnar organisationens arbete med hållbarhet. Hållbarhetsmålen går i linje med 

arbetssätten och ger utslag i höga hållbara prestationer.  

Enligt litteraturen skiljer sig en organisations hållbara prestationer åt mellan branscher 

(Lydenberg m.fl., 2012; Roca och Seacry, 2012; Taylor, 2013). I vår studie har vi studerat 

energikrävande branscher och därmed delat upp de hållbara prestationerna i två. Att dela upp 

de hållbara prestationer som rör energikrävande branscher gjorde att vi kunde urskilja de 

prestationer som bidrog till att det blev branschspecifikt. Resultaten bör därmed enlig oss vara 

tillämpbart på alla organisationer som arbetar med hållbarhet.  
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6 SLUTSATS 
 

Genom att vi har studerat hur graden av särkoppling påverkar en organisations hållbara 

prestationer har en djupare kunskap kring särkoppling erhållits. Den fördjupade kunskapen kan 

användas för att styra organisationerna mot ett mer målinriktat hållbarhetsarbete. I 

förlängningen innebär det till att kunskapen kan bidra till att hjälpa organisationer i sitt arbete 

för en hållbar utveckling. Den fördjupande kunskapen erhölls genom att svara på studiens 

forskningsfråga. Forskningsfrågan löd:  

Hur påverkar graden av särkoppling, mellan hållbarhetsmålen och 

organisationens arbetssätt inom de tre dimensionerna, organisationens hållbara 

prestationer? 

Genom att besvara forskningsfrågan bidrar vi med djupare kunskap om hållbarhetsmålen, 

organisationens arbetssätt, särkoppling och konsekvensen av detta. Vi har visat att låg grad av 

särkoppling mellan hållbarhetsmålen och organisationens arbetssätt bidrar till höga hållbara 

prestationer i de bekräftade områdena; ekologisk utsläpp (H1a-b), social mångfald (H3a) och 

ekonomisk samhälleliga förväntningar (H5a). Om gapet mellan hållbarhetsmålen och 

arbetssätten inom dessa bekräftade områden istället hade varit stort hade det resulterat i hög 

grad av särkoppling. En hög grad av särkoppling hade i dessa fall inneburit låga hållbara 

prestationer. Det har vi påvisat genom hypotestesterna är att de bekräftade områdena påvisades 

påverka de hållbara prestationerna. Hållbara prestationer påverkas av hur väl arbetssätten följer 

hålbarhetsmålen. Hållbara prestationer kan ses som måluppfyllelse och vår studie bevisade att 

måluppfyllelsen var hög inom de bekräftade områdena. Att arbetssätten är målinriktade och har 

en hög måluppfyllelse innebär att organisationen tar sin roll i samhället inom samtliga 

dimensioner och styr organisationen mot en hållbar utveckling.  

För att besvara studiens forskningsfråga har vi först kartlagt sambandet och särkopplingen 

mellan hållbarhetsmålen och organisationens arbetssätt. Sambandet studerades genom att låta 

studiens respondenter ta ställning till vilken grad arbetssätten speglade hållbarhetsmålen. 

Studien kunde bekräfta att ett samband mellan dessa förelåg. Det framgår i kapitel fyra, som 

visar att samtliga arbetssätt speglar hållbarhetsmålen i stor grad. Det genom att medelvärdena 

låg på över fyra på samtliga arbetssätt. Ett medelvärde över fyra visar på en låg grad av 

särkoppling och betyder att gapet mellan hållbarhetsmålen och arbetssätten är litet. Vår studie 

bekräftar denna särkoppling genom hypotestester; att en låg grad av särkoppling mellan 

hållbarhetsmål och arbetssätt inom respektive dimension påverkar en organisations hållbara 

prestationer. Hypotestesten uppvisade att ett område inom respektive dimension bekräftades ha 

en positiv påverkan på de allmänna hållbara prestationerna. De allmänna hållbara 

prestationerna påverkas bevisligen av samtliga dimensioner, men inte av alla områdena inom 

dessa tre dimensioner. De hypoteser som bekräftades var området ekologisk utsläpp mot både 

allmänna hållbara prestationer och hållbara energiprestationer. Hypoteserna social mångfald 

och ekonomisk samhälleliga förväntningar bekräftades mot allmänna hållbara prestationer. 

6.1 Studiens bidrag 

Denna studie har bidragit till djupare kunskap om, hur och var särkoppling uppstår. Det mellan 

hållbarhetsmålen och arbetssätten inom de olika områdena i de tre hållbarhetsdimensionerna 

och hur det sedan påverkar organisationens hållbara prestationer. Studien fann signifikanta stöd 

för att ett område ur varje dimension påverkar en organisationens hållbara prestationer. Hur och 

var särkoppling kan uppstå är därmed denna studies största bidrag. Genom att först studera 

särkopplingen mellan hållbarhetsmålen och arbetssätten har det bidragit till att kartlägga var 

särkoppling kan uppstå. Det vill säga inom vilka områden inom de tre hållharhetsdimensionerna 
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särkoppling uppstår. Frågeställningen hur har besvarats genom att studera graden av 

särkoppling som uppstår mellan hållbarhetsmålen och arbetssätten. Det den här studien har 

bidragit till är att ta särkopplingen ett steg vidare och kopplat det till en organisations hållbara 

prestationer. Det gjordes för att se om denna särkoppling verkligen stämde. En låg grad av 

särkoppling enligt den teoretiska referensramen borde påverka de hållbara prestationerna 

positivt. Genom hypotestesterna kontrollerades detta. Resultatet från vår studie har bidragit till 

att fördjupa kunskaperna om särkoppling. Genom att studera särkoppling mot måluppfyllelse 

har vi erbjudit ett möjligt sätt att mäta denna särkoppling på. Det gynnar i sin tur forskning 

inom ämnet och organisationers eget arbete med hållbarhet. Kunskap om särkoppling gör att 

hållbarhetsarbete kan blir mer målinriktat och samtidigt underlätta en organisations styrning.  

Ett bidrag utöver studiens forskningsfråga är upptäckten att många organisationer och forskare 

idag har varierande uppfattning och definition av dimensionen ekonomisk hållbarhet. Det 

framgår i tidigare diskussioner att de flesta har en annan definition av vad ekonomisk hållbarhet 

innebär, än vad vi i denna studie och FN har definierat det som. Genom denna upptäck har 

studien hjälpt till att belysa den variation som finns rörande den ekonomiska dimensionen. Att 

det förekommer en variation gör att en organisations hållbarhetsarbete inte når sin fulla 

potential.  

Begreppen och innebörden av särkoppling och hållbarhet är komplexa i sig. Det gör dem svåra 

att studera och mäta. Att hållbarhetsarbetet är innehållsrikt och varierande till sin natur har 

bidragit till begreppens komplexitet. Det denna studie har bidragit med är ett möjligt sätt att se 

och belysa denna särkoppling på. Komplexiteten tyder även den på att det är ett område där det 

behövs mer forskning inom.  

6.2 Begränsningar 

En begränsning för vår studie har varit tidsaspekten. En längre tidsperiod hade möjliggjort att 

studera området på ett mer detaljerat plan. Studiens ämnesval är som nämnts komplex till sin 

natur. En längre tidsperiod hade kunnat gynna studien. I denna studie har hållbarhetsarbetet 

definierats och mätts genom en organisationens hållbara prestationer för att kunna göra det 

mätbart. Att begränsa innehållet av hållbarhetsarbetet till organisationens hållbara prestationer, 

kan ha varit en begränsning för studien eftersom den definitionen är snäv. Att studera 

hållbarhetsarbetet mer djupgående hade till exempel varit att gå mer på djupet vad beträffar 

hållbarhetsmålen och arbetssätten och variationen i de olika dimensionerna. En bredare 

definition av hållbarhetsarbetet i organisationer och en studie som gått ner mer på djupet hade 

varit att föredra. Det hade kunnat generera andra mätinstrument, sätt att mäta på och därmed 

medfört andra resultat.  

En begränsning är även antalet deltagande respondenter. En högre svarsfrekvens varit önskvärd. 

Ett större antal deltagande organisationer hade även det haft en positiv inverkan på studien. 

Studien hittade inte stöd för att social arbetsmiljö, ekonomisk lokal förankring och ekonomisk 

kundtillväxt påverkade allmänna hållbara prestationer. Att stöd inte fanns kan bero på att de 

inte fanns representerade i samma utsträckning i de allmänna hållbara prestationerna som de 

resterande tre områdena. De resterande områdena med stöd inom allmänna hållbara prestationer 

var ekologisk utsläpp, social mångfald och ekonomisk samhälleliga förväntningar.  

6.3 Förslag på fortsatt forskning  

Det valda ämnesområdet för denna studie är ännu ett relativt outforskat område. Det finns 

många fler faktorer att ta hänsyn till och fördjupa kunskapen inom.  

Att studera graden är särkoppling inom fler organisationer är även något att ta med sig till 

framtida forskning inom detta område. Det för att få en rikare grund att stå på. Denna studie 
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hittade endast positiva samband mellan områdena inom de tre hållbarhetsdimensionerna och 

organisationens hållbara prestationer. Genom att studera fler organisationer hade denna studies 

resultat kunnat stärkas. En rikare syn på begreppet särkoppling inom hållbarhet hade även 

klarlagts. Det hade kunnat bidra till att se om de hypoteserna denna forskning inte hittade belägg 

för, skulle kunna bekräftas, vid ett större urval. Det hade även bidragit till att se om det 

föreligger ett negativt eller positivt samband mellan dessa hypoteser och hållbara prestationer.  

Det hade även varit intressant att mäta särkoppling längre ner i en organisation eftersom denna 

studie begränsades till chefsnivå. Det borde förekomma att desto längre ner i hierarkin man 

arbetar desto mer skild är man från hållbarhetsmålen som upprättas av ledningen högst upp. 

Därav borde särkoppling förekomma mer frekvent längre ner i hierarkin. Det är endast 

spekulationer och bidrar till att det är i stort behov av att forska vidare på.  

Det skulle också ha varit intressant att bilda sig en större och djupare förståelse om 

hållbarhetsarbetet i organisationer och hållbarhetsarbetets natur. Genom att studera om arbetet 

med hållbarhet skiljer sig mellan de organisationer som arbetar aktivt med hållbarhet och de 

som inte gör det. Att arbeta aktivt med hållbarhet innebär att organisationen har uttalade och 

förankrade mål inom alla tre dimensioner inom hållbarhet och har arbetssätt kopplade till målen. 

De hade varit intressant att studera dessa organisationer mot varandra. Det för att få svar på om 

de organisationerna som inte arbetar aktivt med hållbarhet, ändå bedriver någon form av 

hållbarhetsarbete. Att ställa dessa mot varandra hade gett en insyn i om hållbarhetsarbetet sker 

i samma uträckning hos de som inte uttalat arbetar med hållbarhet mot som de som arbetar 

aktivt med det. Det för att se om ett målinriktat hållbarhetsarbete leder till att föra arbetet för 

en hållbar utveckling framåt. 

Att studera och kartlägga hur organisationer definierar och arbetar med ekonomisk hållbarhet 

är även något som behövs studeras ytterligare. I denna studie har vi fått indikatorer på att den 

ekonomiska dimensionen inom hållbarhet är svår att definiera och att definitionerna skiljer sig 

åt. Det är därmed något som behövs studeras vidare för att kunna föra arbetet mot en hållbar 

utveckling framåt och även underlätta styrningen av organisationens hållbarhetsarbete. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

Berätta syftet med intervjun (och studien) 

 Är det okej att vi spelar in? Vi kommer sedan återkoppla och skicka ett transskript 

som du får godkänna. 

 Vi vill att du ska svara som informant för XX och inte utifrån dina personliga åsikter. 

Om du utgår från dina personliga åsikter, var tydlig med detta. 

Allmänt 

 Vad heter du? 

 Vad har du för titel/befattning? 

 Hur länge har du arbetat på XX? 

 Vad har du för typ av arbetsuppgifter? 

 Hur länge har du arbetat med XXs hållbarhetsredovisning? 

Hållbarhet 

 Vad är hållbarhet för XX? Definiera 

 Vad betyder hållbarhet för er? 

Om de ej nämner de olika aspekterna (social, ekonomisk, ekologisk) 

 Vad innebär den ekologiska aspekten inom hållbarhet för er? definiera 

o Vad skulle du säga att det betyder för er? 

o Vilka är de viktigaste igen kännetecknen (nyckeltal) just för detta 

nyckelområde? 

o På vilket sätt ger detta uttryck i det dagliga arbetet? – hur skulle de känna igen 

detta i sitt dagliga arbete? (tex sopsortering, grad?) 

 Vilka konkreta åtgärder/arbetsuppgifter kan knytas till detta 

(nyckeltal)? 

 Hur viktig skulle du säga att det är för XX? (skala 1-10) 

 Hur förmedlar ni att detta ”nyckeltal” är viktigt ner till operativa 

verksamheten? (Hur vet medarbetarna att det är viktigt) 

 Ser ni några svårigheter med att översätta detta nyckelområde till det 

dagliga arbetet i den operativa verksamheten? 

o Har ni mål som kopplar till detta nyckelområde? 

 Hur mäter ni dessa mål? 

o I vilken grad tycker ni att detta nyckelområde speglar/ligger till grund för 

beslut som tas hos er? 

o I vilken grad tycker ni att detta nyckelområde speglar/ligger till grund för 

beslut som tas i den operativa verksamheten? 

-------- 

o Vilken är den viktigaste aktiviteten knyten till denna aspekt? 

 

 Vad innebär den sociala aspekten inom hållbarhet för er och vad betyder det för er? 

o Vad skulle du säga att det betyder för er? 

o Vilka är de viktigaste igen kännetecknen (nyckeltal) just för detta 

nyckelområde? 



 

 

o På vilket sätt ger detta uttryck i det dagliga arbetet? – hur skulle de känna igen 

detta i sitt dagliga arbete? (tex sopsortering, grad?) 

 Vilka konkreta åtgärder/arbetsuppgifter kan knytas till detta 

(nyckeltal)? 

 Hur viktig skulle du säga att det är för XX? (skala 1-10) 

 Hur förmedlar ni att detta ”nyckeltal” är viktigt ner till operativa 

verksamheten? (Hur vet medarbetarna att det är viktigt) 

 Ser ni några svårigheter med att översätta detta nyckelområde till det 

dagliga arbetet i den operativa verksamheten? 

o Har ni mål som kopplar till detta nyckelområde? 

 Hur mäter ni dessa mål? 

o I vilken grad tycker ni att detta nyckelområde speglar/ligger till grund för 

beslut som tas hos er? 

o I vilken grad tycker ni att detta nyckelområde speglar/ligger till grund för 

beslut som tas i den operativa verksamheten? 

-------- 

o Vilken är den viktigaste aktiviteten knyten till denna aspekt? 

 

 Vad innebär den ekonomiska aspekten inom hållbarhet för er och vad betyder det för 

er? 

o Vad skulle du säga att det betyder för er? 

o Vilka är de viktigaste igen kännetecknen (nyckeltal) just för detta 

nyckelområde? 

o På vilket sätt ger detta uttryck i det dagliga arbetet? – hur skulle de känna igen 

detta i sitt dagliga arbete? (tex sopsortering, grad?) 

 Vilka konkreta åtgärder/arbetsuppgifter kan knytas till detta 

(nyckeltal)? 

 Hur viktig skulle du säga att det är för XX? (skala 1-10) 

 Hur förmedlar ni att detta ”nyckeltal” är viktigt ner till operativa 

verksamheten? (Hur vet medarbetarna att det är viktigt) 

 Ser ni några svårigheter med att översätta detta nyckelområde till det 

dagliga arbetet i den operativa verksamheten? 

o Har ni mål som kopplar till detta nyckelområde? 

 Hur mäter ni dessa mål? 

o I vilken grad tycker ni att detta nyckelområde speglar/ligger till grund för 

beslut som tas hos er? 

o I vilken grad tycker ni att detta nyckelområde speglar/ligger till grund för 

beslut som tas i den operativa verksamheten? 

-------- 

o Vilken är den viktigaste aktiviteten knyten till denna aspekt? 

 

 Hur har XX kommit fram till att det är just dessa som är era nyckelområden? 

 Anser ni dessa vara branschspecifika? 

Hållbarhetsredovisning 

 Vad är motiven till att ni upprätthåller en hållbarhetsredovisning trots att ni inte 

behöver? 

 Vilken funktion har den för er organisation? 

 Vem tänker ni er är mottagaren/mottagarna till er hållbarhetsredovisning? (Vilka) 



 

 

o Vilka anser ni är era viktigaste? 

o Den viktigaste: i vilken grad tar ni hänsyn till dem vid utformningen av 

hållbarhetsredovisningen? 

o Finns det någon konkret aktivitet för att ta hänsyn till dem? 

o Till era andra viktiga mottagare, finns det någon konkret aktivitet för att ta 

hänsyn till dem? 

 

Övrigt om hållbarhetsredovisning 

 Är det något ni redovisar som inte är viktigt för er?  

o Varför har ni valt att redovisa det i så fall? 

o Är det några aktiviteter knutna till det? 

o Är detta något som kommer finnas kvar? 

Hållbarhetsstrategin 

 Har ni en hållbarhetsstrategi? 

 Är den nedskriven? 

 Vem utformar/formulerar hållbarhetsstrategin? 

 Kommunicerar ni den?  

o Vilka aktiviteter används för att kommunicera den? 

o Vilka resurser har ni till detta? 

o Har den blivit publicerad så att medarbetarna kommer åt den? 

o Hur stor del av ert arbete går åt till att förmedla och kommunicera 

hållbarhetsstrategin? 

o Tycker ni att ni erbjuder medarbetare/chefer stöd som gör så att de själva kan 

arbeta aktivt med hållbarhet? 

o Om svar ja, vilka aktiviteter används för att ge stöd? 

 Tror ni att hållbarhetsstrategin är förankrad i styrelsen? 

o I vilken grad? 

Hållbarhetsarbetet 

 Upplever ni att det finns en medvetenhet hos medarbetarna om ert hållbarhetsarbete? 

o I vilken grad i så fall? 

o Tror ni det finns några svårigheter med att få de operativa aktiviteterna att 

arbeta i riktning mot det ni har satt upp som mål? 

o Kan de anställda påverka hållbarhetsarbetet? 

 I vilken grad tycker ni de kan påverka? 

 Hur? Ge exempel 

o Hur uppmuntrar ni medarbetare att engagera sig i organisationens 

hållbarhetsarbete? 

 Har ni några aktiviteter för detta? 

 Jobbar ni efter några riktlinjer/standarder för att underlätta hållbarhetsarbetet i den 

operativa verksamheten? 

o Om ja, vilka då? 

o Hur underlättar detta deras dagliga arbete? Ge exempel 

Integration  

 Hur integrerat är hållbarhetstänket i era strategier i organisationen som stort? På skala 

1-10 



 

 

Bilaga 2 – Frågebatteri enkät – fullständiga frågor  

Frågorna är utvecklad från ”Understanding sustainability behaviour: The relationship between 

information acquisition, proactivity and performance” (Garay m.fl., 2017) “Managing 

corporate performance: Investigating the relationship between corporate social responsibility 

and financial performance in emerging markets” ( Güler m.fl., 2009)”Sustainability 

Performance Measurement for sustainable organizations: beyond compliance and reporting” 

(Sebhatu, 2008) och “Sustainability performance measurement framework for supply chain 

management” (Santiteerakul m.fl., 2015) 

Definition hållbarhet: Hållbarhet handlar om organisationens långsiktiga påverkan och roll i 

samhället. För att redovisa hur organisationen arbetar med hållbarhet upprättas en 

hållbarhetsredovisning. Hållbarhetsredovisningen är uppdelad i tre aspekter, den ekologiska, 

sociala och ekonomiska. 

Allmänt 

Ta ställning till följande påstående: 

(Ja, nej) 

 Organisationen jag arbetar för upprättar en hållbarhetsredovisning 

I vilket syfte tog jag del av eller kan jag tänka mig att ta del av organisationens 

hållbarhetsredovisning? Ta ställning till följande påståenden:  

(Ja, nej) 

 Det förväntas av mig i min yrkesroll 

 Eget intresse 

 Som beslutsunderlag 

 För informationsinsamling 

Ekologiska aspekten 

Definition: Ekologisk hållbarhet innefattar organisationens påverkan på det levande och icke 

levande naturliga systemet, inklusive ekosystem, mark, luft och vatten både inom 

organisationen och i samhället. Organisationen ska utvecklas på ett sådant sätt som gör en så 

liten skada på miljön som möjligt. Detta innefattar bland annat att använda resurserna effektivt 

samt minska onödig miljöförstöring. 

Ekologisk utsläpp 

Med hänsyn till den ekologiska aspekten, i vilken utsträckning skulle du säga att ditt 

arbetssätt stämmer överens med klimatmålet som organisationen har. 

( Där -3, mindre än vad som uttrycks i målen; 0, Neutral, kan ej ta ställning och känner inte 

till kopplingen mellan aktivitet och mål, till; +3 mer än vad som utrycks i målen. 

I vilken utsträckningar tar du alltid hänsyn till målet vid utförandet av följande aktiviteter i 

ditt arbete. Ta ställning till följande påståenden: 

Eko1.1: Att implementera och använda alternativa bränslen. 

Eko1.2: Att implementera och använda alternativa energikällor. 

Eko1.3: Att implementera och använda förnybara energikällor. 

Eko1.4: Att ständigt söka alternativa vägar för energieffektivisering (värme, vatten, el). 

http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/17410401011023573
http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/17410401011023573
http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/17410401011023573


 

 

Eko1.5: Att välja leverantörer med hänsyn till hållbarhet. 

Eko1.6: Att välja miljövänliga alternativ vid inköp. 

Sociala aspekten 

Definition: Social hållbarhet innefattar att en organisation ska arbeta på ett sådant sätt att hänsyn 

tas till organisationens omgivande sociala system. Det kan innebära att arbeta för att värna om 

både medarbetares arbetsmiljö samt att arbeta för mångfald och jämställdhet inom 

organisationen och för en sådan samhällsutveckling. 

Social arbetsmiljö 

Med hänsyn till den sociala aspekten, i vilken utsträckning skulle du säga att ditt arbetssätt 

stämmer överens med området hälsa och säkerhet. 

( Där -3, mindre än vad som uttrycks i målen; 0, Neutral, kan ej ta ställning och känner inte 

till kopplingen mellan aktivitet och mål, till; +3 mer än vad som utrycks i målen. 

I vilken utsträckningar tar du alltid hänsyn till målet vid utförandet av följande aktiviteter i 

ditt arbete. Ta ställning till följande påståenden: 

Soc1.1: Att använda rätt skyddsutrustning. 

Soc1.2: Att främja medarbetares säkerhet och mentala hälsa. 

Soc1.3: Vid genomförande av riskanalyser. 

Soc1.4: Vid tillbudsrapportering. 

Soc1.5: Att systematiskt arbeta med arbetsmiljöarbete. 

Social mångfald 

Med hänsyn till den sociala aspekten, i vilken utsträckning skulle du säga att ditt arbetssätt 

stämmer överens med målet inom mångfald som organisationen har. 

( Där -3, mindre än vad som uttrycks i målen; 0, Neutral, kan ej ta ställning och känner inte 

till kopplingen mellan aktivitet och mål, till; +3 mer än vad som utrycks i målen. 

I vilken utsträckningar tar du alltid hänsyn till målet vid utförandet av följande aktiviteter i 

ditt arbete. Ta ställning till följande påståenden: 

Soc 2.1: Vid utformning av jobbannonser. 

Soc 2.2: Vid utformning av kommunikationsmaterial (externt och internt). 

Soc 2.3: Att arbeta aktivt med jämställdhet inom organisationen. 

Ekonomiska aspekten 

Definition: Ekonomisk hållbarhet innefattar organisationens påverkan på de ekonomiska 

förhållandena hos dess intressenter. Vilket till exempel innebär att skapa en balanserad 

ekonomisk tillväxt i samhället. 

Ekonomisk lokal förankring 

Med hänsyn till den ekonomiska aspekten, i vilken utsträckning skulle du säga att ditt 

arbetssätt stämmer överens med målet inom ekonomisk lönsamhet som organisationen har. 

( Där -3, mindre än vad som uttrycks i målen; 0, Neutral, kan ej ta ställning och känner inte 

till kopplingen mellan aktivitet och mål, till; +3 mer än vad som utrycks i målen. 



 

 

I vilken utsträckningar tar du alltid hänsyn till målet vid utförandet av följande aktiviteter i 

ditt arbete. Ta ställning till följande påståenden: 

Ek1.1: Att välja lokala leverantörer vid samarbeten, för att gynna regionen där den operativa 

verksamheten finns. 

Ek1.2: Att ständigt arbeta med innovation för att gynna tillväxt där den operativa 

verksamheten finns. 

Ekonomisk samhälleliga förväntningar 

Med hänsyn till den ekonomiska aspekten, i vilken utsträckning skulle du säga att ditt 

arbetssätt stämmer överens med målet inom ekonomisk lönsamhet som organisationen har. 

( Där -3, mindre än vad som uttrycks i målen; 0, Neutral, kan ej ta ställning och känner inte 

till kopplingen mellan aktivitet och mål, till; +3 mer än vad som utrycks i målen. 

I vilken utsträckningar tar du alltid hänsyn till målet vid utförandet av följande aktiviteter i 

ditt arbete. Ta ställning till följande påståenden: 

Ek2.1: Att följa samhällets förväntningar vad gäller skatter. 

Ek2.2: Att följa samhällets förväntningar vad gäller pensioner. 

Ek2.3: Att följa samhällets förväntningar vad gäller löner. 

Ekonomisk kundtillväxt 

Med hänsyn till den ekonomiska aspekten, i vilken utsträckning skulle du säga att ditt 

arbetssätt stämmer överens med målet inom ekonomisk kundtillväxt som organisationen har. 

( Där -3, mindre än vad som uttrycks i målen; 0, Neutral, kan ej ta ställning och känner inte 

till kopplingen mellan aktivitet och mål, till; +3 mer än vad som utrycks i målen. 

I vilken utsträckningar tar du alltid hänsyn till målet vid utförandet av följande aktiviteter i 

ditt arbete. Ta ställning till följande påståenden: 

Ek3.1: Att uppmuntra långsiktiga relationer till kunder. 

Ek3.2: Att ta hänsyn till kund vid utveckling av produkter. 

Ek3.3: Att säkerställa att organisationen är i linje med kundernas värderingar. 

 

 

Hållbara prestationer 

Definition: Hållbara prestationer är de aktiviteter som en organisation gör inom den ekologiska, 

sociala och ekonomiska aspekten. Hållbara prestationer ses som en organisations 

måluppfyllelse inom hållbarhet. 

Allmänna hållbara prestationer 

Med hänsyn till hållbara prestationer, i vilken utsträckning skulle du säga att organisationen 

står sig jämtemot organisationens konkurrenter.  

( Där -3, håller inte alls med; 0, Neutral, kan ej ta ställning; +3, håller helt med) 

Ta ställning till följande påståenden. 

Jag skulle säga att organisationen är mycket före våra konkurrenter när det gäller att… 



 

 

HP1.1: Erbjuda miljöanpassade produkter/tjänster. 

HP1.2: Välja leverantörer med hänsyn till hållbarhet. 

HP1.3: Bemöta kunders förväntningar vad gäller hållbara produkter/tjänster. 

HP1.4: Utbilda medarbetare inom hållbarhet. 

Hållbara energiprestationer  

Med hänsyn till hållbara prestationer, i vilken utsträckning skulle du säga att organisationen 

står sig jämtemot organisationens konkurrenter.  

( Där -3, håller inte alls med; 0, Neutral, kan ej ta ställning; +3, håller helt med) 

Ta ställning till följande påståenden. 

Jag skulle säga att organisationen är mycket före våra konkurrenter när det gäller att… 

HP2.1: Erbjuda alternativa drivmedel till kunder (tex laddningsstolpar). 

HP2.2: Erbjuda alternativa energikällor till kunder. 

HP2.3: Använda förnybara energikällor. 

Avslutande del 

Informationsabsorbering mål och arbetssätt om hållbarhetsarbetet 

När det gäller hållbarhet tar jag aktivt till mig mål och arbetssätt via: 

(Ja, nej) 

AktivHa1: Intranätet. 

AktivHa2: Utbildningar. 

AktivHa3: Kurser. 

AktivHa4: Hållbarhetsredovisningen. 

AktivHa5: I den löpande kommunikationen med min chef. 

AktivHa6: I den löpande kommunikationen med mina kollegor.  

AktivHa7: Informationsmail. 

Index – organisationens hållbarhetsarbete 

Ta ställning till följande påståenden: 

Jag skulle säga när det kommer till min organisation att organisationen… 

Index1: Arbetar kontinuerligt med att engagera medarbetarna i hållbarhetsarbetet. 

Index2: Motiverar medarbetare kontinuerligt till att arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor i sitt 

dagliga arbete. 

Index3: Genomsyras av ett hållbarhetstänk. 

Index4: Har återkommande möten om hållbarhet. 

Index5: Ofta pratar om hållbarhet i fikarummet. 

Index6: Har tydliga utsläppsmål. 



 

 

Index7: Gör det möjligt för medarbetarna att kontinuerligt påverka koldioxidutsläppen i sitt 

dagliga arbete. 

Index8: Har klimatet som en central hållbarhetsfråga. 

Index9: Erbjuder samma möjligheter till utveckling oavsett kön, etnisk läggning, religiös 

bakgrund, ålder eller sexuell läggning. 

Index10: Har mål inom hållbarhet som är lätta att alltid koppla till praktiska arbetsuppgifter. 

Index11: Uppmuntrar kontinuerligt kunder att spara energi på olika sätt. 

Index12: Ofta deltar i konferenser om hållbarhet. 

Index13: Ofta deltar i dialoger om hållbarhet med andra organisationer i samma bransch 

Index14: Ofta sponsrar lokala evenemang/föreningar. 

Index15: Har information om hållbarhetsarbetet lättillgängligt. 

Index16: Gör det möjligt för medarbetarna att kontinuerligt påverka organisationens 

hållbarhetsarbete. 

Öppen fråga 

Har du något du vill tillägga om hållbarhetsarbetet? 

 

 

  



 

 

Bilaga 3 – Analysmodeller av hållbarhetsredovisningarna  

Organisation 3 

 

 



 

 

Organisation 4 

 



 

 

Organisation 5 

  



 

 

Bilaga 4 – Analysmodeller och frekvenstabeller av intervjuer 

Organisation 3 – analys av intervju 



 

 

Organisation 4 – analys av intervju 

 



 

 

Organisation 4 – analys av intervju 

 



 

 

Organisation 3 – frekvenstabell 

 

Organisation 4 – frekvenstabell 

 

 

 

 



 

 

Organisation 5 – frekvenstabell 

 

 

 

 

 

  



 

 

Bilaga 5 - Bortfallsanalys - fokusgruppen 

 

ID Organisation  Antal 

respondenter, 

totalt  

Antal 

svar på 

enkäten  

Antal icke 

fullständiga 

svar  

Antal 

fullständiga 

svar  

 
3 Umeå energi  42  30 2  28  

4 HSB  X*  36 8 28 

5 Axfood AB 99  61  13 48 

      

 Referensgrupp X**  177 64 113 

 

*Uppskattat antal 130.  

**Totalt gick 92 enkäter ut till referensgruppen (se bilaga 7)  

 

Del av bortfall kan bero på frånvaro hos respondenten, av olika anledningar. Vilket 

resulterade i missad möjlighet att svara på enkäten för respondenten.  


