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Sammandrag 

 

Problematisering:  

Frustration hos ledare växer till följd av ökade krav på hållbarhet och en upplevd oförmåga att 

leverera värdeskapande som är i enlighet med förväntningar på ekonomisk prestation och 

ökade krav på hållbarhet. Innovation av affärsmodeller har identifierats som väsentligt för att 

möjliggöra hållbarhet som en plattform för framgång.  

 

Affärsmodeller som ledningsverktyg har kritiserats kring det faktum att dessa teorier och 

ramverk till stor del utesluter aspekter av ekologiskt och socialt ansvarstagande och således 

ifrågasätts tillämpandet av affärsmodeller för att bemöta utmaningar relaterade till hållbarhet. 

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur mer utvecklade ramverk affärsmodeller, som 

inkluderar aspekter av hållbarhet, kan underlätta för ledare och organisationer att möjliggöra 

hållbarhet som en plattform för framgång. 

 

Metod: Genom en systematisk litteraturgenomgång identifierades fyra operationaliserade 

ramverk, i form av en affärsmodell-kanvas, som inkluderade aspekter av social och ekologisk 

hållbarhet. Ett ramverket kallat Ekokritisk Affärsmodell-kanvas bedömdes och valdes ut för 

tillämpning i fallstudie. Genom en fallstudie på ett produkt- respektive tjänsteföretag kunde 

ramverkets praktiska egenskaper. 

 

Resultat: Undersökningen påvisar att en ekokritisk affärsmodell-kanvas visar tecken på 

fördelaktig användning då den utgör ett underlag för att diskutera och förmedla 

organisationers unika möjligheter att erhålla egennytta genom hållbara aktiviteter.  

 

  

Nyckelord: Affärsmodeller, Hållbarhet, Ledning, Affärsmodell-kanvas, Business case for 

sustainability   
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Begreppslista: 
 

Affärsmodeller 

Affärsmodeller ämnar beskriva hur företag skapar, levererar och fångar värde. Affärsmodeller 

kan vidare beskrivas som ett företags långsiktiga strategi för att tjäna pengar.  

 

Affärsmodeller som ledningsverktyg 

Operationaliseringar av affärsmodeller, med avsikt att skapa en allmän och konkret förståelse 

kring vad begreppet affärsmodeller faktiskt innefattar, kan användas som ledningsverktyg. 

 

Affärsmodell-kanvas (AMK) 

En affärsmodell-kanvas är en vidare operationaliserad representation av ett företags 

affärsmodell. Kanvasen utgör ett visuellt tillämpningsverktyg.  

 

Business case 

Ett rättfärdigande av ett föreslaget projekt eller åtagande baserat på dess förväntade 

kommersiella värde, även kallat “upplyst egennytta”. 

 

Business case for sustainability (BCS) 

Business case for sustainability ämnar förklara hur ett företag kan erhålla förbättrad 

ekonomisk prestation genom utövande av ekologiskt och socialt värdeskapande aktiviteter. 

 

Hållbarhet 

Hållbarhet definieras som den typ av utveckling som tillgodoser behov hos nuvarande 

generationer utan att kompromissa framtida generationers möjlighet att tillgodose sina behov. 

 

Hållbar Affärsmodell-kanvas 

Affärsmodell-kanvas som inkluderar sociala och ekologiska aspekter och förespråkar 

värdeskapande för natur och samhälle. 

 

Ledare 

En person i högsta bestämmande ställning inom verksamhet, organisation. 
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Ledning 

I denna text används begreppet ledning som synonym till engelskans management. Ledning är 

en organisations förmåga att förutse hot och möjligheter och förmågan att ta tillvara på dessa.  

 

Ledningsverktyg 

Teorier, ramverk och/eller litteratur som hjälper ledare att identifiera områden för 

förbättringar och utforma lösningar. 

 

Värde 

Grad av upplevd nytta för given intressent. 
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1. Inledning 
 

1.1Bakgrund 

Mänskligheten står inför stora hot till följd av förtvinande ekosystem och ökad risk att 

biosfären hamnar i ett tillstånd där det blir omöjligt att bibehålla mänsklig civilisation (Steffen 

et al., 2015; Broman & Robért, 2015). Den mänskliga aktiviteten som förekommer i våra 

ohållbara samhällen har skapat globala påfrestningar på planetära och sociala system. 

Följaktligen har bemödandet att bryta denna trend av ohållbarhet omdefinierat villkoren för 

affärsverksamhet i stort (McNall et al., 2011; França et al., 2016). Organisationer tvingas 

omvärdera sin roll i samhället och reflektera över finansiell vinst och kapitalackumulering 

som de främsta kriterierna för framgång (Morioka et al., 2017). I diskussioner kring 

omfattningen och brådskan av de förändringar som krävs, och arbetet som krävs för att 

möjliggöra övergången till hållbara samhällen, belyses spänningar och strategiska utmaningar 

mellan etik och ekonomi, och mellan långsiktiga och kortsiktiga perspektiv (Broman et al., 

2016). 

 

1.2 Problemformulering 

Att bemöta de ökande hållbarhetsutmaningarna kräver och medför möjlighet för innovation 

inom alla aspekter av affärsverksamheter, från värdeskapande och definition av 

framgångskriterier till framförandet av produkter och tjänster (Basile et al., 2011). I 

sammanhanget av en industrialiserad värld där snävt definierad ekonomisk tillväxt historiskt 

sett har varit det främsta framgångskriteriet väcks dock frågor om huruvida investeringar i 

hållbarhet och omstrukturering av samhället blir ekonomiskt rimligt (Broman et al., 2016). 

Ledare upplever en ökad frustration då de förväntas öka integrering av och förståelse för de 

utmaningar och möjligheter förknippade med samhällets övergång till hållbarhet, samtidigt 

som de utvärderas på organisationens finansiella resultat (Bertels et al., 2010; Bansal et al., 

2016). Kompetent ledarskap har identifierats som en hörnsten för att säkerställa en hållbar 

framtid (Metcalf & Ben, 2013), därmed finns det enligt Christensen et al. (2013) ett behov för 

verksamheter att utveckla och tillämpa nya ledarskapskompetenser tillsammans med nya 

ledningsverktyg och organisatoriska modeller för att kunna möjliggöra hållbarhet som en 

plattform för framgång. 
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Ett av de ledningsverktyg som genererat störst påverkan på global skala är affärsmodeller 

(Boons & Lüdeke-Freund, 2013; Osterwalder & Pigneur, 2010). Affärsmodeller som 

ledningsverktyg erbjuder ett sätt att tydligt uttrycka alternativa former att göra affärer och 

olika perspektiv på intäktsflöde, kostnader, relationer och partnerskap (Trimi & Berbegal-

Mirabent, 2012). Affärsmodeller som ledningsverktyg kan erbjuda ledare ett ramverk att 

sammanföra aktörer med olika perspektiv och intressen för att generera strategiska val (e.g., 

Osterwalder & Pigneur, 2010). Utifrån detta tycks det rimligt att anta att affärsmodeller utgör 

ett ledningsverktyg som kan underlätta för ledare att förstå hur organisationer kan bidra till 

hållbarhet och samtidigt erhålla ekonomisk egennytta. 

 

Antagandet om att affärsmodeller kan underlätta för ledare att uppnå mer hållbara visioner 

visar sig vara problematiskt då affärsmodeller som ledningsverktyg kritiserats kring det 

faktum att tillhörande teorier och ramverk nästintill uteslutande förespråkar värdeskapande för 

ägare, i form av finansiella medel (Kurucz et al., 2016). Uteslutandet av miljö och samhället i 

stort från affärsmodeller förhindrar en holistisk översikt av affärsmiljön (ibid). Schaltegger et 

al. (2016) menar att innovation och design av affärsmodeller historiskt har förbisetts och att 

det således är svårt att utnyttja affärsmodeller för att bemöta utmaningar relaterade till 

hållbarhet. 
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2. Hållbarhet och företagande 

 

2.1 Hållbarhet 

Den kanske främst förekommande definitionen av hållbar utveckling gavs i en rapport från 

World Commission on Environment and Development (WCED, 1987), även kallad 

Brundtlandsrapporten. I rapporten definieras hållbarhet som den typ av utveckling som 

tillgodoser behov hos nuvarande generationer utan att kompromissa framtida generationers 

möjlighet att tillgodose sina behov (ibid). Utifrån samma rapport härstammar begreppet 

triple-bottom-line, som delar in hållbarhet i ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet 

(Elkington, 1998). Nedbrytningen av miljön har bidragit till ett världsligt konsensus av triple-

bottom-lines betydelse för framtiden (Allen & Malin, 2008). Det finns således ett tydligt 

behov av inkorporering av ekonomiskt, socialt och ekologiskt ansvar i en samhällelig kontext. 

 

2.1.1 Hållbart företagande   

Företag behöver uppnå hållbarhet i sina verksamheter för att bemöta de globala problem 

mänskligheten står inför idag (Broman & Robért, 2016). Företag förväntas numera bidra till 

FN:s sjutton mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals), som avser bemöta 

globala ekologiska, ekonomiska och sociala problem till och med år 2030 (United Nations, 

2015). Ur ett affärsmässigt perspektiv kan hållbarhet beskrivas som ett företags förmåga att 

uppnå sina affärsmål och öka långsiktigt värde för sina intressenter genom att integrera 

ekonomiska, ekologiska och sociala möjligheter till affärsstrategier (Robbins et al., 2015). 

Övergången till hållbara samhällen för med sig utmaningar men även möjligheter för företag 

att erhålla konkurrensfördelar. Robert Eccles et al. (2014) redogör för att företag som arbetar 

aktivt med hållbarhet presterar bättre i finansiella mått än företag som bortser från socialt och 

ekologiskt ansvarstagande. Det finns tydliga indikationer på att proaktivt hållbarhetsarbete 

kan gynna företag på kort sikt såväl som på lång sikt (ibid). För att nå framgång på längre sikt 

måste verksamheter öka integrering av och förståelse för de utmaningar och möjligheter 

förknippade med samhällets övergång till hållbarhet (Willard, 2012). 

  

2.2 Ledares roll i övergången mot hållbara samhällen 

En organisations huvudsakliga syfte kan beskrivas som långsiktig överlevnad (Forssell & 

Ivarsson Westerberg, 2007). För att en organisation ska kunna överleva och arbeta mot 

uppsatta mål krävs ledning inom organisationen. Ledning är en organisations förmåga att 
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förutse och planera, att organisera, att samordna och ta kontroll (Fayol, 1949). Vidare bör ett 

företag även besitta förmågan att anpassa sin kapacitet för att (i) upptäcka möjligheter och 

hot, (ii) ta till vara på möjligheter och hot, och (iii) upprätthålla konkurrenskraft genom att 

förbättra, kombinera, skydda och om nödvändigt omkonfigurera företagets immateriella och 

materiella tillgångar (Teece, 2007). Detta för att på ett framgångsrikt vis fånga och förmedla 

långsiktigt finansiellt värde (ibid). Traditionellt sett har ledningsteorier främst fokuserat på 

finansiellt värdeskapande, vilket kan vara lönsamt på kort sikt, men långsiktigt behöver 

företaget ta ekonomiskt, ekologiskt och socialt ansvar (Dyllick & Hockerts, 2002). 

  

Trots att hållbarhetsutmaningar är allmänt accepterade bland ledare (Hedstrom et al., 1998; 

Holliday, 2001) råder det förvirring kring hur hållbarhet bör konceptualiseras och integreras i 

ett företags strategier (Broman & Robért, 2015). Detta har resulterat i ökad frustration hos 

ledning som upplever en oförmåga att göra framsteg mot och att inkludera hållbarhet i 

organisationers värdeskapande; i produkter, tjänster, verksamhet och beslutsfattande i 

allmänhet (Bertels et al., 2010; Bansal et al., 2016). Traditionella synsätt som menar att det 

finns en trade-off mellan företags ökade miljömässiga och sociala prestation och försämrad 

ekonomisk prestation (e.g., Walley and Whitehead, 1994; Palmer et al., 1995) kan ge upphov 

till ökad förvirring hos ledare som förväntas implementera hållbarhet i organisationen. Sådana 

synsätt motbevisas dock av empirisk forskning som påvisar starka samband mellan frivilliga 

hållbarhetsaktiviteter och ökad ekonomisk prestation för företag (e.g., Prakash-Mani et al., 

2002). Samband som förklarar hur ett företag kan erhålla ekonomisk egennytta genom 

integrering av hållbarhet är en del av Business Case for Sustainability. 

  

2.3 Business Case for Sustainability 

Ett business case utgör en argumentation till varför en organisation bör genomföra ett 

specifikt projekt eller en specifik investering. Oxford dictionaries (2018) definierar ett 

business case som ”ett rättfärdigande av ett föreslaget projekt eller åtagande baserat på dess 

förväntade kommersiella värde”. Forskare inom företagsetik benämner ofta business case som 

”upplyst egennytta” (e.g., Tracey et al., 2005, s.330; Mintzberg, 1983, s.4). 

 

Till skillnad från det konventionella konceptet av business case, vilket redogjorts för ovan, 

har Business Case for Sustainability (hädanefter BCS) som avsikt att informera om hur 

ekonomisk framgång inom en organisation kan nås genom frivillig förvaltning av miljö och 
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samhälle (Schaltegger & Lüdeke-Freund, 2012; Shaltegger et al., 2012). Med andra ord ämnar 

BCS förklara den omfattning och typ av finansiella fördelar (egennytta) som företag erhåller 

genom integrering av sund miljöpraxis och bidragande till social utveckling (Prakash-Mani et 

al., 2002). BCS hjälper till att besvara frågor kring hur ett företag kan erhålla starkare 

konkurrenskraft och framgång genom frivilligt bidragande till samhälle och natur. 

Enligt Schaltegger et al. (2012) karaktäriseras BCS av tre krav som måste uppfyllas: 

1. Företag måste förverkliga en frivillig aktivitet med avsikt att bidra till lösningen av 

ekologiska och/eller sociala problem. En sådan aktivitet bör vara proaktiv och inte 

enbart vara en reaktion till lagstadgningar eller regleringar. 

2. Aktiviteten måste skapa ett positivt bidrag till den ekonomiska framgången hos 

företaget eller annan positiv verksamhetseffekt som kan mätas eller tydligt 

argumenteras för. 

3. Det måste finnas övertygande argument kring att en given management aktivitet har 

lett till eller kommer leda till både avsedd social och/eller ekologisk påverkan och 

ekonomisk förbättring. Denna argumentation ska förklara kopplingen mellan frivillig 

social och/eller miljömässig aktivitet och de ekonomiska och hållbara effekterna som 

följer. 

Sambandet mellan frivilliga samhällsinriktade aktiviteter och ett företags framgång är inte 

automatiskt. Ledningen inom en organisation bör ansvara för att hitta tillvägagångssätt för att 

förverkliga potentiella BCS som kan resultera i positiva effekter för omgivning och 

verksamhet. Hantering av BCS fokuserar på hur vinstökande samhällsaktiviteter kan 

identifieras och integreras i kärnverksamheten (Schaltegger & Lüdeke-Freund, 2012). Det är 

vid hanteringen av BCS som kopplingen till behovet av innovation av affärsmodeller kan 

göras (Porter & Kramer, 2011), där första sammankopplande steget involverar en diskussion 

kring motiven bakom business case. 

  

2.3.1 Motiven bakom Business Case for sustainability 

Motiven bakom Business Case for Sustainability är relaterade till motiven bakom 

konventionella business case då båda beskriver variabler som påverkar ekonomisk framgång 

hos ett företag. Det finns dock en skillnad i kopplingen mellan frivilliga hållbarhetsaktiviteter 

och ekonomisk framgång, i förhållande till traditionella ekonomiska orsak-och-verkan 

samband, därmed skiljer sig också den påverkan som sociala och ekologiska aktiviteter har på 

ekonomiska drivkrafter (Schaltegger et al., 2012). Dessa kopplingar kan ha både direkt och 
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indirekt påverkan på ekonomisk prestation. Prakash-Mani et al. (2002) påvisar flera bevisade 

kopplingar, vilka redogörs för nedan: 

1. Minska kostnader genom att minska negativ ekologisk påverkan och 

behandla anställda väl; 

2. Öka intäkter genom att förbättra miljön och bidra till den lokala ekonomin; 

3. Minska risker genom att engagera intressenter 

4. Stärkt rykte genom ökad miljöeffektivitet; 

5. Utvecklat humankapital genom bättre HR management 

6. Förbättrad tillgång till kapital genom bättre styrning 

7. Övriga möjligheter från samhälls- och miljöutveckling. 

  

2.3.1.1 Minska kostnader genom minskning av negativ miljöpåverkan och bra behandling 

av anställda 

Företag kan minska kostnader genom miljöförbättrande aktiviteter som har en direkt positiv 

påverkan på företagets finanser. Miljöeffektivisering tillåter verksamheter att minska 

kostnader genom mindre energi- och materialförbrukning, och minskade kostnader kopplade 

till förorening (kostnader för hantering av avfall och avgifter, licenser och böter för 

överträdelse av miljöregleringar). (Prakash-Mani et al., 2002) 

  

Fördelar som ökad produktivitet av kapital och/eller arbetskraft kan erhållas till följd av 

omorganisering av produktionsprocesser, materialflöden och relationer till leverantörer. 

Företag kan generera finansiell avkastning genom omtänksam behandling av anställda, vilket 

resulterar i ökad produktivitet och följaktligen direkta kostnadsbesparingar. Sunda 

arbetsförhållanden, löner, utbildningsmöjligheter och flertalet förmåner kan öka arbetsmoral. 

Företag minskar även kostnader till följd av minskad frånvaro och färre rekryteringar. 

(Prakash-Mani et al., 2002) 

 

2.3.1.2 Ökade intäkter genom förbättring av miljön och gynnande av den lokala ekonomin 

Parkash-Mani et al. (2002) påvisar att företag som förbättrar miljöpåverkan av sin 

produktionsprocess och hjälper den lokala ekonomin ges många möjligheter för ökad 

försäljning genom: 

 Utvecklandet av nya produkter och tjänster 
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 Ökad försäljning av existerande produkter och tjänster till följd av att dem upplevs 

som mer attraktiva för kunder 

 Ökat försäljningspris (premium) för produkter och tjänster som medför positiva 

sociala och miljömässiga egenskaper 

 Upptäckande av nya marknader för biprodukter och avfall 

 Få ökad tillgång till marknader till följd av hållbarhets-referenser 

  

2.3.1.3 Minskade risker genom interaktion med intressenter 

Genom att interagera med intressenter kan företag förstå och lättare hantera de miljömässiga 

och sociala förväntningar som anställda, kunder, NGOs, politiker och affärspartners har på 

företaget. Genom att förstå förväntningar från ett brett spektrum av intressenter kan företag 

minska finansiella, ryktesmässiga och politiska risker. (Prakash-Mani et al., 2002) 

 

2.3.1.4 Bygga rykte genom ökad miljöeffektivitet 

Beslut, handlingar och processer som förbättrar ett företags miljömässiga och sociala 

prestation kan signifikant öka dess rykte och varumärkesvärde. Ett företags rykte, trots 

abstrakt och svårt att mäta, hjälper att etablera försäljning, locka kapital och affärspartners, 

och rekrytera och behålla anställda. Ett bra rykte ökar ett företags möjlighet att attrahera både 

finansiellt och humant kapital, minska risker, och förse företaget med utrymme för att göra 

misstag till följd av ökat förtroende från intressenter. (Prakash-Mani et al., 2002) 

  

2.3.1.5 Utveckla humankapital genom förbättrad HR management 

En viktig del för konkurrenskraftig produktivitet, produktkvalitet och innovation är 

högkvalitativ arbetskraft. Förbättring av arbetskraft kan ske genom effektiv hantering av 

mänskliga resurser i form av policys och praxis såsom bra arbetsförhållanden, lämpliga 

förmåner, utbildning och utvecklingsmöjligheter, och lika möjligheter oberoende av etnicitet, 

kön eller andra faktorer. (Prakash-Mani et al., 2002) 

  

2.3.1.6 Förbättrad tillgång till kapital genom god styrning 

Parkash-Mani et al. (2002) menar att styrning och ledningssystem som fokuserar på att 

bemöta hållbarhetsutmaningar kan hjälpa företag att få tillgång till kapital på ett flertal olika 

sätt: 
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 Höga standarder på bolagsstyrning kan försäkra långivare och investerare om att höga 

krav ställs på transparens och att särredovisning erhålls, följaktligen kan respekt för 

ägare och intressenter erhållas. 

 För att minimera risker kommer finansiella institutioner kräva bevis på hantering av 

miljö- och samhällsproblem som ett villkor, oavsett avtal. 

 Företag som kan demonstrera bra relationer till intressenter kan försäkra investerare 

om eventuell volatilitet och kan således erhålla lägre priser på kapital, vars kostnad 

baseras på upplevd risk. 

 Värdet för intressenter förbättras genom handlingar relaterade till övergång mot 

hållbarhet av flertalet anledningar nämnt i detta stycke men också genom 

intressenternas positiva anknytning med ett företag som upplevs arbeta med 

hållbarhetsutmaningar. Ökat värde till intressenter ökar ett företags förmåga att 

komma över alla former av kapital. 

  

2.3.1.7 Övriga möjligheter från miljövänliga produkter och tjänster 

Marknader för miljövänliga produkter och tjänster växer, däribland marknader för lösningar 

som minskar energi- och resurstillgång i produktionsprocesser och marknader för alternativa 

sätt att bemöta behov på nuvarande marknad. Vissa produkter och tjänster som producerats 

med miljön i åtanke – från utvinning av råmaterial till avfallshantering – har också möjlighet 

att begära högre pris. (Prakash-Mani et al., 2012)  

 

Att skapa hållbara produkter och tjänster kräver sammanhängande strategier som omfattar ett 

företags hela verksamhet och värdeskapande. Sådana strategier har i vissa fall anammats av 

företag som arbetat fram nya affärsmodeller (nya sätt att leverera, skapa och fånga värde) för 

att bemöta och utforska nya möjligheter och behov hos konsumenter globalt. (Prakash-Mani 

et al., 2012)  

 

2.4 Affärsmodeller som ledningsverktyg 

Schaltegger et al. (2012) argumenterar för att innovation av affärsmodeller krävs för att stödja 

systematiskt, fortgående skapande av business case for sustainability som vanligtvis inte ses 

som en del av kärnverksamheten. Affärsmodeller beskriver hur företag skapar, levererar och 

fångar värde (Osterwalder & Pigneur, 2010). Enligt organisationsteoretiker som Teece (2010) 

och Chesbrough (2007) använder sig varje företag - som verkar på en konkurrenspräglad 
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marknad - av en särskild affärsmodell, vare sig den explicit erkänns av företaget eller inte. 

Hur ett företag gör affärer, skapar värde för intressenter och fångar en del av det värdet för 

företaget självt, är i grund och botten den logik som affärsmodeller representerar (Teece, 

2010). 

  

För att kunna inleda framgångsrik innovation av affärsmodeller krävs en allmän och 

gemensam förståelse kring vad affärsmodeller faktiskt är (Osterwalder & Pigneur, 2010). 

Ansatser till att operationalisera affärsmodeller på ett relevant och lättförståeligt sätt, utan att 

överförenkla komplexiteten i hur verksamheter fungerar, har resulterat i affärsmodeller som 

ledningsverktyg (e.g., Osterwalder & Pigneur, 2010; Teece, 2010; Chesbrough, 2007). 

Genom operationalisering av affärsmodeller identifierar Osterwalder & Pigneur (2010) ett 

företags fyra huvudområden som; kunder, erbjudande, infrastruktur, och finansiell 

genomförbarhet. Operationalisering av affärsmodeller erbjuder teorier som tydligt uttrycker 

alternativa former att göra affärer och olika perspektiv på intäktsflöde, kostnader, relationer 

och partnerskap (Trimi & Berbegal-Mirabent, 2012). Affärsmodeller erbjuder ramverk som 

tillåter ledning att visualisera, testa och finjustera strategiska beslut och vägleda dessa vid 

implementeringsprocessen (Blank and Dorf, 2012; Hacklin & Wallnöfer, 2012)  

  

2.4.1 Affärsmodell-kanvas 

Koncept och teori om affärsmodeller har operationaliserats ytterligare av Osterwalder & 

Pigneur (2010) genom en så kallad Affärsmodell-kanvas (hädanefter AMK). AMK är ett 

tillämpningsverktyg som tillåter användaren att visualisera – måla upp – ett företags 

nuvarande eller potentiella affärsmodell. Kanvasen är ett ramverk som visualiserar hur en 

organisation skapar, levererar och fångar värde (Osterwalder & Pigneur, 2010). 

 

2.4.2 Affärsmodeller ur ett hållbarhetsperspektiv 

Kritiker menar att rådande modeller och teorier som tillämpas av ledning, helt eller delvis, 

exkluderar socialt och ekologiskt värdeskapande i affärsmodellen (Broman et al., 2017). 

Värdeskapande påstås ha blivit förenklat genom att endast ta finansiella faktorer i beaktning 

(Harrison & Wicks, 2013). Enligt Ciesielska och Iskoujina (2017)  kan hållbar tillväxt enbart 

uppnås genom att inkludera och finna en balans mellan de tre pelarna: ekonomisk tillväxt, 

ekologiskt ansvar och social utveckling. 
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Schaltegger et al. (2016) menar att innovation och design av affärsmodeller historiskt har 

förbisetts och att det således är svårt att utnyttja affärsmodeller för att bemöta utmaningar 

relaterade till hållbarhet. Dock har det ökade behovet att finna nya vägar till att innovera och 

designa hållbara affärsmodeller lett till ökad uppmärksamhet kring ämnet (e.g., Bocken et al., 

2014; Clinton and Whisnant, 2014; Kurucz et al., 2016). 

 

2.5 Syfte 

Denna undersökning resonerar kring den kritik som har riktats mot affärsmodeller och dess 

förmåga att vägleda värdeskapande i enlighet med krav och förväntningar på hållbarhet och 

ekonomisk prestation. Syftet med denna uppsats är att undersöka om ett operationaliserat 

ramverk för affärsmodeller, som utvecklats för att inkludera aspekter av hållbarhet, kan 

underlätta för ledare och organisationer att möjliggöra hållbarhet som en plattform för 

framgång. Genom att tillämpa en holistisk AMK på två svenska företag, ett tjänste- respektive 

produktproducerande, avser vi undersöka huruvida AMK:er som inkluderar ekologiska och 

sociala aspekter kan agera som ramverk för att kartlägga och kommunicera ett företags 

möjlighet att erhålla ekonomisk egennytta genom hållbarhetsaktiviteter.  

 

2.6 Frågeställning 

Utifrån syftet ämnar denna undersökning avser att besvara frågan: Kan en Hållbar 

Affärsmodell-kanvas informera ledare om ett företags ekonomiska framgång kan förbättras 

genom förbättrad miljömässig och samhällelig prestation? 
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3. Metod  
 

3.1 Forskningsdesign 

Det finns en stor mängd forskning inom affärsmodellsteori men kan anses bristfällig när det 

kommer till operationaliserade hållbara affärsmodell-kanvasar. I hänseende till 

frågeställningens karaktär användes en kvalitativ metod med en induktiv ansats i 

undersökningen för att fokusera på hållbara kanvasar inom affärsmodellsteori och för att 

vidare kunna påvisa dess praktiska användningsområde. En kvalitativ studie kan anses vara 

applicerbar då ämnet är komplext och svårt att kvantifiera (Patton, 2002). Frågan är 

adresserad utifrån en analys av befintlig forskning och litteratur inom affärsmodellsteori och 

en efterföljande fallstudie, vilket ger undersökningen en teoretisk och praktisk karaktär.  

 

3.2 Datainsamlingsmetod 

Denna undersökning utgick från såväl en litteraturundersökning av sekundärt underlag såväl 

som en kvalitativ fallstudie. Litteraturundersökningen hade som syfte att undersöka och 

redogöra för rådande teorier och forskning inom ämnet hållbarhet och affärsmodellsteori. 

Detta för att skapa en övergripande bild av ämnet och skapa en överblick över vad befintlig 

forskning och litteratur innefattar. Att göra en litteraturstudie innebär att kritiskt, systematiskt 

och metodiskt granska redan existerande forskning och litteratur i syfte att urskilja koncept 

och teorier som är relevant för området (Bryman & Bell, 2015, s. 101). Efter 

litteraturgenomgången identifierades betydande litteratur och nyckelbegrepp utformades till 

nyckelord för ämnet. Vidare utgjorde den kvalitativa fallstudien en källa för primärt underlag 

där ett växande ledningsverktyg, i form av en hållbar AMK, testades i praktiken. Utifrån 

studiens syfte och den litteraturundersökning som genomförts valdes sedan två skilda företag 

för att skapa en nyanserad bild. 

 

3.2.1 Litteraturundersökning 

Utifrån en grundläggande problematik med lednings frustration gällande inkorporering av 

hållbarhet i företagets strategier och med vetskapen om affärsmodeller som ett framstående 

ledningsverktyg valdes hållbara affärsmodeller som vidare undersökningsområde. 

Litteraturundersökningen utfördes på dator i databaserna business source complete och 

scopus. Utöver dessa program nyttjades även Uppsala universitetsbibliotek för tillgången till 
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ytterligare litteratur inom ämnet. Litteraturundersökningens inledande fas utgick från 

termerna Sustainab*, Business och Management som nyckelord. Resultatet granskades för att 

finna vidare undersökningsområde och ytterligare kriterier för specificering. Undersökningen 

specificerades sedan utifrån sökorden sustainab*, business model* och innovation, inom 

områdena företagande, management och redovisning. Utifrån denna specificering granskades 

urvalet utifrån huruvida en operationaliserad AMK presenterades. Slutligen valdes en hållbar 

kanvas som ansågs mest lämpad att besvara undersökningens frågeställning genom 

tillämpning i en fallstudie.  

 

3.2.2 Fallstudie 

För undersökningens andra fas valdes en fallstudie som undersökningsmetod, där ambitionen 

var att undersöka huruvida en hållbar kanvas som inkluderar sociala och ekologiska aspekter, 

kan informera ledare om hur ett företags ekonomiska framgång kan förbättras genom 

förbättrad miljömässig och samhällelig prestation. En fallstudie är en empirisk undersökning 

som undersöker ett samtida fenomen inom sitt verkliga sammanhang och är lämpligt att 

använda när gränser mellan fenomen och sammanhang inte är tydliga (Yin, 2003, s. 13). 

Användandet av en fallstudie görs när syftet är att belysa gemensamma och unika drag och 

egenskaper hos olika undersökningsobjekt, och visa hur dessa påverkar implementeringen av 

en förändring eller ett system och organisationens sätt att fungera och agera (Bell, 2005, s. 

20). Denna studie utfördes därför på två olika företag. Studien inleddes med intervjufrågor av 

semistrukturerad karaktär och gick sedan över till en diskussion som syftade till att utröna 

företagens nuvarande affärsmodeller och vidare, utifrån en ifylld AMK, diskutera hur hållbara 

aktiviteter kan förbättra ekonomisk prestation.  

 

3.2.3 Fallstudiens utförande 

Fallstudien utfördes genom semistrukturerade intervjuer och diskussion med två 

företagsrepresentanter, där representanterna besitter en högre position i respektive företag. 

Studien inleddes med en ingående förklaring av den hållbara kanvasens funktion och dess 

olika komponenter. Med beskrivning av kanvasens olika komponenter som underlag tilläts 

respondenterna kartlägga den specifika affärsmodellen hos respektive företag. Givet 

komplexiteten i varje unik affärsverksamhet ställdes följdfrågor för att erhålla en fördjupad 

inblick i dess relaterade affärsmodell.  
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3.3 Urval 

Urvalet av respondenter till fallstudien gjordes för att skapa en situation lämplig för 

jämförelse. Till undersökningen valdes företagen Swedish Tonic och H2M som 

undersökningsobjekt. Respondenterna skiljer sig åt, främst genom att Swedish Tonic 

producerar och säljer produkter och H2M säljer tjänster. Ett tjänsteproducerande företag har 

enligt França et al., (2017) större möjligheter att agera hållbart i förhållande till ett 

produktproducerande företag. Tjänsteföretag som utnyttjar material och produkter i sina 

erbjudanden ges möjlighet att minimera negativa externaliteter genom förbättrad 

produkthantering som främjas av tjänstekontrakt och cykliskt användande av resurser (ibid). 

Ett tjänsteföretag kan således se till att hanteringen av utnyttjade material och produkter sköts 

ansvarsfullt, från vagga till grav. Urvalet av undersökningsobjekt gjordes därmed baserat på 

förväntningar om distinkta skillnader för integrering av hållbarhet mellan produkt- och 

tjänsteproducerande företag.  

 

3.4 Operationalisering 

Den utförda litteraturstudien ämnade undersöka befintlig litteratur och forskning inom 

affärsmodellsteori. Utifrån studiens resultat granskades de relevanta affärsmodell-kanvasar 

som tydligt kunde urskiljas. En ekokritisk kanvas valdes sedermera för att testas på två 

företag och analyseras utifrån teorin som tar avstamp i de tre kraven för BCS och 

bakomliggande motiv. Detta för att vidare kunna konstatera om den hållbara AMK:en kan 

informera ledare om hur företag kan erhålla ekonomisk egennytta genom proaktiva aktiviteter 

för hållbarhet. Den, i teorin, hållbara AMK:en testades alltså i praktiken för att identifiera 

dess praktiska värde och kapacitet för att visualisera ett företags möjligheter och utmaningar 

gällande hållbarhet. I figur 1 redovisas undersökningens tillvägagångssätt. 
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(Figur 1, Metodmodell- förklaring kring uppsatsens metodiska upplägg) 

 

3.5 Metoddiskussion 

I diskussion gällande reliabilitet, replikerbarhet och generaliserbarhet är det flertalet faktorer 

som kan ha påverkat resultatet. Om undersökningen replikeras kan det således vara så att 

studiens resultat får ett annorlunda utfall. Valet av företag har därför gjorts utifrån en hypotes 

om distinkt skilda möjligheter till implementering utav socialt och ekologiskt inriktade 

aktiviteter i egenskap av att ett företag är produktorienterat och ett är tjänsteorienterat. 

Respondenterna inom företagen besitter roller som VD respektive koncernansvarig vilket 

rimligtvis innebär att de har en god övergripande kunskap om företaget och dess verksamhet. 

En övergripande och djupgående inblick i verksamheten hos de valda undersökningsobjekten 

gav upphov till effektiv applicering av den valda kanvasen. 

 

Sammanfattningsvis kan den valda metoden anses vara lämplig utifrån studiens syfte och 

frågeställning. Reliabiliteten, replikerbarheten och generaliserbarheten kan dock diskuteras då 

undersökningens komplexitet gör att en replikering av undersökningen kan resultera i en 

annorlunda slutsats.  
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4. Affärsmodeller 
 

4.1 Litteraturundersökning 

En affärsmodell-kanvas är ett operationaliserat ramverk, utifrån affärsmodellsteori, som 

ämnar skapa en tydlig bild över hur ett företag gör affärer. Det är ett ramverk som beskriver 

hur ett företag tjänar pengar långsiktigt och ett verktyg för att förbättra strategiska alternativ. 

En AMK används därför främst utav ledningen då det är dessa som är ansvariga för hur ett 

företag opererar och dess strategiska riktlinjer (Osterwalder & Pigneur, 2010; Chesbrough. 

2007). Litteraturundersökningen ämnade att finna och belysa allmänt operationaliserade 

AMK:er. Av undersökningen framkom ett intensifierat forskningsintresse inom både hållbar 

ledning och affärsmodellsteori. Trots omfattande forskning och litteratur som berör 

affärsmodeller ur ett hållbarhetsperspektiv, visade undersökningen att endast ett fåtal 

författare presenterar en operationaliserad AMK. Litteraturundersökningen resulterade i fyra 

ramverk från urvalet, dessa presenteras i tabell 1: 

 

Författare och år Titel Keywords Hållbarhet 

Osterwalder, A & 

Pigneur, Y. 2010 

Business model 

generation 

Analysis, Business model 

Design, Ideation 

Innovation, Platform 

Process  

Prototype  

Strategy  

Visualization 

 

Nej 

Upward, A & 

Jones, P. 2016 

An Ontology for 

Strongly Sustainable 

Business Models: 

Defining an Enterprise 

Framework Compatible 

With Natural and 
Social Science 

Business model 

Strong sustainability  

Reflexive modernization 

Enterprise ontology  

Socially desirable value 

Ecosystems 
Corporate social responsibility 

Business strategy 

 

Ja 

Joyce, A & 

Paquin, R. 2016 

The triple layered 

business model canvas: 
A tool to design more 

sustainable business 

models 

 

Business model innovation 

Sustainable business models 
Business models for 

sustainability 

Triple layered business model 

canvas 

Triple bottom line 

 

Ja 
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Biloslavo, R. 

Bagnoli, C. & 

Edgar, D. 2018 

An eco-critical 

perspective on business 

models: The value 

triangle as an approach 

to closing the 

sustainability gap  

 

Business Model Canvas 

Business Model Framework 

Eco-criticism 

Sustainability 

 Sustainable Business Model 

Ja 

 

4.1.1 Osterwalder och Pigneur 

Osterwalder och Pigneur (2010), menar i sin bok Business Model Generation att 

affärsmodeller beskriver hur en organisation skapar, förmedlar och fångar värde (s.14). 

Vidare kan en affärsmodell bäst kan beskrivas genom nio komponenter som visar hur företag 

tjänar pengar. De nio komponenterna representerar fyra vitala delar i företagande: kunder, 

offer, infrastruktur och finansiell genomförbarhet (s.15). De nio komponenterna formar basen 

för ett operationaliserat verktyg som de kallar Business Model Canvas (s.42). Business model 

canvas är idag den mest vedertagna kanvasen och har genererat en större inverkan än 

majoriteten av andra avhandlingar inom ämnet (França et al. 2017). För en illustration av 

Business Model Canvas, se bilaga 1.  

 

4.1.2 Upward och Jones 

Upward och Jones presenterar i sin artikel An ontology for strongly sustainable business 

models (2016) ett alternativ till Osterwalder och Pigneurs Business Model Canvas. Den 

alternativa kanvasen, kallad starkt hållbar affärsmodell, innoveras utifrån Osterwalder och 

Pigneurs affärsmodellsteori. Kanvasen innoveras då författarna menar att den utesluter 

ekologiskt och socialt värdeskapande, vilket vidare innebär att den är ohållbar. Deras 

undersökning resulterade i ett operationaliserat verktyg bestående av 26 komponenter där 

även ekologiska och sociala aspekter innefattas (Upward & Jones, 2016). För en illustration 

av den starkt hållbara affärsmodellen, se bilaga 2.  

 

4.1.3 Joyce och Paquin 

Joyce och Paquin, (2016) presenterar även dem en alternativ kanvas till Osterwalders och 

Pigneurs ramverk och dess bakomliggande affärsmodellsteori. Författarna riktar kritik mot 

uteslutandet av ekologiskt och socialt värdeskapande. Den presenterade kanvasen, kallad 

triple layered business model canvas, är till stor del en replika av Osterwalder och Pigneurs 

ursprungliga kanvas men är indelad i tre separata kanvasar med skiljande komponenter; en 
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ekonomiskt, en ekologiskt och en socialt inriktad kanvas (Joyce & Paquin, 2016). För en 

illustration av triple layered business model canvas, se bilaga 3.  

 

4.1.4 Biloslavo et al.  

Biloslavo et al. (2018) redogör i sin undersökning för de 20 mest citerade definitionerna av 

affärsmodeller. I undersökningen konstateras att nuvarande definitioner och modeller 

utesluter ekologiska och sociala aspekter från ramverket. Följaktligen presenterar de en 

utvecklad kanvas som de menar ger en övergripande bild av hur ett företag skapar värde 

utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska aktiviteter. Kanvasen, kallad ekokritisk 

affärsmodell-kanvas, ämnar agera ett praktiskt tillämpningsverktyg för hur ett företag skapar 

ekologiskt, socialt och ekonomiskt värde (Biloslavo et al., 2018). Till skillnad från ovan 

presenterade ramverk som tar avstamp i Osterwalder & Pigneurs teori, utgår den ekokritiska 

AMK:en från ett större omfång av befintlig litteratur om affärsmodeller.   

 

4.2 Affärsmodeller 

Biloslavo et al. (2018) presenterar den affärsmodell-kanvas som anses mest lämplig att 

tillämpa i fallstudien. Den ekokritiska kanvasen erbjuder ett hållbarhetsorienterat perspektiv 

på affärsmodeller som till synes är mer övergripande än de övriga ramverk som identifierats i 

litteraturundersökningen. Den ekokritiska AMK:en presenteras i figur 2. 
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Figur 2. Ekokritisk Affärsmodell-kanvas anpassad från Biloslavo et al. (2018) 

 

Följande presenteras huvudkomponenterna i den ekokritiska affärsmodell-kanvasen, 

framtagen av Biloslavo et al. (2018): 

1. Samhälle: överser de intressenter som företaget etablerar och bibehåller ömsesidiga 

relationer med, inklusive naturliga miljön med dess ekosystem som är grundläggande 

för mänskligheten och dess aktiviteter 

2. Värdeproposition: företagets avsikt att skapa och leverera värde till dess intressenter 

inklusive samhället och miljön, genom att bemöta deras behov och erbjuda lösningar 

på deras problem. 

3. Kunder: de olika grupper (segment) av organisationer eller personer som företaget 

ämnar tjäna genom sitt utbud av produkter och tjänster, så väl som involvera dem i 

processer för att samskapa värde. 

4. Produkter: den samling produkter och tjänster som skapar värde (upplevd nytta) för 

kunder genom att tillfredsställa deras begär och behov. 

5. Huvudaktiviteter: inkluderar aktiviteter som inkommande logistik 

(leverantörskanaler), FoU, och övriga nödvändiga aktiviteter så väl som 

marknadsföring och utgående logistik (distributions- och kommunikationskanaler 

gentemot kundsegment). 

6. Huvudresurser: Kapital och resurser som företaget besitter och förlitar sig på för att 

kunna bedriva verksamhet, exempelvis; finansiellt kapital, tillverkat kapital, 

immateriella rättigheter, humankapital (arbete, kompetens, motivation), socialt och 

relationskapital (varumärkeslojalitet, delade normer) och naturkapital (ren luft, 

biodiversitet). 

7. Partners: nätverket av partners och leverantörer som möjliggör affärsmodellen. Olika 

typer av organisatoriska partnerskap inkluderar joint venture, strategiska allianser och 

branschorganisationer, bland andra. 

8. Fördelar: Komponenten delas upp i fördelar som företaget bidrar till samhälle och 

miljö (allmänt värde och partner-värde) och intäktskällor genom vilka företaget fångar 

ekonomiskt värde för sig självt. De förstnämnda fördelarna är till följd av frivilligt 

miljömåna och samhällsorienterade aktiviteter som går bortom konventionellt 

verksamhetsbeteende och juridiska krav och genom vilka företaget genererar tillväxt 

och utveckling. 
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9. Kostnader: Kostnader delas upp mellan kostnadsstrukturen som påverkar finansiella 

aspekter av företagets prestation och kostnader i form av negativ påverkan som 

företagets resultat och produktion har på samhället och miljön.   

  

Joyce och Paquin (2016) menar att hållbara verksamheter kräver förändring vad gäller den 

grundläggande logiken bakom värdeskapande, något som är svårt att uppnå för ledning om de 

saknar ett operationaliserat verktyg som kan hjälpa dem att rama in frågor, samla data, och 

utföra analys av affärsmodeller för att nå verkliga hållbara lösningar (Lozano, 2008). Genom 

att tillämpa ett ekokritiskt perspektiv på ett brett spektrum av förekommande teori om 

affärsmodeller har Biloslavo et al. (2018) kunnat föreslå en mer övergripande och 

hållbarhetsmotiverad ansats till affärsmodeller.   

  

4.3 Fallstudie Företag 2 (H2M) 

En fallstudie genomfördes på H2M, ett företag som verkar inom branschen för 

fastighetsförvaltning. För att kunna applicera en ekokritisk affärsmodell-kanvas på företagets 

affärsmodell erhölls information om företagets processer och de olika komponenterna som 

benämns i AMK-ramverket genom samtal med Paul Wan, VD och koncernansvarig. 

H2M, grundat 2003, består av 180 anställda som arbetar med tekniska aspekter av 

fastighetsförvaltning. Genom att erbjuda teknisk kompetens tjänar H2M både kommersiella 

och offentliga fastighetsägare, och de hyresgäster som befinner sig i berörda fastigheter. H2M 

bedriver verksamhet främst i Stockholm och har på senare år etablerat verksamhet i Västerås. 

Nedan följer en presentation av H2Ms affärsmodell utifrån den ekokritiska kanvasens 

huvudkomponenter. Företagets affärsmodell visualiseras i en ekokritisk AMK i figur 3.  

 

4.3.1 Presentation av H2Ms ekokritiska kanvas 

 

Samhälle:  

Uppdrag att förvalta allmänna anläggningar leder till att de flesta intressenter som H2M 

etablerar ömsesidiga relationer med är invånare i städerna som de verkar. H2M påverkar 

och påverkas av de många liv som dagligen beror av de fastigheter som företaget förvaltar. 
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H2M sköter om depåer och stationer för pendeltågstrafiken i Stockholm. H2M ser till 

underhållet av skolor, förskolor, köpcentrum och samhällsfastigheter så som vårdcentraler 

och etablerar på detta sätt direkt och indirekt påverkan på den upplevda livskvalitén hos 

lokalbefolkningen. 

 

Värdeproposition:  

H2Ms värdeproposition är att erbjuda teknisk service med omtanke och kunskap för att få 

folks vardag att fungera. H2Ms underhåll av fastigheter sker främst i bakgrunden men får en 

betydelsefull påverkan på hur individerna i samhället kan upprätthålla sina levnadssätt. 

 

Det är genom H2Ms värderingar, omtanke och kunskap, som de finner en gemensam 

hållpunkt som genomsyrar hela organisationen från vilken de avser leverera värde. För H2M 

innefattar omtanke varje medarbetares ansvar för sina arbetsuppgifter och kundens bästa, till 

deras samhällsengagemang för hållbar utveckling. Att visa omtanke för kollegor, kunder, 

hyresgäster, leverantörer och omvärlden är en av H2Ms grundpelare. Kunskap som ledord 

innebär att vara påläst, förberedd, kompetent och lösningsorienterad för att kunna erbjuda 

kunden de bästa alternativen gällande effektivitet och miljö. H2M lägger vikt vid att varje 

medarbetare ska ha möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll utifrån personliga förutsättningar 

och önskemål.  

Kunder: 

Kommersiella och offentliga fastighetsägare utgör den största delen av H2Ms kundbas. I de 

fall där hela fastigheter hyrs ut till en och samma hyresgäst kan hyresgästen involveras i 

värdeskapandet. 

För H2M tar det längre tid att jobba mot de offentliga fastighetsägarna, men dessa erhåller 

även krav relaterade till hållbarhet. Offentliga fastighetsägare tvingas tänka mer miljö- och 

samhällsvänligt till följd av direkta påtryckningar från myndigheter, i form av miljömål och 

andra regleringar. De kommersiella fastighetsägarna präglas inte av samma krav ännu, även 

om utvecklingen mot och krav för hållbarhet till synes ökar.  

 

H2M har börjat välja sina kunder baserat på deras på deras engagemang till fastigheten. H2M 
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söker utväxling i relationen med deras kunder och anser att fastighetsägare som inte bryr sig 

om sin fastighet och enbart ser det som en transaktion, inte är i enlighet med H2Ms 

värderingar. Således prioriteras kunder med vilka H2M kan samskapa värde.  

 

Produkter: 

H2M är specialister inom teknisk fastighetsförvaltning och erbjuder således tekniska tjänster 

inom El, Energi, Drift, Förvaltning, VVS, Bygg, Mark, Säkerhet och ytterligare områden. En 

del tjänster innebär installering av produkter beställt från extern leverantör, exempelvis 

luftfilter.  

Huvudaktiviteter: 

H2M identifierar tillsynsskötsel (rondering) som nödvändigt för att upprätthålla 

affärsmodellen. Denna aktivitet innebär att identifiera vad respektive fastighet kräver för typ 

av underhåll vilket blir viktigt för att H2M och dess medarbetare ska vara medvetna om vilka 

åtgärder och vilket värde som kunden förväntar sig. Analys av driftdata är också viktigt för att 

säkerställa vad fastigheten, och således kunden, behöver. Om fastigheten är i behov av 

åtgärder skapas en arbetsorder för felavhjälpande underhåll eller så inkluderas åtgärder i 

underhållsplaner för att exempelvis uppnå högre grad av hållbarhet eller lägre 

underhållskostnader. Övriga huvudaktiviteter involverar etablerandet och upprätthållandet av 

kommunikationskanaler och kundrelationer. Den främsta kommunikationskanalen för att nå 

ut med H2Ms värdeproposition är genom relevanta industrirelaterade mässor. Även 

upprätthållandet av sociala medier ses som viktigt för att etablera kontakt med kunder.  

Huvudresurser: 

Som specialister inom teknisk fastighetsförvaltning lägger H2M stor vikt vid kompetens. 

Humankapitalet identifieras som den främsta huvudresursen då kompetent personal är 

nödvändigt för att företaget ska kunna leverera det värde som de avser leverera. Kompetens 

definieras med avseende på kunskap men även social förmåga. 

 

Ett starkt humankapital relateras till ytterligare en viktig huvudresurs; relationskapital. Det är 

genom relationskapital som H2M bibehåller kunder och blir refererade nya kunder. Ett starkt 

relationskapital anses enbart kunna etableras genom ett utvecklat humankapital. I konkret 

mening resulterar ett bra utfört jobb i nöjda kunder och varumärkeslojalitet för H2M. 
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Partners: 

Branschorganisationen Avtal för fastighetsförvaltning (AFF) erbjuder riktlinjer och 

hjälpmedel för att öka effektiviteten och kvaliteten av H2Ms fastighetsförvaltning och service. 

H2M har strategiska samarbeten med verksamheter som besitter spetskompetenser som 

företaget själva saknar. 

 

H2M har som avsikt att gå med i Swedish Green Building Council, en ledande organisation 

för hållbart samhällsbyggande som erbjuder verktyg och utbildning i miljöcertifiering av 

byggnader, stadsdelar och anläggningsprojekt. Företaget menar att ett initiativ som detta 

skulle, utöver positiv påverkan på lokalbefolkningen, kunna minimera negativa externaliteter 

på omgivningen och generera miljövinster. 

 

Fördelar: 

H2M levererar åtskilliga fördelar till det lokala samhället och naturen. Trots att deras arbete 

sker i bakgrunden underlättar företaget för lokala invånare att ta itu med vardagen genom att 

bedriva god förvaltning av fastigheter som utgör centrala delar av samhället, däribland 

pendeltågstrafiken, skolor och vårdcentraler. Ytterligare positiv social påverkan erhålls från 

utveckling av personal. Eftersom ett högkvalitativt humankapital är centralt för att kunna 

erbjuda de tjänster som utgör grunden för H2Ms värdeproposition och värdeskapande lägger 

företaget vikt på utbildning av personal. Som del i att öka förståelse för intressenters behov 

och begär utbildas personal, däribland ingår utbildning kring hur personal kan hantera ökade 

krav på hållbarhet. Genom intern och extern utbildning ämnar H2M förse sina anställda med 

en helhetsbild av fastighetsförvaltning. Som del av att kunna agera attraktiv och trivsam 

arbetsgivare har H2M gått med i Great Place To Work; en organisation som bidrar till att 

utvärdera och utveckla arbetsplatskulturer hos organisationer inom alla branscher. 

H2M sponsrar föreningar inom ungdomsidrott, något som företaget gör frivilligt men som de 

anser tycks förmedla en positiv företagsprofil; att H2M är ett företag som vill göra gott. 

Förutom medverkan till en förbättrad lokal omgivning genom socialt ansvarsfulla aktiviteter 

bidrar H2M till minskat ekologisk fotavtryck genom hållbart samhällsbyggande och sund 

miljöpolicy. Några av de viktigaste punkterna i H2Ms miljöpolicy är att: 

 hushålla med råvaror, material och energi samt utnyttja dessa så effektivt som möjligt 



 28 

 ha aktuella uppgifter för att kunna optimera fastighetens förbrukning av värme, el och 

vatten 

 underlätta för kunderna att driva sitt miljöarbete 

 ha en öppen miljöredovisning.  

H2M vill visa omtanke för en hållbar framtid. Företaget minimerar resor till och från 

fastigheter genom att samordna beställningar. Genom energioptimering för att spara energi 

som förbrukas inom fastigheter lyckas H2M åstadkomma stora miljövinster som gynnar både 

fastighetsägare och natur. Ytterligare miljövinster åstadkommer H2M genom val av material 

och produkter som de inkluderar i förvaltningen av fastigheter. H2Ms val av hållbara 

alternativ, som sker med hjälp av livscykelanalyser, kan i vissa fall innebära en större 

finansiell kostnad men anses kompenseras för, med avseende på social och ekologisk 

påverkan. Ett exempel på detta är de luftfilter som H2M köper in, dessa består av träramar 

och är följaktligen dyrare än vanligt förekommande luftfilter med metallramar, men de 

resulterar i mindre miljöpåverkan när företaget ser till avfallshanteringen av dessa.  

 

Med avseende på att skapa ekonomiskt värde erhåller H2M främst intäkter till följd av 

kontrakt för tillsynsskötsel med tillkommande intäkter för tjänster som tillkommer utöver vad 

som ingår i kontrakten. 

 

Kostnader: 

Tjänsterna som H2M erbjuder kräver personal på plats hos kund. Därmed har de ett stort 

vagnverk som omfattar drygt 170 bilar, där drygt 50 av dessa är miljöbilar varav 15 är elbilar. 

Detta utgör en kostnad, både finansiellt i form av underhåll och trängselskatt men även stora 

påfrestningar på miljön till följd av utsläpp.  

 

Gällande användandet av material och produkter som tillkommer vid vissa tjänster (e.g., olika 

typer av smörjmedel) kan det vara en utmaning att få långtidsanställda att anpassa sig efter 

mer miljövänliga alternativ till följd av rutiner och förutbestämda uppfattningar, hos dessa 

anställda, om hur processer ska gå till. Detta kan innebära en benägenhet att använda mindre 
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miljövänliga alternativ som de har en vana av att använda. Alla val sker dock inom ramarna 

för kundens miljöpolicy.  

 

Utöver finansiella kostnader för det stora vagnverket tillkommer löner som en av de största 

kostnaderna.   
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(Figur 3, H2Ms ekokritiska affärsmodells-kanvas) 
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4.4 Fallstudie Swedish Tonic (Produktföretag) 

Fallstudien undersökte även Swedish Tonic som är ett mindre produktproducerande företag 

baserat i Stockholm. Swedish Tonic producerar och levererar högkvalitativ handgjord tonic 

baserat på naturliga råvaror för en autentisk smak och upplevelse. Swedish Tonic startades 

2016 och består idag av fem operativt anställda och ytterligare sex personer i styrelsen. 

Studien gjordes med Gustaf Ytander som är VD på Swedish Tonic. Nedan följer presentation 

av Swedish Tonics affärsmodell utifrån den ekokritiska kanvasens huvudkomponenter. 

Företagets affärsmodell visualiseras i en ekokritisk AMK i figur 4.  

 

4.4.1 Presentation av Swedish Tonics ekokritiska kanvas 

 

Samhälle:  

De intressenter som Swedish Tonic själva anser sig etablera och bibehålla ömsesidiga 

relationer med är barer, restauranger, spritvarumärken, butiker och influencers. 

 

Värdeproposition:  

Deras värdeproposition ligger främst i att leverera en produkt med hög kvalitet som skiljer sig 

gentemot konkurrenterna genom att de har icke-transparent tonic som är gjord för hand 

utifrån riktiga och naturliga råvaror. 

 

Kunder:  

Deras kunder består av privatpersoner och företag i form av barer, restauranger och butiker. 

Kunderna och målgruppen skiljer sig vidare i ålder och breder ut sig över ett stort 

åldersspann. 

 

Produkter:  

Swedish Tonic erbjuder idag sina kunder tre olika produkter. Dessa är Swedish Tonic Syrup, 

Swedish Tonic Gift Box och Swedish Tonic Water. Swedish Tonic är ett renodlat 

produktionsföretag som levererar produkter till sina kunder främst utefter kundorders. 

 

Huvudaktiviteter:  

Undersökningen kom fram till att marknadsföring är företagets enskilt viktigaste 

huvudaktivitet. Marknadsföringen består av olika evenemang, provsmakning i butiker och 



 31 

nyhetsbrev till kunder. Vidare är deras distributionscentral även av stor vikt för att leverera 

produkter till beställande kunder och för att således kunna bibehålla kundnöjdhet. Slutligen är 

även produktionen av väsentlighet då företaget behöver producera sina produkter med hög 

kvalitet för att bibehålla nöjda kunder och ett gott rykte. 

 

Huvudresurser: 

Den enskilt viktigaste resursen är enligt företaget humankapitalet, de fem operativt anställda 

och de sex personerna i styrelsen. Mycket av detta ligger även i varumärket vilket gör att 

företagets varumärke i sig är av stor vikt. Ytterligare en huvudresurs för företaget är deras 

realkapital i form av det produktlager som tillhandahålls för att alltid kunna tillgodose 

etablerade och nya kunder med produkter. 

 

Partners:  

Swedish Tonic samarbetar med större spritvarumärken världen över för att på ett 

kostnadseffektivt sätt kunna marknadsföra sina egna produkter med bra alkohol i. Företaget 

samarbetar även med flertalet olika restauranger och barer där de tillsammans tillhandahåller 

evenemang och tillställningar för att marknadsföra både Swedish Tonic och berörd restaurang 

eller bar. Slutligen är även investerare av stor vikt då dessa givit Swedish Tonic kapital för att 

bedriva verksamheten samt bidragit med kunskap och erfarenhet. 

 

Fördelar:  

Swedish Tonic skapar värde till sina konsumenter och partners genom att erbjuda en 

högkvalitativ tonic. De skapar även värde genom ett starkt varumärke som bidrar till 

publicitet för inblandade parter, ofta i olika former av evenemang. Företaget har även 

ambitionen att skänka pengar till forskning för malaria-medicin. Detta då tonic förr i tiden 

användes profylaktiskt mot malaria.  

 

Kostnader:  

Deras största kostnader i monetära termer är löner och marknadsföring. Vidare är även 

produktion och lagerhållning större kostnader i monetära termer. 

 

Miljömässiga kostnader kommer främst i form av utsläpp från varutransport. För 

framställningen av deras produkter beställs råvaror in från olika delar av världen, dessa 
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används sedan för produktionen av varorna, som sedan skickas till en distributionscentral, där 

de slutligen distribueras ut till kunder. Det är således en stor mängd transporter 

sammankopplade till Swedish Tonics verksamhet.
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(Figur 4, Swedish Tonics ekokritiska affärsmodells-kanvas) 
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5. Analys 
 
Analysen ämnar diskutera företagens affärsmodell-kanvas utifrån business case for 

sustainability. Diskussionen ämnar vidare att utreda huruvida en ekokritisk AMK kan 

informera ledning om hur företags ekonomiska prestation kan gynnas genom förbättrad 

miljömässig och samhällelig prestation.  

 

5.1 H2M 

I figur 3 presenteras H2Ms affärsmodell som operationaliserad genom den ekokritiska 

affärsmodell-kanvasen. Kanvasen hjälper identifiera och påpeka kopplingen mellan företagets 

framgång och dess engagemang gentemot den sociala och naturliga omgivningen (samhället). 

Kanvasen påvisar tydligt hur H2M är starkt integrerad i det lokala samhälle de verkar i till 

följd av arbete och aktiviteter som gynnar lokala intressenter. Som ett av två företag valda för 

att undersöka huruvida en organisation kan erhålla egennytta till följd av hållbara aktiviteter 

representerar H2M ett tydligt exempel på ett BCS utifrån Schalteggers (2012) tre krav. H2M 

förverkligar flertalet frivilliga aktiviteter med avsikten att bidra till främst den sociala, men 

även ekologiska, omgivningen. Genom dessa aktiviteter skapar företaget fördelaktiga effekter 

på verksamheten. Företaget kan till följd av deras miljömässigt och socialt orienterade 

aktiviteter erhålla hållbar ekonomisk framgång. H2Ms framgång och samhällsengagemang 

grundas i deras värdeproposition som innefattar de värderingar som genomsyrar hela 

organisationen; Omtanke och Kunskap. Det är genom dessa värderingar som det blir enklast 

att förklara de variabler som påverkar ekonomisk framgång hos H2M. 

  

Omtanke för samtliga intressenter resulterar i att H2M erbjuder kunder en högkvalitativ tjänst 

samtidigt som de tillför värde till omvärlden. H2Ms fokus på värdeskapande återspeglas bland 

annat i komponenten “kunder” i figur 3. Att inrikta sig mot kunder som är engagerade i sina 

fastigheter innebär att rikta in sig på kunder som upplever nytta i både materiellt och 

immateriellt värde. H2Ms kunder är villiga att betala för det värde som tillförs fastigheten och 

den påföljande positiva påverkan som fastigheten kan tillföra de individer och den omgivning 

som berörs av fastigheten. De offentliga fastighetsägarna utgör ett betydande kundsegment för 

H2M och är ett tydligt exempel på hur H2M attraherar kunder genom sitt 

samhällsengagemang. Eftersom de offentliga fastighetsägarna ställer högre krav på hållbarhet, 
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till följd av direkt påtryckning från myndigheter, är kontrakt med och intäkter från detta 

kundsegment beroende av kompetent humankapital. 

  

Utveckling av personal utgör en huvudaktivitet för att H2M ska kunna säkerställa att deras 

anställda är kompetenta och lösningsorienterade och således ska kunna erbjuda kunder de 

bästa alternativen med avseende på effektivitet och miljö. Denna huvudaktivitet ämnar även 

att visa omtanke för medarbetare genom att erbjuda dem möjligheter till utveckling. H2Ms 

medlemskap i Great Place To Work visar på omtänksam behandling av deras anställda, vilket 

enligt motiven bakom business case for sustainability är kopplat till lägre kostnader. Den 

tillämpade AMK:en kan dock inte visualisera sambandet mellan omtänksam hantering av 

personal och eventuellt ökad produktivitet, minskad frånvaro eller färre rekryteringar. 

  

Den interna och externa utbildningen som ämnar att ge anställda kompetenser och översiktlig 

förståelse för att möta intressenternas behov och begär påvisar hur sund HR-management kan 

resultera i positiva verksamhetseffekter i form av utvecklat humankapital. Det blir enkelt att 

förstå hur H2M vill erbjuda fördelar för sina anställda i form av möjlighet till utveckling då 

humankapitalet är en av deras huvudresurser. Ett utvecklat humankapital är viktigt för att 

företaget ska kunna leverera högkvalitativa tjänster som resulterar i nöjda kunder vilket i sin 

tur stärker relationskapitalet, den huvudresurs som är viktig för att etablera och bibehålla 

kunder. Relationskapitalet stärks ytterligare av H2Ms sociala prestation däribland deras nära 

samarbete med lokala aktörer för utveckling av det lokala samhället. Likt motiven bakom 

business case for sustainability som förespråkar att ökad social prestation kan förbättra en 

organisations rykte och varumärkesvärde bör H2Ms engagemang i lokala ungdomsföreningar 

stärka relationskapitalet genom att kommunicera en omtänksam företagsprofil. Genom 

omtanke för den omgivning som företaget påverkar och deras vikt av att förmedla 

intressenters behov och begär till de anställda för att ge dem en holistisk utgångspunkt blir det 

tydligt att H2M är medvetna om de miljömässiga och sociala förväntningar som 

intressenterna har på företaget. Denna förståelse bör utgöra en grund för företaget att minska 

finansiella, ryktesmässiga och politiska risker men det är inget som kan visualiseras i den 

ekokritiska kanvasen. 

  

Genom kompetent personal och omtanke för miljö och samhälle kan H2M erbjuda stora 

miljövinster i form av energioptimering av de fastigheter som de förvaltar. Detta exempel på 

miljöeffektivisering är kopplat till minskade driftkostnader av berörda fastigheter och 
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potentiellt ökade intäkter till följd av att H2M erbjuder en tjänst som upplevs attraktiv. 

Miljöeffektivisering som enligt BCS är relaterat till minskade kostnader bör ha en positiv 

påverkan på ett företags kostnadsstruktur.  Eftersom H2M erbjuder miljöeffektivisering till 

sina kunder påverkar det kundens kostnadsstruktur positivt men någon påverkan på företagets 

egna kostnader kan inte synliggöras i den ekokritiska kanvasen. Ytterligare miljövinster till 

fördel för omgivningen sker genom H2Ms val och hantering av material och produkter. I och 

med att företaget erbjuder tjänster som fortgående ser till fastigheterna har de möjlighet att 

minimera miljöpåverkan genom rätt val av material och lämplig avfallshantering. 

  

Trots att H2M arbetar proaktivt med att förminska sitt ekologiska fotavtryck är de enligt 

nuvarande affärsmodell oförmögna att erbjuda fullständig förvaltning av fastigheter utan att 

involvera material och produkter som utgör en påfrestning för miljön. En viktig del för att 

minimera påverkan som dessa ohållbara material och produkter utgör är fortsatt utbildning av 

personal som är principfast och agerar baserat på vana. Egennyttan i förbättrad HR-

management framträder i detta fall genom att utvecklad personal leder aktiviteter för att 

minska företagets negativa externaliteter (påverkan). H2M kan således erhålla fördelar till 

följd av att intressenter känner en upplevd ökad nytta av att associeras med ett företag som 

visar ansvar för samhälle och miljö. Ytterligare negativ påverkan på miljön medför företaget 

genom sitt vagnverk, de 150 bilar som utnyttjas för att förflytta anställda mellan fastigheter 

och således kunna leverera sin värdeproposition. Med ett omfattande antal bilar utgör dessa 

också en stor belastning på företagets finansiella kostnadsstruktur. Här belyser kanvasen 

möjligheter för innovation av affärsmodellen. Om företaget kan finna andra sätt som företaget 

kan leverera sina tjänster på kan de erhålla egennytta i form av minskade finansiella kostnader 

men även motverka risker som att påverkas av framtida miljöregleringar. 

 

5.2 Swedish Tonic 

Swedish Tonics ekokritiska affärsmodell-kanvas, presenterad i figur 4, beskriver företagets 

värdeproposition och dess viktigaste komponenter för att möjliggöra företagets 

värdeskapande. Undersökningen och AMK:en visar att företaget för närvarande inte bedriver 

några frivilliga sociala eller ekologiska aktiviteter. Swedish Tonic kan därför inte klassificeras 

som ett business case for sustainability. Följaktligen skapar de ingen ekonomisk egennytta 

genom hållbart ansvarstagande. 
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Swedish Tonics ekokritiska AMK påvisar att företaget har en påverkan på miljön genom 

utsläpp från transporter. Effektivisering av beställningar och leveranser kan bidra till lägre 

utsläpp genom ett mindre antal transporter och således minska företagets påverkan på 

ekologiska system. En minskad ekologisk påverkan kan förbättra företagets ekonomiska 

presentation genom ett förbättrat rykte och att de således upplevs som mer attraktiva för 

kunder. Följaktligen innebär detta att företaget kan uppnå en ökad försäljning av sina 

produkter till nuvarande och potentiella nyblivna kunder. Ett förbättrat rykte är dock abstrakt 

och svårt att mäta vilket gör att det inte direkt kan utläsas från den ekokritiska AMK:en.  

 

Utefter att Swedish Tonic för tillfället inte bedriver några sociala eller ekologiska aktiviteter 

erbjuder de ingen positiv påverkan på natur eller samhället i stort. Enligt den ekokritiska 

kanvasen är Swedish Tonics värdeskapande enbart till fördel för dess närmsta intressenter; 

partners, kunder och ägare. Företaget har dock ambitionen att skänka en del av sin vinst till 

forskning av malariamedicin. En sådan aktivitet hade visualiserats i AMK:ens komponent 

“fördelar”, och visat på samhällsengagemang. Att förknippas med en aktivitet som anses 

förbättra företagets sociala prestation bör enligt motiven bakom business case for 

sustainability resultera i förbättrat rykte och således ökad möjlighet att attrahera både 

finansiellt och humant kapital och minska risker. Som ovan nämnt är ett företags rykte 

abstrakt och kan inte avläsas direkt i kanvasen. Den ekokritiska kanvasen hade dock kunnat 

påvisa hur frivilligt bidragande till forskning för malariamedicin hade resulterat i ökade 

intäkter för företaget till följd av tillgång till nya kundsegment med högre krav på hållbarhet. 

Ett sådant kundsegment är enbart spekulativt och kanvasen kan inte uttala sig om avsedd 

hållbarhetsaktivitet i detta fall hade resulterat i ekonomisk egennytta. 

 

5.3 Ekokritisk Affärsmodell-kanvas som ledningsverktyg  

Den ekokritiska kanvasen, likt de traditionella ramverken, operationaliserar affärsmodeller för 

att ge en beskrivande överblick av ett företags viktigaste processer och aktiviteter för att 

skapa, leverera och fånga värde. Olikt de ramverk som baseras på traditionell teori om 

affärsmodeller inkluderar den ekokritiska affärsmodell-kanvasen även sociala och ekologiska 

aktiviteter som verksamheten engagerar sig i. Det föreslagna ramverket belyser ekologisk 

hållbarhet som centralt för utveckling, innovation och operationalisering av framtida 

verksamhet men påvisar även vikten av att främja utveckling för människor genom 

hänsynstagande till deras samlevnad med naturliga miljön. Den ekokritiska kanvasen 
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involverar inte enbart kunder och det egna företaget som huvudintressenter utan även övriga 

relevanta affärsaktörer och sociala aktörer, som exempelvis kommuner, sociala investerare, 

och statliga myndigheter, utöver natur och framtida generationer. Genom att belysa för vilka 

ett företag skapar värde eller påverkar genom negativa externaliteter ifrågasätter den 

ekokritiska kanvasen tidigare definitioner av värdeskapande. 

 

I fallet av H2M blir det svårt att föreställa sig hur ledare kan gå bortom sina mentala modeller, 

som enligt Rauter et al. (2017) ofta formas enligt det neoklassiska ekonomiska paradigmet, 

utan inkluderandet av samhället och natur i affärsmodellen. Traditionella ramverk skulle inte 

fånga komplexiteten av det bidrag som H2M tillför samhället och vikten av dessa aktiviteter 

för att framgångsrikt driva verksamheten. I H2Ms fall lyckas den ekokritiska kanvasen belysa 

hur företaget möjliggör hållbarhet som en plattform för framgång.  

 

I Swedish Tonics fall finner vi inget samband mellan frivilliga aktiviteter för hållbarhet och 

ekonomisk prestation. Bristen på sådana samband kan rimligen härledas till storleken på 

företaget och karaktären av dess närmsta intressenter. Omfattningen av intressenter och 

inbäddningen av verksamhetens aktiviteter i samhället motsvarar inte det av H2M. Swedish 

Tonic grundar sin värdeproposition på att producera en högkvalitativ produkt och förbiser 

betydelsen av deras påverkan på sociala och ekologiska system. Den ekokritiska kanvasen 

lyckas, dock, informera Swedish Tonic om egennyttan i hållbarhet. Komponenten “påverkan” 

identifierar företagets påverkan på ekologiska system och således deras utmaningar med 

avseende på övergången mot ett hållbart samhälle. Detta är negativa externaliteter som 

företaget bör bemöta för att kunna bibehålla konkurrenskraft i paradigmskiftet mot hållbarhet.  

Eftersom varje företag har en unik affärsmodell (Osterwalder & Pigneur, 2010) tycks det 

rimligt att anta att de präglas av olika förutsättningar för att bemöta hot och möjligheter 

relaterade till övergången mot ett hållbart samhälle. Som undersökningsobjekt valdes H2M 

och Swedish Tonic i kontrast till varandra då de i egenskap av tjänst- respektive 

produktproducerande företag förväntades erhålla distinkt skilda möjligheter med avseende på 

hållbarhet. Utifrån detta kan vi identifiera hur H2M kan informera om hur Swedish Tonic 

möjligtvis kan innovera sin affärsmodell för att reducera sina negativa verkningar på 

omgivningen. Swedish Tonics produktion och försäljning av produkter resulterar i 

okontrollerat avfall. Likt hur H2M miljöeffektiviserar genom omtänksamt val och hantering 

av material och produkter finns det möjlighet för Swedish Tonic att minimera miljöpåverkan 

genom att hantera produkterna i vilka deras tonic levereras på ett samhällsvänligt sätt 
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(återvinning av deras producerade flaskor). Detta kräver dock att Swedish Tonic ändrar sin 

värdeproposition mot en mer tjänsteinriktad sådan, där de tar ansvar för produkten även efter 

försäljning. Det tål att tilläggas att detta är en grov förenkling av ett förslag till att innovera 

Swedish Tonics affärsmodell för att bli mer hållbar. Det krävs ytterligare analys och 

undersökning för att se hur en sådan förändring av värdepropositionen påverkar nuvarande 

kostnadsstrukturer, förhållanden till partners och vilken nytta som kan erhållas genom 

exempelvis nya kundsegment eller ökade intäkter till följd av att företaget uppfattas som mer 

hållbart.  

 

Den ekokritiska kanvasen visar tecken på fördelaktig användning i bemötandet av ökade krav 

på hållbarhet. I paradigmskiftet mot hållbara samhällen blir socialt och ekologiskt 

ansvarstagande väsentligt för att se till organisationer främsta mål; långsiktig överlevnad. Den 

ekokritiska affärsmodell-kanvasen utgör ett ramverk där ledning kan sammanföra aktörer med 

olika perspektiv och intressen för att generera strategiska val. Den ekokritiska kanvasen kan 

hjälpa ledning då den informerar om möjligheter och hot med avseende på ökande 

hållbarhetskrav. Utifrån detta kan organisationer samordna resurser för att ta tillvara på 

möjligheter och bemöta hot. Den ekokritiska AMK:en utgör således ett ramverk som tillåter 

ledning att visualisera, testa och finjustera strategiska beslut för att upprätthålla 

konkurrenskraft.  

 

Den ekokritiska kanvasen utgör ett visuellt tillämpningsverktyg som operationaliserar hur de 

undersökta företagen skapar, levererar och fångar värde. Värdet som företaget skapar avser 

inte enbart kunder och ägare utan inkluderar ett brett spektrum av intressenter. Oavsett om 

den ekokritiska kanvasen tillämpas på ett företag som representerar ett business case for 

sustainability, såsom H2M, eller på ett företag som saknar omfattande frivilliga 

hållbarhetsaktiviteter, såsom Swedish Tonic, informerar ramverket om de hot och möjligheter 

som ett företag står inför ur ett hållbart perspektiv. Genom att visualisera dessa hot och 

möjligheter lyckas den ekokritiska affärsmodell-kanvasen belysa hur företag kan bibehålla 

eller öka konkurrenskraft i en tid då verksamheter måste reflektera över traditionella 

framgångskriterier. En del kopplingar mellan ekologiska och sociala prestationer och 

förbättrad ekonomisk prestation syns tydligt genom undersökningarna, exempelvis hur H2Ms 

HR-management resulterar i utvecklat humankapital. Flertalet indirekta samband, som 

exempelvis hur utvecklat humankapital kan leda till ekonomisk egennytta för företaget till 

följd av ökad produktivitet, går dock inte att direkt utläsa från en ekokritisk AMK. I dessa fall 
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krävs förkunskaper och resonemang för att förstå hur specifika frivilliga hållbarhetsaktiviteter 

kan utmynna i egennytta för företaget. Även om en möjlighet till förbättring av ekonomisk 

prestation till följd av förbättrade miljömässiga eller sociala prestationer identifieras genom 

ramverket ges inga tydliga riktlinjer på hur ledning konkret kan implementera aktiviteter som 

resulterar i ett business case for sustainability. Den ekokritiska AMK:en utgör enbart ett 

underlag för att diskutera och förmedla organisationers unika möjligheter att erhålla egennytta 

genom hållbarhetsengagemang.  
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6. Slutsats 
 
 
I ljuset av ett ökande behov för accelerering av övergången till hållbara samhällen tvingas 

organisationer ifrågasätta snävt definierad ekonomisk tillväxt som det främsta kriteriet för 

framgång. Till följd av ökade förväntningar på integrering av och förståelse för de utmaningar 

och möjligheter förknippade med samhällets övergång till hållbarhet har en frustration hos 

ledare identifierats. Ledare upplever sig stå i dragkamp mellan etik och ekonomi, mellan 

långsiktigt perspektiv och kortsiktigt perspektiv. Som svar på traditionella synsätt om att en 

trade-off existerar mellan företags ökade miljömässiga och sociala prestation och försämrad 

ekonomisk prestation ämnar business case for sustainability förklara hur hållbarhet kan 

resultera i förbättrad ekonomisk prestation hos företag. Schaltegger et al. (2012) argumenterar 

för att innovation av affärsmodeller krävs för att stödja ledning att systematiskt, fortgående 

skapa business case for sustainability som vanligtvis inte ses som en del av 

kärnverksamheten. Med detta som bakgrund ämnade denna undersökning besvara frågan: 

Kan en Hållbar Affärsmodell-kanvas informera ledare om ett företags ekonomiska framgång 

kan förbättras genom förbättrad miljömässig och samhällelig prestation? 

Genom en litteraturundersökning identifierades ett fåtal ramverk som operationaliserade teori 

om affärsmodeller och inkluderade aspekter av hållbarhet, något som traditionella ramverk 

uteslutit. Utifrån detta urval av ramverk valdes ett visualiserande tillämpningsverktyg kallat 

ekokritisk affärsmodell-kanvas (ekokritisk AMK), på grunderna att detta var det enda 

ramverk som baserades på omfattande litteratur om affärsmodeller och således erbjöd ett mer 

holistiskt perspektiv. För att kunna besvara frågeställningen tillämpades ramverket på två 

företag med, förväntat, distinkt skilda möjligheter att integrera hållbarhet i sitt värdeskapande.  

Fallstudien påvisade att det ekokritiska ramverket tydligt kan visualisera hot och möjligheter 

som tillkommer varje företag i övergången till hållbara samhällen. Undersökningen visade att 

H2M representerar ett business case for sustainability och påvisade hur hållbarhet kan agera 

som en plattform för framgång. I det fallet kunde en del direkta samband mellan miljömässigt 

och socialt inriktade aktiviteter och ekonomisk prestation identifieras, men flertalet samband 

ansågs kräva förkunskaper för att kunna identifieras. I fallet för Swedish Tonic, trots att de 

saknar ekologiskt och socialt inriktade aktiviteter, hjälper den ekokritiska AMK:en att 

identifiera de utmaningar som företaget bör bemöta för att bibehålla konkurrenskraft och 

säkerställa långsiktig överlevnad. 
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Den ekokritiska AMK:en visar tecken på fördelaktig användning då den kan utgöra ett 

underlag för att diskutera och förmedla organisationers unika möjligheter att erhålla egennytta 

genom hållbara aktiviteter. Undersökningens frågeställning besvaras därför genom att påvisa 

att den ekokritiska AMK:en kan informera ledning om hur företags ekonomiska framgång 

kan förbättras genom förbättrad miljömässig och samhällelig prestation. 
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Bilaga 1 Business Model Canvas 
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Bilaga 2 Strongly sustainable business model 
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Bilaga 3 Triple layered business model canvas 
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