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Abstract 

Since 2016-12-31, big companies in Sweden must report their sustainability work according to 

Amendment (2016:947) to the Annual Account Act (1995:1554). This makes the sustainability 

reports easier to compare, and also easier to see which companies that practice sustainability. 

The amendment will be reflected in the annual reports stating from the fiscal year 2017, which 

makes it a relevant area of research.  

Except legal requirements, there are also economical and business related incentives which 

drives companies to report their sustainability work (Prop. 2015/16:193). Hence, companies 

take action incorporating sustainability work into their strategy and control systems (Zollo et 

al., 2009). However, there are challenges in developing and implementing such strategies. The 

lack of empirical studies on how to implement sustainability in an organization lays the 

foundation of this study and its research question; How is sustainability work practically 

implemented in an organization? 

The purpose of the study is to create an understanding of the implementation of sustainability 

work in an organization. Hence, a guide for interviews along with an analytical framework was 

constructed from institutional theory. They were used in a case study of Axis Communications 

AB to identify keywords that can be used when implementing sustainability work in an 

organization.  

The keywords identified was; Business culture, Awareness, Control systems, Goals, and 

Sustainable economics. Also, the study shows that if norms and routines go along with the 

formal structure of the organization, when it comes to sustainability work, it is possible for the 

formal structure and institutional structure to be loosely coupled. However, the implementation 

process might be smoother if underlying thought and values of the coworkers goes along with 

those of the organization.  

The result of the study contributes with theoretical knowledge of how sustainability work is 

implemented to an organization even though the cognitive structure is loosely coupled. The 

keywords contribute with being practical applicable since they can be used by companies who 

wants to implement sustainability to their daily work routines. They also ads knowledge which 

contribute with theoretical implications. The analytical framework that was developed can be 

used as a foundation for future studies of phenomenon, based on institutional theory. 

 

Keywords: Institutional theory, Implementation process, CSR, Sustainable reporting, 

Sustainability, Amendment (2016:947) to the Annual Account Act (1995:1554). 

 

 

 

 

  



 

 

Sammanfattning 

Sedan 2016-12-31 måste större företag i Sverige rapportera sitt hållbarhetsarbete enligt Lag 

(2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995: 1554) (SFS 2016:947). Detta gör att 

företagens rapporter blir lättare att jämföra, samt gör det enklare att se vilka företag som arbetar 

hållbart. Lagändringen återspeglas först i årsredovisningarna för 2017, vilket gör det till ett 

aktuellt undersökningsområde.  

Utöver lagkrav finns det också ekonomiska och affärsmässiga incitament som driver företag till 

att rapportera om sitt hållbarhetsarbete (Prop. 2015/16:193). Således vidtar företag åtgärder för 

att implementera hållbarhetsarbete i strategi och styrsystem (Zollo et al., 2009). Dock finns det 

utmaningar i att utveckla och implementera sådana strategier. Avsaknad på empiriska studier 

om hur hållbarhetsarbete implementeras i en organisation ligger till grund för denna studie och 

dess frågeställning; Hur sker implementering av hållbarhetsarbete i en organisation? 

Studiens syfte är att skapa förståelse kring implementering av hållbarhetsarbete i en 

organisation. Med hjälp av institutionell teori har en intervjuguide och en analysmodell 

utvecklats. Dessa har använts i en fallstudie av Axis Communications AB för att identifiera 

nyckelbegrepp som kan användas vid implementering av hållbarhetsarbete.  

De nyckelbegrepp som identifierades är Företagskultur, Medvetenhet, Styrsystem, Mål och 

Ekonomisk hållbarhet. Studiens resultat visar att formell struktur och institutionell struktur kan 

vara frikopplade vid implementering av hållbarhetsarbete så länge normer och rutiner går i linje 

med företagets formella regler. Däremot kan implementering underlättas om medarbetarnas 

underliggande tankar och värderingar går i linje med företagets.  

Resultatet bidrar till ökad teoretisk kunskap kring hur implementering av hållbarhetsarbete kan 

ske trots frikoppling av den kognitiva strukturen. Nyckelbegreppen är en praktisk implikation 

då de kan användas av företag som vill implementera hållbarhet i sin dagliga verksamhet, 

samtidigt som de bidrar till ny teoretisk kunskap kring ämnet. Analysmodellen som utvecklats 

kan användas som grund för framtida forskning som vill undersöka andra fenomen med hjälp 

av institutionell teori.   

 

Nyckelord: Institutionell teori, Implementeringsprocess, CSR, Hållbarhetsrapportering, 

Hållbarhet, Lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995: 1554) 
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1. Inledning 
Företag har under flera år arbetat aktivt med hållbarhet och det finns både ekonomiska och 

affärsmässiga incitament för detta (Prop. 2015/16:193). Dock finns det utmaningar för företag 

att utveckla och implementera strategier för sitt hållbarhetsarbete. En strategi är en långsiktig 

plan för ett företags framgång (Johnson, Whittington, Scholes, Angwin & Regnér, 2017). Den 

ska innefatta grundläggande mål, resurser, intressenter, aktiviteter samt de komparativa fördelar 

som kan leda en organisation i rätt riktning. Hållbarhet kan vara ett grundläggande mål, vilket 

innebär hög prioritet inom organisationen. Hög prioritet kan innebära omfattande förändringar 

av organisationens styrsystem (Sroufe, 2017). Styrsystem används sedan för att implementera 

hållbarhetsarbete i kärnverksamheten. Det är därför viktigt att ta reda på vad som möjliggör en 

sådan förändring.    

Den första definitionen av hållbar utveckling lyder; En utveckling som tillfredsställer dagens 

behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov (FN, 

1987). Konceptet har utvecklats genom åren, från att initialt behandla enbart Social 

Responsibility (SR), med fokus på hur den enskilda affärsmannen tar beslut och agerar utifrån 

samhällets perspektiv och förväntningar, till Corporate Social Responsibility (CSR) som istället 

fokuserar på företagens gemensamma ansvarstagande (Carroll, 1999). Definitionen av 

fenomenet CSR varierar i litteraturen (Scherer & Palazzo, 2011; Campbell 2007; Dahlsrud, 

2008; Carroll, 1999). Campbell (2007) menar att ur vems synvinkel CSR betraktas gör skillnad 

för dess definition, då olika antaganden har varierande betydelse för olika människor. 

Exempelvis antaganden om hur företaget behandlar de anställda utifrån timlön och arbetstider, 

hur företagets miljöpåverkan kan minskas eller hur företagets intressenter agerar (ibid.). 

Konceptet har en ljus framtid tack vare sin kärna, nämligen att det fångar de viktigaste delarna 

som berör relationen mellan samhället och näringslivet (Dahlsrud, 2008). CSR benämner 

företagens hållbarhetsarbete, men skapar förvirring eftersom det definieras som ett fenomen 

utan att förklara hur det ska hanteras.   

Konceptet har utökats till att innefatta arbetsförhållanden, motverka barnarbete, mänskliga 

rättigheter, utbildning, teknisk assistans och könsroller (Zollo, Minoja, Casanova, Hockerts, 

Neergaard, Schneider & Tencati 2009). En drivande kraft till denna förändring är 

globaliseringen av ekonomiska aktiviteter. Globaliseringen har också förändrat själva arbetet 

med hållbarhet (Scherer & Palazzo, 2011). Yttre påtryckningar från samhället och 

organisationer runt omkring, påverkar företag att arbeta med hållbarhet (Campbell, 2007). 

Företag inom samma verksamhetsområde tenderar att följa liknande miljömässiga riktlinjer 

(Ramus & Montiel, 2005). De blir mer benägna att agera hållbart ju mer de möter lagar och 

regleringar, icke-statliga organisationer och andra oberoende organisationer som övervakar 

dem (Campbell, 2007; Delmas & Toffel, 2002).  

I Sverige råder det sedan 2016-12-31 krav för större företag att rapportera sitt hållbarhetsarbete 

enligt Lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995: 1554) (SFS 2016:947). Ett 

företag anses som större om det uppfyller minst två av gränsvärdena; medelantalet anställda ska 

ha uppgått till mer än 250, företagets balansomslutning ska ha uppgått till mer än 175 miljoner 

kronor, företagets nettoomsättning ska ha uppgått till mer än 350 miljoner kronor. Lagändringen 

grundar sig i ett EU-direktiv om tillhandahållande av icke-finansiell information och 
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upplysningar om mångfaldspolicyn (FAR, 2016). Den innebär att företag i sin 

hållbarhetsrapportering nu ska uppge upplysningar som rör miljö, sociala förhållanden, 

personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkan mot korruption (SFS 2016:947). FAR 

(2016) beskriver lagen som en följa-eller-förklara lag, det vill säga att kraven inte måste 

uppfyllas, men att företagen måste förklara varför de i så fall inte följer dem.  

Först i år kommer lagändringen ge avtryck i årsredovisningarna och vi kan nu se dess faktiska 

påverkan på organisationer. Det framgår i propositionen för lagändringen (Prop.2015/16:193) 

att det redan innan lagen fanns incitament i form av ekonomiska fördelar samt 

konkurrensfördelar för företag att rapportera sitt hållbarhetsarbete. Det fanns en problematik i 

jämförbarheten mellan företagens rapporter eftersom de själva kunde bestämma vad de ville 

redovisa. Tidigare forskning har ställt sig frågande till huruvida det hållbarhetsarbete som 

företagen redovisat och påstått sig göra faktiskt implementerats i dess styrsystem (Ramus & 

Montiel, 2005; Campbell, 2007). Mätmetoder för hållbarhetsarbete har efterfrågats och 

forskning har genomförts inom området (Carroll, 1999). Utmaningen är att förstå hur hållbarhet 

är socialt konstruerat i olika sammanhang och hur företag kan ta hänsyn till detta när de 

utvecklar sina strategier (Dahlsrud, 2008).  

1.2. Problemdiskussion 

Gond, Grubnic, Herzig och Moon (2012) belyser hur hållbarhet implementeras i organisationer 

med hjälp av styrsystem. De konfigurerade typfall som kan ligga till grund för hur väl 

implementering skett, men menar att deras resultat kräver ytterligare utveckling och 

undersökning ur ett empiriskt perspektiv. Frågan som tidigare forskning inte berört eller lyckats 

svara på är hur hållbarhet implementeras i en organisations verksamhet (Ramus & Montiel, 

2005; Campbell, 2007; Meyer & Rowan 1977; Gond et al, 2012; Zollo et al., 2009). Detta 

belyser att det i tidigare forskning finns en avsaknad på hur hållbarhetsarbete implementeras i 

en organisation och dess dagliga verksamhet. För att kunna undersöka hur implementeringen 

av hållbarhetsarbete sker måste vi förstå hur organisationer arbetar.  

Meyer och Rowan (1977) och DiMaggio och Powell (1983) har lagt grunden för den 

institutionella teorin som på ett bra sätt kan användas som verktyg för att förklara företags 

beteende. Meyer och Rowan (1977) förklarar att det finns två aspekter att ta hänsyn till, formell 

och institutionell struktur. Den formella strukturen utgörs av formella regler och berättar hur 

arbetet ska utföras, medan den institutionella strukturen innefattar de faktiska handlingarna och 

berättar hur arbetet utförs i praktiken. Den institutionella strukturen är uppbyggd på normer och 

förväntningar i form av sociala och kulturella påtryckningar. Enligt DiMaggio och Powell 

(1983) utsätts en organisation av olika påtryckningar som i nästa steg påverkar strukturen.  

Problematiken i den institutionella teorin innebär att förhållandet mellan den formella och 

institutionella strukturen kan vara obefintlig (Campbell, 2007; Meyer och Rowan 1977). Detta 

innebär att formella regler och faktiska handlingar frikopplas.  Har ledningen inte en tydlig 

vision för framtida utveckling kan styrsystem och hållbarhetssystem verka parallellt istället för 

att vara sammankopplade (Gond et. al, 2012).  Ramus och Montiel (2005) förklarar att det inte 

räcker med att beslut tas på ledningsnivå för att en implementering ska ske, utan alla 

verksamhetens medarbetare måste vara införstådda i riktlinjerna.  
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Sammantaget finns det begränsad teoretisk kunskap om hur hållbarhetsarbete implementeras i 

organisationer. Tidigare studier visar vad som påverkar företag att implementera hållbarhet i 

sin verksamhet. Vår studie avser istället att öka förståelsen kring hur implementeringen sker.  

1.3. Frågeställning 

Hur sker implementering av hållbarhetsarbete i en organisation? 

1.4. Syfte 

Syftet med vår studie är att öka förståelsen kring implementeringen av hållbarhetsarbete i en 

organisation. Genom att beskriva en organisations hållbarhetsarbete utifrån institutionell teori, 

samt analysera dess strategier kan nyckelbegrepp för implementering av hållbarhetsarbete 

identifieras.  

1.5. Disposition 

Nedan förklaras hur studiens fortsatta disposition är upplagd. 

 

  

2. Teori

• Avsnitt två presenterar den teoretiska referensramen som ligger till 
grund för den empiriska fallstudien. Detta avsnitt syftar till att öka 
förståelsen kring studiens huvudområden vilka behandlas i följande 
ordning; Hållbarhetsarbete, Lagen om hållbarhetsrapportering och 
Institutionell teori.

3. Metod

• Avsnitt tre beskriver studiens tillvägagångssätt, samt vilka metoder 
som använts för insamling av både teoretiskt och empiriskt material. 
Vidare ges en redogörelse för analysarbetet. Avslutningsvis förs en 
diskussion om studiens trovärdighet, samt etiska överväganden vid 
empiriinsamlingen. 

4. Empiri

• Avsnitt fyra presenterar studiens empiriska material. Avsnittet inleds 
med en företagspresentation samt en presentation av respondenterna. 
Därefter följer en sammanställning av fallstudien.

5. Analys

• Avsnitt fem presenterar studiens analys som baseras på 
analysmodellen. Genom att analysera och beskriva 
implementeringsprocessen utifrån institutionell teori skapar detta 
avsnitt förståelse för hur en organisation kan implementera 
hållbarhetsarbete. 

6. Slutsats

• Avsnitt sex presenterar de slutsatser som studien mynnar ut i, samt en 
redogörelse för hur dessa slutsatser kan bidra till både teoretiska och 
praktiska implikationer. Avslutningsvis ges förslag till framtida 
forskning.  
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2. Teoretisk referensram 
Detta avsnitt innefattar en litteraturstudie för den teoretiska referensram som ligger till grund 

för vår empiriska studie. Syftet är att skapa förståelse kring uppsatsens huvudområden, vilka 

behandlas i följande ordning; Hållbarhetsarbete, Lagen om hållbarhetsrapportering samt 

Institutionell teori.  

2.1. Hållbarhetsarbete 

Hållbarhetsarbete har varit aktuellt under flera års tid och samhällets ökade intresse och 

kunskap har gett företagen incitament att påvisa hur deras arbete är hållbart för att stärka deras 

konkurrenskraft (Prop. 2015/16:193). Näringslivet har förändrats på grund av globaliseringen, 

vilket har bidragit till att nya intressenter och olika nationella regleringar ger förändrade 

förväntningar på företagen (Dahlsrud, 2008). Olika länders normer och värderingar ger företag 

varierande incitament för att arbeta hållbart (Scherer & Palazzo 2011). Företag med en 

hälsosam ekonomi och stabil omvärld är mer öppna för att arbeta hållbart (Campbell, 2007).  

Icke statliga organisationer såsom Världsnaturfonden (WWF) och Världshälsoorganisationen 

(WHO) ger omvärlden vetskap om frågor som berör hållbarhet på ett globalt plan (Campbell, 

2007; Scherer & Palazzo, 2011). Detta kan fungera som en drivkraft för företag eller branscher 

att arbeta aktivt med frågor som rör miljö och etik. Genom att exempelvis påvisa negativ 

miljöpåverkan, kan konsumenternas medvetenhet påverkas så att de istället efterfrågar ett 

miljövänligt substitut. Börjar konsumenter välja det mer miljövänliga alternativet måste 

branschen anpassa sig för att vara konkurrenskraftig (Campbell, 2007).   

Scherer och Palazzo (2011) hävdar att många risker samhället står inför är globala, vilket inte 

är något som kan lösas nationellt. Det krävs regler för att minska det vakuum som uppstått från 

avsaknaden av internationella påtryckningar. Något som FN (2015) genom Agenda 2030 

försöker arbeta för. Under september 2015 antogs denna agenda med 17 globala mål för hållbar 

utveckling som gäller fram till år 2030. Dessa mål har sitt ursprung i de 10 principerna som 

presenteras i FN:s Global Compact Initiative (GCI), vilka handlar om mänskliga rättigheter, 

anti korruption, miljö och arbetskraft (Prop. 2015/16:193). FN anser att hållbar utveckling bör 

ses utifrån ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart perspektiv (FN, 2015). I Agenda 

2030 lyfts företagens betydelse för denna utveckling fram och företagen uppmuntras att arbeta 

hållbart och integrera information om hållbarhet i sina rapporter. Det framgår även att FN:s roll 

är att uppmuntra och bistå med hållbarhetsmål, men det är länderna själva som bär 

huvudansvaret att klara målen med hjälp av samarbetsorgan eller unioner, såsom EU (FN, 

2015).  

2.1.1. Hållbarhetsrapportering 

Företag som visar att de vill arbeta hållbart kan stärka sitt varumärke och på så vis bli 

konkurrenskraftiga bland intressenter (Prop. 2015/16:193).  Detta har gjort att många företag 

redan arbetar aktivt med att hållbarhetsrapportera (ibid.). Den ökade transparensen är en faktor 

som driver företag till denna typ av förändring, då teknologins utveckling gör att företags 

hållbarhetsarbete blir mer uppmärksammande av samhället (Sroufe, 2017). Detta sätter press 

på företagen att utveckla ytterligare mätinstrument och visa upp resultat rörande hållbarhet.  
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De som arbetar med hållbarhet efterfrågar generellt accepterade metoder för hur 

hållbarhetsrapportering ska se ut och vad den ska innehålla (Sroufe, 2017). Global Reporting 

Initiative (GRI) tillhandahåller ett sådant accepterat och trovärdigt ramverk för 

hållbarhetsrapportering, vilket kan användas av alla typer av organisationer runt om i världen 

(GRI, 2006). Ramverket leder till ett konsekvent innehåll med gemensamt språk och nyckeltal. 

Det skapar möjlighet för bedömning och jämförelse av organisationers ekonomiska, 

miljömässiga och sociala påverkan. GRI är idag det mest använda standarden för företags icke-

finansiella rapportering (Chersan, 2016). Sådana hållbarhetsrapporter ska innefatta uppnådda 

resultat för den redovisade perioden mot bakgrunden av de åtaganden, strategier och styrsystem 

som kan relateras till organisationens hållbarhetsarbete (GRI, 2006). De som följer ramverket 

rankas högt bland företag som rapporterar hållbarhet på ett lämpligt sätt, dock menar Chersan 

(2016) att rapporterna visar en företagsbild som kan skilja sig från verkligheten. 

Enligt Chersan (2016) finns det två faktorer som förklarar varför företag inkluderar GRI i sina 

årsredovisningar. För det första efterfrågar aktieägarna relevant information som ger dem 

förståelse för verksamhetens möjligheter och risker, för det andra ställer myndigheter högre 

krav på offentligt information. Att följa någon form av internationell normgivning kring 

mänskliga rättigheter och miljö är nödvändigt för att företag ska kunna bibehålla sin 

konkurrenskraft på den globala marknaden (ibid.).   

2.2. Lagen om hållbarhetsrapportering 

Lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) bygger på ett EU-direktiv vars 

syfte är att uppmana företag att vara transparenta och offentliga i sitt hållbarhetsarbete (SFS 

2016:947). Sverige har valt att uppfylla direktivet genom förändringen i årsredovisningslagen. 

Enligt propositionen (2015/2016:193) ska företag rapportera upplysningar som rör miljö, 

sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkan mot korruption. 

Rapporteringen ska ange bland annat företagets affärsmodell, riktlinjer som företaget tillämpar 

i frågorna, risker kopplade till verksamheten och hur dessa hanteras. Rapporteringen ska ske 

antingen i förvaltningsberättelsen eller som ett separat dokument. En revisor ska granska att 

företaget upprättar en rapport i enlighet med lagkravet. 

Lagkraven berör cirka 1600 företag i Sverige (Prop. 2015/2016:193). För att omfattas av 

lagkravet ska ett företag uppfylla minst två av de tre nedanstående kriterier under vart och ett 

av de två senaste räkenskapsåren (SFS 2016:947 6 kap. 10§): 

1. medelantalet anställda i företaget har uppgått till mer än 250, 

2. företagets redovisade balansomslutning har uppgått till mer än 175 miljoner kronor,  

3. företagets redovisade nettoomsättning har uppgått till mer än 350 miljoner kronor. 

Detta med undantag för dotterbolag som uppfyller kriterierna, om en hållbarhetsrapport 

upprättats på koncernnivå. Uppfyller denna hållbarhetsrapport kraven i lagändringen behöver 

inte dotterbolaget upprätta en separat hållbarhetsrapport (SFS 2016:947) 

I 6 kap 12 § 6p framgår det att lagen är en följa-eller-förklara lag (SFS:2016:947). Detta betyder 

att det tydligt ska framgå vad företaget gör för att leva upp till lagens hänvisningar, men det ska 

också framgå när och varför företaget inte tillämpar dessa. Kraven innebär att rapporten ska 
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innefatta så pass utförliga upplysningar att det ger en tydlig förståelse för företagets utveckling, 

ställning, resultat och konsekvenser av verksamheten när det rör aktuella frågor. 

Bakgrunden till lagändringen kommer från EU-direktivet 2014/95/EU vars syfte är att alla 

medlemsländer ska ha samma nivå av sociala och miljömässiga upplysningar (Prop. 

2015/16:193). I EU-direktiv 2014/95/EU framgår det att GCI och de 17 hållbarhetsmålen är två 

av skälen till direktivet (EU Commission, 2014).  Direktivets syfte är att skapa en mer 

transparent bild kring företags icke finansiella information genom hållbarhetsrapportering. 

Samt att öka transparensen i näringslivet och skapa förtroende för intressenter och göra det 

enklare att analysera vilka risker företag står inför när det gäller hållbarhet (Prop. 2015/16:193). 

I direktivet framgår det att medlemsländerna har en skyldighet att upprätta lagar och 

författningar för att uppfylla dess riktlinjer (EU Commission, 2014). Detta i sin tur kan bidra 

till en mer hållbar ekonomi globalt sett (Prop. 2015/16:193).  

Svenska organisationers hållbarhetsrapporter har varierat i innehåll och utseende på grund av 

avsaknaden av regleringar (Prop. 2015/16:193). Som följd av lagändringen i 

Årsredovisningslagen kommer rapporterna nu bli mer transparenta och lättare att jämföra med 

varandra, vilket tillmötesgår EU-direktivets syfte. Detta öppnar upp för att enklare se vilka 

företag som arbetar hållbart och på så sätt leder lagändringen till en ökad medvetenhet både 

inom organisationen och externt.  

2.3. Institutionell teori 

Den institutionella teorin förklarar en organisations beteende genom att belysa de påtryckningar 

som påverkar struktur och handling inom organisationen (Delmas & Toffel, 2004). Detta 

uppkommer från en social konstruktion av föreskrifter som anses självklara för ett lämpligt 

beteende (Berger & Luckmann, 1998). Verkligheten är en social konstruktion, vilket innebär 

att den kan skilja sig hos olika människor och i olika sociala kontexter. Den kan analyseras 

utifrån förhållandet mellan människors tänkande och den sociala kontext de befinner sig i.  

Mänsklig aktivitet kan bli vanemässig och handlingar upprepas ofta tills de liknar ett mönster 

(Berger & Luckmann, 1998). Vanemässiga handlingar är meningsfulla för enskilda individer, 

genom att de faller in i det allmänna kunskapsförrådet och blir till rutiner. De minskar bördan 

av att behöva ta nya beslut och ger en psykologisk lättnad, samt frigör energi till andra beslut 

som kan behöva fattas. Denna process kan appliceras på en enskild individ, men 

institutionalisering sker först när vanemässiga handlingar bli ömsesidiga mellan två eller flera 

aktörer. Vanorna är tillgängliga för alla medlemmarna i den sociala gruppen och institutionen 

som bildas typifierar både individerna och dess individuella handlingar (ibid.). En institution 

kan därmed definieras som en social konstruktion där den mänskliga aktiviteten är ett resultat 

av etablering och upprätthållande av sedvanligt tänkande och handlande (Burns & Scapens, 

2000).    

Burns och Scapens (2000) förklarar att en organisations struktur byggs upp av regler och 

rutiner. Reglerna utgör det formella sättet på vilket saker ska bli utförda och är nödvändiga för 

att organisera aktiviteterna inom en grupp. Dessa regler finns nedskrivna i manualer som 

beskriver hur förvaltningen ska se ut, men det är rutinerna som visar hur det ser ut i praktiken. 

Det finns en relation mellan regler och rutiner. Genom regler formas ett regelbaserat beteende 
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och ett sådant beteende kan resultera i tysta rutiner, vilka representerar gruppens vanor. Regler 

förändras mer sällan medan rutinerna kan förändras allt eftersom de utförs (ibid.). Likt hur 

Burns och Scapens (2000) talar om regler och rutiner, så talar Meyer och Rowan (1977) om 

formell- och institutionell struktur. Formell struktur utgörs av formella regler, det vill säga de 

regler som berättar hur arbetet ska utföras inom en organisation, medan institutionell struktur 

utgörs av institutionella regler och visar hur arbetet utförs i praktiken. När rutinerna skiljer sig 

från reglerna i den formella strukturen, så skapas en institutionell struktur (Burns & Scapens, 

200; Meyer & Rowan, 1977).  

Den institutionella teorin analyserar hur en organisations struktur formas av kulturella, politiska 

och sociala krafter (Rahaman, Lawrence & Roper, 2004). DiMaggio och Powell (1983) 

presenterar tre krafter, tre sorters isomorfism, som skapar ett institutionaliserat beteende, 

nämligen tvingande, mimetisk och normativ isomorfism. Tvingande isomorfism innebär att 

organisationer efterliknar varandra på grund av yttre påtryckningar så som krav från 

myndigheter och regleringar i samhället. Mimetisk isomorfism är istället när organisationer 

härmar andra organisationer för att uppnå legitimitet. Exempelvis när ett mindre framgångsrikt 

företag kopierar en väletablerad aktör inom verksamhetsområdet. Normativ isomorfism kan 

skapas genom att professionella yrkesutövare tar med gemensamma värderingar, idéer och 

normer in i yrkeslivet. Ett ökat antal chefer eller högre uppsatta som har examen från 

renommerade universitet bär på samma värderingar, idéer och normer som nyutexaminerade 

studenter med samma examen och synsättet får snabb spridning. På detta sätt förklarar 

isomorfism varför organisationer som står inför samma miljöförhållanden tenderar att likna 

varandra (ibid.).  

Organisationer struktureras utifrån den miljö de befinner sig i och tenderar att formas av de 

fenomen miljön innefattar (Meyer & Rowan, 1977). En förklaring till denna isomorfism är att 

formella organisationer sammanfogas med sin miljö genom ett tekniskt och ömsesidigt 

beroende. Näringslivet utvecklas globalt och därmed förändras organisationernas 

miljöförhållanden (Dahlsrud, 2008). Nya intressenter och nationella regleringar uppkommer, 

vilket förändrar förväntningarna på företagen. Således kan de normativa påtryckningarna 

variera globalt (Scherer & Palazzo, 2011). En organisation kan också utsättas för olika 

institutionella normer och metoder som följd av att de verkar inom olika områden eller på olika 

samhälleliga och organisatoriska nivåer (Delmas & Toffel, 2004). De krafter som ger skäl för 

institutionella förändringar kan därmed komma från olika håll. Denna variation gör att de 

institutionella krafterna kan stå i konflikt till varandra och då måste en organisations ledning 

välja vad som ska prioriteras (ibid.).  

En organisations struktur reflekterar den socialt konstruerade verkligheten (Berger & 

Luckmann, 1998). Enligt Meyer och Rowan (1977) tenderar organisationer därför att förändras 

och rationaliseras utifrån det moderna samhället. Rationaliserade element som har legitimerats 

av samhället, kan hjälpa organisationer att maximera sin legitimitet, samt öka sina resurser och 

överlevnadsförmåga. I huvudsak sker isomorfism av skäl som inte har med effektivitet att göra, 

utan den primära fördelen är organisationens anseende och image (DiMaggio & Powell, 1983). 

Legitimitet, politisk makt, samt sociala och ekonomiska förhållanden är saker som 
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organisationer strävar efter. Wooten och Hoffman (2016) menar att en handling inte bygger på 

obegränsade möjligheter utan snarare på hur organisationen kan legitimera sig.  

De isomorfa krafterna som formar en institution både influerar och influeras av regulativa, 

normativa och kognitiva strukturer (Ramus & Montiel, 2005). Regulativa strukturer är genom 

lagar, regler och sanktioner tvingande och får organisationer att anpassa sig. Normativa 

strukturer bygger istället på normer och moral. Här anpassar sig människor genom att göra vad 

som anses passande i den sociala kontexten. Kognitiva strukturer är mimetiska och visar sig då 

en organisation anpassar sig för att passa in i kulturen och den institutionella kontexten i form 

av underliggande värderingar och tankemönster. Över tiden kan en organisation gå från ett 

kognitivt tankemönster till ett annat. Detta som respons på regulativa och normativa 

förändringar. Först påverkas organisationens regulativa strukturer av tvingande krafter från 

externa intressenter, vilket kan leda till förändring av den formella strukturen. Det regulativa 

kan i sin tur påverka organisationens normativa struktur genom att normer och handlingar 

anpassar sig efter de sociala förväntningarna. Förändringarna kan sedan bäddas in i de 

underliggande värderingarna och tankemönstret. Den kognitiva strukturen behöver dock inte 

gå i linje med det nya, även om regulativ och normativ struktur har anpassat sig. Däremot måste 

en organisation anpassa det regulativa och normativa arbetssättet för att intressenterna inte ska 

se att strukturerna skiljer sig åt. Normativa avvikelser kan lätt upptäckas om en organisation 

inte engagerar sig i nya bestämmelser. Det är desto svårare att se huruvida den kognitiva 

strukturen går i linje med den formella strukturen (ibid.).  

2.3.1. Institutionaliseringsprocessen 

En institution är den struktur som definierar relationer och aktiviteter mellan människorna inom 

en grupp (Burns & Scapens, 2000). Institutionen betecknar de tankar och beteenden som ligger 

inbäddade i vanorna hos en grupp och förklarar deras gemensamma handlingar i olika 

situationer (Rahaman et al., 2004). När antaganden som tas för givet formas till regler och 

rutiner, samt när värderingar fastställs hos och ger styrka till enskilda aktörer i den aktuella 

gruppen, skapas en institution (Burns & Scapens, 2000). En institution är därmed en slutprodukt 

av en institutionaliseringsprocess (Tolbert & Zucker, 1996).  

Institutionaliseringsprocessen utgörs av en gemensam historia där individer interagerar med 

varandra (Berger & Luckmann, 1998). Gemensamma vanor hjälper oss att förutsäga andras 

handlingar och ger en känsla av att genomföra något tillsammans. Detta gör att enskilda 

handlingar inte kräver lika mycket uppmärksamhet, vilket gör att de enskilda individerna spar 

tid och möda. Rutiner byggs upp och leder till en arbetsfördelning som gör att tid och 

uppmärksamhet istället kan ägnas åt innovationer. Dessa i sin tur leder till nya vanemässiga 

handlingar som skapar en institutionell ordning för individerna. De som infört rutinerna kan lätt 

avskaffa eller förändra dem, först när de vanemässiga handlingarna förs vidare till nästa 

generation blir de mer fasta. Därmed visar rutinerna en given verklighet, samt visar hur saker 

och ting ska bli utförda. En institutionell värld upplevs således som en objektiv 

verklighet.  Denna objektivitet är konstruerad av människor, precis som varje enskild institution 

(ibid.). Tolbert och Zucker (1996) menar att institutionaliseringen sker i en process utan 

ytterligheter. Det vill säga att det inte är frågan om huruvida organisationen är eller inte är 

institutionaliserad, utan istället ska det betraktas som en process i där institutionalisering sker 
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gradvis. De utgår från att aktörer är rationella och vill vinstmaximera, eller är institutionella och 

att handlingarna då påverkas av sociala normer utan deras eget intresse i fokus (ibid.).  

Normer antas underlätta formell strukturering eftersom de förmodas vara inbyggda som 

generella värdegrunder i vårt moderna samhälle (Meyer & Rowan, 1977). Därför antas de också 

spela en betydande roll i teorier som rör formell strukturering. Däremot behöver normer inte 

vara detsamma som generella värdegrunder. Mer specifikt finns de inbyggda i de rutiner som 

kopplas till institutionaliserade strukturer. Betydelsen av sådana institutioner har enligt Meyer 

och Rowan (1977) försummats i diskussionen som rör formell strukturering. Formell struktur 

och institutionell struktur kan sammanfalla, men den institutionella strukturen kan också 

frikopplas från den formella strukturen om normer och kognition inte stämmer överens med det 

regulativa. Därför ska man skilja på den formella strukturen i en organisation och de aktiviteter 

som utförs i det dagliga arbetet (ibid.).  

Frikoppling kan medföra klara fördelar för en organisation (Meyer & Rowan, 1977). Försök till 

att kontrollera aktiviteter inom institutionella organisationer kan leda till konflikter och förlust 

av legitimitet. Genom frikoppling går det att undvika interaktioner och på så vis minimera 

antalet konflikter. Det är också en fördel vid inkonsekvens av aktiviteter eftersom den gör att 

den formella strukturen inte fungerar i praktiken. Därför frikopplas vissa strukturella element 

från varandra och från organisationens aktiviteter. Således hjälper frikopplingen en organisation 

att behålla standardiserad legitimitet och formell struktur, samtidigt som de interna aktiviteterna 

varierar. På så sätt involverar institutionalisering den process där en organisations tankar och 

handling utvecklas utifrån sociala processer, skyldigheter och faktiska förhållanden (ibid.). De 

formella reglerna berättar hur någonting ska bli utfört inom organisationen, medan rutinerna, 

eller de institutionella reglerna, utgör de faktiska procedurerna som används (Burns & Scapens, 

2000; Meyer & Rowan, 1977).  

Formella förändringar är ett resultat av medveten design, vanligen genom att nya regler 

introduceras (Burns & Scapens, 2000).  Ledare kan använda sin makt för att introducera nya 

regler inom en organisation. Samtidigt kan andra makter inom organisationen användas för att 

bestrida en sådan förändring. Även om institutioner formar beteende, så är institutionerna i sig 

ett resultat av handlandet hos organisationens individer. Därför måste förändring också 

betraktas utifrån individer och grupper inom organisationen. Formella förändringar kräver 

därför kunskap om organisationens kontext, rutiner och institutioner.  

Regler, rutiner och institutioner är inte empiriska variabler som kan mätas, utan snarare 

analytiska koncept (Burns & Scapens, 2000). Regler kan vara objektiva i form av manualer, 

men de är inte alltid specifika. Det kräver inte bara kunskap om den formella strukturen, men 

också individernas sedvanliga arbetssätt och det de tar för givet. För att ta reda på detta krävs 

insikt om sådant som medarbetarna själva kanske inte är medvetna om och som därför inte går 

att fråga om (ibid.). Objektiva saker kan förmedla subjektivt tänkande och språket objektifierar 

subjektiva tankar när människor kommunicerar med varandra (Berger & Luckmann, 1998). 

Språket hjälper till att objektifiera gemensamma erfarenheter och gör dem tillgängliga för andra 

inom språksamhället att förstå. Språket anpassas efter de normer som råder i den aktuella 

kontexten och tvingar människor in i olika mönster. Det utgör både bas och verktyg för det 
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kollektiva kunskapsförrådet och kan användas för att skapa lärdom om hur rutinproblem kan 

bemästras, exempelvis inom arbetet (Berger & Luckmann, 1988). 

2.4. Institutionell teori och implementering av hållbarhetsarbete  

Dagens företag har anammat hållbarhetsarbete och vidtar åtgärder för att implementera 

konceptet i strategi och styrsystem (Zollo et al., 2009). Enligt Sroufe (2017) finns det både 

externa och interna faktorer som får företag att arbeta med hållbarhet. De externa faktorerna 

inkluderar bland annat organisationens rykte, efterfrågan från intressenter och regleringar. 

Genom att bemöta dessa kan företaget skapa legitimitet. De interna faktorerna innefattar bland 

annat proaktivt ledarskap, affärsmässig förändring och moraliska åtaganden. Genom att bemöta 

dessa påverkas organisationens strategi, handlingsplaner, program, struktur och resultat (ibid.). 

Arbete med hållbarhet uppstår således som ett resultat från normativt och socialt tryck, samt 

från lagar eller regleringar (Campbell, 2007). 

Enligt Rahaman et al. (2004) finns det många förklaringar kring varför organisationer väljer att 

rapportera sina sociala och miljöfrämjande åtgärder. Meyer och Rowan (1977) förklarar att 

institutionella regler och metoder ofta introduceras till en organisations formella struktur för att 

upprätthålla ett sken som skapar legitimitet. En sådan form av institutionaliserad metod inom 

organisationer är att redovisa sina åtaganden (Rahaman et al., 2004). Det kan symboliskt 

demonstrera organisationens engagemang och rationella tillvägagångssätt. Genom att 

demonstrera hur de lever upp till högt värderade förväntningar, normer och principer, kan 

organisationen generera stöd från samhället och få ökad legitimitet. Dessa metoder påverkas av 

organisationens externa, såväl som interna institutionella miljö. Den externa institutionella 

miljön innefattar politik, ekonomi och sociala omständigheter som organisationen bör 

uppmärksamma och anpassa sig efter. Den interna institutionella miljön innefattar 

organisationens struktur, kultur och mål, vilket också är viktigt att ta hänsyn till (ibid.).  

Enligt Zollo et al. (2009) finns det två olika dimensioner som beskriver en organisations 

hållbarhetsarbete utifrån socialt ansvar. En organisation kan ta socialt ansvar antingen genom 

att undvika aktiviteter som gör skada, eller genom att arbeta proaktivt med aktiviteter som 

istället förbättrar välmående. Organisationen kan också välja mellan att ta ansvar för den 

producerade produkten, eller att ta ansvar genom själva processen (ibid.). Enligt Scherer och 

Palazzo (2011) finns det även ett ekonomiskt förhållningssätt till hållbarhet och det grundar sig 

i att samhällsansvar endast antas om det främjar företagets långsiktiga värde och de ser en 

möjlighet till vinstmaximering (ibid.).  

Gond et al. (2012) använder begreppet Tripple bottom line (TBL) som ett alternativt paradigm 

för vinstmaximering, där ekonomiska, sociala och miljörelaterade prestationer integreras för att 

kunna urskilja vad som ger högst vinstmaximering. TBL är ett ramverk som går utöver 

traditionella vinstmått och mäter resultatet av omfattande investeringar relaterade till tre 

grundfaktorer, nämligen vinst, människor och planeten (Hall & Slaper, 2011). Rapportering i 

enlighet med TBL kan verka som ett hjälpmedel för att organisationer ska nå upp till uppsatta 

hållbarhetsmål. Det finns en efterfrågan på mätmetoder för hållbarhetsarbete (Carroll, 1999). 

Enligt Sroufe (2017) kan implementering av hållbarhetsarbete underlättas genom att 

organisationen tar vara på fördelarna hos TBL, skapar vetskap om leverantörers relation till 

TBL och sedan bygger ett styrsystem kring detta. Utmaningen är att hitta en gemensam 
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måttenhet för att kunna mäta och rapportera de tre grundfaktorerna (Hall & Slaper, 2011). 

Lyckas en organisation överkomma utmaningarna med TBL, skapar ramverket möjlighet att 

utvärdera konsekvenser relaterade till beslutsfattande i ett långsiktigt perspektiv.  

För organisatorisk förändring som rör hållbarhet behövs nya styrsystem som innefattar 

anställda, ledarskap, visioner och riktlinjer (Sroufe, 2017). Denna förändring kan ske utifrån 

två olika tillvägagångssätt, top-down och bottom-up. Top-down innebär kontroll genom en 

förändring av ledarskapet och nya mätmetoder, medan bottom-up syftar till att möjliggöra 

intern förändring och innovation inom organisationen. Personer som är professionella inom sitt 

område kan underlätta och möjliggöra förändring. De kan påverka organisationens vision, 

strategi, nya produkter och processer, samt underlätta implementeringen av hållbarhet genom 

att främja samarbete och innovation mellan olika funktioner inom organisationen och hela den 

värdeskapande kedjan. Implementeringen kommer först när hållbarhet är en del av 

beslutsfattandet, värdeskapandet och är närvarande i alla organisationens enheter (ibid.).  

Delmas och Toffel (2004) menar att tvingande krafter, främst i form av förordningar och 

regelverk, är det som oftast får organisationer att arbeta hållbart. Förutom dessa tvingande 

krafter kan företag påverkas av mimetiska krafter då de försöker efterlikna de metoder som 

används av ledande företag inom verksamhetsområdet (ibid.). Om ett stort antal företag börjar 

arbeta med hållbarhet kommer företag inom samma verksamhetsområde sannolikt att följa i 

deras fotspår (Ramus & Montiel, 2005). De kan också påverkas av normativa krafter då de vill 

leva upp till samhällets önskemål i syfte att förbättra och upprätthålla en god relation. Likaså 

att de vill leva upp till kundernas önskemål, vilket kan vara den största motivationen till 

förändring av ett företags kvalitetsstandard. Exempelvis genom att vidta olika miljöåtgärder. 

Scherer och Palazzo (2011) påpekar dock att det kan vara svårt att förklara hur legitimitet kan 

skapas genom ett normativt perspektiv eftersom det inte finns universella kriterier för etiskt 

beteende.  

Företagets historia har en stor betydelse och kan göra det lättare att implementera hållbarhet till 

strategiska initiativ och långsiktiga mål (Sroufe, 2017). Ledare med befattningar som är 

relaterade till hållbarhet anses kunna skapa förändring, samt ha egenskapen att främja hållbarhet 

i affärsmässiga kontexter (Carollo & Guerci, 2017). Även hållbarhetsrapportering är en faktor 

som kan driva företaget till en sådan organisatorisk förändring (Sroufe, 2017). Att involvera 

organisationen som helhet i rapporteringsprocessen hjälper till att skapa engagemang inom hela 

organisationen. Retorik spelar en stor roll för att leva upp till de sociala, kulturella och 

symboliska värderingarna i en yrkesgrupp, samt för att överensstämma med den gemensamma 

identiteten (Carollo & Guerci, 2017). 

Trots att hållbarhet är en fråga på organisatorisk nivå, så är det enskilda individer som tar 

initiativ, beslut och lägger strategier som rör hållbarhetsarbete (Carollo & Guerci, 2017).  För 

att utveckla strategier och implementera hållbarhetsarbete behöver organisationen identifiera 

de faktorer som driver dem till förändring, de faktorer som möjliggör förändringen, hur 

förändringen kan utvärderas och hur resurser och aktiviteter går i linje med förändringen 

(Sroufe, 2017).  
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3. Metod 
Syftet med detta avsnitt är att beskriva och förklara hur vi gått tillväga under arbetet med 

studien, samt ge läsaren förståelse för vår vetenskapliga utgångspunkt. För att ge en rättvis 

bild redogör vi även för utmaningar med de valda tillvägagångssätten. Vidare diskuteras 

insamling av teori och empiri, följt av en diskussion om studiens trovärdighet och etiska 

aspekter.  

3.1. Vetenskaplig utgångspunkt 

För att ta oss an vår frågeställning, Hur sker implementering av hållbarhetsarbete i en 

organisation? har vi valt att använda ett hermeneutiskt förhållningssätt och en abduktiv ansats 

i studien. Den empiriska studien är utformad som en fallstudie av Axis Communications AB 

(Axis).  

3.1.1. Vetenskapligt förhållningssätt 

Studiens syfte är att öka förståelsen kring implementering av hållbarhetsarbete i en 

organisation, vilket kräver kunskap om hur detta sker på olika organisatoriska nivåer, samt hur 

olika individer uppfattar implementeringen. Det hermeneutistiska förhållningssättet handlar om 

att tolka, förstå och förmedla (Jacobsen, 2002). Förhållningssättet ser verkligheten som en 

konstruktion av människor, vars olika uppfattningar behöver undersökas för att skapa 

förståelse. Således kan hermeneutik användas för att undersöka den implementeringsprocess 

som rör hållbarhetsarbete och utgjorde ett bra vetenskapligt förhållningssätt för vår studie. Detta 

eftersom syftet med studien är att få förståelse för respondenternas egna upplevelser, samt ge 

dem utrymme att berätta vad de själva vill.  

Subjektiviteten i hermeneutik innebär att verkligheten är beroende av iakttagaren och kan därför 

ses relativt och mångtydigt, därmed måste både delar och helhet beaktas (Alvesson & 

Sköldberg, 2017). För att lyckas måste forskare förstå respondenterna, gärna bättre än de förstår 

sig själva. De subjektiva processerna måste objektifieras för att skapa kunskap om det 

vardagliga livet (Berger & Luckmann 1998). Detta kan göras med hjälp av empiriska metoder, 

där språket verkar både som bas och verktyg (ibid.). Således har vi använt oss av språket för att 

objektifiera det subjektiva tänkandet hos respondenterna. Detta återspeglar vår strävan efter att 

kunna identifiera både delar och helhet i kontexten.  

3.1.2. Vetenskaplig ansats 

Lagändringen tillämpas först i årsredovisningar för 2017, vilket innebär att det inte finns någon 

tidigare praktisk forskning inom området. Detta påverkade valet av vetenskaplig ansats och 

gjorde att vi har behövt hålla oss öppna för ny information under processens gång. I och med 

detta valde vi en abduktiv ansats för vår studie. En abduktiv ansats används för att inte låsa sig 

vid tidigare forskning eller förutbestämda teorier, vilket gör att studien kan hållas 

förutsättningslös (Alvesson & Sköldberg, 2017).  

Istället för att tala om induktiv eller deduktiv ansats blir det vanligare att tala om mer eller 

mindre öppna ansatser (Jacobsen, 2002). En abduktiv ansats kan ses som en medelväg, där det 

finns möjlighet att kategorisera information innan empiri-insamling men samtidigt hålla sig 

öppen för nya information. För att skapa förståelse kring processer och förklara antaganden och 

begrepp används teorin, det gör att den inte går att separera från metoden då den ligger till grund 
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för att kunna tolka respondenterna (Alvesson & Sköldberg, 2017). I studien använder vi den 

teoretiska referensramen som ett förklarande verktyg för att kunna förstå fenomenet. Den 

abduktiva ansatsen gav oss möjlighet att utveckla det empiriska användningsområdet och 

samtidigt tillföra relevant information under studiens gång.  

3.1.3. Vetenskaplig metod  

Målet med studien var att skapa förståelse för implementeringsprocessen av hållbarhetsarbete, 

vilket kräver en djupare förståelse för en organisation och dess processer. Därför bygger studien 

på att närmare undersöka fenomenet hos en organisation, vilket lämpligen kunde genomföras 

med hjälp av en fallstudie. En fallstudie innebär att det som avses undersökas avgränsas till en 

kontext (Jacobsen, 2002). Vi avser undersöka implementeringen av hållbarhetsarbete, vilket vi 

gör genom att avgränsa undersökningen till en organisation. En fallstudie ger möjligheten att 

titta närmare på ett fall och hitta saker som inte var kända i förväg, för att sedan kunna använda 

resultatet som hypoteser i ytterligare forskning (Jacobsen, 2002).  

Styrkan hos en fallstudie bygger på förmågan att hantera många olika former av empiriskt 

material (Merriam, 1994). Genom att undersöka hur Axis implementerar sitt hållbarhetsarbete 

krävdes att vi undersökte organisationen på djupet i form av intervjuer. Dock påpekar Jacobsen 

(2002) vikten av ett bredare perspektiv, vilket saknas i en sådan intensiv utformning. En intensiv 

utformning genererar relevans till fenomenet och ger en nyanserad bild av kontexten. Genom 

att utöka fallstudien med andra insamlingsmetoder kunde en extensiv utformning kombineras 

med den intensiva, vilket breddade vårt perspektiv. Den extensiva utformningen gav oss 

möjlighet att se hur medarbetare, utöver intervjurespondenterna, uppfattar fenomenet. Detta 

kallas metodtriangulering och innebär att flera olika metoder används för att stärka studiens 

resultat (Jacobsen, 2002). Detta gav studien både djup och bred kunskap om fenomenet.  

3.2. Litteraturstudie 

För att skapa en tillförlitlig teoretisk referensram bygger studien på ett kritiskt tänkande kring 

val av källor. Forskare måste ta hänsyn till i vilket syfte och kontext tidigare källor har beskrivit 

ämnet samt åt vem informationen är riktad (Jacobsen, 2002). Med hänsyn till detta har Halmstad 

Högskolas databas och Google Scholar använts för att hitta relevanta artiklar. Dessa har blivit 

vetenskapligt granskade, så kallade peer reviewed, vilket innebär att forskare har analyserat 

artiklarna för att kunna styrka deras grad av tillförlitlighet. Sökord som använts vid insamlingen 

har varit; Institutional theory, CSR, Sustainability, Hållbarhetsrapportering, Lag 2016:947 och 

Förändringsprocess. 

Ett mål har varit att använda nya källor inom området, detta för att skapa en aktuell bild av 

ämnet. Även äldre källor så som Meyer och Rowan (1977) samt DiMaggio och Powell (1983) 

har använts, eftersom de anses ha lagt grunden för den institutionella teorin. Med redogörelse 

för fundamentala begrepp ger dessa originalkällor en ökad relevans och förståelse för ämnet. 

Vi har även använt oss av vad Jacobsen (2002) kallar snöbollseffekten. Vilket innebär att vi har 

uppmärksammat återkommande referenser i de artiklar vi läst och på så sätt funnit ytterligare 

relevanta källor. Ett exempel är Berger och Luckmann (1998) som skriver om sociala 

konstruktioner.  
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3.3. Empirisk studie 

Fallstudien bygger på en metodtriangulering där både intensiv och extensiv utformning har 

använts vid insamlingen av empiriskt material. Detta med hjälp av individuella intervjuer, 

enkätundersökning och dokumentundersökning. Regler, rutiner och institutioner är inte 

empiriska variabler som kan mätas, utan snarare analytiska koncept som inte alltid är 

specificerade (Burns & Scapens, 2002). Därför behövs information om individernas sedvanliga 

arbetssätt, samt de faktorer de tar för givet inom organisationen. För att samla denna 

information valde vi att utforma en öppen intervjuform med löst strukturerade frågor. En 

intervju bör innefatta en viss strukturering för att inte få en för stor datamängd, som blir 

komplex och mycket resurskrävande att bearbeta (Jacobsen, 2002). För att undvika detta 

skapade vi en översikt av vilka ämnen vi ville beröra under intervjun och därefter konstruerade 

vi en intervjuguide (se bilaga 1).  

Intervjuer är ett effektivt sätt att få information om hur individer i organisation upplever det 

undersökta fenomenet (Kvale & Brinkman, 2014). Besöksintervjuer är att föredra framför 

exempelvis telefonintervjuer (Jacobsen, 2002). Förtroende skapas lättare ansikte mot ansikte, 

vilket gör att intervjurespondenterna ofta talar friare vid faktiska möten. Vid besöksintervjuer 

fås även möjligheten att uppmärksamma andra intryck som miljö, klädkod och stämning (ibid.). 

Detta har vi haft i åtanke under våra intervjutillfällen. Målsättningen har varit att genomföra 

alla intervjuer som individuella besöksintervjuer. Vi hade tre personer att intervjua vid vårt 

besök, väl där lyckades vi få ytterligare en intervju på plats. Den femte intervjun skedde via 

telefon då det inte gick att få ihop ett faktiskt möte. Under vår dag på Axis fick vi först en 

rundvandring av Björn Hallerborn i lokalerna. Vi fick se alla produkter och hur de utvecklats 

genom åren, samt hälsa på många av hans kollegor. Det gav oss möjlighet att fånga in både 

stämningen och miljön på företaget.   

En kvantitativ metod kan fungera som stöd till den kvalitativa huvudmetoden (Merriam, 1994). 

Kvantitativa inslag kan bredda studiens perspektiv och öka dess generaliserbarhet (Jacobsen, 

2002). Därför konstruerade vi en enkätundersökning (se bilaga 2) som baserades på 

intervjuguiden, den teoretiska referensramen, samt de svar vi fick vid intervjutillfällena. Den 

utformades med slutna frågor för att underlätta analysarbetet och jämförbarheten. En enkät ska 

vara enkel och smidig att svara på (Jacobsen, 2002). På grund av detta består vår enkät av tio 

frågor med fasta svarsalternativ. I vår studie hjälpte enkätundersökningen att skapa ett bredare 

perspektiv genom att se om ledningens uppfattning överensstämmer eller skiljer sig från 

medarbetarna.  

Dokumentundersökningen är en del i metodtrianguleringen och fanns som stöd för både 

utformning av empiri-frågor, samt för att se om materialet från intervjuer och enkäter stämde 

överens med företagets offentliga information. Dokumentundersökningen innebar att granska 

Axis års- och hållbarhetsredovisningar. Denna insamlingsmetod är lämplig när syftet är att ta 

reda på hur andra tolkat en viss situation och vad som faktiskt blivit sagt och gjort (Jacobsen, 

2002). Informationen i tryckta källor är mindre spontan och är därmed mer objektiv, vilket 

påvisar vad som faktiskt har gjorts. Dock är sådana dokument skrivna för andra ändamål och 

bortfall av viss information kan ha förekommit. Det är något vi har varit medvetna om och haft 

i åtanke vid insamlingen av denna typ av empiri. 
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3.3.1. Val av respondenter 

En lyckad fallstudie kräver att intervjuerna noga analyseras och bearbetas, vilket kräver både 

tid och resurser (Jacobsen, 2002). Det är anledningen till att det finns gränser för hur stort urval 

som är hanterbart. När vi hade skaffat oss en uppfattning om hur vi ville genomföra studien 

började vi titta på hur urvalet skulle utformas. Första kriteriet var att företaget skulle omfattas 

av lagändringen, det vill säga att företaget skulle uppfylla minst två av de tre gränsvärdena (SFS 

2016:947). Detta ramade in vår population till 1600 företag i Sverige. Vi valde att begränsa oss 

till företag som tillhandahåller produkter eftersom vi ville se till hållbarhetsarbete som rör 

produktion såväl som administration. Det är väsentligt att urvalet är ändamålsenligt, vilket 

betyder att det bör styras av vilken slags information som efterfrågas (Jacobsen, 2002). Detta 

kallas för ett icke-sannolikhetsurval (Merriam, 1994). Då vi ville skapa förståelse för hur 

implementeringsprocessen av hållbarhetsfrågor sker i en organisation, var informationen vi 

efterfrågade av djupgående slag. Därför valde vi att fokusera på en enskild organisation. 

Organisationen vi valde är Axis.  

Nästa kriterium var att intervjurespondenterna skulle ha kunskap om hållbarhetsarbete både 

generellt och inom organisationen. Personer som är väl insatta i ämnet är goda 

informationskällor (Jacobsen, 2002). Vi kontaktade därför Björn Hallerborn som är Corporate 

Communication Manager på Axis. Han hjälpte oss att boka intervjuer med personer från olika 

avdelningar med ledande befattningar som skulle kunna ge oss inblick i de övergripande 

hållbarhetsarbetet på Axis, nämligen miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet, samt 

affärsetik. Totalt intervjuade vi fem personer som ansvarar för olika avdelningar på Axis och 

kunde ge en helhetlig bild av företagets hållbarhetsarbete (se bilaga 3). De var väl insatta i 

ämnet och kan därför ses som goda informationskällor.  

Eftersom Campbell (2007) menar att CSR förändras utifrån betraktarens synvinkel ville vi även 

undersöka medarbetarnas syn på hållbarhet. Detta gjorde vi genom en enkätundersökning. Då 

företaget har cirka 1600 anställda insåg vi att alla blir ett för stort urval för att hantera. Därför 

valde vi även vid detta urval att utgå från ett icke-sannolikhetsurval, vilket Merriam (1994) 

menar är den mest förekommande vid fallstudier. Genom en diskussion med Björn Hallerborn 

kom vi fram till att vi skulle be fem till tio personer per avdelning att svara på enkäten. 

Enkätrespondenterna består av 33 medarbetare som har arbetat på Axis upp till 21 år och 

varierar i ålder och kön.  De arbetar på de olika avdelningarna som intervjurespondenterna 

ansvarar för. På så vis fick vi en spridning i svaren.  

3.3.2. Operationalisering 

Målet med vår studie är att besvara frågeställningen; Hur sker implementering av 

hållbarhetsarbete i en organisation? Studien syftar till att skapa förståelse för ett fenomen 

genom att beskriva implementeringsprocessen. För detta måste abstrakta begrepp göras 

mätbara, vilket sker vid en studies operationalisering (Jacobsen, 2002). För att skapa konkreta 

frågor krävdes en intervjuguide.  

Hållbarhetsarbete är ett abstrakt begrepp som innefattar många element (Jacobsen, 2002). För 

att kunna göra intervjuerna mätbara har vi behövt utveckla dessa element ytterligare. Det är 

viktigt att göra generella begrepp konkreta för att det ska kunna gå att undersöka dem (Jacobsen, 

2002). Utifrån vår teoretiska referensram och dokumentundersökning har vi uppmärksammat 
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återkommande teman som vi sedan har fått konkretisera till specifika begrepp i vår 

intervjuguide. Frågorna utformade vi så enkla som möjligt för att inte riskera feltolkning eller 

snedvridna svar. Vi var även tydliga med att förklara begrepp som behövde definieras under 

intervjun. 

En intervjuguide kan med fördel fördelas på tematiska och dynamiska frågor (Kvale & 

Brinkman, 2014). Tematiska frågor syftar till de teoretiska föreställningarna om ämnet och ökar 

kunskapsförrådet. Dynamiska frågor skapar en god intervjuinteraktion och håller samtalet 

flytande. Med detta i åtanke utformade vi en intervjuguide med öppna frågor som utgick ifrån 

specifika begrepp. Intervjuguiden inleddes med allmänna frågor kring personens inställning till 

ämnet och riktades sedan in på mer tematiska frågor. Vi ville höra intervjurespondenternas 

individuella åsikter innan de förklarade företagets synvinkel. Detta för att det personliga inte 

skulle präglas av företagsbilden. Ordningsföljden var naturlig för att svaren inte skulle påverkas 

av det som tidigare sagts.  

Enkätundersökning utformades med slutna svarsalternativ som bygger på en sammanställning 

av intervjuerna, den teoretiska referensramen och dokumentundersökningen. På detta sätt 

kunde vi se om medarbetarnas uppfattning om fenomenet överensstämde med 

intervjurespondenternas. Enkätfrågor ska utformas enkelt, inte vara ledande, inledas ofarligt 

och avslutas med känsliga frågor då sådant kan påverka respondenten (Jacobsen, 2002). Detta 

har vi haft i åtanke vid utformningen av enkätundersökningen för att säkerställa att vi får 

tillförlitliga svar. 

3.3.3. Analysmetod 

För att kunna hantera intervjumaterialet finns flera analysmetoder att tillgå som kan fungera 

som verktyg i analysarbetet (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi behövde en metod som gav 

utrymme att se till både delar och helhet av det empiriska materialet, samt möjlighet att lägga 

till ytterligare data om så behövdes. Därför valde vi att förhålla oss till Ad hoc metoder, vilka 

gav oss utrymme att använda de verktyg vi hade till hands och hålla en öppenhet under 

processens gång. Ad hoc metoder används för att skapa mening i analysprocessen (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Genom att lägga märke till bland annat mönster, teman och uppskatta 

rimlighet kan förståelse kring samband upptäckas.  

Hermeneutiken ser analysarbetet som en cirkel där den ständiga processen bakåt och framåt är 

i fokus (Kvale & Brinkman, 2014). Dessutom får delarna och helheten utrymme att analyseras 

samtidigt som kontexten säkerställs. Vi valde att utgå från denna cirkel i vårt analysarbete, där 

vi först började med att få en överblick av insamlat material. Sedan gick vi tillbaka för att 

identifiera mönster, teman och samband. Det följdes av vidare fördjupning i de relevanta 

delarna vi uppmärksammat. Detta hjälpte oss att skapa kontraster och hitta underliggande 

variabler som kunde jämföras för en djupare förståelse. Detta bidrog till att den sammanställda 

analysens delar fick en mer helhetlig bild.  

Utifrån vår analysmetod arbetade vi fram en egen analysmodell (se figur 1). Med hjälp av vårt 

teoretiska ramverk, institutionell teori, har vi strukturerat upp vår empiriska data. Vi granskade 

organisationens formella och institutionella struktur genom att se till det regulativa, normativa 

och kognitiva inom organisationen. När dessa fastställdes kunde vi se om formell och 
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institutionell struktur sammanföll eller var frikopplade. Analysmodellen hjälpte oss att se 

mönster och samband, samt hitta de underliggande variabler som gjort att organisationen agerar 

på ett visst sätt. Utifrån dessa kunde vi hitta de nyckelbegrepp som en organisation kan ha i 

fokus och använda vid implementering av hållbarhetsarbete.  

 

Figur 1 - Analysmodell 

3.4. Trovärdighet 

Genom att vår studie bygger på metodtriangulering har vi kunnat öka dess trovärdighet och 

arbetat för en hög reliabilitet och validitet. Reliabilitet innebär att studien ska vara tillförlitlig 

och trovärdig (Jacobsen, 2002). Skulle undersökningen genomföras en gång till ska liknande 

resultat uppnås. Validitet förklarar undersökningens grad av giltighet och relevans, att rätt sak 

mäts och hur väl resultatet går att generalisera.  

3.4.1. Reliabilitet 

Alla undersökningar som inte är dolda utsätter respondenterna för viss stimuli och signaler 

(Jacobsen, 2002). Intervjuareffekt är svårt att undvika då en intervju eller ett samtal formas efter 

deltagarna. I vår studie var detta varit en viktig aspekt att ta hänsyn till.  Den som intervjuar 

måste ha detta i åtanke för att säkerställa att det inte är stimuli eller signaler från en själv som 

ger ett visst resultat (Jacobsen, 2002). Detta är den kritik som riktas tyngst mot intervjuformen. 

För att undvika detta så långt som möjligt har vi hållit oss till vår intervjuguide, där varje 

intervju följer samma mönster. Vi har även tänkt på hur vi själva agerar och uppfattas i 

situationen för att inte ge olika stimuli under intervjuerna. Även under utformningen av 

enkäterna arbetade vi för att inte ha några ledande frågor eller svarsalternativ som kan generera 

en intervjuareffekt. Enkäterna fungerar som ett stöd till det material intervjuerna genererat, 

vilket fungerar som en metodtriangulering. Metodtrianguleringen ökar studiens trovärdighet 

eftersom de olika insamlingsmetoderna antingen bekräftar eller förkastar varandras resultat 

(Jacobsen, 2002).  

Vi har reflekterat över att vårt empiriska material samlades in i respondenternas naturliga 

arbetsmiljö, vilket kan ha påverkat deras svar. De kan vara svårt att avgöra om miljövalet har 
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positiv eller negativ effekt på intervjurespondenterna (Jacobsen, 2002). Därför har vi varit 

uppmärksamma på om respondenterna undvikit vissa frågor på grund av miljön vi befann oss 

i. En annan aspekt som kan ses som problematisk är om materialinsamlingen är tillräckligt 

grundligt noterad (Jacobsen, 2002). För att förebygga detta problem spelade vi in intervjuerna 

och förde anteckningar. Inspelningarna gjorde att vi kunde slappna av och aktivt lyssna på 

respondenterna. I anteckningarna skrev vi ner intryck och viktiga ståndpunkter som 

underlättade analysarbetet.  

3.4.2. Validitet 

Att ha förståelse för att det inte bara finns en sanning är viktigt (Jacobsen, 2002). Det är först 

när fler personer är ense om något som en riktig beskrivning uppkommer. Därför kretsar den 

interna validiteten kring respondenterna (ibid.). För att säkerställa studiens interna validitet har 

vi gått igenom vårt urval för att se att det är rätt personer som deltagit. Vi har även försökt att 

utöver intervjumaterialet, enkätundersökningarna och dokumentundersökningarna också notera 

stämningen och miljön inom organisationen. Genom vår analysmodell kunde vi kontrollerade 

att det empiriska materialet inte togs ur sin kontext. 

Resultatet från en fallstudie är i förhållande till en viss kontext (Merriam, 1994). Ett resultat 

som är överförbart till en annan tidpunkt eller kontext kan ses som generaliserbart och pekar på 

graden av extern validitet (Jacobsen, 2002). En fallstudie skapar djupare förståelse för ett 

specifikt fenomen, vilket är syftet med vår studie. Vi berör inte frågan om hur generellt 

fenomenet är utan vår problemformulering är skapad för att bidra med en djupare förståelse för 

implementeringen av hållbarhetsarbete i organisationen. Vi har använt oss av en 

metodtriangulering där den intensiva utformningen i form av intervjuer har kompletterats med 

andra insamlingsmetoder som ger studien ett bredare perspektiv. Vårt syfte är således att 

blottlägga implementeringsprocessen av hållbarhetsarbete i en organisation som berörs av 

lagändringen. Om resultatet sedan är applicerbart i andra organisationer ges som möjlighet för 

framtida forskning att undersöka. 

3.5. Etisk reflektion 

Etiska dilemman kan uppstå i en studie vars undersökning bryter in i enskilda individers privata 

sfär (Jacobsen, 2002). För att hantera detta bör forskaren arbeta med tre grundkrav; informerat 

samtycke, krav på privatliv och krav att bli korrekt återgiven.  

Informerat samtycke bygger på att personen som deltar frivilligt i undersökningen agerar på rätt 

grunder (Jacobsen, 2002). Dessa grunder innefattar att personen har rätt kompetens, inte utsätts 

för påtryckningar, har fått information om studiens syfte och förstår innebörden av 

informationen. Vid första kontakt med organisationen förklarade vi studiens syfte och de fick 

sedan lämna respons huruvida de var intresserade av att delta i undersökningen. Liknande 

information gavs både till respondenterna för intervjuerna och för enkätundersökningen innan 

de beslutade sig för att delta.  

Kravet på privatliv utgår ifrån hur känslig eller privat den insamlade informationen är och 

huruvida respondenterna bör vara anonyma eller ha krav på konfidentialitet (Jacobsen, 2002). 

Studiens syfte är att djupgående förklara en process inom en organisation som är 

respondenternas arbetsplats. Att berätta om sin personliga uppfattning och sitt agerande i 
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särskilda situationer på arbetsplatsen kan för vissa vara känsligt. För att detta inte ska påverka 

svaren har enkätrespondenterna hållits anonyma. Vid intervjuerna blev alla respondenter 

tillfrågade om de ville vara anonyma, vilket ingen hade behov av att vara. Vi har därför 

namngett samtliga intervjurespondenter, vilket ger ökad trovärdighet för deras uttalanden i 

studien.  

Kravet på att bli korrekt återgiven innebär att respondentens ord inte får tas ur dess sammanhang 

(Jacobsen, 2002). En utmaning för oss var att göra intervjuerna rättvisa vid sammanställning av 

det empiriska materialet. Vid återgivning av intervjuerna har utfyllnadsord och upprepningar 

tagits bort när det inte fanns risk för att misstolkningen av informationen. Har de uppkommit 

någon fundering på vad som respondenten egentligen menar har vi kontaktat personen för en 

ytterligare förklaring. 
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4. Empiri   
I detta avsnitt sammanställer vi vår fallstudie av Axis Communications AB (Axis). Studien 

baseras på Axis års- och hållbarhetsredovisningar, intervjuer och en enkätundersökning som 

tillsammans ger en helhetsbild av fenomenet. Resultatet presenteras med en inledande 

företagsberättelse, en presentation av respondenterna och sedan följer redogörelser för vad 

som driver Axis till förändring, vad som möjliggör denna förändring, hur resurser och 

aktiviteter går i linje med förändringen och hur förändringen utvärderas.   

4.1. Företagspresentation 

Axis är ett publikt aktiebolag, registrerat i Sverige och med sitt säte i Lund (Axis 2018). 

Företaget grundades 1984 och är noterat på NASDAQ Stockholm. Sedan 2015 ingår företaget 

i Canon-koncernen. Axis är marknadsledande inom nätverksvideo och deras vision är att genom 

intelligenta säkerhetslösningar bidra till en smartare och säkrare värld.  

År 1996 uppfann Axis världens första nätverkskamera och markerade därmed ett skifte från 

analog till digital teknik. Sedan dess har Axis arbetat för att vara innovatörer inom 

videoövervakning och ge människor över hela världen ökad säkerhet och nya affärsmöjligheter. 

De erbjuder produkter och tjänster inom videoövervakning, passersystem och videoanalys. 

Deras utbud breddas kontinuerligt med nya produkter, tjänster och helhetslösningar för att möta 

olika kundbehov. Axis vill skapa värde och öka säkerheten för olika marknadssegment, allt från 

offentliga miljöer som städer och flygplatser, till små verksamheter i form av mindre butiker 

och kontor.  

Enligt års- och hållbarhetsredovisningen för 2017 (Axis, 2018) har Axis en nettoomsättning på 

8 603 miljoner kronor och har 2865 anställda i 50 länder. Cirka 1600 av medarbetarna arbetar 

vid Axis huvudsäte i Lund. Här sitter Axis VD tillsammans med företagets ledning, samt 

kompetenser inom olika arbetsområden. Axis har ingen egen produktion, utan outsourcar 

tillverkningen av sina produkter till olika samarbetspartners runt om i världen. De har fler än 

90 000 samarbetspartners och erbjuder sina produkter och tjänster till kunder i 179 länder. 

Genom att hålla en dialog med sina intressenter försöker Axis skapa vetskap om vilka 

ekonomiska, miljömässiga och sociala frågeställningar som är viktiga för bolagets olika 

intressentgrupper. Deras väsentlighetsanalys visar att de viktigaste frågeställningarna är 

ekonomiskt ansvar, god affärsetik och socialt ansvar.  

Axis har arbetat med hållbarhet i många år och under 2007 skrev de under GCI med syfte att 

bibehålla företagets värderingar, integritet och ansvar rörande etik och moral. GCI har lett till 

att Axis sedan 2010 rapporterar sitt hållbarhetsarbete med hjälp av ramverket GRI (Axis, 

2018).  De har en egen Code of Conduct som är baserad på GCI och fungerar som riktlinje för 

företagets hållbarhetsarbete.   

4.2. Respondenter 

Intervjurespondenterna har ledande befattning inom olika avdelningar på Axis och arbetar med 

företagets hållbarhetsarbete. Olof Larsson är R&D Director på Axis och har arbetat på företaget 

i 22 år. Han ansvarar för den avdelning som tar fram en stor del av företagets produkter och ger 

inblick i hållbarhetsarbetet i samband med produktutvecklingen. Företagets produktion är 

outsourcad och därför arbetar avdelningen Operations med att säkra kvalité och minska 
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miljöpåverkan i tillverkningsledet. Carl Trotzig är Director Quality & Environment, har arbetat 

på Axis i tio år och ansvarar för Operation som även har ett externt socialt ansvar. Han svarar 

på frågor om bland annat inköp, materialval, miljöstrategi och hur Axis väljer leverantörer 

utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Avdelningen Global Sales arbetar med att sälja Axis 

produkter, samt sprida budskapet kring hållbarhet. Per Björkdahl är Director Global Sales och 

har arbetat på Axis i 20 år. Han ansvarar för hela säljorganisationen och deras hållbarhetsarbete, 

vilket främst rör affärsetik. 

Louise Dolck Strömberg är HR Director och bär det sociala ansvaret inom organisationen. Hon 

har arbetat på Axis i fyra år och har en roll som innefattar ansvar för rekrytering, personal och 

intern kommunikation. Hon ger inblick i hur företaget arbetar med hållbarhet när det gäller 

deras medarbetare, kärnvärden och rekrytering. Björn Hallerborn ansvarar för den externa 

kommunikationen i form av ekonomiska rapporteringar och medierelationer, samtidigt som han 

har det övergripande ansvaret för Axis hållbarhetsstrategi och hur den är kopplad till 

affärsstrategi och varumärke. Han är Corporate Communication Manager på Axis och har 

arbetat på företaget i två år. Eftersom Axis inte har någon hållbarhetschef är det Björn 

Hallerborns uppgift att hålla ihop de arbetsgrupper som arbetar med hållbarhet.  

4.3. Drivkraft  

För att beskriva Axis hållbarhetsarbete är det viktigt att förstå vad som driver företaget till 

implementering av detta. Intervjurespondenterna förklarar att företag inte behöver ekonomiska 

incitament för att arbeta hållbart. Hållbarhetsarbete är en naturlig del av Axis verksamhet. Det 

grundar sig i många olika aspekter. Det kan handla om att använda resurser på ett bra sätt, men 

det kan också handla om att skapa ett värde. Exempelvis genom att få medarbetarna, marknaden 

och/eller samhället att må bra. Det finns också ett makroperspektiv men överlag handlar 

hållbarhet om uthållighet. 

Intervjurespondenterna beskriver hållbarhet som ett långsiktigt ansvarstagande som ska vara 

lönsamt i ett brett perspektiv, för företaget såväl som intressenterna. De förklarar att drivkraften 

kan vara personlig, autentisk och äkta, samtidigt som det kan beröra relationer, samt fysisk och 

psykisk hälsa. Långsiktighet är ett ledord som återkommer i Axis års- och 

hållbarhetsredovisning och i resultatet från enkätundersökningen. Det återspeglar en gemensam 

association av företagets hållbarhetsarbete. 

I enkätundersökning framgår det att långsiktighet är det ord som flest associerar med hållbarhet 

(se figur 2). De tillfrågade medarbetarna fick kryssa för fem alternativ de associerar med 

hållbarhet och bland dessa är det 70 % som svarat just långsiktighet. Därefter kommer 

resursförbrukning och energiförbrukning som mer än hälften associerar med hållbarhet. 

Trovärdighet är också ett ord som hade en hög svarsfrekvens. Dock har långsiktighet överlägset 

högst svarsfrekvens, vilket går i linje med Axis ambition att bidra till en smartare och säkrare 

värld. 
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Figur 2 - Vad associerar du med hållbarhet? 

4.3.1. Lagar och regler 

Lagändringen påverkar endast företag som har sin bas i Sverige, vilket gör att Axis måste vara 

mer öppna och transparenta än många av deras konkurrenter i världen. De hoppas dock att detta 

kan jämna ut sig i framtiden och fler regioner tar efter synen på hållbarhet. Per Björkdahl ser 

redan att fler regioner engagerar sig i frågan och att Axis inte längre är ensamma om att prata 

om hållbarhet på mässorna. Olof Larsson tror dock att rena krav som förbjuder vissa ämnen 

eller beteenden får större effekt än att enbart kräva avrapportering. Han och övriga 

intervjurespondenter ser ändå lagändringen som något positivt och tror att den kan bidra till en 

parallell förflyttning. Eftersom det är ett lagkrav kommer det på agendan för alla som måste 

förhålla sig till det. Intervjurespondenterna tror att lagändringen kan göra att de som redan är 

bra blir bättre och de som tidigare inte gjort någonting kan bli bra. 

Lagändringen har inte påverkat Axis hållbarhetsarbete avsevärt. Företaget har sedan 2010 

hållbarhetsrapporterat enligt GRI och har därför endast behövt göra små justeringar till följd av 

lagändringen. En sak som tillkommit är ett riskavsnitt, där företag nu måste exponera vilka 

risker de har. Björn Hallerborn förklarar att de har arbetat med riskbedömningar, men det har 

tidigare skett internt. Nu måste de vara transparenta och rapportera sina riskbedömningar för 

intressenterna. När företag tvingas lyfta fram någonting blir följden att frågorna 

uppmärksammas, vilket enligt Björn Hallerborn märks av även internt. Tvingas medarbetarna 

rapportera om någonting får frågan uppmärksamhet och större tyngd. 

Intervjurespondenterna förklarar att hållbarhetsarbete styrs mycket av lagar och regler, 

samtidigt som det handlar om att prioritera det som är mest gynnsamt. Det handlar om att bygga 

värde i en konkurrensutsatt värld, vilket har större relevans än själva lagen. Något som kan 

göras genom att vara goda världsmedborgare som engagerar sig i hållbarhetsarbete. Enligt 

Louise Dolck Strömberg har företag ett stort ansvar kring hållbarhet och det är inget som går 

att blunda för längre. Hon menar att företagen är en del av ett ekosystem, där de har ansvar både 

över produkterna men också för medarbetarna och hur de påverkar närsamhället. 
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4.3.2. Samhället 

I Axis års- och hållbarhetsredovisning för 2017 (Axis, 2018) syns det att omvärldens trender är 

en stor drivkraft för Axis hållbarhetsarbete.  Per Björkdahl förklarar att hållbarhet är något 

personligt eftersom alla berörs av det och menar att vi använder mer resurser än vad som finns 

tillgängligt, vilket gör att vi tär på jorden. Enligt honom måste alla människor börja fundera 

över hur vi kan vända trenden eller åtminstone bromsa upp den. Hållbarhet är ett löpande arbete 

och det är viktigt att få ut information om sitt hållbarhetsarbete för att fler ska engagera sig. 

Därför har hållbarhetsarbetet fått större utrymme och mer fokus i Axis års- och 

hållbarhetsredovisning. 

Eftersom hållbarhet bygger på någon slags frivillighet är det viktigt att människor är medvetna 

och tycker det är något att satsa på. För att få människor att arbeta för något krävs det att de är 

engagerade och motiverade, något som kan skapas genom att sprida kunskap. Det krävs mycket 

internt arbete i att försöka övertyga och informera människor om hållbarhet, vilket Per 

Björkdahl tror är en lätt uppgift eftersom många redan ser det som något personligt. I 

enkätundersökningen fick medarbetarna ange de fem saker de ansåg engagerade dem i sitt 

arbete (se figur 3). Det mest frekventa svaret är personlig utveckling följt av företagskulturen, 

gemensamhet och företagsmål. Det framgår att 3 % har svarat föreläsningar och 12 % har svarat 

utbildning.  De fyra alternativ som inte någon av de tillfrågade anser sig bli engagerade av är 

regler, rutiner, rapportering och manualer. 

 

Figur 3 - Vad engagerar dig i ditt arbete? 

Olof Larsson berättar att Axis håller på att profilera sig som ett värdebaserat företag gentemot 

kunderna. Det vill säga en samarbetspartner de ska ha förtroende för och vill jobba med. 

Hållbarhet är viktigt för att skapa ett sådant förtroende. Kunderna efterfrågar i allt större 

utsträckning hållbara och miljövänliga produkter vilket gör det till en viktig fråga inom 

organisationen. Per Björkdahl berättar att kunderna ställer krav gällande affärsetik, 

underleverantörernas villkor, samt val av bra material. Det är krav de kanske inte hade behövt 

ställa, men på detta sätt visar kunden att de tar ställning. Ett exempel är att Stockholms 

lokaltrafik kräver PVC-fria produkter och eftersom Axis redan självmant har tagit en position i 
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frågan, ger det företaget en klar fördel. Carl Trotzig förklarar att Axis brukar möta de krav 

kunderna ställer. De har ofta kommit längre än sina konkurrenter och kan använda sig av detta 

för att skapa sig fördelar. I ett kortsiktigt perspektiv är det bra för Axis konkurrenskraft att de 

är ensamma om det, men i ett långsiktigt perspektiv är det bra för världen om fler går i deras 

fotspår. 

Olof Larsson tror att hållbarhetsarbetet kommer att utvecklas i framtiden, både inom Axis och 

generellt. Fler kommer engagera sig och då även fler företag. Inte minst med tanke på att det är 

mycket debatt om global uppvärmning. Olof Larsson förklarar att om generationer ska bo här 

över lång tid så behöver vi agera och göra någonting åt situationen. Då handlar det även om att 

vara goda världsmedborgare och att skapa ett förtroende. Företag som är goda 

världsmedborgare vill alliera sig med andra företag som också är goda världsmedborgare. Om 

kunderna tänker likadant kommer de hellre välja Axis framför exempelvis en konkurrent från 

Kina som inte tänker hållbart. Detta kan komma att bidra till en ökad nivå av intresse och 

engagemang i de här frågorna i framtiden. 

Ett företags högre mål är att bygga värde för sina aktieägare och att vara ett schysst företag ger 

möjlighet att vinna fler affärer förklarar Björn Hallerborn. Att göra bra saker och ett incitament 

som vinstsyfte hänger därmed ihop. Exempelvis styrs miljövänliga val av bestämmelser och 

regler men också av att prioritera det som gynnar företaget. Eftersom Axis är ett globalt företag 

skiljer sig synen på hållbarhet mellan olika regioner. I vissa delar av världen är det mycket 

fokus på affärsetik och antikorruption, medan andra delar fokuserar mer på miljö och att 

produkterna är fria från exempelvis PVC. Det gör att Axis får anpassa sig efter kulturen och 

vilka frågor som är viktiga där. Att göra gott kan leda till större vinst, men det kan också 

attrahera kunder, göra det enklare att rekrytera bra personal samt leda till en mer hållbar framtid.  

4.3.3. Värderingar 

Axis utför hållbarhetsarbete utöver de lagkrav som finns. Intervjurespondenterna förklarar att 

företaget arbetar med hållbarhet i första hand för att de vill göra något gott och inte för att det 

ska se bra ut för deras kunder. För att attrahera är det viktigt att berätta vad de gör bra som 

företag, men ursprungstanken är att faktiskt åstadkomma något bra hos leverantörerna, miljön 

och så vidare. Det handlar om frivilliga åtaganden, som att undvika farliga substanser vid val 

av produktmaterial. Det finns ämnen som inte är olagliga, men som ändå inte är så trevliga. Att 

välja dessa gör inte produkterna sämre och de blir endast marginellt dyrare.    

Att utveckla PVC-fria produkter är ett mål som Axis velat driva igenom av miljöskäl, men 

också för att vara förberedda om ett sådant lagkrav skulle komma. Intervjurespondenterna 

förklarar att det är bra att ligga steget före, eftersom det gör att Axis själva bestämmer över sin 

tidsplan. De förklarar att Axis tar egna initiativ för att stretcha sig ytterligare, samt för att driva 

sina underleverantörer framåt. Genom att själva sätta krav på val av material påverkas även 

underleverantörerna att byta material i sina produkter.  På så sätt kan Axis påverka 

underleverantörerna i olika led att arbeta med hållbarhet.  

I års- och hållbarhetsredovisningen för 2017 (Axis, 2018) framgår det att Axis som 

marknadsledande har en stor möjlighet att påverka andra och tar därför på sig ansvaret att vara 

en förebild när det gäller att agera hållbart. De vill använda sin position på ett ansvarsfullt sätt 
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genom att se över den långsiktiga påverkan på anställda, aktieägare, kunder, leverantörer och 

andra viktiga intressenter. 

4.4. Möjliggörande 

Som marknadsledare driver Axis utvecklingen för nätverksbaserade säkerhetslösningar och 

deras strategi bygger på tre viktiga hörnstenar (Axis, 2018). Nämligen att ha en global närvaro, 

att sköta försäljning via distributörer och partners som är experter inom sina lokala marknader, 

samt att ständigt förnya och bredda erbjudandet i form av produkter och lösningar. Genom att 

kombinera intelligent teknologi med högkvalitativa produkter och tjänster säger Axis sig kunna 

bidra till en smartare och säkrare värld. 

4.4.1. Värderingar 

Axis kärnvärden och vision sedan 2007 är Act as one, Always open, Think big. Dessa 

värderingar har varumärket tillsammans med de anställda lagt grunden för (Axis, 2008). 

Visionen har hjälpt till att bygga Axis starka företagskultur som i sin tur ligger till grund för 

företagets framgång och tillväxt (Axis, 2018). Den bygger på långsiktigt ansvar, främjar 

samarbete och uppmuntrar till egna visioner och innovativt tänkande.  

Kärnvärdena och företagskulturen motiverar medarbetarna och skapar en känsla av att alla är 

involverade. Axis är kulturellt styrt och ledarskapet skapar en öppenhet mellan de anställda och 

ett förtroende mellan anställda och arbetsgivare. Dock har vissa avdelningar lättare att skapa en 

öppen gemensamhet än andra. Beroende på storlek och arbetsuppgifter och ju mer företaget 

växer desto mer struktur och tydliga processer krävs. Louise Dolck Strömberg förklarar att Axis 

företagskultur är bottom-up men i takt med att de har blivit större har en viss strukturering varit 

nödvändig. Det är en balansgång mellan tydlig struktur och att bibehålla innovationen och 

kraften i företagskulturen. Inom vissa områden är det dock solklart vad som gäller, exempelvis 

att följa lagar och regler i respektive land samt motverka korruption. Genom att kombinera top-

down och bottom-up kan företaget bland annat identifiera de risker som finns på olika 

avdelningar och som nu presenteras i års- och hållbarhetsredovisningen. Riskerna identifieras 

utifrån Axis strategi för att sedan ingå i deras interna kontroller, vilka bygger på att undvika 

riskerna och övervaka resultatet. 

4.4.2. Styrning 

För att hållbarhetsarbetet ska fungera i praktiken har Axis en styrgrupp som har det 

övergripande ansvaret (Axis, 2018). Det finns även en projektgrupp vars ansvar är att se till att 

GCI uppnås genom aktiviteter och initiativ. Arbetsgrupper i form av råd arbetar för specifika 

mål som rör exempelvis miljö, hälsa, säkerhet och socialt ansvar. Vad respektive råd kommer 

fram till diskuteras sedan i styrgruppen, där även frågor från det etiska rådet tas upp. Per 

Björkdahl förklarar att chefer sitter i råden för att skapa höjd och ett ledande engagemang. Han 

menar att detta medför att de beslut som fattats inte glöms bort.  

Björn Hallerborn beskriver Axis som ett ganska ohierarkiskt företag eftersom få beslut kommer 

top-down. Det har istället de olika arbetsgrupperna som kommer fram till besluten som sedan 

förankras. Processen kan ta lite längre tid, men arbetsgrupperna består av medarbetare från olika 

avdelningar som bidrar till att besluten fortplantas och sprids i organisationen. Exempelvis sitter 

Louise Dolck Strömberg i det sociala rådet som ansvarar för mål som rör den sociala biten inom 
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hållbarhet. Ledningen ger en inriktning och sedan är det i det sociala rådet målen sätts. Efter 

godkännande av styrgruppen går dessa mål ut globalt till varje HR- och regionchef och sedan 

är det upp till varje chef och medarbetare att se till att det som bestämts utförs. På samma sätt 

fungerar det i exempelvis miljörådet där Carl Trotzig medverkar.  

Hållbarhetsarbetet innebär en kostnad för företaget och måste balanseras för att gynna 

verksamheten. Intervjurespondenterna förklarar att den finansiella biten är viktig för att ett 

företag ska kunna fortsätta arbeta hållbart. Carl Trotzig förklarar att om företaget inte går med 

vinst kommer verksamheten inte finnas kvar och då spelar det ingen roll hur mycket gott de 

gjort tidigare eftersom det inte kommer fortsätta. Louise Dolck Strömberg säger att det ibland 

behövs en rebell för att ta ansvarsfulla beslut och då krävs ekonomisk hållbarhet. Sunda finanser 

är viktigt för att verksamheten ska kunna fortgå.  

4.4.3. Medvetenhet 

Det framgår att det är av stor betydelse för Axis att alla medarbetare är införstådda i företagets 

hållbarhetsarbete (Axis, 2018).  För att säkerställa förståelse, medvetenhet och engagemang 

hålls en introduktionsutbildning för alla nyanställda. Louise Dolck Strömberg förklarar att den 

syftar till att göra de nyanställda införstådda i Axis kärnvärden och företagskultur. Vid 

utbildningstillfället har de arbetat på Axis i tre till sex månader och introduktionen hjälper till 

att sudda ut eventuella otydligheter som kan ha uppstått. 

Per Björkdahl tror att miljöingenjörerna på Operations spelar en stor roll för Axis 

hållbarhetsarbete. Han menar att de brinner för frågan och utan deras utbildningar hade den 

kanske inte varit så framträdande inom företaget. Att få människor att tänka på de små sakerna 

i vardagen är det som gör skillnad enligt Carl Trotzig. Det gör chansen större att de tar beslut 

om att exempelvis lägga lite extra tid för en funktion som kan spara energi i en produkt. I det 

långa loppet kan 0,3 milliwatt göra stor skillnad med tanke på hur många produkter Axis säljer. 

Därför handlar det om att skapa medvetenhet i vardagen. 

Eftersom ämnet hållbarhet är så pass aktuellt tar medarbetarna själva tillfället i akt att gå på de 

utbildningar som erbjuds. Däremot är säljkåren utspridd, vilket resulterar i att de inte deltar i 

lika stor utsträckning. Per Björkdahl menar att hållbarhet är en personlig inställning som är 

viktig att förmedla och pratar därför regelbundet om hållbarhet inom Global Sales. Att de i 

dagsläget inte deltar ser han dock inte som ett problem eftersom säljkåren enkelt tar till sig 

sådant som innebär en påtaglig fördel för Axis, vilket hållbara lösningar gör. Att Axis har ett 

stort utbud av PVC-fria produkter kan vara en fördel i affärssammanhang. Han berättar att 

säljkåren lär sig hur nya produkter fungerar genom ett utbildningssystem som även skapar 

spårbarhet i vem som har genomgått och klarat av olika kurser. I samband med detta är det 

enkelt att införa nya utbildningar och sätta upp individuella mål. Han föreslår att genomgång 

av miljöutbildningar skulle kunna vara ett sådant mål, vilket hade kunnat öka medvetenheten 

ytterligare.  

Även Olof Larsson föreslår att hållbarhetsarbetet kan kommuniceras genom tydliga mål för att 

öka medvetenheten. På R&D har de exempelvis mål om PVC- och halogenfria produkter, samt 

minskad energiförbrukning. På så sätt kommuniceras hållbarhet under utvecklingsprocessen 

och är en del av det dagliga arbetet. Från ledningen kommer det inte många propåer, istället 
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försöker de snarare få det inbyggt i arbetssättet i form av rutiner. För att alla ska bli delaktiga 

försöker de skapa uppmärksamhet och ta vara på ingenjörernas egen drivkraft inom sitt område. 

Medvetenheten kan således ökas genom att kombinera kommunikation från ledningen med att 

samtidigt involvera de anställda och använda deras tankar och idéer för att lösa de uppsatta 

målen.  

I enkätundersökningen fick de tillfrågade medarbetarna ange hur införstådda de anser sig vara 

i Axis hållbarhetsarbete och resultatet gav en stor spridning (se figur 4). Det visade sig att 33 

% anser sig vara införstådda, samtidigt som 21 % som anser sig vara lite införstådda. Resterande 

anser sig vara väl eller mycket väl införstådda i Axis hållbarhetsarbete. Ingen respondent anser 

att de inte alls är införstådda. 

 

Figur 4 - Är du införstådd med hållbarhetsarbetet på din arbetsplats? 

4.4.4. Värdekedjan 

Axis använder sig av en Livscykelanalys (LCA) där de följer produkterna genom hela 

värdekedjan för att se dess påverkan från produktdesign till avyttring (Axis, 2018). Genom att 

utvärdera hela den värdeskapande kedjan kan de se var produkterna har störst påverkan. På så 

sätt kan de se vilka möjligheter de har att förbättra framtida produkter genom att exempelvis 

välja miljövänliga material, utveckla energieffektiva produkter, minska förpackningsmaterial, 

optimera logistikflöden, samarbeta med lokala leverantörer och välja miljövänliga transporter.  

För att följa produktionen genom hela värdekedjan engagerar sig Axis i de länder där de har 

underleverantörer (Axis, 2018). Det innebär att de bland annat tittar på produktion, val av 

transporter och den sociala biten. De informerar och granskar regelbundet leverantörer och 

distributörer, samt håller utbildningar för att sprida kunskap om hur hållbarhetsarbetet kan 

utvecklas. Genom att titta på produkternas LCA ser de även hur de kan återanvändas eller 

återvinnas. Per Björkdahl berättar att återvinningssystem inom industrin är något som skulle 

kunna förbättras. Generellt är det ganska dåligt anordnat och en organiserad uppsamling skulle 

kunna underlätta hållbarhetsarbetet.  
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4.5. Resurser & aktiviteter  

Axis års- och hållbarhetsredovisningen för 2017 (Axis, 2018) förklarar hur deras resurser och 

aktiviteter går i linje med deras hållbarhetsarbete och visar hur de är engagerade genom hela 

den värdeskapande kedjan.  

4.5.1. Lagändringen 

Axis har sedan redovisningsåret 2016 en kombinerad års- och hållbarhetsredovisning. 

Utformningen förändrades innan lagändringen trädde i kraft, men intervjurespondenterna säger 

att vetskapen om att lagkravet skulle komma kan ha lett till denna förändring. Louise Dolck 

Strömberg förklarar att lagändringen har gjort att de som tidigare rapporterades separat nu vävs 

ihop som under ett paraply. Det finansiella och hållbarhetsarbetet vävs samman, vilket gör det 

mer lättöverskådligt. Hon menar att det är en win-win situation.  

Ett företag måste gå med vinst för att även kunna göra gott. Utan ekonomisk hållbarhet kommer 

företaget inte finnas kvar och då kan de inte heller fortsätta sitt hållbarhetsarbete. 

Intervjurespondenterna förklarar att intresset för hållbarhetsarbete ser olika ut i olika delar av 

världen. I dagsläget är det allt för många som anser att plånboken och en häftig produkt spelar 

störst roll. Björn Hallerborn förklarar att de måste hitta en balans mellan kostnader och det 

företaget får ut i slutändan. Axis sätter ett stort värde på hållbarhet, men det kan vara svårt att 

sätta ett pris på det. Olof Larsson förklarar att R&D måste göra en sådan avvägning när det 

exempelvis inte går att lösa helt PVC-fria produkter. De måste då besluta huruvida de ska 

överge idén eller få ut produkten på marknaden för att ha något att sälja och konkurrera med.  

Eftersom det finansiella och hållbarhetsarbetet går ihop med varandra tycker 

intervjurespondenterna att det är bra att års- och hållbarhetsredovisningen numera är 

kombinerad. Den stora förändringen för Axis i samband med lagändringen är att det finns ett 

riskavsnitt i års- och hållbarhetsredovisning för 2017 (Axis, 2018). I riskavsnittet staplas alla 

Axis eventuella risker tillsammans med åtgärder för hur de kan förebyggas. Några exempel på 

dessa risker är konkurrensrisk, politisk instabilitet, marknadens utveckling, kundnöjdhet, 

personlig integritet och miljörisker. Björn Hallerborn berättar att Axis tidigare har gjort 

riskbedömningar internt, men att riskavsnittet har bidrag till mer arbete eftersom de nu ska de 

bli transparenta för intressenterna. I och med företagets tillväxt har de ändå varit tvungna att 

formalisera vissa processer och de kunde då ta tillfälle i akt att använda det arbetet i års- och 

hållbarhetsredovisningen och ha det som en grund för riskavsnittet.  

Utöver riskavsnittet så är den stora förändringen att styrelsen nu är formellt ansvarig för 

hållbarhetsrapporteringen. Intervjurespondenterna berättar att förändringen gör styrelsen mer 

angelägen om att vara delaktig, vilket har en positiv effekt. När styrelsen måste sätta sin signatur 

på rapporterna blir de mer angelägna av att vara delaktiga och det gör att frågorna lyfts. 

Lagändringen har således lett till ett större engagemang och stöttning från styrelsen, samtidigt 

som transparensen tvingar företag att ta lite mer ansvar.  

4.5.2. Medvetenhet 

I Axis års- och hållbarhetsredovisning framgår det att medarbetarna har gått en utbildning om 

etik och antikorruption, samt att de arbetar kontinuerligt med att bibehålla företagets kärnvärden 

och företagskultur (Axis, 2018). Alla nyanställda på Axis runt om i världen kommer till Lund i 
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tre dagar för att få en allmän introduktion om hur företaget fungerar och vad de tycker är viktigt. 

Under introduktionsutbildningen talar de om hållbarhet, men Carl Trotzig tycker att 

kommunikationen efteråt skulle kunna bli bättre. Han menar att de gör väldigt mycket bra, men 

det är inte alla som känner till det. Det finns hela tiden saker man kan behöva påminnas om och 

generellt kan Axis bli bättre både på extern och intern kommunikation inom hållbarhetsarbete.  

Axis använder små medel för att skapa medvetenhet kring hållbarhet hos medarbetarna. Enligt 

intervjurespondenterna är det små saker i vardagen som gör skillnad. Bland annat får alla 

nyanställda cyklar och på kontoret är all kaffe och frukt ekologisk. Ett annat exempel är att 

företaget efter en stor kick-off skänkte filtarna de köpt in för eventet till ett härbärge. Genom 

detta hoppas de kunna påverka medarbetarnas tankemönster. De menar att rätt sätt att tänka 

förhoppningsvis leder till rätt sätt att agera.   

Axis har även Brown-bag lunch, ett koncept som innebär att de bjuder på lunch under 

föreläsningar med varierande teman för att öka kunskapen och medvetenheten bland 

medarbetarna. De avdelningar som har lite större miljöpåverkan får extra utbildning rörande 

Axis miljöarbete. Formuläret Green Design är ett styrkort som hjälper dem med vad som ska 

tas hänsyn till vid konstruktion av materialval, design eller programmering. Green Design 

fungerar både som styrkort och utvärderingsunderlag. Det används som guide under 

utvecklingsprocessen och gör så att varje produktidé noga utvärderas innan beslut tas om den 

ska tillverkas eller om något måste justeras. 

Axis sätter även mål för att minska resandet och främjar därför webbaserade möten. Ibland så 

krävs dock personliga möten och dessa resor klimatkompenserar Axis för genom att plantera 

träd i Malawi och Uganda. Carl Trotzig berättar att de även sponsrar många olika sociala projekt 

runt om i världen, bland annat ett noshörningsprojekt i Sydafrika där Axis förser dem med 

utrustning för att hitta tjuvskyttar. Louise Dolck Strömberg berättar att Axis också är 

engagerade i ett program som heter Commitment Skåne. Tillsammans med arbetsförmedlingen 

och företag i närsamhället hjälper de nyanlända att få göra praktik och testa vilka kunskaper de 

har, hur relevant utbildning de har och även hjälpa dem med ansökan till Migrationsverket. 

Genom programmet har de anställt några här på Axis berättar hon. 

Axis vill vara en föregångare när det kommer till hållbarhetsarbete och som marknadsledare 

säger de sig ha goda möjligheter till att påverka andra till att arbeta hållbart (Axis, 2018). Per 

Björkdahl ställer sig dock frågande till om de i dagsläget har tillräckligt stor makt för att kunna 

påverka, men säger samtidigt att det går allt bättre då han ser en ökad medvetenhet. För tre år 

sedan var Global Sales inte alls intresserade av att prata om hållbarhet, men nu håller de 

föredrag på många stora mässor. Per Björkdahl ser att intresset ökar både internt och externt, 

vilket skapar möjlighet att påverka som Axis vill göra. När fler tar efter och börjar visa upp en 

hållbar verksamhet kanske Axis kommer förlora en del konkurrensfördelar över tid, men enligt 

Per Björkdahl vinner ju alla på det i slutändan. 

För att skapa engagemang är det viktigt med medvetenhet och kunskap om hållbarhetsarbete. 

Hur detta kommuniceras är därför viktigt för Axis. I enkätundersökningen fick de tillfrågade 

medarbetarna välja fem alternativ som de tycker stämmer in på hur de får information om Axis 

hållbarhetsarbete (se figur 5). Det visade sig att manualer, regler och rutiner är minst 



30 

 

förekommande och 3 % anser att de inte får någon information alls. De två sätten med högst 

svarsfrekvens är interna utskick och genom kollegor med 58 % vardera. Därefter kommer 

gemensamma mål och ledningen med 42 % vardera. Med 39 % hör rapporter till de fem 

vanligaste sätten och 30 % anser att utbildningar ger dem information kring hållbarhetsarbetet. 

 

Figur 5 - Hur får du information om hållbarhetsarbetet på din arbetsplats? 

4.5.3. Arbetsmiljö 

I Axis års- och hållbarhetsredovisningen för 2017 (Axis, 2018) framförs det att företaget har 

kollektivavtal, karriär- och utbildningsmöjligheter och konkurrenskraftiga anställningsvillkor, 

samt ett bonusprogram som inkluderar alla anställda. Louise Dolck Strömberg bekräftar att alla 

på Axis har lika förmåner, vilket enligt henne skapar hållbarhet. Alla får en cykel, 

sjukvårdsförsäkring, pensionsrådgivning och alla har möjlighet att leasa en bil. Axis har en stor 

mångfald, vilket enligt intervjurespondenterna alltid har fallit sig naturligt. De pratar 36 olika 

språk, har en stor etnisk blandning och det finns anställda med funktionsnedsättningar av olika 

slag. De arbetar också för att skapa jämställdhet på alla avdelningar inom organisationen.  

Louise Dolck Strömberg berättar att HR skiljer sig från övriga avdelningar då de är fler kvinnor 

än män, vilket hon tar hänsyn till vid rekrytering. Kompetens går först, men av tre slutkandidater 

är hennes mål att två ska vara män. På de övriga avdelningarna är det istället en utmaning att 

attrahera fler kvinnor till arbetsplatsen då en större procentuell del av de anställda på Axis idag 

är män. De gör flera åtgärder för att arbeta för denna fråga, i form av att prata med studenter på 

universitet, ha förebilder som kan saluföra Axis till kvinnor samt utvecklat ett nätverk för 

kvinnor inom Axis där de kan utbyta erfarenheter och kunskap. I Axis års- och 

hållbarhetsredovisning för 2017 (Axis, 2018) kan man läsa om projektet Pink Programming 

som företaget stödjer för att bidra till en ökad jämställdhet. Det är ett projekt som riktar sig till 

kvinnor för att få in fler kvinnor i IT-branschen.  

Det går att utläsa att Axis regelbundet gör medarbetarundersökning för att få en inblick i hur 

medarbetarna uppfattar sin arbetsplats (Axis, 2017). Under 2016 genomfördes en 

undersökningen A Great Place To Work och det finns en ambition att genomföra en liknande 

undersökning under 2018 med syfte att följa upp och utvärdera. Kontoret i Sverige hade 89 % 
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i svarsfrekvens vilket tyder på ett högt engagemang. Medarbetarna ansåg att Axis hade 

förbättrat ledarskapet och fick goda resultat gällande arbetsmiljö, likabehandling, stolthet och 

trivsel. Ett förbättringsområde var att tydliggöra målsättningarna.  

För att fånga medarbetarnas intresse gäller det att Axis vet vad som gör dem intresserade av 

hållbarhetsarbete. Därför fick de tillfrågade medarbetarna i enkätundersökningen ange de fem 

alternativ som väcker deras intresse för hållbarhetsarbete (se figur 6). I Axis egen 

medarbetarundersökning framgick det att ett förbättringsområde var att tydliggöra målen och i 

vår enkätundersökning framgår det att 55 % blir intresserade av just företagsmål. Intern 

kommunikation och företagets värderingar är de som främst skapar intresse. Föreläsningar och 

utbildningar hör också till de fem med högst svarsfrekvens. Det är ingen som blir intresserad 

genom regler eller manualer och 6 % anser att rutiner ökar deras intresse.    

 

Figur 6 - Vad gör dig intresserad av hållbarhetsarbete? 

4.5.4. Värdekedjan 

Axis har ingen egen tillverkning, men ansvarar för hela den värdeskapande kedjan. Det handlar 

om materialet i produkterna, val av miljövänliga transporter samt att ta ett socialt ansvar i alla 

led. Därför är upplägget av försörjningskedjan av stor vikt. Axis försöker använda regionala 

försörjningskedjor för att minska mängden transporter. De handlar om att välja rätt transportsätt 

och så korta transportsträckor som möjligt. Bland annat försöker de minska produkternas 

förpackningar, både i storlek och typ av emballage. Det gör att de får in fler på en pall, vilket 

spar in på transporter och därmed även på pengar och utsläpp. 

Genom att vara en dominant kund hos sina leverantörer kan Axis ställa krav. På samma sätt kan 

Axis utsättas för krav från sina kunder, vilka också måste föras vidare till företagets 

leverantörer. Det är Axis uppgift att se till att leverantörerna blir bättre och därför har de tagit 

fram egna regler i form av en Supplier Code of Conduct.  Den innefattar regler rörande bland 

annat arbetstider, arbetsrätt och miljöskydd, som leverantörerna måste skriva under för att få 

samarbeta med och leverera till Axis. Är de lokala lagarna striktare så är det de som gäller, men 

annars är det Axis regler som ska följas. Carl Trotzig berättar att leverantörerna besöks 

regelbundet för att se till att Supplier Code Of Conduct faktiskt följs. Då undersöker de huruvida 
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leverantören genomför riskanalyser på arbetsplatsen, samt pratar med chefer och medarbetare. 

De frågar slumpvis utvalda personer om löner, ålder, hur mycket de jobbar och hur deras 

anställningskontrakt ser ut. Carl Trotzig berättar att många anställda i Kina flyttar till fabrikerna 

för att arbeta och då säkerställer Axis även att boenden håller en bra och säker standard.  

Axis använder LCA för att se produkternas påverkan genom hela den värdeskapande kedjan 

och eftersom produkterna har en lång livslängd blir användningsfasen till en stor del av 

livscykeln. Därmed är det produkternas energiförbrukning som har störst påverkan på miljön 

och inte själva produktionen. Axis arbetar därför med att minska energiförbrukningen i deras 

produkter, men också genom att se till hela systemet utöver kameran. Exempelvis kan de 

tillverka en kamera som ser bra i mörker och då behövs inga extra lampor. Lamporna behöver 

inte tillverkas och de drar då ingen extra energi. Det gör kameran till en bra uppfinning ur ett 

miljöperspektiv samtidigt som den är rent tekniskt bra. 

Per Björkdahl berättar att Axis i ett projekt tog fram en referensdesign med miljövänliga val. 

Syftet var att öka medvetenheten hos de som utvecklar produkterna och visa att det går att 

tillverka hållbara produkter. Han förklarar att det blivit enklare att välja hållbara alternativ 

eftersom tillgängligheten på komponenter som exempelvis är fria från farliga substanser har 

ökat avsevärt de senaste åren. Idag är även utbudet av återvinningsbara material såsom plast 

mycket större. Kan Axis välja hållbara alternativ så gör de det. De arbetar för att minska 

koldioxidtryck per såld enhet, fasa ut fler ämnen och använda ännu mer återvunnen plast.  

Styrkortet Green Design ingår som en del i utvecklingsprocessen och hjälper R&D tänka smart 

kring bland annat materialval, storlek och hur mycket material som går åt. Styrkortet har funnits 

med sedan tidigare, men Olof Larsson menar att det kanske är först i år det har blivit en tydlighet 

kring arbetet med det. Han anser att det handlar om kommunikation. När de började prata om 

styrkortet fick det ett större värde och mer energi lades ner på hur hållbara produkter 

konstrueras. Per Björkdahl föreslår att liknande styrkort skulle kunna implementeras för att 

kommunicera hållbarhetsarbetet på andra avdelningar.  

4.6. Utvärdering 

Axis års- och hållbarhetsredovisning bygger på GCI och utgör grunden för deras 

hållbarhetsarbete. Den beskriver företagets förväntningar gällande etik, miljöansvar, 

arbetsmiljö och säkerhetsstandarder (Axis, 2018). Där finns även riktlinjer för hur problem 

relaterade till mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption ska hanteras.  

4.6.1. Lagändringen 

I Axis års- och hållbarhetsredovisningen för 2017 (Axis, 2018) återfinns en förklaring om 

lagändringen som skett, samt var i rapporten den återspeglas. Axis följer GRI sedan tidigare, 

vars standarder går i linje med lagen och därför tror inte intervjurespondenterna att lagändringen 

har påverkat Axis hållbarhetsarbete avsevärt. Däremot tror de att den kan ge viss effekt på 

hållbarhetsarbete i allmänhet.  

Lagändringen medför transparens som gör det enklare för människor att se vilka företag de vill 

respektive inte vill beblanda sig med. Intervjurespondenterna förklarar att det inte handlar om 

att visa upp hur duktigt företaget är, utan istället bygger det på någon slags tillförlitlighet som 

de måste ha med sin omvärld. Eftersom lagändringen inte ställer krav på vad ett företag ska 
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göra kan det enligt intervjurespondenterna lätt bli en pappersprodukt. Som lagändringen är 

utformad hittar företag kryphål i sådant som är tillåtet eftersom det inte står att det inte är tillåtet. 

Som följd av detta är Olof Larsson inte säker på att lagändringen i sig leder till att företag arbetar 

mer med hållbarhet, men möjligtvis kan det få ledningen att tänka till, vilket skulle kunna leda 

till handling. 

Carl Trotzig anser att om människor bara hade följt sin intuition så hade det krävts mycket 

mindre lagstiftning. Företag måste våga vara öppna i sin hållbarhetsrapportering för att inte bara 

visa upp en finpolerad sida. Själva anser intervjurespondenterna att Axis rapport är transparent 

och naken. De förklarar vikten av att vara ärlig, att både kunna berätta vad man gör bra och vad 

man kan göra bättre.  

4.6.2. Medvetenhet 

Axis års- och hållbarhetsredovisningen utgör basen för deras hållbarhetsarbete och sedan gäller 

det att sprida informationen via andra kanaler för att öka medvetenheten både internt och 

externt. Material som presenteras i olika marknadskampanjer hämtas därifrån, men enligt Carl 

Trotzig skulle avdelningarna kunna bli bättre på att förse marknadsavdelningen med 

information om vad de är bra på och vad de skulle kunna skriva om. Han menar att de kan bli 

bättre på att paketera vad de gör i arbetet med exempelvis miljö och socialt ansvar i 

leverantörsledet. Förslagsvis skulle de kunna förklara att underleverantörerna är certifierade 

enligt Axis Green Partner Program och berätta vad konceptet innebär.  

Per Björkdahl berättar att han blev förvånad över hur många som faktiskt läser års- och 

hållbarhetsredovisningen inom organisationen. Det är en ganska omfattande rapport med 

mycket text där några små fel har smugit sig in. Dessa fel har hittats av medarbetare ut i 

organisationen, vilket han ser som ett kvitto på att de faktiskt läst den. 

Axis behöver generellt bli bättre på att kommunicera sitt hållbarhetsarbete. Carl Trotzig säger 

att de vill sälja mer mjuka värden som visar varför kunder ska välja Axis. Då handlar det inte 

om att de har de bästa produkterna i världen, men att de har en kunnig personal som kan leverera 

en bra kund- och produktupplevelse, samtidigt som de vill göra gott i världen. Carl Trotzig 

berättar att de har vunnit affärer som följd av delade värden.  

4.6.3. Värdekedjan 

I Axis års- och hållbarhetsredovisning för 2016 (Axis, 2017) framgår det att företaget har vunnit 

årets supply chain professional för sitt arbete med hela värdekedjan. Styrkortet Green Design 

gör så att varje produktidé noga utvärderas innan beslut tas om den ska tillverkas eller om något 

måste justeras. Styrkortet guidar utvecklingsarbetet och tillsammans med uppsatta 

hållbarhetsmål möjliggör Green Design innovation på R&D, samtidigt som det verkar som ett 

utvärderingsunderlag på Operations. Med hjälp av Green Design kan miljöingenjörerna 

utvärdera en produkts LCA och se vart i värdekedjan Axis kan förbättra.  

Tydlighet är viktigt för att skapa förändring. Förut skedde det naturligt, men sedan Axis blivit 

större är det är en utmaning att få med hela organisationen. Intervjurespondenterna är överens 

om att målsättning är en bra lösning. Genom att sätta upp mål på det som ska implementeras är 

det också enkelt att se om det faktiskt har blivit gjort. Stabilitet möjliggör innovation förklarar 

Louise Dolck Strömberg. Axis har haft samma VD sedan 2003, vilket hon menar bidrar till 
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hållbarhet. Det bidrar till intern stabilitet och skapar även stabilitet hos ägarna, vilket i nästa 

steg möjliggör Axis innovation. Skulle företaget inte vara stabilt skulle de inte heller kunna 

attrahera personalen och deras bemanning skulle sjunka. Allt hänger ihop förklarar Louise 

Dolck Strömberg.   
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5. Analys 
I detta avsnitt vävs vår empiriska data samman med den teoretiska referensramen, samt 

analyseras med hjälp av vår analysmodell (se figur 1). Analysen är utformad efter 

analysmodellens fyra delar för att se hur implementering av hållbarhetsarbete sker i en 

organisation. 

5.1. Organisationens hållbarhetsarbete 

Första steget i analysmodellen presenterar Axis hållbarhetsarbete utifrån organisationens 

regulativa, normativa och kognitiva struktur.  

 

5.1.1. Regulativ struktur 

Den regulativa strukturen innefattar de regler som visar hur arbetet i en verksamhet ska utföras 

(Meyer & Rowan, 1977). Dessa regler finns nedskrivna i manualer för att visa hur förvaltningen 

ska se ut (Burns & Scapens, 2000). I linje med detta har Axis regler om hur deras 

hållbarhetsarbete ska utföras, dessa utgör företagets regulativa struktur.  

Axis ska rapportera sitt hållbarhetsarbete och upprättar därför en kombinerad års- och 

hållbarhetsredovisning. Utöver det finansiella ska den visa en transparens i hållbarhetsarbetet, 

samt innehålla ett riskavsnitt. Styrelsen ska nu även skriva under den del som rör företagets 

hållbarhetsarbete.  

Axis har sedan 2007 följt riktlinjerna i GCI och rapporterar sitt hållbarhetsarbete i enlighet med 

ramverket GRI. Hur hållbarhetsarbetet ska utföras styrs genom olika grupper. En projektgrupp 

ska se till att GCI uppnås genom aktiviteter och initiativ. Olika arbetsgrupper ska lägga fram 

förslag på hållbarhetsmål och slutgiltiga beslut ska sedan tas av styrgruppen som har det 

övergripande ansvaret.  

Axis har utvecklat egna regelverk för hur verksamheten ska arbeta med hållbarhet och nå de 

uppsatta målen. Bland annat genom att följa företagets Code of Conduct och styrkortet Green 

Design. Alla leverantörer måste även skriva under och följa deras Supplier Code of Conduct. 

5.1.2. Normativ struktur 

Den normativa strukturen innefattar normer och moral (Ramus & Montiel, 2005). Den består 

av de rutiner som visar hur organisationens arbete ser ut i praktiken (Burns & Scapens, 2000). 
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Axis har rutiner som formar hållbarhetsarbetet i den dagliga verksamheten. Detta utgör Axis 

normativa struktur.  

Fallstudien visar att Axis års- och hållbarhetsredovisningar har utvecklats genom åren och ger 

en mer transparent bild av företagets hållbarhetsarbete. Utformningen av rapporten har inte 

förändrats avsevärt eftersom de sedan 2010 har rapporterat enligt GRI. Den stora skillnaden är 

att den nu innehåller ett riskavsnitt. Tidigare gjordes riskbedömningar endast internt, men nu 

gör de det även offentligt och i en större utsträckning. Styrelsen måste nu skriva under 

hållbarhetsrapporten och fallstudien visar att de även har blivit mer engagerade och stöttande i 

hållbarhetsarbetet.  

Fallstudien visar att företaget i grund och botten är kulturstyrt och intervjurespondenterna 

berättar att de flesta beslut fattas bottom-up. I linje med Sroufe (2017) förklarar de att bottom-

up främjar innovation inom företaget och den interna förändring som följer implementering av 

hållbarhetsarbete. Allt eftersom Axis har blivit större har en viss strukturering varit nödvändig 

och fler beslut kommer numera top-down. Sroufe (2017) säger att top-down innebär kontroll 

genom förändring av ledarskapet eller nya mätmetoder, vilket Axis har gjort med sin regulativa 

struktur i form av regler och riktlinjer. Mätmetoder för hållsbarhetsarbete efterfrågas (Carroll, 

1999). Carl Trotzig menar att de kan bli bättre på att paketera sitt hållbarhetsarbete, förslagsvis 

genom att förklara certifieringen enligt Axis Green Partner Program. 

Fallstudien visar att Axis hållbarhetsarbete struktureras genom en kombination av top-down 

och bottom-up. Styrgruppen har det övergripande ansvaret för beslut, men det är i 

arbetsgrupperna hållbarhetsarbetet diskuteras och förslagen tas fram. I arbetsgrupperna sitter 

medarbetare från olika avdelningar vilket gör dem väl insatta i företagets hållbarhetsarbete. En 

uppgift de har är att sprida informationen inom organisationen.  Axis avdelningar har till viss 

del olika normer gällande hållbarhet då de verkar i olika sociala kontexter. Den socialt 

konstruerade verkligheten kan göra att människors uppfattningar skiljer sig från varandra 

(Berger & Luckmann, 1998). Det är dock upp till varje chef och medarbetare att se till att de 

beslut som tas sedan genomförs. 

Alla medarbetare måste vara införstådda i riktlinjerna för att en implementering ska ske (Ramus 

& Montiel, 2005).  Axis arbetar för att få alla medarbetare och intressenter införstådda i deras 

hållbarhetsarbete. De har utformat en Code of Conduct som grundar sig på GCI för att bland 

annat skapa medvetenhet inom organisationen. Enligt intervjurespondenterna ska 

hållbarhetsarbete bygga på frivillighet och därför försöker Axis sprida kunskap för att öka 

medvetenheten inom organisationen. Det gör de genom att hålla i introduktionsutbildningar, 

kurser och föreläsningar såsom Brown bag-lunch, samt sprider kunskap genom de små sakerna 

i vardagen. De försöker även öka medvetenheten genom att arbeta för jämställdhet och 

mångfald. Bland annat genom projektet Pink Programming. 

Genom att upprätta en Supplier Code of Conduct försöker Axis skapa medvetenhet också hos 

leverantörerna. Genom den kan leverantörerna se vad Axis värdesätter och hur de ska arbeta 

för att uppfylla Axis krav.  Fallstudien bekräftar att Axis följer upp sina leverantörer 

regelbundet för att se till att Supplier Code of Conduct efterlevs. Den hjälper på så vis även 

Axis att säkerställa ett hållbart arbete genom hela den värdeskapande kedjan. De utvärderar 
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hela den värdeskapande kedjan och arbetar ständigt för att bli bättre i sitt hållbarhetsarbete. 

Zollo et al. (2009) menar att företag kan arbeta ansvarsfullt genom att antingen undvika 

aktiviteter som gör skada eller att arbeta proaktivt med aktiviteter som bidrar till välmående. 

Axis arbetar för att undvika aktiviteter som gör skada. De arbetar för att minska 

energiförbrukningen genom att utveckla kameror som kräver färre komponenter. Genom LCA 

kan de se produkternas påverkan genom hela sin livscykel och hur de kan minska den. 

Målsättning hjälper Axis att förbättra sitt hållbarhetsarbete, samt gör det enklare att se att de 

faktiskt har förbättrats. Styrkortet Green Design både möjliggör och utvärderar Axis 

hållbarhetsarbete och fungerar som en guide till att välja hållbara material i 

utvecklingsprocessen. Bland annat har de på eget initiativ satt en målsättning att utveckla PVC- 

och halogenfria produkter. På så sätt arbetar Axis med hållbarhet utöver de bestämmelser som 

tillhör den regulativa strukturen och undviker även här att göra skada. Enligt Zollo et al. (2009) 

väljer en organisation att ta ansvar för den producerade produkten eller genom själva processen. 

Fallstudien visar att Axis genom sitt hållbarhetsarbete tar ansvar för båda.  

Axis vill även påverka andra till att arbeta hållbart. Fallstudien visar att de bidrar till att öka 

medvetenheten externt. Dels genom att ligga i framkant med sitt hållbarhetsarbete, men även 

genom att hålla föreläsningar för kunder såväl som samarbetspartners och leverantörer. 

Exempelvis håller Global Sales fler föreläsningar och deltagandet vid dessa blir allt större. 

Genom att marknadsföra sitt hållbarhetsarbete kan Axis inspirera andra till att arbeta hållbart, 

samtidigt som det ger en affärsmässig fördel. 

5.1.3. Kognitiv struktur 

Den kognitiva strukturen består av de underliggande värderingar och tankemönster som finns i 

organisationen (Ramus & Montiel, 2005). Den beskriver medarbetarnas tankar och hur de 

stämmer överens med den dagliga verksamheten. Axis kognitiva struktur utgör således 

medarbetarnas underliggande värderingar och tankemönster rörande företagets 

hållbarhetsarbete.  

Fallstudien visar att långsiktighet är ett ledord i Axis hållbarhetsarbete, vilket går i linje med 

företagets ambition att bidra till en smartare och säkrare värld.  Intervjurespondenterna talar om 

ett långsiktigt ansvarstagande som ska vara lönsamt i ett brett perspektiv och menar att 

hållbarhet har många olika aspekter. Att använda resurser på ett bra sätt brukar vara ett gott 

tecken. Enkätresultatet visar en spridning mellan svarsalternativen vilket tyder på att 

medarbetarnas associationer varierar. Dock påvisar svaren att den mest förekommande 

associationen är långsiktighet, vilket 70 % av de tillfrågade associerar med hållbarhet. Därefter 

kommer resurs- och energiförbrukning som mer än hälften av enkätrespondenterna gav som 

svar. Enkätresultatet går därmed i linje med års- och hållbarhetsredovisningen såväl som 

intervjurespondenternas åsikter och speglar därmed organisationens kognitiva struktur. 

Medarbetarundersökningen som gjordes under 2016 visar att medarbetarna uppskattar Axis 

arbetsmiljö och likabehandling, samtidigt som de känner stolthet och trivsel på sin 

arbetsplats.  Det kan kopplas till företagets kärnvärden Act as one, Always open, Think big som 

i sin tur ligger till grund för företagskulturen. Enkätundersökningen visar att gemensamhet och 

företagskultur tillsammans med personlig utveckling är vad som flest medarbetare engageras 
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av i sitt arbete. Enkätundersökningen visar även att medarbetarna engageras av företagsmål 

såväl som personliga mål och av medarbetarundersökningen framgår det att tydligare 

målsättningar efterfrågades redan 2016.  

I års- och hållbarhetsredovisningen framgår det att Axis vill att alla medarbetare ska vara 

införstådda i Axis hållbarhetsarbete. Enligt enkätresultatet är medarbetarna överlag införstådda 

i Axis hållbarhetsarbete, dock framgår det att 21 % endast anser sig vara lite införstådda i det. 

Intervjurespondenterna tycker att medvetenheten inom organisationen kan förbättras och att 

Axis behöver bli bättre på att kommunicera sitt hållbarhetsarbete internt. Exempelvis kan 

styrkort likt Green Design implementeras på andra avdelningar. På R&D har  Green Design fått 

mer värde under det senaste året, vilket tyder på att intresset har ökat och medarbetarna har 

blivit mer införstådda i hållbarhetsarbetet. 

Intervjurespondenterna tycker även att Axis behöver bli bättre på att kommunicera sitt 

hållbarhetsarbete externt. Axis som företag vill påverka andra till att arbeta hållbart och i års- 

och hållbarhetsredovisningen säger de sig ha en möjlighet att göra detta. Dock anser Per 

Björkdahl att de i dagsläget inte har tillräckligt stor makt för att kunna påverka, men det går 

framåt i takt med att medvetenheten i samhället ökar. Global Sales håller fler föreläsningar och 

har ett allt större deltagande. Deras intresse för hållbarhet har ökat i och med en ökad 

medvetenhet i samhället. Finns det dessutom en affärsmässig fördel är det enkelt att ta det till 

sig och kommunicera det vidare. Företag med en stabil omvärld och hälsosam ekonomi är mer 

öppna för att arbeta hållbart (Campbell, 2007). 

5.2. Organisationens formella och institutionella struktur 

Andra steget i analysmodellen redogör för huruvida Axis formella och institutionella struktur 

sammanfaller eller är frikopplade.   

 

5.2.1. Sammanfaller eller frikopplad? 

Institutionell teori förklarar en organisations beteende utifrån formell och institutionell struktur 

(Meyer & Rowan, 1977). Den formella strukturen formas av den regulativa strukturen, medan 

den institutionella strukturen formas av normer och kognition (Ramus & Montiel, 2005). Dessa 

strukturer kan sammanfalla eller frikopplas (Meyer & Rowan, 1997: Burns & Scapens, 2000). 
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I års- och hållbarhetsredovisningen för 2017 framgår det att hållbarhetsarbete har fått större 

utrymme och mer fokus, vilket går i linje med Axis formella struktur. Hur väl implementering 

har skett går att utläsa genom att se hur normer och kognition sammanfaller med den formella 

strukturen (Ramus & Montiel, 2005). Enligt Gond et al. (2012) kan styrsystem och 

hållbarhetssystem verka parallellt istället för att vara sammankopplade. Det är enkelt att se om 

det normativa inte stämmer överens med den formella strukturen, däremot är det svårt att se om 

även den kognitiva strukturen sammanfaller (Ramus & Montiel, 2005). Frågan är därmed om 

Axis formella, normativa och kognitiva struktur går i linje med varandra eller om de är 

frikopplade. 

För att Axis formella struktur ska efterlevas finns styrgruppen med de tillhörande 

arbetsgrupperna. Fallstudien visar att regler har utvecklats till rutiner eftersom medarbetarna 

sitter med i grupperna och arbetar med att ta fram förslag. På så vis sammanfaller den formella 

strukturen med den normativa. Axis associationer rörande hållbarhet sprids vidare till 

medarbetarna i arbetsgruppen vilket även påverkar den kognitiva strukturen. Eftersom 

medarbetarna också har som uppgift att förmedla informationen vidare inom organisationen 

påverkas det kognitiva tankemönstret hos alla medarbetare. På detta sätt försöker Axis öka 

medvetenheten och dessa rutiner tyder på att formell, normativ och kognitiv struktur 

sammanfaller. Exempelvis visar fallstudien att långsiktighet är ett ledord som ständigt 

återkommer och den gemensamma associationen utgör en institution på Axis. Det är en social 

konstruktion som uppkommit från sedvanligt tänkande och handlande inom organisationen 

(Burns & Scapens, 2000).    

Code of Conduct är en formell struktur som används för att påverka den kognitiva strukturen 

inom Axis. Den används för att skapa medvetenhet kring GCI och organisationens kärnvärden. 

Fallstudien visar att det är av stor betydelse för Axis att alla är medvetna om detta och rutiner 

har utvecklats för att öka kunskapen. Arbetssättet förs vidare genom utbildningar och små saker 

i det dagliga arbetet syftar till att öka medvetenheten kring hållbarhetsarbete. Detta påvisar att 

den normativa strukturen går i linje med den formella. Även här ser är Brown-bag lunch ett 

exempel på detta. Först när vanemässiga handlingar förs vidare till nästa generation skapas en 

institution och rutinerna blir till en given verklighet (Berger & Luckmann, 1998). Enligt 

intervjurespondenterna ska hållbarhetsarbete bygga på frivillighet och att medarbetarna 

frivilligt går på de föreläsningar som erbjuds tyder på att kognitionen finns där. Dock framgår 

det i fallstudien att medvetenheten på Axis skulle kunna förbättras ytterligare, vilket tyder på 

att den kognitiva strukturen till viss del kan vara frikopplad.  

Fallstudien visar att Axis formella struktur återspeglas i det normativa vid utveckling och 

marknadsföring av företagets produkter. Det kommer nämligen inte många propåer från 

ledningen, istället försöker de få hållbarhetsarbetet inbyggt i arbetssättet i form av rutiner. Ett 

exempel på det är Green Design. Utöver att verka som styrkort och utvärderingsunderlag hjälper 

det även att väga hållbara val gentemot kostnader för att hitta en balans.  Det kan dras likheter 

med TBL som går utöver traditionella vinstmått och mäter resultatet på investeringar i relation 

till ekonomiska, sociala och miljörelaterade prestationer (Gond et al., 2012; Hall & Slaper, 

2011). Fallstudien visar att ekonomisk hållbarhet är nödvändig för att kunna arbeta hållbart. 

Dessutom kan hållbarhetsarbete innebära en affärsmässig fördel, vilket är en anledning till 
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Global Sales ökade intresse. I och med detta kan det ifrågasättas huruvida medarbetarna tar 

informationen till sig av rätt anledning. Det dagliga arbetet återspeglar den formella strukturen, 

men om den kognitiva strukturen i form av tankar och värderingar går i linje med den formella 

strukturen är här svårt att se.  

I fallstudien framgår det att hållbarhetsarbetet finns med från produktidé till avyttring, vilket 

återspeglar både Axis formella och normativa struktur. LCA visar att Axis arbetar hållbart 

genom hela värdekedjan. Ett exempel är företagets Supplier Code of Conduct som ger Axis 

möjlighet att även påverka hållbarhetsarbetet i leverantörsledet. Axis besöker kontinuerligt 

leverantörerna och ser till att riktlinjerna följs. Det är ett tecken på att det normativa går i linje 

med det formella, dock är det svårt att se om den kognitiva strukturen sammanfaller eller är 

frikopplad. Fallstudien visar att Axis vill påverka andra företag att arbeta hållbart trots att det i 

längden kan innebära en minskad konkurrenskraft för dem själva. Att företaget ändå vill sprida 

tankemönstret och värderingarna vidare kan tyda på att även den kognitiva strukturen 

sammanfaller i detta avseende.  

Axis använder målsättningar för att arbeta hållbart, vilket utgör en del av företagets formella 

struktur. Det framgår att tydligare målsättningar har efterfrågats av medarbetarna och därmed 

återspeglas den formella strukturen i det kognitiva tankemönstret. I fallstudiens 

enkätundersökning bekräftas detta eftersom företagsmål både engagerar medarbetarna i det 

dagliga arbetet och gör dem intresserade av hållbarhetsarbete. Eftersom tydligare målsättning 

efterfrågas av medarbetarna samtidigt som intervjurespondenterna tror att det kan öka 

medvetenheten ges ett intryck av att den normativa strukturen behöver utvecklas för att 

sammanfalla med det kognitiva, vilket är tecken på frikoppling.  

Axis formella struktur har i års- och hållbarhetsredovisningen utökats med ett riskavsnitt och 

att styrelsen nu ska skriva under den del som rör hållbarhet. Den har blivit mer transparent och 

ärlig eftersom de både skriver om saker de gör bra, men också om sådant de kan förbättra. 

Fallstudien visar att förändringen har resulterat i ett större engagemang från styrelsen. De är 

mer involverade i företagets hållbarhetsarbete och frågor som rör detta får större tyngd än 

tidigare. Det ökade engagemanget tyder på att tankemönstret har förändrats hos styrelsen. Det 

är dock svårt att se vilka underliggande värderingar som ligger till grund för det ökade 

engagemanget. Det är svårt att veta vad som får människor att handla på ett visst sätt. Eftersom 

styrelsen agerar enligt den regulativa strukturen, går den normativa strukturen här i linje med 

den formella. Huruvida detsamma gäller för den kognitiva strukturen beror på underliggande 

värderingar som är svåra att utläsa.  

Förändringar av den formella strukturen kan göra att den normativa strukturen anpassar sig, 

vilket i nästa steg kan leda till att den kognitiva strukturen anpassar sig (Ramus & Montiel, 

2005). Enligt intervjurespondenterna har arbetssättet på Axis inte förändrats som följd av 

förändringarna i den formella strukturen. De har arbetat med hållbarhet sedan länge och de har 

tidigare genomfört riskanalyser internt. Nu avsätts mer tid och arbete på riskanalyserna och hur 

de rapporteras. Axis har utvecklat system för att regler och rutiner ska sammanfalla, exempelvis 

styrgruppen, arbetsgrupperna och Green Design. Dessa system är en del av den formella 

strukturen och eftersom de används för att skapa rutiner i det dagliga arbetet blir de även en del 

av den normativa strukturen. På detta sätt har den formella strukturen gjort att den normativa 
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strukturen har anpassat sig överlag. Dock visar fallstudien att tydligare målsättning behövs för 

att Axis normativa struktur helt ska falla samman med den formella strukturen.  

Implementering är en institutionaliseringsprocess som sker gradvis i en organisation. Det 

innebär att det inte är en fråga om huruvida hållbarhetsarbetet är eller inte är implementerat, 

utan snarare till vilken grad det har implementerats (Tolbert & Zucker, 1996). 

Hållbarhetsrapporter kan visa en företagsbild som kan skilja sig från verkligheten (Chersan, 

2016). Implementering av hållbarhetsarbete kommer först när det är en del av beslutsfattande 

och värdeskapande, samt är närvarande i alla organisationens delar (Sroufe, 2017). I fallstudien 

går det att utläsa att Axis rutiner stämmer överens med deras regulativa struktur, vilket visar att 

deras års- och hållbarhetsredovisning stämmer överens med deras faktiska arbete. I och med 

detta går det att se att den normativa strukturen överlag stämmer överens med den formella 

strukturen.  

Det kan diskuteras om det är nödvändigt att den kognitiva strukturen finns med vid 

implementering av hållbarhetsarbete. Normer och generella värdegrunder behöver inte gå i linje 

med varandra (Meyer & Rowan, 1977). Frikoppling kan leda till färre konflikter i och med att 

onödiga aktiviteter och interaktioner kan undvikas (Meyer & Rowan, 1977).  Detta kan hjälpa 

organisationen att behålla standardiserad legitimitet och formell struktur. Företags handlingar 

bygger inte på oändliga möjligheter utan snarare på hur de kan skapa legitimitet (Wooten & 

Hoffman, 2016). Styrelsens ökade engagemang bidrar till legitimitet och formell struktur 

oberoende av deras underliggande värderingar. På samma sätt kan skälet till Global Sales ökade 

intresse för hållbarhetsfrågor variera, men oavsett leder det till att information om 

hållbarhetsarbete sprids.  Att de ser en affärsmässig fördel behöver således inte innebära ett 

problem. Även om de underliggande värderingarna i vissa fall skiljer sig från organisationens 

kärnvärden lever de fortfarande upp till Axis syfte, att bidra till en smartare och säkrare värld. 

5.3. Underliggande variabler 

Tredje steget i analysmodellen redogör för hur Axis strukturer har påverkats av underliggande 

variabler i form av tvingande, mimetisk och normativ isomorfism.  
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5.3.1. Tvingande isomorfism 

Tvingande isomorfism formar organisationer utifrån yttre påtryckningar i form av krav från 

myndigheter och regleringar i samhället (DiMaggio & Powell, 1983). Lagar, regler och 

sanktioner tvingar företag att anpassa sin regulativa struktur (Ramus & Montiel, 2005). 

Lagändringen är en tvingande kraft som gör att Axis måste anpassa sin regulativa struktur. I 

samband med den ska Axis nu rapportera sitt hållbarhetsarbete. Den är baserad på GCI och är 

en följa-eller-förklara lag (Prop. 2015/16:193). Fallstudien visar att lagändringen inte har haft 

någon avsevärd effekt på Axis eftersom de redan följer GCI och rapporterar enligt GRI. Det är 

dock den tvingande kraften som har resulterat i styrelsens ökade engagemang i års- och 

hållbarhetsredovisningen, samt att rapporten nu innehåller ett riskavsnitt.  

Att lagändringen har kommit ser intervjurespondenterna som något positivt. Företags som är 

engagerade i hållbarhetsarbete efterfrågar generellt accepterade metoder för hur rapporteringen 

av detta ska ske (Sroufe, 2017). En tvingande kraft gör att det kommer på agendan och frågan 

får uppmärksamhet. Det kan leda till att de som är bra blir bättre och de som inte gjorde 

någonting blir bra. Intervjurespondenterna anser dock att rena lagkrav som förbjuder vissa 

ämnen är tydligare och ger större effekt i förhållande till en följa-eller-förklara lag.  

Fallstudien visar att vetskapen om att en lag ska eller kan komma driver Axis till att ligga i 

framkant med sitt hållbarhetsarbete. Intervjurespondenterna förklarar att det är bättre att ligga 

steget före än att stå där med kniven mot strupen när en ny lag kommer. Tvingande krafter kan 

påverka företagets tidslinje och hur de arbetar. Genom att ligga i framkant arbetar Axis 

proaktivt för att själva kunna planera sitt arbete, även om de indirekt styrs av tvingande krafter.  

Tvingande krafter kan även komma i form av krav från intressenter. Exempelvis kan Axis 

kunder ställa krav på dem genom att de måste skriva på ett avtal med liknande syfte som deras 

egen Supplier Code of Conduct. Dessa krav måste Axis leva upp till, samt föra vidare till sina 

leverantörer. Denna tvingande kraft gör att Axis arbetar med hållbarhetsarbete genom hela den 

värdeskapande kedjan.  

Inom organisationen verkar uppsatta mål och styrkort som tvingande krafter.  Nya styrsystem 

som innefattar anställda, ledarskap, visioner och riktlinjer behövs för att skapa organisatoriska 

förändringar som rör hållbarhet (Sroufe, 2017). Fallstudien påvisar att Axis till viss del har 

sådana styrsystem i form av styrkortet Green Design och företagets Code of Conduct. De har 

även satt upp mål om vad produkterna får innehålla. Detta är saker medarbetarna måste förhålla 

sig till och utgör därmed en tvingande kraft. Dock visar enkätresultatet att ingen av de 

tillfrågade medarbetarna blir motiverade av regler, rutiner eller manualer i sitt arbete. Det är 

inte heller något som väcker deras intresse för hållbarhetsarbete. 

Företag måste kunna redovisa ett resultat för sina ägare, vilket gör ekonomisk hållbarhet till en 

tvingande kraft.  För långsiktig framgång behövs därför en strategi som leder dem i rätt riktning 

genom att kartlägga mål, resurser, intressenter och aktiviteter som skapar komparativa fördelar 

(Johnson et al., 2017). Fallstudien styrker att ekonomisk hållbarhet är en förutsättning för att 

Axis ska kunna överleva och därmed även en förutsättning för att kunna fortsätta arbeta hållbart. 

Hållbarhetsarbete utgör en kostnad för Axis och det krävs därför en balans mellan denna 
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kostnad och vad företaget får ut i slutändan. Den ekonomiska aspekten är således väsentlig för 

att hållbarhetsarbete faktiskt ska implementeras (Ramus & Montiel, 2005). 

5.3.2. Mimetisk isomorfism 

Mimetisk isomorfism gör att organisationer härmar andra organisationer i syfte att få legitimitet 

(DiMaggio & Powell, 1983). Genom att visa sitt hållbarhetsarbete kan företag stärka sitt 

varumärke och därmed sin konkurrenskraft (Prop. 2015/16:193). De mimetiska krafterna 

påverkar organisationer till att anpassa sig till en kontext för att passa in i underliggande 

värderingar och tankemönster (Ramus & Montiel, 2005). 

Globaliseringen medför att nya intressenter och nationella regleringar förändrar 

förväntningarna inom näringslivet (Dahlsrud, 2008; Scherer & Palazzo, 2011). Axis är ett 

globalt företag och synen kring hållbarhet skiljer sig mellan länder. Detta gör att de anpassar 

sig efter kulturen och vilka frågor som ligger i fokus i det aktuella landet. Fallstudien visar att 

Axis framhäver information om sin affärsetik i länder som ser detta som en viktig fråga, 

samtidigt som de i andra länder visar vad de gör för miljön där det är av större betydelse. 

Globaliseringen utgör därmed en mimetisk kraft eftersom Axis anpassar sig efter kontexten de 

befinner sig i. 

Medvetenheten kring hållbarhet ökar i samhället vilket gör att kunder ställer krav och många 

företag anpassa sig för att stärka sin konkurrenskraft (Prop. 2015/16:193). Att anpassa sig efter 

underliggande normer och värderingar för att skapa en konkurrensfördel kan ses som resultatet 

av en mimetisk kraft. Fallstudien visar att Axis hållbarhetsarbete kan innebära en 

konkurrensfördel och är en anledning till att Global Sales tar till sig informationen för att 

använda det och diversifiera sig vid marknadsföring. Ett annat sätt att bibehålla sin 

konkurrenskraft är att följa ett internationellt ramverk som GRI (Chersan, 2016). Företag som 

använder detta rankas högt bland företag som rapporterar sitt hållbarhetsarbete på ett lämpligt 

sätt. Att Axis rapporterar i enlighet med GRI kan således ses som resultatet av en mimetisk 

kraft. 

En stor drivkraft till förändring kan vara att leva upp till kundernas önskemål (Ramus & 

Montiel, 2005). Detta kan resultera i en mimetisk kraft. Om kunderna värderar hållbarhetsarbete 

kommer fler företag att engagera sig i syfte att stärka sin konkurrenskraft. Att kunderna 

efterfrågar hållbara och miljövänliga produkter gör det till en viktig fråga på Axis. Genom att 

bemöta externa faktorer kan företag skapa legitimitet (Sroufe, 2017). Intervjurespondenterna 

förklarar att det handlar om att bygga värde i en konkurrensutsatt värld och att prioritera det 

som är mest gynnsamt. Denna kraft kan leda till ett ökat engagemang och intresse i framtiden. 

Företag kommer härma andra företag som är framgångsrika med sitt hållbarhetsarbete.  

5.3.3. Normativ isomorfism 

Normativ isomorfism gör att människor agerar utifrån vad som anses vara passande i den 

sociala kontexten (Ramus & Montiel, 2005). Normer och moral formas genom att gemensamma 

värderingar, idéer och normer förs in i organisationen och får spridning, exempelvis genom 

professionella yrkesutövare med samma bakgrund (DiMaggio & Powell, 1983).  

Företagskulturen och kärnvärdena är normativa krafter som formar Axis. Med proaktivt 

ledarskap och moraliska åtaganden utgör de en del av de interna faktorer som påverkar 
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organisationens strategier och resultat (Sroufe, 2017). Fallstudien visar att Axis starka 

företagskultur ligger till grund för företagets framgång och tillväxt. Den främjar öppenhet och 

skapar en känsla av att alla är involverade, med syfte att motivera medarbetarna. Enligt 

enkätundersökningen så är det just företagskultur och gemensamhet som motiverar 

medarbetarna i sitt dagliga arbete. Att Axis är kulturstyrt och samtidigt kombinerar top-down 

och bottom-up möjliggör detta. Att medarbetarna får vara delaktiga i beslutfattande underlättar 

att information sprids inom organisationen, vilket verkar som en normativ kraft inom 

Axis.  Medvetenheten om Axis hållbarhetsarbete ökar och medarbetarnas associationer faller i 

linje med företagets.  

För att överensstämma med den gemensamma identiteten i organisationen och leva upp till dess 

sociala, kulturella och symboliska värderingar spelar retorik en stor roll (Carollo & Guerci, 

2017). Även företagets historia är viktig och kan förenkla implementeringen av 

hållbarhetsarbete (Sroufe, 2017). Axis har haft samma VD sedan 2003 vilket gör att han medför 

en kontinuitet gällande värderingar och normer i företaget. Det skapar stabilitet i 

företagskulturen och hur den förmedlas inom organisationen. Detta utgör en normativ kraft. På 

samma sätt kan ledare som arbetar med hållbarhet skapa förändring och främja 

hållbarhetsarbetet i en organisation (Carollo & Guerci, 2017). Att Axis har chefer i råden kan 

således vara betydelsefullt för implementeringen av hållbarhetsarbete. Detsamma gäller 

miljöingenjörerna på Operations som brinner för hållbarhetsarbetet på Axis. Fallstudien visar 

att deras kunskap och värderingar sprids i organisationen genom utbildningar och initiativ, 

samtidigt som enkätundersökningen visar att medarbetarna får information om 

hållbarhetsarbete främst genom kollegor och interna utskick. Den visar också att års- och 

hållbarhetsredovisningen gör medarbetarna intresserade av företagets hållbarhetsarbete. Dock 

är miljöingenjörernas engagemang och retorik väsentlig för att öka medvetenheten på Axis 

ytterligare.  

Mål kan verka som en normativ kraft inom en organisation.  Fallstudien visar att personlig 

utveckling och företagsmål motiverar medarbetarna och kan hjälpa dem i deras 

hållbarhetsarbete eftersom det ökar medvetenheten. Genom vanemässiga handlingar skapas 

tydliga rutiner som minskar bördan av att behöva fatta beslut, vilket ger mer energi över till 

andra åtaganden (Berger & Luckmann, 1998). Eftersom medarbetarna efterfrågar tydligare mål 

utgör det en normativ kraft inom Axis. Enligt enkätundersökningen leder rutiner inte till ökad 

medvetenhet, intresse eller engagemang bland medarbetarna, däremot visar fallstudien att det 

underlättar implementeringen. Styrkort hjälper till att skapa rutiner kring målen, vilket 

underlättar för medarbetarna. På detta sätt hjälper Green Design medarbetarna att arbeta hållbart 

genom hela värdekedjan. Kommunikation kring styrkortet har skapat ytterligare tydlighet och 

dess värde har ökat för medarbetarna.  

Hållbarhet är något personligt eftersom alla berörs av det och eftersom medvetenheten i 

samhället ökar så utgör det en normativ kraft. Icke statliga organisationer såsom WWF och 

WHO ger omvärlden vetskap om hållbarhet och kan på så sätt fungera som en drivkraft för 

företag att arbeta hållbart (Campbell, 2007; Scherer & Palazzo, 2011). Enligt 

intervjurespondenterna leder detta till att medvetenheten också ökar inom organisationer, vilket 

i sin tur kan leda till handling. Axis vill ligga steget före när det kommer till hållbarhetsarbete, 
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dels för att undvika lagkrav men även för att göra gott. De vill vara goda världsmedborgare och 

åtar sig därför frivilliga initiativ rörande hållbarhet. Detta kan kopplas med att ta socialt ansvar 

genom att undvika aktiviteter som gör skada (Zollo et al., 2009).  

Hållbara alternativ har blivit mer tillgängliga vilket gör det enklare att välja dessa. Exempelvis 

finns nu ett större utbud av komponenter som är fria från farliga ämnen och vars material är 

återvinningsbart. Det tyder på att omvärldens trender har förändrats, vilket utgör en normativ 

kraft. Blir det lättare för företag att arbeta hållbart kommer fler att följa efter och genom att 

arbeta hållbart hoppas Axis kunna påverka andra företag till att göra detsamma. Fallstudien 

visar att Axis är medvetna om att minskad konkurrenskraft kan vara en konsekvens, men 

eftersom alla vinner på det i det långa loppet motiveras dem att fortsätta.   

5.4. Nyckelbegrepp 

Fjärde steget i analysmodellen diskuterar implementeringen av Axis hållbarhetsarbete och 

mynnar ut i nyckelbegrepp som kan vara i fokus och användas vid implementering av 

hållbarhetsarbete. 

 

5.4.1. Hur sker implementering av hållbarhetsarbete i en organisation?  

Vid implementering av hållbarhetsarbete är det viktigt att identifiera vad som driver en 

organisation till förändring, vad som möjliggör förändringen, hur resurser och aktiviteter går i 

linje med förändringen, samt hur förändringen utvärderas (Sroufe, 2017). För implementering 

krävs en strategi som innefattar grundläggande mål, resurser, intressenter, aktiviteter och 

komparativa fördelar (Johnson et al., 2017). Utifrån fallstudien identifieras nyckelbegrepp som 

kan användas vid implementering av hållbarhetsarbete i en organisation.  

Lagar och regler är det som oftast får organisationer att vidta åtgärder för hållbarhetsarbete 

(Delmas & Toffel, 2004). Lagändringen påverkar dock inte Axis hållbarhets avsevärt men kan 

leda till en parallell förflyttning i näringslivet. Tvingande krafter gör att frågor 

uppmärksammas, men fallstudien visar att rena förbud har större effekt i förhållande till krav 

på avrapportering. Däremot väcker rapportering medarbetarnas intresse för hållbarhet. Genom 

att redovisa sina åtaganden kan en organisation demonstrera sitt engagemang och öka sin 

legitimitet (Rahaman et al., 2004). Företags handlingar bygger på hur de kan skapa sig 

legitimitet (Wooten & Hoffman 2016). Involveras medarbetarna i rapporteringsprocessen 

skapas engagemang genom hela organisationen, vilket kan underlätta implementering av 
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hållbarhetsarbete (Sroufe, 2017). Fallstudien visar att engagemang utgör en viktig del av 

implementeringsprocessen. Vad som möjliggör engagemang i en organisation är därmed 

väsentligt och verkar som nyckelbegrepp vid implementering av hållbarhetsarbete. 

I fallstudien framgår det att Axis företagskultur är av stor betydelse för att möjliggöra 

organisationens hållbarhetsarbete. Företagskulturen skapar öppenhet, gemenskap, innovation 

och engagemang, samtidigt som den hjälper till att få företagets kärnvärden inbäddade i 

medarbetarnas tankemönster. Axis är i grund och botten kulturstyrt och använder bottom-up, 

vilket främjar innovation. Dock visar fallstudien att ytterligare struktur kan vara nödvändigt för 

större organisationer. Top-down ger sådan kontroll (Sroufe, 2017). Att Axis kombinerar top-

down med bottom-up ger dem möjlighet att förmedla en tydlig struktur och samtidigt bibehålla 

innovationen, vilket ger medarbetarna möjlighet till personlig utveckling. Axis företagskultur 

möjliggör ett sådant arbetssätt, vilket i sin tur främjar engagemanget inom organisationen. 

Enligt fallstudien är personlig utveckling och företagskultur det som främst skapar engagemang 

inom organisationen, vilket gör företagskultur till ett nyckelbegrepp vid implementering av 

hållbarhetsarbete.  

Ett företags historia kan göra implementeringen av hållbarhetsarbete lättare (Sroufe, 2017).  Att 

Axis har haft samma VD sedan 2003 signalerar en stabilitet som främjar den starka 

företagskulturen. Det har bidragit till en positiv effekt på hur medarbetare anammar Axis 

kärnvärden och tankemönster rörande hållbarhetsarbete. Även personer med ledande 

befattningar som ansvarar för hållbarhetsarbete kan främja förändring och implementering av 

hållbarhetsarbete (Carollo & Guerici, 2017; Sroufe, 2017). Detta bekräftas av fallstudien då 

miljöingenjörerna brinner för hållbarhet och sprider information inom organisationen, samt att 

chefer sitter med i råden och arbetar aktivt med att utveckla Axis hållbarhetsarbete tillsammans 

med medarbetarna. Chefernas engagemang i råden leder till att frågor som diskuteras får tyngd 

och tillsammans med ökad kunskap från miljöingenjörerna bidrar det till ökad medvetenhet 

inom organisationen.  Fallstudien visar att medvetenhet i sin tur leder till ökat engagemang. 

Således är medvetenhet ett nyckelbegrepp vid implementering av hållbarhetsarbete.  

Normativa krafter gör att företag vill leva upp till samhällets önskemål för att bibehålla en god 

relation till sina intressenter (Ramus & Montiel, 2005). Den ökade medvetenheten i samhället 

påverkar därmed medvetenheten inom organisationer. Fallstudien visar att Axis vill vara goda 

världsmedborgare och har utvecklat riktlinjer för att arbeta hållbart. Tydliga styrsystem skapar 

rutiner som hjälper medarbetarna att arbeta hållbart. Rutiner skapar en tydlig arbetsfördelning, 

vilket gör att tid och uppmärksamhet istället kan ägnas till innovationer (Berger & Luckmann, 

1998). Detta gör Axis genom styrkortet Green Design, deras Code of Conduct, samt deras 

Supplier Code of Conduct. Dessa styrsystem utgör en guide för hur medarbetarna ska arbeta 

och underlättar implementeringen av hållbarhetsarbete genom hela värdekedjan. 

Enkätundersökningen pekar på att rutiner inte bidrar till ökat engagemang eller intresse, men 

fallstudien visar att rutiner som är relaterade till Axis styrsystem fungerar i praktiken. 

Kommunikation kring dessa styrsystem ger dem ett ökat värde som leder till att de tar en större 

plats i det dagliga arbetet. Det innebär att väl kommunicerade styrsystem leder till ett ökat 

engagemang, vilket gör styrsystem till ett nyckelbegrepp vid implementering av 

hållbarhetsarbete.     
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Fallstudien visar att målsättning bidrar till ökat engagemang och intresse hos Axis medarbetare. 

Precis som styrsystem leder uppsatta mål till rutiner. Målen gör det lätt för Axis att utvärdera 

huruvida det som ska göras faktiskt har blivit gjort. Rutiner i sig är variabler som inte går att 

mäta (Burns & Scapens, 2000), men språket kan hjälpa till att objektifiera rutinerna (Berger & 

Luckmann, 1998). Genom att formulera mål gör Axis sina rutiner mätbara. Fallstudien visar att 

mål skapar medvetenhet och gör att resurser och aktiviteter går i linje med implementeringen 

av hållbarhetsarbete. Samtidigt efterfrågar Axis medarbetare tydligare målsättning, vilket 

styrker att mål bidrar till ett ökat engagemang och intresse. Detta visar att mål är ett 

nyckelbegrepp vid implementering av hållbarhetsarbete. 

Ekonomisk hållbarhet är nödvändigt för att ett företag ska överleva och fallstudien visar att 

Axis måste hitta en balans mellan vad hållbarhetsarbetet kostar och vad företaget får ut i 

slutändan. Genom att se vinstmaximering relaterat till ekonomiska, sociala och miljömässiga 

prestationer kan företag välja det alternativ som är mest fördelaktigt för långsiktig framgång 

(Gond et al., 2012). Fallstudien visar att Axis i största mån vill arbeta hållbart och att det då 

krävs sunda finanser. Utan ekonomisk hållbarhet kommer företaget inte finnas kvar, vilket gör 

att de inte heller kan fortsätta med sitt hållbarhetsarbete. Ekonomisk hållbarhet är därmed ett 

nyckelbegrepp vid implementering av hållbarhetsarbete.  
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6. Slutsats 
I detta avsnitt presenteras studiens slutsats genom att svara på frågeställningen; Hur sker 

implementering av hållbarhetsarbete i en organisation? Slutsatsen återkopplar även till 

uppsatsens syfte, att öka förståelsen kring implementering av hållbarhetsarbete i en 

organisation. Vidare presenteras studiens implikationer och förslag till framtida forskning.  

6.1. Struktur 

Vår studie visar att Axis normativa struktur stämmer överens med den formella. Detta innebär 

att det hållbarhetsarbete företaget säger sig göra också genomförs. Dock finns det tecken som 

pekar på att den kognitiva strukturen inte går i linje med den formella strukturen i alla 

avseenden. Detta tyder på viss grad av frikoppling.  

Vår slutsats är att den kognitiva strukturen kan vara frikopplad vid implementering av 

hållbarhetsarbete, men att förslag på förändring enklare tas emot inom organisationen om 

medarbetarnas underliggande värderingar stämmer överens med företagets. Frikoppling kan 

innebära att implementeringen av hållbarhetsarbete inte blir fulländad, men så länge normer 

och moral i den normativa strukturen går i linje med den formella strukturen utgör det inte ett 

problem. Följer medarbetarna företagets rutiner spelar deras bakomliggande tankar ingen roll 

eftersom det ändå leder till samma resultat. Att då lägga resurser på att förändra deras kognition 

kan leda till onödiga konflikter som tar tid och energi, dock kan en kognitiv struktur som 

sammanfaller med den formella leda till engagemang som underlättar implementering av 

hållbarhetsarbete.  

6.2. Nyckelbegrepp 

Vår slutsats är att engagerade medarbetare underlättar implementeringen av hållbarhetsarbete. 

Vad som engagerar medarbetarna är därmed väsentligt. Utifrån vår analysmodell har vi 

identifierat fem nyckelbegrepp som kan vara i fokus och användas vid implementering av 

hållbarhetsarbete; Företagskultur, Medvetenhet, Styrsystem, Mål och Ekonomisk hållbarhet.  

En företagskultur som skapar öppenhet, gemenskap och innovation leder till engagemang. En 

företagshistoria som signalerar stabilitet och hållbarhet främjar företagskulturen, samt skapar 

förtroende inom organisationen. Ledande befattningshavare kan därmed sprida kunskap om 

hållbarhetsarbete, vilket skapar medvetenhet.  Även medvetenhet leder till engagemang och 

underlättar därmed implementeringen av hållbarhetsarbete.  

Väl kommunicerade styrsystem skapar rutiner som hjälper medarbetarna att arbeta hållbart. De 

utgör en guide för hur arbetet ska ske, samtidigt som de skapar engagemang och underlättar på 

så sätt implementeringen av hållbarhetsarbete. På samma sätt leder uppsatta mål till rutiner och 

skapar engagemang. Formulering av mål gör dessutom rutinerna mätbara, vilket möjliggör 

utvärdering och uppföljning av hållbarhetsarbetet.  

Ekonomisk hållbarhet är en förutsättning för att företag ska kunna överleva, vilket gör att de 

måste balansera kostnaderna för sitt hållbarhetsarbete med vad de får ut i slutändan. Har 

företaget inte sunda finanser så kan de inte arbeta hållbart och då spelar det heller ingen roll hur 

engagerade de är. Ekonomisk hållbarhet är således en väsentlig del vid implementering av 

hållbarhetsarbete. 
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6.3. Teoretiska implikationer 

Vår studie tillför ett empiriskt perspektiv på hur hållbarhetsarbete implementeras i en 

organisation, vilket tidigare forskning inte berört eller lyckats svara på (Ramus & Montiel, 

2005; Zollo et al., 2009; Gond et al., 2012; Campbell, 2007). Nyckelbegreppen bidrar till ökad 

teoretisk kunskap för hur implementering av hållbarhetsarbete i en organisation sker. Vår 

analysmodell kan underlätta för framtida forskning och skapa förståelse för fenomen genom 

institutionell teori.  

Vår studie visar att de underliggande värderingarna inte behöver vara av betydelse om det 

slutgiltiga resultatet av arbetet blir detsamma. Detta bekräftar att den kognitiva strukturen kan 

vara frikopplad samtidigt som hållbarhetsarbetet ändå fungerar i praktiken (Meyer & Rowan, 

1977; Ramus & Montiel, 2005). Däremot tillför vår studie att en kognitiv struktur som går i 

linje med den formella underlättar implementeringen av hållbarhetsarbete i en organisation.   

6.4. Praktiska implikationer 

Vår studie bidrar med fem nyckelbegrepp som kan användas vid implementering av 

hållbarhetsarbete. Nyckelbegreppen bidrar till att engagera och få med hela organisationen i 

implementeringen, vilket underlättar arbetet med att få de regulativa, normativa och kognitiva 

strukturerna att sammanfalla. Vår studie visar att nyckelbegreppen skapar gemensamma 

associationer och underliggande värderingar rörande hållbarhetsarbete.  

Med vår studie bidrar vi till ökad kunskap om vilka krafter som formar en organisation. Denna 

vetskap kan appliceras i praktiken och användas av företag vid implementering av 

hållbarhetsarbete. En organisation som har förståelse för påverkande krafter kan vara 

uppmärksam, anpassa sig och ligga steget före.  

Vår studie beskriver även hur en organisations egna strukturer kan påverka varandra. I och med 

detta kan styrningen behöva förändras i takt med organisatoriska förändringar och bli mer eller 

mindre kontrollerad. En kombination av top-down och bottom-up kan underlätta vid 

implementering av hållbarhetsarbete i en organisation.  

6.5. Framtida forskning 

Eftersom vår studie bygger på en enskild organisation är det av intresse att jämföra olika 

organisationer för att se om nyckelbegreppen är applicerbara i andra kontexter. Förslag till 

framtida forskning är att använda nyckelbegreppen för att jämföra organisationer i olika 

branscher och länder för att se likheter och skillnader dem emellan.  

Det kan också vara intressant att se huruvida nyckelbegreppen går att använda för 

implementering av andra fenomen än hållbarhetsarbete. Kanske kan den här typen av verktyg 

vara användbara i andra sammanhang. Detsamma gäller vår analysmodell. Den är utvecklad för 

att skapa förståelse kring en implementeringsprocess och kan användas som ett hjälpmedel vid 

framtida forskning som vill undersöka ett fenomen med hjälp av institutionell teori.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Intervjuguide 

Intervjuguide 

Information till respondenten 

Vi önskar spela in för att kunna återberätta på ett korrekt sätt. Känns det okej? 

Svara på det som känns okej och ställ frågor om något känns oklart.  

Information och uppgifter kommer behandlas med konfidentialitet. 

Vi respekterar även om du önskar vara anonym.  

 

Intervjupersonen 

 Berätta om din roll på Axis. 

 Befattning, uppgifter, etc. 

 Hur länge har du arbetat på företaget? 

 

 Vad är hållbarhet för dig?  

 Vad är viktigt för dig personligen? 

 Vad är viktigt för dig i arbetet? 

 

 Hur arbetar du med hållbarhet på jobbet? 

 Vad motiverar dig att arbeta hållbart? 

 

Hållbarhet i allmänhet 

 Vilka delar tycker du ingår i CSR/hållbarhet? 

 Vad är viktigt för dig? Hur har ni det? 

 Miljöansvar 

 Socialt ansvar 

 Affärsetik 

 

 Vad har företag i allmänhet för ansvar enligt dig? 

 

Företagets hållbarhetsarbete 

 Hur arbetar Axis med hållbarhet/CSR? 

 Miljöansvar 

 Socialt ansvar 

 Affärsetik 

 

 Beskriv hur ni implementerar hållbarhet i praktiken 

 Hur kommuniceras detta inom företaget? 

 Är alla införstådda med hållbarhetsarbetet?  

 Hur gör ni för att göra alla införstådda? 
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 Vad finns det för regler? 

 

 Vad finns det för rutiner? 

 

 Hur fungerar hållbarhetsarbetet i praktiken? 

 Ser det olika ut inom olika delar av företaget? 

 Hur motiveras de anställda att arbeta hållbart? 

 Vi såg att ni arbetar med livscykelanalyser, vill du beskriva hur detta går till? 

 Vad har LCA lett till för konsekvenser?  

 När ni ser påverkan i varje steg, vad gör ni för att förbättra processen? 

 Hur implementeras denna förändring i praktiken? 

 

 Hur länge har Axis arbetat aktivt med hållbarhet? 

 Vad ligger bakom detta beslut?  

 Vad motiverar Axis att arbeta med hållbarhetsfrågor? 

 Legitimitet 

 Intressenter 

 Regelverk 

 

 Beskriv resultatet av Axis hållbarhetsarbete. 

 Hur visar ni att ni gör detta? Rapporter och annat? 

 

 Vi ser att ni från 2016 har en hållbarhetsrapport som del av årsredovisningen, vad är 

skälet till detta? 

 

Lagens påverkan 

 Vet du vad den nya lagändringen rörande hållbarhetsrapportering innebär? 

 

 Hur har ni agerat sen lagändringen gick igenom? 

 Hur har ni förberett er? 

 

 Hur har lagändringen påverkat Axis? 

 Har ni behövt förändra något?  

 Strategi och styrning? 

 

 Vad anser du om att hållbarhetsrapportering är lagstadgat för stora företag? 

 Vad tror du vi kan se för konsekvenser? 

 

 Hur tror du hållbarhetsarbetet kommer utvecklas i framtiden?  

 För företag i allmänhet? 

 För Axis? 
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Bilaga 2 Enkätundersökning 

Enkätundersökning 

Information till enkätrespondenterna 

Hej! 

Denna enkät är en del av vårt examensarbete vid Högskolan i Halmstad.  

Syftet är att skapa förståelse för hur anställda uppfattar arbetet med hållbarhet. 

Enkäten är helt anonym för att svaren ska generera ett rättvist resultat.  

Tack för ditt deltagande! 

 

Hälsningar, 

Tilda och Maria 

 

Vem är du?  

1. Kön 

- Man 

- Kvinna 

- Annat 

 

2. Ålder 

- <20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71< 

 

3. Vilken avdelning arbetar du på? 

- R&D 

- HR 

- Miljö supply chain 

- Sälj 

- PR & communication 

 

4. Hur länge har du arbetat på företaget (Antal år)? 

- Exakt siffra 

 

5. Vad engagerar dig i ditt arbete? (Välj max 5) 

- Företagsmål 

- Personliga mål 

- Lön 

- Bonusar 

- Gemensamhet 

- Företagskultur 

- Kontorsinredning 

- Föreläsningar 

- Regler 

- Utbildning 

- Rutiner 
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- Manualer 

- Egna värderingar 

- Intern kommunikation 

- Extern kommunikation 

- Företagets värderingar 

- Personlig utveckling 

- Rapportering 

- Annat 

 

6. Vad associerar du med hållbarhet? (Välj max 5) 

- Produktmaterial 

- Resursförbrukning 

- Transportmedel 

- Energiförbrukning 

- Mångfald 

- Diskriminering 

- Arbetsvillkor 

- Hälsa och säkerhet 

- Antikorruption 

- Kundnöjdhet 

- Integritet 

- Barnarbete 

- Utbildning 

- Teknisk assistans 

- Könsroller 

- Uthållighet 

- Trovärdighet 

- Att våga 

- Långsiktighet 

- Lönsamhet 

- Annat 

 

7. Jobbar du med hållbarhet i det dagliga arbetet? 

- Aldrig 

- Sällan 

- Ibland 

- Ofta 

- Alltid 

 

8. Är du införstådd med hållbarhetsarbetet på din arbetsplats? 

- Inte alls införstådd 

- Lite införstådd 

- Införstådd 
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- Väl införstådd  

- Mycket väl införstådd 

 

9. Hur får du information om hållbarhetsarbetet på din arbetsplats? 

- Utbildning 

- Interna utskick 

- Gemensamma mål 

- Regler 

- Rapporter 

- Rutiner 

- Enskilda mål 

- Ledningen 

- Kollegor 

- Manualer 

- Avdelningschef 

- Får ingen information 

- Annat 

 

10. Vad skulle göra dig intresserad av hållbarhetsarbetet på din arbetsplats? (Välj max 5)  

- Företagsmål 

- Personliga mål 

- Lön 

- Bonusar 

- Gemensamhet 

- Företagskultur 

- Kontorsinredning 

- Föreläsningar 

- Regler 

- Utbildning 

- Rutiner 

- Manualer 

- Egna värderingar 

- Intern kommunikation 

- Extern kommunikation 

- Företagets värderingar 

- Personlig utveckling 

- Rapportering 

- Annat 
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Bilaga 3 Intervjurespondenter 

 

Respondenter Befattning Intervjudatum 

Carl Trotzig Director Quality & Environment 2018-03-21 

Louise Dolck-Strömberg HR Director 2018-03-21 

Björn Hallerborn Director PR & Corporate Communication 2018-03-21 

Olof Larsson R&D Director 2018-03-21 

Per Björkdahl Global Sales Director 2018-04-20 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Maria Nilsson
Tilda Brönnert


