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Förord 

Denna uppsats har givit oss viktig kunskap om vårt valda område samt skapat en förståelse 

för processen kring att skriva uppsats. Vi vill tacka alla som har läst och tyckt till om 

innehållet. Vi vill även tacka respondenterna i vår studie för deras tid och engagemang.  
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Abstract 

The purpose of this study is to investigate why Corporate Sustainability Officers can 

experience resistance and gain an understanding of what obstacles Corporate Sustainability 

Officers experience in the work with CSR. This resulted in the following research question: 

why does Corporate Sustainability Officers experiance resistance in their work? Furthermore 

the intention of this study is to find out why the resistance arises from the beginning. We 

have conducted four interviews with Corporate Sustainability Officers from different 

industries. The result of the study has shown that sustainability work includes organizational 

change, and changes always face resistance as it challenges current power structures within 

the company. What separates other organizational changes from changes linked to 

sustainability is that these initiatives are perceived as less concrete. Measuring, following up 

and determining what this means for the specific activity becomes important to succeed. It is 

also important to deal with sustainability in the same way as an organizational change. 

 

Keywords: CSO, CSR, Resistance, Resistance against CSR, Resistance against CSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka varför hållbarhetschefer kan uppleva motstånd 

samt få förståelse kring vilka hinder hållbarhetschefer upplever i arbetet med CSR. 

Detta resulterade i följande forskningsfråga: varför upplever hållbarhetschefer motstånd i sitt 

arbete? Vidare var intentionen med studien att undersöka varför motståndet uppstår i 

grunden. Vi har genomfört fyra intervjuer med hållbarhetschefer från olika branscher. 

Resultatet av studien har visat att hållbarhetsarbete innebär en organisationsförändring och att 

förändring alltid möter motstånd då det utmanar nuvarande maktstrukturer inom 

organisationen. Vad som skiljer organisationsförändring överlag gentemot 

hållbarhetsförändringar är att dessa initiativ inte är lika konkreta. Att mäta, följa upp och 

fastställa vad detta betyder för den specifika verksamheten blir därmed viktigt för att lyckas. 

Det är också viktigt att hantera arbetet med hållbarhet på samma sätt som en 

organisationsförändring. 

 

Nyckelord: Hållbarhetschef, Hållbarhet, Motstånd, Motstånd till hållbarhet, Motstånd till 

hållbarhetschefer 
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1. Inledning 

 

I uppsatsens inledande avsnitt presenteras bakgrund och problematisering av området som vi 

ämnar att undersöka. Detta följs av en redogörelse för studiens syfte och frågeställning. 

 

 

1.1. Bakgrund  

För ungefär 30 år sedan presenterades den framtidsvision i Brundtlandrapporten som 

fastställde att förbrukning av dagens resurser inte får ske på framtida generationers bekostnad 

(WCED, 1987). År 2015 kom världens ledare överens om att arbeta för 17 globala mål som 

FN-förbundet tagit fram för att lyckas nå en hållbar framtid. Målen går under benämningen 

Agenda 2030 och innefattar alla FN-länder, oavsett inkomst- och utvecklingsnivå. Syftet är 

att dessa omfattande mål ska bidra till hållbar utveckling vad gäller den sociala, ekonomiska 

och miljömässiga aspekten. Målen ska vara uppnå år 2030 vilket ställer höga krav på 

samhällets aktörer såsom kommuner och näringsliv (Svenska FN-förbundet, 2018). 

 

Denna uppsats ämnar undersöka varför hållbarhetschefer möter motstånd i sitt arbete med 

hållbarhet. Strand (2014) beskriver att i och med att hållbarhetschefer börjat tillsättas på 

ledningsnivå tas frågor gällande hållbarhet nu plats bland övriga ledningsbeslut. Strand 

(2014) hävdar även att en hållbarhetschef sänder signaler om att företaget anser att 

hållbarhetsarbete är viktigt. Epstein, Buhovac och Yuthas (2010) belyser i artikeln Why Nike 

kicks butt in sustainability anledningarna bakom Nikes framgångsrika hållbarhetsarbete där 

hållbarhetschefernas täta samarbete med företagets strategiska avdelning lyfts som en viktig 

del. Wiengarten, Lo och Lam (2017) argumenterar för att en hållbarhetschef som är 

inkluderad i företagets strategiska arbete är positivt ur en ekonomisk synvinkel. Det bör även 

understrykas att en stor del av ett företags värde är immateriellt, såsom rykte och varumärke, 

där hållbarhetsarbete har en stor betydelse för dessa immateriella värden. Om exempelvis 

varumärket sjunker i intressenternas ögon, påverkas företagets värde därtill (Borglund, De 

Geer, Sweet, Frostenson, Lerpold, Nordbrand, Sjöström & Windell, 2017). Galpin och 

Whittington (2012) menar att företag inte enbart förväntas arbeta med hållbarhet utifrån 

lagstadgade regler, utan att detta även förväntas av medarbetare, kunder och samhället. 

Externa och interna intressenter har tvingat de mest motvilliga företagsledare att på något sätt 

integrera hållbarhet i sitt arbete (ibid).  
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I näringslivets arbete mot hållbart företagande lyfts hållbarhetschefens roll som betydande för 

att lyckas (Strand, 2014; Epstein et. al., 2010; Wiengarten et al., 2017). Däremot har flera 

hållbarhetschefer gått ut med att det finns en frustration då de menar att hållbarhetsarbetet 

inte prioriteras inom organisationer (Röhne, 2018). Några av de utmaningar som de möter i 

sitt arbete är bland annat att lyckas få med sig ledning och medarbetare (Aktuell Hållbarhet, 

2016). Vidaver-Cohen och Brønn (2015) menar att företag i Sverige, Norge och Danmark har 

förstått vikten av att arbeta med hållbarhet för att vara konkurrenskraftiga. Däremot finns det 

studier som riktar kritik mot flera svenska företag på grund av att de vill ge sken av att de 

bryr sig om hållbarhet, men att de i praktiken inte arbetar med dessa frågor i särskilt stor 

utsträckning (Alestig, 2017). Det finns även de som är kritiska vad gäller arbete med 

hållbarhet, bland annat att det signalerar att företag inte gör mycket nog för samhället och 

därmed behöver kompensera för att de existerar genom att arbeta med hållbarhet. Dessa 

kritiker menar att staten bör vara försiktiga med att lägga sig i företagande då företagen bidrar 

till samhället på så många andra sätt (Steijer, 2013). 

 

Vid närmare titt på området motstånd har vi fått uppfattningen om att vetskapen gällande 

detta ämne är relativt bred, i jämförelse med begreppet hållbarhet som är ett betydligt nyare 

begrepp. Både corporate social responsibility (CSR) och corporate sustainability (CS) 

används i litteraturen som definition av hållbarhet kopplat till företagande. Montiel (2008) 

menar att båda begreppen CSR och CS innefattar den ekonomiska, sociala och miljömässiga 

aspekten av företags åtaganden och att det egentligen inte finns något som tydligt skiljer 

dessa begrepp åt. van Marrewijk och Werre (2003) hävdar att hållbarhet är ett begrepp som 

går att relatera till företags sociala och miljömässiga åtaganden. Carroll (2016) definierar 

CSR utifrån fyra ansvarstaganden vilka är det ekonomiska, juridiska, etiska och filantropiska 

ansvaret som företag har gentemot samhället. I denna uppsats kommer begreppet hållbarhet 

och CSR användas som synonymer där såväl ansvar för den sociala, ekonomiska och 

miljömässiga aspekten är inkluderad. Litteraturen använder även begreppet corporate 

sustainability officer (CSO) vilket vi valt att likställa med hållbarhetschefer i den svenska 

kontexten. 

 

1.2. Problematisering  

Sveriges regering införde år 2016 krav på rapportering av hållbarhetsarbete för stora företag  

(Riksdagsskrivelse 2016/17:25). Detta innebär att företag måste förhålla sig till frågan om 

hållbarhet. Utifrån bakgrunden går det även att konstatera att detta förväntas av såväl externa 

och interna intressenter (Galpin & Whittington, 2012). Däremot verkar hållbarhetsarbete 
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inom organisationer inte helt okomplicerat då hållbarhetschefer talar om ett upplevt motstånd 

och utmaningar i att få med sig ledning och medarbetare (Röhne, 2018; Aktuell Hållbarhet, 

2016). Utifrån detta går det att identifiera ett gap i forskningen. Det finns för få studier som 

belyser hållbarhetschefers roll och denna studie kan bidra med en större förståelse för varför 

hållbarhetsarbete inte alltid tas emot med öppna armar och anammas fullt ut. Då samhället 

ställer allt högre krav på att näringslivet tar till sig hållbarhet är det av samhällets intresse att 

förstå vad som hindrar hållbarhetschefer i sitt arbete. Dessa kunskaper kan eventuellt bli 

intressanta för hållbarhetschefer, men även för företagsledare då denna uppsats kan bidra med 

nya perspektiv på hållbarhetschefens roll i organisationen.   

 

1.3. Syfte  

Syftet med denna uppsats är att undersöka varför hållbarhetschefer kan uppleva motstånd 

samt få förståelse kring vilka hinder hållbarhetschefer upplever i arbetet med CSR. 

 

1.4. Frågeställning 

Studien ämnar undersöka varför hållbarhetschefer upplever motstånd när det finns studier 

som visar att det är direkt gynnsamt för företag att arbeta med hållbarhet. Detta mynnar ut i 

följande frågeställning:   

 

- Varför upplever hållbarhetschefer motstånd i sitt arbete? 
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2. Teoretisk referensram  

 

 

I denna del kommer vi inledningsvis närma oss begreppet Corporate Social Responsibility 

och undersöka vad detta begrepp innefattar. Vi kommer även att presentera den kritik som 

finns riktad mot CSR. Detta följs av en redogörelse för forskningsområdet motstånd till CSR 

samt de närliggande områdena makt och förändring.   

 

 

2.1. Corporate Social Responsibility  

De olika definitionerna av CSR har medfört en förrvirring av begreppets innebörd bland 

företag (Montiel, 2008). Dahlsrud (2008) menar att oklarheten i hur begreppet definieras 

riskerar att skapa hinder för att nå resultat inom hållbarhet då det finns en en risk att syfta på 

olika saker vid användning av begreppet CSR. Vidare hävdar Duarte (2015) att det finns 

problem att veta vad som syftas till vid samtal om hållbarhet, samt att det finns en brist av 

förståelse kring begreppets innebörd vilket gör att det blir svårt att fastställa och bekräfta 

parametrarna för hållbarhetsarbete. Återkommande är dock att begreppet innefattar 

perspektiven miljö, socialt, ekonomiskt, frivillighet samt intressenter (Dahlsrud, 2008). 

 

Den mest använda definitionen av begreppet Corporate Social Responsibility, förkortat CSR, 

står Archie Carroll för genom sin modell CSR-pyramiden (Carroll, 2016). CSR-pyramiden 

består av fyra olika ansvarsområden, vilka är det ekonomiska, juridiska, etiska och 

filantropiska ansvaret som företag har gentemot samhället. Nedan visas en bild av modellen 

följt av en beskrivning av vad pyramidens olika delar innebär.  
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Figur 1. Carrolls CSR-pyramid 

 

Ekonomiskt ansvar  

Carroll (2016) menar att företag besitter ett ekonomiskt ansvar gentemot samhället då det är 

samhället som gör det möjligt för företag att överhuvudtaget existera och upprätthållas. Att 

ekonomiskt ansvar inkluderas i samhällsansvar beror på att samhället i grund och botten 

förväntar sig att företag ska fungera som institutioner som erbjuder de varor och tjänster som 

efterfrågas. Samhället låter företag gå med vinst för att vinsten så småningom ska 

återinvesteras i verksamheten och för att investerare ska belönas. I dagens affärsmiljö finns 

det mycket konkurrens och höga krav för att uppfylla ekonomisk prestation, därav är det 

ekonomiska ansvaret ett grundläggande krav som måste uppfyllas i en konkurrenskraftig 

affärsverksamhet. 

 

Legalt ansvar  

Samhället har fastställt lagar och förordningar som företag förväntas följa som ett villkor för 

att drivas. Utöver att de uppfyller detta förväntas det även att företag agerar på ett sätt som 

stämmer överens med lagstiftningen, att det följer förordningar och riktlinjer samt uppfyller 

juridiska skyldigheter gentemot samhällets intressenter. Det förväntas även att företag 

tillhandahåller varor och tjänster som åtminstone uppfyller minimala lagkrav (Carroll, 2016). 
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Etiskt ansvar 

Förutom lagar och förordningar förväntar sig samhället att företag bedriver sin 

affärsverksamhet på ett sätt som är etiskt försvarbart. Att ta till sig etik innebär att företag 

omfamnar de aktiviteter, normer och standarder som förväntas, trots att det inte finns 

nedskrivet i lagstiftningen. Företag förväntas även vara utformade på ett sätt som 

överensstämmer med de förväntningar samhället har på moraliska och etiska normer samt att 

företag kan erkänna och respektera nya etiska och moraliska normer som samhället tagit till 

sig. De måste även kunna erkänna att affärsintegritet och etiskt beteende förväntas utöver 

överensstämmelser och lagar. Utöver detta bör företaget förhindra att etiska normer äventyrar 

affärsmässiga mål (Carroll, 2016). 

 

Filantropiskt ansvar 

Filantropiska företagsaktiviteter är frivilliga och ofta diskreta samt styrs av företags önskan 

att delta i sociala aktiviteter som inte är obligatoriska eller allmänt förväntade av 

verksamheten i etisk mening. Vad gäller det sociala avtalet mellan näringsliv och samhälle 

hävdar Carroll (2016) att det är konstaterat att medborgarna förväntar sig att företag ska vara 

goda företagsmedborgare, precis som individer bör vara goda samhällsmedborgare. För att 

uppfylla sitt uppfattade filantropiska ansvar involverar företag en rad aktiviteter, såsom att ge 

bort produkter eller att anställda volontärarbetar. Syftet med dessa aktiviteter är att förbättra 

rykte och genomförs nödvändigtvis inte av genuina skäl. Den primära skillnaden mellan det 

etiska och filantropiska ansvaret är att det filantropiska inte nödvändigtvis förväntas i 

moralisk eller etisk mening, utan är ett frivilligt ansvar från företag (Carroll, 2016). 

 

Sammanfattande beskrivning av CSR-pyramiden 

Carrolls (2016) definition av CSR utgörs av fyra delar som innehåller de ekonomiska, 

juridiska, etiska och filantropiska förväntningar som samhället har på företag. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det ekonomiska ansvaret är nödvändigt, det 

juridiska ansvaret är obligatoriskt, det etiska ansvaret är förväntat och det filantropiska är 

önskvärt av företags affärsverksamhet.  

 

2.2. Kritik mot CSR 

Borglund et. al. (2017) menar att företags ansvar gentemot samhället har varit omdiskuterat 

under en längre tid. Theodore Levitt kritiserade idén om att företag bör ta samhällsansvar 

redan i slutet av 1950-talet och menade att det påverkar företagandet negativt. William 
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Frederick uttryckte under samma tid en upprördhet gällande att det sociala ansvaret utmanar 

den fria marknaden. Milton Friedman har även uttryckt sig om detta och hävdat att det enda 

ansvar ett företag bör åta sig är att se till att företaget ständigt ökar i vinst. Friedman menade 

att företag bidrar till samhället genom att fastställa ekonomisk tillväxt. Diskussionerna 

gällande detta sträcker sig en lång tid tillbaka och det finns många som resonerat kring 

samhällsansvar kopplat till företagande. Vissa menar att företags ansvar enbart inkluderar att 

tillgodose aktieägarna med vinst, medan andra menar att företag ska ta hänsyn till alla olika 

intressenters önskan. Sammanfattat går det att urskilja två olika perspektiv av detta: dels de 

som anser att samhällsansvar står i konflikt med företagsamhet då det tar resurser från 

verksamheten, dels de som hävdar att ansvarstagande gentemot samhället är en 

grundläggande förutsättning för att driva en framgångsrik affärsverksamhet (Borglund et. al., 

2017).  

 

2.3. Motstånd till CSR 

Motstånd kommer i form av olika modeller, discipliner och teorier. Enligt Lilja och 

Vinthagen (2018) grundas detta i att motstånd utmanar alla former av dominans. För att 

kunna utläsa och hantera motstånd är det viktigt att det finns en förståelse för hur motstånd 

kan tas i uttryck (Sveningsson & Sörgärde, 2014). Nedan presenteras en förklaring av 

organisatoriskt motstånd samt vardagsmotstånd vilka är två exempel på motstånd. Därefter 

följer en redogörelse för motstånd till arbete med CSR.  

 

Organisatoriskt motstånd går att dela in i tre olika kategorier vilka är psykologiskt, politiskt 

och kulturellt motstånd (Sveningsson & Sörgärde, 2014). Det psykologiska motståndet går 

ofta igenom fem faser och detta ses i viss mån som naturligt och något som är oundvikligt. 

Faserna som medarbetarna går igenom är chock och förnekelse, ilska och försvar, 

förhandling, acceptans och anpassning samt förändring. Faserna i sig är skilda från varandra, 

men grundas alla i negativa reaktioner som är övergående givet att organisationen hanterar 

förändringsprocessen korrekt. Det politiska motståndet grundar sig i att människorna i 

organisationen känner en rädsla för att förlora sina jobb eller att arbetsbelastningen ska öka 

och motståndet blir då en reaktion på att individernas egna intressen hotas. Den sista 

kategorin, som benämns som kulturellt motstånd, handlar om att förändringen går emot de 

anställdas värderingar. Nya rutiner kan strida mot den kultur organisationen tidigare haft, en 

kultur som byggt på ömsesidigt förtroende och flexibilitet (Sveningsson & Sörgärde, 2014). 
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Begreppet vardagsmotstånd är en annan form av motstånd och myntades av James C Scott för 

att beskriva ett motstånd som inte behövde vara lika dramatiskt såsom upplopp och 

demonstrationer (Lilja & Vinthagen, 2018). Detta motstånd har sin viktigaste egenskap i att 

genomgående dölja demonstranternas identitet eller handlingen i sig. Istället för att budskapet 

levereras av en dold budbärare, som det traditionellt sätt gjorts i andra former av motstånd, 

levereras det nu av en tydlig budbärare, men med ett tvetydigt budskap. Sammanfattningsvis 

är syftet bakom det tvetydiga budskapet att det inte kan bemötas som en öppen utmaning mot 

makten. Vardagsmotståndet är ett motstånd som är tyst, dolt eller på andra sätt osynligt vilket 

Scott benämner som opolitiskt. Gruppers beteenden såsom passivitet, sarkasm, lathet, 

missförstånd, undvikande, stöld och illojalitet är inte alltid vad det först verkar vara, utan är 

snarare ett uttryck för ett dolt motstånd. Scott argumenterar för att människor utnyttjar dessa 

aktiviteter för att överleva, men också för att sabotera den rådande dominansen. Denna typ av 

motstånd används särskilt i sammanhang där risken att göra uppror är för stor (Lilja & 

Vinthagen, 2018). Vardagsmotstånd kan även klassas som ett passivt motstånd som innefattar 

att vara oengagerad och att vara improduktiv (Sveningsson & Sörgärde, 2014).  

 

Duarte (2015) menar att alla förändringar kommer att möta motstånd då förändring utmanar 

nuvarande tillstånd. Det är alltså en naturlig reaktion och inget unikt för CSR. Anställda 

kommer att reagera med motstånd då de kommer försöka upprätthålla nuvarande tillstånd. 

Eftersom hållbarhet utgör ett hot mot traditionella normer samt utmanar etablerade tankesätt 

och maktförhållanden, kommer motstånd att uppstå. En annan förklaring till hinder menar 

Duarte (2015) beror på brist på kunskap vilket utgör ett motstånd då det skapar en attityd av 

vårdslöshet då det blir svårt att uppfatta hur viktigt hållbarhet är. Harich (2010) menar att 

hållbarhetsproblemet går att bryta ner i två delproblem: hur motståndet mot förändringen 

bemästras samt hur en ny strategi korrekt kopplas för att kunna övervinna problemet. Vidare 

beskriver Lozano (2013) hur företag allt mer börjat arbeta med hållbarhet och att detta många 

gånger inkluderar praktiska, ofta tekniska lösningar, som ämnar att minska miljöpåverkan. 

Däremot menar han att denna form av hållbarhetsarbete kan bidra till att resultatet blir 

begränsat och nödvändigtvis inte särskilt lyckat, vilket kan bero på att mjuka värden såsom 

engagemang och visioner inte inkluderas i arbetet. Anledningen bakom till varför dessa 

initiativ inte lyckas fullt ut kan bero på att företag inte planerar för hållbarhetsarbete som en 

organisationsförändring. För att övervinna motståndet mot denna typ av förändring måste 

företag engagera sina medarbetare i förändringsarbetet (Lozano, 2013). 

 



 

 9 

Huyuan och Yang (2012) genomförde en studie för att undersöka olika faktorer som orsakat 

motstånd mot hållbarhet i organisationer. Denna studie genomfördes vid 12 olika 

australienska universitet vars mål var att bli förebilder vad gäller hållbarhetsarbete. De sju 

faktorer som i studien påvisades vara de största hindren för att arbeta med hållbarhet inom 

universiteten var avsaknad av vilja att vara nyskapande, brist på stöd från ledningen, 

finansiella hinder, begränsad förståelse och information, underhållsproblem, individuell 

beteendeförändring samt uppfattad risk. 

 

Avsaknad av vilja att vara nyskapande innefattar att universiteten har en tendens att hålla fast 

vid redan kända metoder. I och med att universiteten ofta har flera olika projekt igång 

samtidigt kan det bli bekvämt att stanna kvar i sin så kallade “bekvämlighetszon”. Denna 

osäkerhet hämmar innovationer vilket hindrar skapandet av nya kreativa hållbarhetslösningar. 

Brist på stöd från ledningen var en annan faktor vilket riskerar att organisationens 

medlemmar undviker att tänka innovativt av exempelvis skäl som att de kräver resurser. Det 

visade sig även att det fanns tendenser av att ledningen ville ge sken av att det fanns ett stöd, 

men när det kom till finansiering eller resurser till innovationer kopplade till hållbarhet visade 

det sig att det fanns ett motstånd. Detta hänger ihop med finansiella hinder, som är nästa 

faktor för motstånd, där studien påvisade att universitetens hållbarhetsprogram ibland avbröts 

med anledning av budgeten. Samtidigt visade studien att finansiering var en central del för att 

universiteten skulle lyckas med hållbarhetsarbetet. En annan faktor var begränsad förståelse 

och information då det framkom en rädsla och okunskap då människorna i organisationen 

hade svårt att se fördelarna och enbart såg till kostnaderna av hållbarhetsarbetet. 

Underhållsproblem framkom även som en central faktor och grundas i att universiteten 

tenderar att använda beprövad teknik före nyskapande innovationer, vilket försvårar 

hållbarhetsarbetet. Detta då universiteten räknar med tilläggskostnader relaterade till personal 

och underhåll. Individuell beteendeförändring grundas i att en organisations framgångar i 

hållbarhetsarbete kan kopplas samman med anställdas värderingar och övertygelser samt det 

motstånd som kan uppkomma när uppmaning till förändring sker. En del av motståndet 

handlar om att de anställda känner rädsla för att förändringen kommer öka deras 

arbetsbelastning och vara tidskrävande. Det visade sig även vara vanligt att anställda blev 

bekväma och därav hade en ovilja att ändra sig. Den sista faktorn som påverkar framgång i 

hållbarhetsarbete är uppfattad risk. Riskerna som innovationer innebär kan hindra att det 

accepteras, särskilt i perioder när det råder lågkonjunktur. Universiteten håller sig hellre till 

det de kan för att undvika att ta risker (Huyuan & Yang, 2012). 

 



 

 10 

2.4. Motstånd kopplat till makt och förändring 

Av ovanstående teori går det således att konstatera att motstånd till CSR till stor del grundas i 

att hållbarhetsarbete innefattar en organisatorisk förändring och att motståndet som 

uppkommer inte är något unikt för CSR (Duarte, 2015; Harich, 2010; Huyuan & Yang, 2012; 

Lozano, 2013). Utifrån dessa sju faktorer går det även att identifierat att alla dessa visar 

motstånd på olika nivåer. Dessa faktorer visar motstånd på både individuell och strukturell 

nivå. Exempelvis är beteendeförändring motstånd på individuell nivå och finansiellt hinder på 

strukturell nivå. Hinder för finansiering, som utgör ett motstånd, kan även kopplas till makt 

då det kan fungera som medel för maktutövning (Lilja & Vinthagen, 2009). En annan faktor 

som orsakade motstånd enligt Huyuan och Yang (2012) var brist på stöd från ledning i form 

av att de inte ville bistå med resurser kopplade till hållbarhet. Detta speglar det som Lilja och 

Vinthagen (2009) beskriver som en av dold maktutövning. Det blir i princip oundvikligt att 

inte möta motstånd då det berör maktförändringar, samtidigt som motstånd uppstår i och med 

en organisationsförändring (Duarte, 2015). Med grund i detta kommer makt och förändring, 

som är två centrala delar av motståndslitteraturen, att beröras nedan.  

2.4.1.  Makt 

Eftersom motstånd utmanar dagens tillstånd handlar motstånd inte om det specifika som 

utmanas, utan snarare om att det är makten som utmanas (Lilja & Vinthagen, 2009). Vidare 

menar Lilja och Vinthagen (2009) att det är ofrånkomligt att belysa makt vid studerandet av 

motstånd. Motståndet förhåller sig ständigt till makt då olika former av makt ger olika 

utrymme för motstånd. Begreppet makt har med tiden utvidgats och kopplas numera inte 

enbart till politisk maktkamp, utan även till identitetskonstruktioner och sociala processer. I 

och med att begreppet gått från att ses som formell ordning hos en maktelit till mer informella 

processer i sociala konstruktioner, sammanhang och gemenskaper har detta även medfört att 

begreppet blivit mer komplext (Lilja & Vinthagen, 2009).  

 

Robert Dahls hävdade att makt gick att observera och att det var ett fenomen som individen 

var medveten om. Dahls menade att makt är att få någon att göra något som denne annars inte 

hade gjort (Lilja & Vinthagen, 2009). Nuförtiden förklaras makt som något som genomsyrar 

individens identitet och medverkan i maktrelationen. Peter Bachrach och Morton S. Baratz 

var några av de som kritiserade Dahls tänk och menade att det inte enbart gick att se på makt 

utifrån den offentliga sfären, utan att makt även bör förstås som en privat sfär. Bachrach och 

Baratz menade att vissa ämnen inte politiserades och att dessa därmed inte hamnar på 

beslutsfattares bord. Grupper eller enskilda individers intressen hamnade inte på agendan då 
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det inte ansågs relevanta att diskutera, vilket utgör en form av maktutövning. Därtill blev det 

känt att makt inte enbart handlar om att påverka beslut, utan att det även inkluderar påverkan 

av vilka ämnen som överhuvudtaget ska vara med att beslutas om vilket kallas 

dagordningsmakt (Lilja & Vinthagen, 2009). Det finns flera maktteorier som går att koppla 

till dagordningsmakten, som exempelvis uteslutningsmetoder, ignorans, nedtystande eller 

förminskande och förlöjligande. Det finns även ideologiska, fysiska och organisatoriska 

faktorer som minskar risken att personer tar upp “fel” saker i viktiga sammanhang. De 

senaste åren har även maktens materialitet diskuterats. Exempel på materialitet kopplat till 

makt är resurser som pengar, kunskap, vapen och status. Avslutningsvis går det att fastställa 

att begreppet makt är mångfacetterat och kan ses som såväl medvetet som omedvetet. 

Maktens karaktär beror på motståndets utformning (Lilja & Vinthagen, 2009). 

2.4.2. Förändring 

Vad en organisationsförändring innebär kan variera, men det gemensamma är att förändra 

sättet att arbeta eller sättet som arbetet organiseras på (Sveningsson & Sörgärde, 2014). 

Förändring är en återkommande process inom organisationer och denna process 

presenterades i form av en förändringsmodell redan för omkring 70 år sedan av Kurt Lewin. 

Denna modell används fortfarande för att förstå processen av vad en organisatorisk 

förändring innefattar och på vilket sätt förändringen går att separera i olika steg (Bakari, 

Imran Hunjra & Shabbir Khan Niazi, 2017).  

 

Lewin presenterade en beskrivning av förändringsprocessen utifrån en trestegsmodell som 

består av de tre lägena upptining, förändring och återfrysning (Bakari et. al, 2017). Vi 

kommer att fokusera på läget upptining då Schein (2010) beskriver att det är detta steg som 

innefattar motstånd till förändring. När det finns en oro att behöva lära sig nya processer 

uppstår undanflykter hos individer till varför de inte har anledning till att behöva ta till sig det 

nya. Detta motstånd i läget upptining går att dela in i tre olika steg. Det första är förnekelse 

där de påverkade individerna försöker göra den nya informationen ogiltig genom att se förbi 

den som något som inte påverkar dem. Det andra steget är att hitta syndabockar genom att 

förmedla ansvaret till någon annan och undvika informationen. Det handlar om att övertyga 

sig själv om att andra måste ändra på sig först. Det tredje och sista steget är förhandling, 

vilket innefattar att de påverkade vill ha kompensation för den ansträngning som 

förändringen kräver och vill övertygas om att förändringen även ligger i deras egna intressen 

(Schein, 2010). 
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3. Metod  

 

 
I denna del kommer vi att gå igenom vår metod för studien. Inledningsvis beskrivs studiens 

forskningsmetod och datainsamling följt av en beskrivning av våra intervjuer samt hur 

intervjuguiden utformades. Efter detta presenteras studiens urval och analysmetod. Slutligen 

redogör vi för studiens avgränsningar samt validitet och reliabilitet för att sedan avsluta med 

källkritik. 

 

3.1. Forskningsmetod och datainsamling 

Studien syftar till att få förståelse för hållbarhetschefers upplevda motstånd i sitt arbete och 

för att få ta del av deras synvinkel har vi valt att genomföra intervjuer med hållbarhetschefer. 

Deras perspektiv är viktigt för att få förståelse och intervjuform medför att de öppet kan 

berätta om deras upplevda motstånd. Vi har valt att använda kvalitativ metod då vi fann den 

mest lämpad för studiens syfte. En kvalitativ metod innebär att verkligheten inte kan 

reduceras till siffror, utan att information i form av ord måste samlas in för att nyansera den 

sociala verkligheten (Jacobsen, 2017). Denna metod anses även fördelaktig när problem ska 

studeras i detalj (Patton, 2002). Kvalitativ data berättar en historia och ger läsaren en 

uppfattning om hur det skulle varit att närvara under intervjuns gång. Fördelen med att 

använda kvalitativ metod är att det skapar en nyanserad bild då den är unik i sin kontext 

(Jacobsen, 2017). Detta då det är en specifik persons uppfattning som beskrivs vilket även är 

fallet i denna studie. 

 

Svagheten med den kvalitativa metoden är att den är resurskrävande på grund av att både 

intervjuer och transkribering kräver mycket tid. En annan utmaning i kvalitativ metod är 

komplexiteten i den information som samlas in. Denna metods data är svår att tolka och 

strukturera vilket kan medföra att det blir svårt att få en överblick av informationen 

(Jacobsen, 2017). Genom att intervjuerna är strukturerade genom olika teman (se punkt 3.3) 

anser vi ändå att en struktur kring den insamlade datan finns och att det skapat en god 

överblick över informationen. Eftersom uppsatsen har en tydlig problemställning tror vi att 

den kvalitativa metoden kommer hjälpa oss att nå fram till ett resultat som speglar hur det ser 

ut. Vidare har en öppen insamling av data används. Vi har även haft en öppen inställning till 

informationen som kan inkomna och varit mottagliga för överraskningar i datainsamlingen. 

Enbart primärdata har använts. Detta innebär att det är vi som utför studien som samlar in 
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informationen för första gången och denna typ av insamling av data är anpassad till 

problemställningen (Jacobsen, 2017).  

 

3.2. Intervjuer 

Detta område är relativt outforskat och i och med att vi inte vet vilka svar vi kommer att få 

ansåg vi att intervjuer var mest lämpligt för vår studie. Att använda intervju som insamling av 

data ger en god förståelse för intervjuobjektets uppfattningar (Bryman & Bell, 2013). Dessa 

intervjuer genomfördes med en semistrukturerad intervjuform vilket bidrar med subjektiva 

bilder av respondentens svar. Detta skapar även utrymme för följdfrågor och naturliga 

övergångar mellan frågorna (ibid). Då studien strävar efter att få hållbarhetschefens 

perspektiv var utrymme för reflektion och egna åsikter viktigt. För att minimera misstolkning 

samt undvika att viktig information missades spelades samtliga intervjuer in och vi som 

författare närvarade vid intervjutillfällena. Samtliga intervjuer transkriberades även för att 

fastställa ett så objektivt resultat som möjligt och underlätta sammanställningen av empirin 

till analysen. 

  

Våra intervjuer skedde med fyra hållbarhetschefer, där tre av intervjuerna genomfördes via 

Skype. En av dessa genomfördes via telefon då personen i fråga inte fick tillgång till sin 

Skype vid intervjutillfället. Anledningen till att intervjuerna genomfördes på distans berodde 

främst på avståndet. Bryman och Bell (2013) menar att brist av personlig kontakt kan bidra 

till att intervjun blir relativt ytlig och för att undvika förekomsten av detta användes Skype 

med video. Detta för att intervjupersonen skulle känna sig mer trygg i att veta vilka vi är samt 

att dessa skulle känna att de hade kontroll över intervjusituationen (Jacobsen, 2017). 

Videoformat valdes även för att kunna läsa av kroppsspråk. En av våra intervjuer 

genomfördes som sagt via telefon vilket medförde en avsaknad av personlig kontakt vilket 

kan bidra till att det blir svårt att förstå stämningen samt läsa av kroppsspråk (Bryman & Bell 

2013).  

 

3.3. Intervjuguide 

Inför intervjun skapades en intervjuguide som inleds med en presentation av vår studie och 

vad den ämnar att undersöka samt frågor av mer personlig karaktär. Därefter ställdes frågor 

som är uppbyggda kring olika teman. Dessa teman består av hållbarhet och motstånd. 

Anledningen till detta var för att vi ville reda ut begreppet hållbarhet då begreppet är 

mångfacetterat och kan betyda olika beroende på vem som tillfrågas. Det framkom även av 
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vår teori att begreppets tvetydighet kan utgöra ett hinder i sig för hållbarhetsarbete (Duarte, 

2015). Det andra temat, motstånd, valdes på grund av att det är ett centralt begrepp i denna 

uppsats. Det är ett viktigt tema då syftet med vår uppsats är att belysa det motstånd som 

hållbarhetschefer möter. Temat motstånd innefattar även två underteman vilka är makt och 

förändring. Makt valdes då det hänger ihop med motstånd samt att vi ville undersöka på 

vilken nivå hållbarhetscheferna får vara med och fatta beslut. Undertemat förändring valdes 

då det var återkommande i avsnittet om motstånd till CSR. Vi ville ta reda på om de ser 

hållbarhetsarbete som ett förändringsarbete, om de tillämpar liknande tillvägagångssätt som 

med andra organisationsförändringar samt vad det är som skiljer sig mellan hållbarhet som 

förändring gentemot andra typer av förändringar. Frågorna ställdes i den följd som blev 

naturlig beroende på vad respondenten valde att beröra. I intervjun var det viktigt att i största 

möjliga utsträckning undvika frågor som det går att svara ja eller nej på. Detta för att 

respondenten öppet skulle kunna berätta om sina egna tankar och reflektioner (Bryman & 

Bell, 2013). Intervjun avslutades med att det gavs utrymme för ytterligare reflektioner och 

tillägg.  

 

3.4. Urval 

Då vi har ett tillvägagångssätt där relevanta respondenter har valts ut innebär detta att studien 

har ett målstyrt urval (Jacobsen, 2017). I urvalsprocessen utgick vi från kriteriet att de valda 

personerna under studiens intervjutidpunkt skulle ha arbetstiteln hållbarhetschef. Detta 

innebär att vi valde att endast inkludera de som innehar denna titel. Detta kriterium var viktigt 

för att kunna förse oss med relevant data för studiens syfte. Ett annat kriterium var att våra 

respondenter skulle arbeta i olika branscher, detta för att undvika branschspecifika fenomen 

och istället finna sådant som kan vara genomgående för alla med titeln hållbarhetschef. Vi 

valde även att hålla intervjuobjekten anonyma för att detta inte skulle påverka dennes svar 

och att personen i fråga skulle kunna känna sig trygg i att tala öppet. Då tiden i denna studie 

är relativt begränsad satte vi ett mål att nå 4-6 stycken hållbarhetschefer. På grund av låg 

svarsfrekvens samt vårt kriterium att få tag på hållbarhetschefer ur olika branscher fick vi tag 

på fyra hållbarhetschefer att intervjua. Nedan följer en kort förklaring av hur många anställda 

företagen som dessa fyra intervjupersoner arbetar inom har samt hur mycket respektive 

företag omsatte år 2017. Detta då det kan vara en nödvändig aspekt att inkludera i analysen.   
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Företag 1 

Företaget är verksamt inom återvinningsbranschen av IT-produkter. De har över 100  

anställda och hade en omsättning på över 300 miljoner kronor år 2017. 

  

Företag 2 

Företaget är verksamt inom finansbranschen och arbetar främst med finansiering av olika 

projekt. De är under 100 anställda och omsatte över 1,4 miljarder år 2017. 

  

Företag 3 

Företaget är verksamt inom telekombranschen. De är över 1 500 anställda och omsatte år 

2017 över 11 miljarder kronor. 

  

Företag 4 

Företaget är verksamt inom stålindustrin med både tillverkning och leverans. De är över 3 

000 anställda och omsatte år 2017 över 22 miljarder kronor. 

 

3.5. Analysmetod 

Efter respektive intervju diskuterades respondentens svar och vi skrev ner reflektioner kring 

det som var intressant. Vi skrev även ner information om vem som hade intervjuats, datum 

för intervjun, huvudteman vi funnit samt svaren vi fått. Dessa delar är en viktig process i en 

analys och kallas för annotering (Jacobsen, 2017). I transkriberingen var vi noga med att 

skriva ner allt som sades, men vi var även noga med att skriva ut när det uppstått exempelvis 

pauser och skratt. Utifrån vårt transkriberade material genomfördes det som benämns som 

kodning, det vill säga att vi identifierade vad empirin berörde och utifrån det sammanställdes 

koder (Patton, 2002). För att få förståelse för sambanden mellan koderna använde vi 

tematisering. Dessa teman grundades i den teoretiska referensramen och är hållbarhet, 

motstånd, makt och förändring. Våra koder delades sedan in under relevant tema vilket 

förenklade processen att koppla samman empirin med vår teori.  

 

3.6. Validitet och reliabilitet  

Validitet innebär hur väl forskaren lyckas mäta det som avses att mätas och reliabilitet 

innebär att resultatet av undersökningen ska vara detsamma om studien återupprepas 

(Jacobsen, 2017). Enligt Patton (2002) är det viktigaste i en kvalitativ studie att de 

intervjuade har mycket information och att den som intervjuar även besitter en förmåga att 
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analysera och observera under intervjuns gång. Detta skapar enligt Patton (2002) mer 

validitet och gör intervjun mer meningsfull än vad en större kvantitet av intervjuobjekt med 

mindre information skulle göra. Eftersom vi genomfört videointervjuer med alla utom en fick 

vi möjlighet att observera respondenterna under intervjuns gång. Både Patton (2002) och 

Jacobsen (2017) är överens om att det optimala i alla kvalitativa undersökningar är att 

urvalsstorleken når en så kallad mättnad. Vid denna punkt skulle inte en ny intervju eller 

observation ge oss någon ny information. I och med studiens tidsbegränsning kunde vi inte 

uppnå en mättnad och vi tror att ytterligare intervjuer skulle förse oss med ännu mer värdefull 

information.  

 

Det finns kritik mot att många som intervjuar har en naiv inställning till intervjuobjektet och 

tror på allt denne säger. Under intervjuerna hade vi detta i åtanke och påpekade att de gärna 

får reflektera kring hur de trodde att andra hållbarhetschefer kan uppleva det vi frågade om 

för att försöka undvika den problematik som Jacobsen (2017) beskriver, där människor inte 

vill eller kan avslöja sanningen. Vi valde även att hålla intervjuobjekten anonyma. Detta för 

att minimera risken att få reserverade svar samt för att de skulle kunna svara utan att känna 

att de talade negativt om sin arbetsgivare. Vi är dock medvetna om att detta inte helt tar bort 

den problematik som Jacobsen (2017) beskriver. En viktig del för att bedöma validiteten i 

den information vi anskaffat oss är att källorna besitter rätt information och detta bedöms av 

deras närhet till fenomenet. Vi anser att studien lyckats bra i detta avseende då 

intervjuobjekten är de personer som bäst kan ge en bild av det som vi undersöker. För att 

uppnå en högre validitet skulle fler respondenter behövas då Jacobsen (2017) hävdar att desto 

fler respondenter ger en högre validitet.  

 

3.7. Avgränsningar  

Studien är begränsad till att endast undersöka hållbarhetschefer som arbetar i Sverige. Vidare 

har vi även begränsat studien genom att enbart fokusera på hållbarhetschefers perspektiv. Vi 

har även valt att avgränsa oss när det kommer till vilken form av motstånd vi berör i den 

teoretiska referensramen. Forskningen om motstånd är bred och det finns flera möjliga vägar 

att ta i motståndslitteraturen. Vi kom ändock fram till att beröra förändring och makt då vi 

fann detta återkommande i vår litteraturgenomgång vad gällde motstånd till CSR. Vi har 

därför valt att utesluta andra teorier kring motstånd som inte grundar sig i makt och 

förändring. Detta beror till största del på att vi har haft begränsad tid till att genomföra 
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studien, men också för att vi fann dessa delar i teorin mest relevanta för det som vi vill 

undersöka. 

 

3.8. Källkritik 

Vi fick tillgång till flera av våra vetenskapliga artiklar genom rekommendationer av vår 

handledare. Majoriteten av dessa vetenskapliga artiklar återfinns i Örebro universitets databas 

Primo och sökord som ”CSO”, ”CSR”, ”CS”, ”Resistance against CSR”, “Power”, 

“Resistance against CSO”, “Organizational change”, “Resistance”, och ”Resistance against 

organizational change” har använts. För att säkerställa kvaliteten har artiklar som är 

vetenskapligt granskade använts, därav valdes enbart artiklar under kategorin ”Peer-

reviewed”. Enstaka artiklar som vår handledare rekommenderade kommer ifrån Google 

scholar. Det är ett medvetet val att både använda vetenskapliga artiklar samt böcker då detta 

enligt oss bidrar till högre trovärdighet. Böckerna som använts har hittats genom en 

litteratursökning kring ämnet samt genom att vi har kolla igenom referenser som använts för 

tidigare uppsatser som berört liknande ämnen. Vi har även använt oss av tidigare 

kurslitteratur som bland annat berör organisationsförändringar och metod. Dessa anser vi 

bidrar till trovärdighet då dessa böcker har valts som kurslitteratur av lärare på universitetet. 
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4. Empiri  

 

 

Utifrån vår teoretiska referensram fann vi fyra teman vilka är hållbarhet, motstånd, makt och 

förändring. Dessa teman utgjorde även grunden för vår intervjuguide (se punkt 3.3 under 

avsnitt Metod). Vi kommer med grund i dessa teman presentera vår empiri. Respondent 1 står 

för företag nummer 1, respondent 2 står för företag nummer 2 och så vidare.  

 

 

4.1. Hållbarhet 

Respondent 1 arbetar i ett företag som återvinner IT-produkter. Han menar att hållbarhet är 

ett intressant begrepp då betydelsen av begreppet har förändrats under de senaste åren och att 

den sociala dimensionen nu börjat ta större plats. Han anser att den sociala dimensionen är 

viktig, men att den största nyttan just nu handlar om att inte slösa med resurser. Vidare anser 

respondent 1 att miljö och socialt arbete ofta tenderar att bli ett välgörenhetsprojekt inom 

organisationer och att detta är ohållbart då det bygger på att det finns kapital och när kapitalet 

minskar dras dessa insatser in. Att begreppet ständigt är föränderligt gör det svårt att i 

slutändan faktiskt veta vad begreppet betyder, vilket medför att nya begrepp istället börjar 

dyka upp som exempelvis cirkulär ekonomi. Han säger att de har slutat använda 

hållbarhetsbegreppet inom företaget och nu istället använder begreppet cirkularitet för att 

konkretisera vad de gör och värdet som de skapar. Han säger även att begreppet hållbarhet 

förmodligen skulle definieras olika beroende på vem som fick frågan i organisationen. Han 

beskriver att deras företag har fått miljö och ekonomi att hänga ihop då de har skapat en 

lönsamhet i att göra gott för miljön. Vidare säger respondent 1:  

 

 “...min tes är att 95 % av Sveriges hållbarhetschefer jobbar på ett företag där deras roll 

går ut på att undvika skandaler och göra mindre fel hela tiden...” 

 

Han beskriver att hållbarhetsinitiativ kommer från hela organisationen och att alla är med och 

implementerar hållbarhet på olika sätt, vilket gör att hållbarhet enbart anses positivt och 

eftersträvansvärt inom verksamheten.  

 

Respondent 2 arbetar i finansbranschen och anser att begreppet hållbarhet inkluderar såväl 

det ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvaret i deras verksamhet. Han säger att de inte 
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har slagit fast någon intern plattform för arbetet med hållbarhet inom organisationen, men att 

det bland annat handlar om att understödja rollen som en ansvarsfull arbetsgivare och 

samhällsaktör samt att leva upp till de regler, ramverk och policys som existerar. Respondent 

2 säger även att det är svårt att definiera hållbarhet. Han hävdar att begreppets innebörd 

skulle förklaras olika beroende på vem i organisationen som fick frågan, då det finns så 

många olika sätt att definiera begreppet på. Respondent 2 berättar att företaget såg behovet av 

att tillsätta en hållbarhetschef i anslutning till att de blev mer aktiva på området “grön 

finansiering” för cirka 2 år sedan. De såg även behovet för att kunna arbeta externt med 

hållbarhetsrelaterade frågor, men också för att understödja och driva på arbetet internt. 

Däremot anser respondenten att företaget har arbetat med hållbarhet länge, trots att det inte 

har haft någon utnämnd hållbarhetschef. Deras grundidé menar respondent 2 handlar om 

ekonomisk hållbarhet, men att det miljömässiga även är viktigt då det är en ödesfråga. 

Gällande hur hållbarhetsfrågor tas emot inom organisationen menar respondenten att 

medarbetarna generellt sett tar emot hållbarhetsinitiativ positivt och att det inte finns särskilt 

många bakåtsträvare. Däremot understryker han att de finns de som sluter upp mer eller 

mindre bakom initiativen, där vissa är mer progressiva än andra.  

 

Respondent 3, som är verksam inom telekombranschen, säger att hållbarhet inkluderar både 

den ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekten och att företaget hon arbetar på aktivt 

jobbar med alla dessa tre delar. Begreppets definition menar hon skulle variera beroende på 

vem som fick frågan i organisationen. Hon säger sig själv uppleva att medarbetarna oftast 

lyfter fram det som ligger närmast dem själva när hållbarhet tas upp. Hon menar att 

begreppets tvetydighet kan ha med saken att göra och att det därför blir enklast att relatera det 

till något som står nära sig själv. Vidare säger respondent 3 att det kan vara svårt att 

formulera långsiktiga mål då det händer väldigt mycket på hållbarhetsområdet. Huruvida 

företaget har lyckats göra affärer kring sitt miljöarbete svarar respondent 3 att det finns ett 

ekonomiskt värde att arbeta med exempelvis energieffektivisering. Annars ser hon att 

kostnaden för hållbarhetsarbetet ger tillbaka i form av att det är varumärkesbyggande och 

skapar förtroende.  

 

Respondent 4 arbetar på ett företag inom stålindustrin och säger att de valt att definiera 

hållbarhet utifrån fyra områden för att kunna konkretisera vad organisationen menar när de 

pratar om hållbarhet. Dessa områden är värdeskapande, resurseffektivitet, medarbetare och 

kultur samt ansvarsfulla relationer. Hon säger att de skapade dessa områdena för att ha en 

plattform att bygga från. Hon tror också att en konkretisering är viktigt för att skapa en 
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förståelse på alla nivåer och för att tydliggöra vad hållbarhet betyder för den specifika 

verksamheten. Respondent 4 tror dock att hållbarhetsbegreppet ändå skulle definieras olika i 

organisationen. Idéer om hållbarhet tas emot både positivt och negativt beroende på vad 

frågan specifikt gäller enligt respondent 4. Hon säger att det finns vissa frågor som är 

självklara, medan andra inte är det. Hon beskriver att ekonomi är en styrande faktor i det 

hela.  

 

4.2. Motstånd  

Respondent 1 reflekterar kring hållbarhetschefers upplevda motstånd och tror att det kan bero 

på att det kräver resurser i form av pengar. Han säger att han tror att det är den ekonomiska 

delen som är det absolut största hindret. I det långa loppet skapar hållbarhetsarbete 

lönsamhet, men om det inte finns lönsamhet kortsiktigt spelar det ingen roll vad som ger 

pengar långsiktigt säger respondent 1.  

 

Respondent 2 säger att han tror att hållbarhetschefers upplevda hinder handlar om bristen av 

förståelse för hur hållbarhetsfrågan ska placeras i organisationen och på vilken nivå 

hållbarhetsansvaret bör ligga. Vidare förklarar respondent 2 att rollen i deras fall är ganska 

flytande och saknar representation i vissa organ vilket utgör ett hinder, något han även säger 

är identifierat, men ännu inte hanterat. Detta är en pågående process för att känna till den nya 

rollen på ett tydligare sätt i organisationen. Vidare reflekterar han om motståndet som kan 

uppstå och säger:  

 

“...och sen är det förstås, det handlar om att man kanske har en osäkerhet kring.. ja, vad vill 

ägare och vad vill styrelse i dessa frågor...” 

 

Vidare säger respondent 2 att det egentligen inte finns något motstånd mot hållbarhet i sig, 

utan att det mer handlar om brist på förståelse av kopplingen mellan hållbarhet och den egna 

verksamheten. Han poängterar snarare att det finns en stor acceptans och efterfrågan på 

ledningsnivå, men att svårigheterna beror på för lite resurser för att göra det möjligt att jobba 

parallellt med de operativa och strategiska frågorna. Det är tillgängliga timmar som är det 

största hindret.  

 

På frågan om upplevt motstånd i hållbarhetsarbetet svarar respondent 3 att det är självklart att 

hon möter motstånd då alla har fokus på sitt område. Hon säger: 
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“ ...man själv har ju fokus på sitt området, som alla har fokus på sina områden och 

prioriteringar. Så det får man väl inse, att det inte är allas högsta prioritering...” 

 

Respondent 3 tror dock inte att dessa hinder är något specifikt för hållbarhet. Hon tror heller 

inte att det finns en ovilja att arbeta med hållbarhet, utan att det snarare handlar om att det 

inte mäktas med. Hon hävdar att det säkert finns folk på individnivå som har förutfattade 

meningar om någon specifik fråga relaterad till hållbarhet, men att det inte är specifikt för 

detta område. Hon menar att det snarare är få områden som skapar så stort engagemang som 

hållbarhet, och att det hade skett mer inom området om det fanns obegränsat med resurser 

och möjligheter.  

 

Respondent 4 tror att det motstånd som hållbarhetschefer möter beror på hur affären 

definieras. Hon säger: 

 

“...du klarar idag inte av att utveckla din affärsmodell på ett långsiktigt ekonomiskt hållbart 

sätt om du inte förstår omvärldsfaktorerna för hållbarhet. Hur ska du få resurser till din 

produktion i framtiden?...” 

 

Hon tror att organisationer många gånger går miste om den kompetens som finns på grund av 

att det omedvetet väljs vem som lyssnas till och inte inom organisationen. Respondent 4 

förstår att många hållbarhetschefer väljer att sluta på grund av att de möter motstånd då hon 

själv stött på mycket motstånd i sitt arbete. Hon tror att det handlar om att inte ta saker så 

personligt, att det är enklare att vara kvar i sin roll genom att se det som en långsiktig 

förändringsprocess och att förstå att folk kommer streta emot. 

 

4.3. Makt 

Respondent 1 ingår i ledningsgruppen. Huruvida företaget upplever mottagandet av 

hållbarhetsarbete säger han är svårt att svara på då allting hänger ihop och återigen nämner 

han att företaget har en cirkulär affärsmodell. I och med att företag med en redan lyckad 

affärsmodell riskerar att byta den mot något som inte kommer att fungera finns en 

försiktighet till att pröva nya affärsmodeller. På frågan huruvida hans roll har förändrats säger 

han att det i början handlade om att ens kommunicera kring hållbarhet, då företag och 

hållbarhetschefer var rädda att kommunicera gällande detta. Sedan växte en medvetenhet 
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fram och det skapades en förståelse kring att det finns ett värde för affären att kommunicera 

om hållbarhet.  

 

Respondent 2 har ingen permanent representation i beslutssammanhang vilket han anser är en 

svaghet, samtidigt som närvaron i den typen av sammanhang också tar mycket tid. Han säger 

att han ser att det krävs en resursförstärkning där hållbarhetsfrågorna fortsätter drivas i det 

dagliga arbetet samtidigt som det också måste kunna drivas på en mer övergripande strategisk 

nivå. Vidare säger respondent 2: 

 

“...det handlar om hur man ser på betydelsen av de här frågorna och hur högt upp de ska 

komma på dagordningen...” 

 

Han tror att mottagandet av hållbarhet skulle öka om han fick en plats i ledningsgruppen då 

det skulle medföra en möjlighet att prata om de här frågorna på regelbunden basis, då det nu 

tenderar att enbart tas upp sporadiskt. Att hitta relevanta metoder och mål att jobba efter gör 

att det blir mer greppbart och konkret menar respondent 2. Vidare beskriver respondent 2 att 

rollen som hållbarhetschef är på gång att bli mer omfattande inom företaget då det finns en 

ambition att integrera hållbarhetsarbetet allt djupare i affärsmodellen, vilket gör att rollen blir 

mer strategisk än tidigare menar respondent 2. 

 

Respondent 3 berättar att hon sitter “under” företagsledningen och rapporterar direkt till dessa 

och att de träffas ett antal gånger per år. Angående huruvida hon anser att hållbarhetsfrågorna 

får lika stor plats som övriga ledningsbeslut svarar hon att det är vissa frågor som får stort 

utrymme, medan andra inte får lika mycket. Hon tillägger även att hållbarhet är en fråga som 

inte får det utrymmet. Vidare säger hon att mycket handlar om hur saker och ting lyfts fram 

och hur det argumenteras kring det. 

 

Respondent 4 sitter inte med i ledningsgruppen, men rapporterar direkt till dessa ett antal 

gånger per år. Hon säger att vissa frågor bortprioriteras på ledningsmöten och att det kan 

komma besked som att tiden för hållbarhet kortades ner på just detta mötet. Däremot anser 

hon inte att det bara gäller hållbarhet, utan att det finns flera funktioner i organisationen som 

har samma problem. Hon tror att alla har sin egen tanke om vad hållbarhet är och att det kan 

tas beslut som i allra högsta grad har med hållbarhet att göra. Hon beskriver att frustrationen 

många gånger beror på att hållbarhetschefen inte inkluderas såsom den borde. Helt plötsligt 

kan det hända något som är bra ur hållbarhetssynpunkt på något annat ställe i bolaget, men 
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eftersom hållbarhetschefen inte inkluderas är det inte säkert att informationen kommer fram, 

vilket respondent 4 tror frustrerar många hållbarhetschefer. Vidare säger hon:  

 

 “...jag tror att nånting som frustrerar många hållbarhetschefer är att man inte får använda sin 

kompetens fullt ut. Att bolaget inte förstår vilken kompetens man har i en hållbarhetschef  

som också kan göra de här omvärldsbedömningar ur ett lite annat perspektiv än de som 

enbart är skolade i Porter...” 

 

Att mäta och följa upp resultat kopplat till hållbarhet är viktigt menar respondent 4. Hon 

menar dock att det noga bör tänkas igenom vad som ska mätas och följas upp då det kräver 

mycket resurser. Om den finansiella sektorn kommer att efterfråga att saker kopplade till 

hållbarhet följs upp kommer det att värderas högre menar hon. Många hållbarhetschefer har 

svårt att få igenom en budget för uppföljning och mätning för att hållbarhet inte riktigt 

värderas ännu. På frågan hur hennes roll som hållbarhetschef har förändrats med tiden svarar 

hon att det finns olika synsätt på hennes roll. Hon säger: 

 

“...ibland är det vissa chefer som tycker att det är dem som tagit alla besluten om hållbarhet. 

Men de kommer ju någonstans ifrån och jag känner att jag inte bryr mig om vilket, men 

återigen så hänger det här ihop med de strukturer som finns. Jag hade en dialog med en chef 

häromdagen som alltid inleder med att det minsann är han som sett till att det här bolaget är 

hållbart...” 

4.4. Förändring 

Respondent 1 tror att hållbarhetsarbete kan ses som ett förändringsarbete, men att en 

förändring relaterad till hållbarhet ytterligare är en anledning till genomförandet för såväl 

anställda som ledning. Däremot poängterar han att skillnaden i övrigt är att det inte är lika 

tydligt som exempelvis digitalisering och han menar att det kan behövas mätverktyg för att 

konkretisera hållbarhetsarbetet i form av att exempelvis mäta företagets koldioxidutsläpp. 

Just konkretisering är en stor del av arbetet säger respondent 1. Han anser att införandet av 

hållbarhetsarbete bör behandlas som vilken organisationsförändring som helst. Vidare säger 

respondent 1 att han tror att det kan uppstå minskat engagemang vid förändringsarbete och att 

det antagligen beror på känslan av minskad frihet och att det skapar en uppfattning om 

mindre påverkan i det stora hela.  
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Respondent 2 reflekterar kring vad som skiljer hållbarhetsinitiativ gentemot andra typer av 

förändringar. Han säger:  

 

“...det jag kan konstatera är att vi lägger mindre resurser på hållbarhetsfrågan än på andra 

strategiska initiativ...” 

 

Vidare säger respondent 2 att han tror att det beror på att nyttan inte är tillräckligt tydlig. 

Däremot förklarar han att han fått gehör för att göra vissa satsningar, men inte andra, som han 

som hållbarhetschef anser vara nödvändiga. Vidare förklarar respondent 2 att de inte går 

tillräckligt fort framåt och att det kan bero på att hållbarhet ännu inte är förankrat internt. I 

vissa hållbarhetsrelaterade segment går arbetet bra, samtidigt som det finns ett konstant tryck 

att hålla nere kostnaderna vilket skapar hinder. Han tror att det är svårt att se kopplingen till 

ökade intäkter vilket kan bidra till att det blir svårt att få stöd.  

 

Respondent 3 anser att hållbarhetsarbete bör införas på samma sätt som andra förändringar. 

Hon menar att hon ser det som att hållbarhetschefen är en förändringsledare på det området. 

Vidare anser hon att det är viktigt att locka fram personligt engagemang då folk lätt blir trötta 

vid införandet av förändringar. Det måste finnas en långsiktighet och ligga nära kärnan i 

verksamheten för att medarbetare ska orka ta till sig det. Om medarbetarna tror att det är 

något tillfälligt eller att det snart kommer något annat att förhålla sig till försvinner 

engagemanget. Vidare anser hon att hållbarhetsfrågor måste definieras för att de annars lätt 

blir för diffusa samt att medarbetarna behöver känna vad det kan bidra med. Vid 

genomförandet av förändringar generellt menar respondent 3 att medarbetarnas engagemang 

minskar och att det är en förändringsresa som måste göras. Hon säger: 

 

“...mitt i en förändring brukar det uppstå en dipp och folk ifrågasätter värdet av 

förändringen...”  

 

Respondent 4 förklarar att det är viktigt att se på hållbarhetsarbete som en långsiktig 

förändringsprocess. Oavsett vad det gäller kommer motstånd att uppstå när en förändring är 

involverad. Hon säger att förändringar alltid möter motstånd och att genombrottet är nära när 

det finns som mest motstånd. När en person känner sig hotad i sin roll, position eller sitt sätt 

att arbeta kommer det uppstå ett motstånd enligt respondent 4. Hon tror att många 

hållbarhetschefer missar att se bilden av sig själva som förändringsledare och att förändring 

alltid möter motstånd och minskat engagemang. Hon tror att det finns gemensamma drag i 



 

 25 

alla förändringsarbeten och att det handlar om att hitta ett arbetssätt och en konkretisering 

gällande betydelsen för den specifika verksamheten och varför det är viktigt.  
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5. Analys och diskussion  

 

 
I denna del kommer vi att presentera vår analys och diskutera vårt empiriska material med 

utgångspunkt i vår teoretiska referensram. Vi har valt att inte skriva ut rubriker på de teman 

som vi använt oss av i vår analysmetod. Detta för att enklare kunna ge en uppfattning om hur 

våra teman hållbarhet, motstånd, makt och förändring hänger ihop.  

 

Utifrån det empiriska materialet framgick att alla förutom respondent 1 möter motstånd på 

olika sätt och i olika grad i rollen som hållbarhetschef. Den som inte upplever ett motstånd i 

sitt arbete är den enda av respondenterna som är inkluderad i företagets ledningsgrupp. 

Övriga respondenter, som inte ingår i företagets ledningsgrupp, är överens om att hållbarhet 

skulle kunna få större utrymme i organisationen. De framkom även av en del svar att arbetet 

vore mer framgångsrikt ifall de skulle sitta med i företagets ledning. Trots att frågorna idag 

lyfts och att det finns en medvetenhet är det ändå svårt för hållbarhetscheferna att ta sig högst 

upp i hierarkin, även fast det återkommande framgick att detta vore nödvändigt för att de ska 

kunna lyckas med sitt arbete. En central orsak till varför hållbarhetschefer möter motstånd 

anser vi går att koppla till att hållbarhet inte får lika stor plats som övriga ledningsbeslut. I det 

empiriska materialet är det återkommande att hållbarhetsrelaterade frågor inte är av högsta 

prioritet då det visade sig att exempelvis mötestiden kopplade till dessa frågor kortades ner, 

att övriga frågor får större utrymme och att dessa frågor inte alltid anses vara av betydelse att 

diskutera. I enskilda fall framgick även exkludering och där dessa frågor behandlades utan 

hållbarhetschefens närvaro.  

 

Med grund i tidigare presenterad teori kan detta förklaras som dagordningsmakten, som 

handlar om att gruppers eller individers intressen inte hamnar på dagordningen då det inte 

anses relevanta att diskutera (Lilja & Vinthagen, 2009). Detta är en form av maktutövning där 

ledningen beslutar om vilka frågor som ska prioriteras. Det finns flera maktteorier som går att 

koppla till dagordningsmakten, som exempelvis uteslutning och ignorans (ibid). Detta anser 

vi även går att koppla till respondentens svar om exkludering av information. Det framkom 

även av respondent 1, som sitter i ledningsgruppen, att det förr fanns en rädsla att uttrycka sig 

kring hållbarhet, men att det nu finns en förståelse för att det finns ett värde att prata om det. 

Utifrån detta kan det konstateras att dessa frågor nu fått en plats på dagordningen i företaget 

han arbetar på och att det har skapats en medvetenheten kring dessa frågor vilket gör att det 
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nu anses relevanta att diskutera. I teorin framkom sju faktorer som orsaker motstånd till CSR 

inom organisationer (Huyuan & Yang, 2012). Dessa faktorer utgör motstånd på olika nivåer 

och vi finner att detta är ett strukturellt motstånd då det handlar om att ledningen är de som 

fattar beslut om vilka frågor som är relevanta och ej och i vissa fall bortprioriterar dessa 

frågor. 

 

Ett annat strukturellt motstånd som framgick av empirin var att flera respondenter relaterade 

sina upplevda hinder till avsaknad av resurser i form av tid och pengar. Detta går även att 

koppla till maktens materialitet där resurser som exempelvis pengar går att koppla till makt 

då indragandet av resurser kan fungera som medel för maktutövning (Lilja & Vinthagen, 

2009). Det finns även en tydlig indikation på brist på stöd från ledning av flera av 

respondenternas svar. Huyuan och Yang (2012) lyfter att ledningen ofta vill ge sken av att det 

finns ett stöd, men när det väl kommer till resurser och liknande begränsas arbetet, något som 

framgått av empirin. Återkommande i empirin var att respondenterna poängterade att det 

kändes som att det finns en vilja hos företagets ledningsgrupp, men att arbetet ibland avbryts 

eller att de inte får de resurser som krävs för att lyckas fullt ut. Detta tyder också på en 

begränsad förståelse, vilket Huyuan och Yang (2012) lyfter som en av faktorerna som skapar 

motstånd till CSR. En reflektion om vad det grundas i, utifrån respondenternas svar, är att den 

begränsade förståelsen hänger ihop med respondenternas svar om att nyttan inte är tillräckligt 

tydlig.  

 

Vi fann återkommande teman i empirin som antydde på vem som lyssnades på, att 

kompetensen inte fick användas fullt ut samt att ledningen ibland inte mäktar med som en av 

respondenterna uttryckte sig. Detta antyder på en form av passivt motstånd, vilket är ett tyst 

och dolt motstånd som innefattar passivitet och undvikande (Lilja & Vinthagen, 2018; 

Sveningsson & Sörgärde, 2014). Vi tror att detta dolda motstånd beror på att ledningen 

förstått att det behövs en hållbarhetschef, men att syftet med dennes arbete i verksamheten 

ibland är otydligt och/eller splittrat vilket även framkom i det empiriska materialet. Strand 

(2014) menar att ett företag som har en hållbarhetschef direkt anses som mer hållbara. 

Däremot har det framgått att flera svenska företag vill ge sken av att de arbetar mer med 

hållbarhet än vad de faktiskt gör (Alestig, 2017). Varför motståndet är dolt tror vi beror på att 

hållbarhetsarbete förväntas av intressenter och ifall organisationen skulle utgöra ett öppet 

motstånd och det kom fram att hållbarhet motarbetades skulle det skada organisationens 

rykte, då hållbarhetsarbete har stort betydelse för rykte och varumärke (Galpin och 

Whittington, 2012; Borglund et. al., 2017). 
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En reflektion är att det kan finnas olika uppfattningar om vilken roll hållbarhetschefen bör ha 

i en organisation, vilket delvis framkom av det empiriska materialet när de hade olika syn på 

sin roll. Utifrån svarn i empirin framkom att vissa såg ett behov av att företaget borde tillsätta 

en hållbarhetschef, därav att rollen hade uppkommit i företaget, medan andra svar antydde på 

att hållbarhetschefens roll i företaget var en självklar del i företagets strategiska arbete. 

Respondent 1 menade att hans uppfattning var att 95 % av alla hållbarhetschefer anställs för 

att undvika skandaler, och om detta stämmer skapas en klar bild av varför de lämnas utanför 

beslutsfattande eller varför frågorna inte prioriteras. Grunderna till vad hållbarhetschefen har 

för syfte och roll i företaget blir då tvivelaktiga. Det framkom även frustration över att 

hållbarhetschefens kompetens inte fick användas fullt ut och att det hade varit nödvändigt att 

inkludera hållbarhetschefen för att få andra perspektiv. Detta tror vi grundar sig i 

maktförhållanden, där uteslutning och ignorans uppkommer, då denna roll utmanar de roller 

som sedan länge är etablerade i företaget. 

 

Respondent 1 säger även att företag som redan har en lyckad affärsmodell riskerar att byta 

den mot något som inte kommer att fungera, vilket han tror medför en försiktighet. En av de 

sju faktorerna som satte hinder för hållbarhetsarbete menade Huyuan och Yang (2012) var 

uppfattad risk. Detta innebär att företag är rädda att byta ut något som idag fungerar mot ett 

osäkert alternativ. Vår analys är att företag inte ser behovet av att inkludera hållbarhetschefen 

på ledningsnivå då hållbarhet inte utgör en tydlig del av deras affärsmodell. De ser en risk i 

att ändra på en redan framgångsrik verksamhet till en med mer hållbarhetsfokus. Det kan 

även bero på att de inte ser behovet vilket går att koppla till att företaget har en begränsad 

förståelse samt avsaknad av vilja att vara nyskapande (Huyuan & Yang, 2012) .  

 

Samtliga respondenter ser hållbarhetsarbete som en form av förändringsarbete. De tar upp 

typiska exempel på reaktioner som uppstår vid förändringar såsom minskat engagemang, 

känsla av mindre påverkan och frihet samt att det kan uppstå en dipp i förändringsarbetet där 

värdet ifrågasätts. Det motstånd som dessa respondenter beskriver känner vi igen från den 

faktor som Huyuan och Yang (2012) kallar för beteendeförändring. Vi anser att detta 

motstånd sker på individnivå. Det är tydligt att detta uppkommer i den fas som Lewin 

benämner som upptining då det är denna fas som oftast innefattar ett motstånd till förändring. 

I denna fas vill medarbetarna veta att förändringen ligger i deras eget intresse (Schein, 2010). 

Detta går att koppla till teorin som säger att motståndet blir en reaktion på att individernas 

egna intressen hotas. I enskilda fall beskrivs även att motståndet i förändringen är som störst 

när du är nära ett genombrott vilket går att koppla till organisatoriskt motstånd. Denna form 
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av motstånd går igenom fem faser vilka är chock och förnekelse, ilska och försvar, 

förhandling, acceptans och anpassning samt förändring (Sveningsson och Sörgärde, 2014). 

Att genombrottet är nära när motståndet är som störst, kan kopplas till att efter faserna chock 

och förnekelse, ilska och försvar och förhandling, är genombrottet nära, det vill säga påväg 

att övergå till faserna acceptans och anpassning.  

 

Lozano (2013) menar att företag bör engagera medarbetare i hållbarhetsarbetet för att 

övervinna motstånd mot denna typ av förändring och att mjuka värden såsom engagemang 

och visioner måste inkluderas i arbetet. Duarte (2015) menar även att motstånd mot CSR 

uppstår då det är en naturlig reaktion på förändring. Av empirin framkom dock att företagen 

inte alltid planerar för arbetet med hållbarhet som en organisationsförändring. I enskilda fall 

framkom att skillnaden är att resurserna inte är lika omfattande till hållbarhetsarbete som 

övriga förändringsinitiativ, vilket vi anser beror på en brist av förståelse från ledningens sida 

som inte ser på hållbarhetsarbetet som en förändring som kräver resurser. Detta tror vi även 

hänger ihop med bristen av konkretisering. Återkommande var att skillnaden mellan en 

organisationsförändring och förändringar kopplade till hållbarhet var att 

hållbarhetsförändringar är svårare att definiera och att det inte upplevs lika konkreta som 

övriga förändringar. Detta tror vi kan kopplas ihop med att samtliga ansåg att begreppet 

hållbarhet i sig är svårdefinierat. Montiel (2008) lyfter fram att olika definitioner av 

hållbarhet har medfört en förvirring av begreppet. Detta är något Dahlsrud (2008) också 

resonerar kring och han menar att oklarheten kring begreppet riskerar att skapa ett hinder för 

hållbarhetsarbetet. Duarte (2015) fortsätter på samma spår och menar att det finns en brist på 

förståelse kring begreppets innebörd vilket gör det svårt att bekräfta parametrarna för 

hållbarhetsarbetet. Huyuan och Yang (2012) menar även dem att bristen av förståelse utgör 

ett hinder för hållbarhetsarbete. Detta går att tydligt knyta an till empirin då konkretisering 

framkom vara avgörande för att lyckas.  

 

Vi reflekterade över att det kanske inte alltid finns en vilja hos företag att faktiskt 

konkretisera vad hållbarhet innebär för den specifika verksamheten. En reflektion är att 

företag som inte riktigt ser behovet eller har viljan att ta in hållbarhetsarbete gynnas av att 

begreppet är så pass otydligt och numera används fritt bland företag. Detta stämmer även 

överens med tidigare forskning som påvisat att företag säger att de arbetar mycket med 

hållbarhet, men i själva verket inte arbetar med detta särskilt aktivt (Alestig, 2017). I och med 

att detta nu börjat granskats tror vi att det i framtiden kommer att bli ännu viktigare att kunna 

konkretisera vad hållbarhet innebär för den specifika verksamheten. De kommer krävas bevis 
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på vad företag faktiskt gör för insatser. En reflektion, som även respondent 4 lyfte, är att den 

finansiella sektorns efterfrågan värderas högst och när denna kommer att efterfråga detta i en 

högre utsträckning kommer kanske hållbarhetsarbetet kunna redovisas och följas upp.  

 

Samtliga respondenter säger att ingen i deras organisation skulle definiera hållbarhet på 

samma sätt, vilket vi anser är problematiskt. Teorin bekräftar att begreppets tvetydighet kan 

kopplas samman till att det blir svårt att bekräfta parametrarna för hållbarhetsarbetet 

(Dahlsrud, 2008; Duarte, 2015). Detta stämmer överens med respondenternas svar om att 

konkretisering känns viktigt. För att företagen skulle lyckas att konkretisera 

förändringsinitiativ kopplat till hållbarhet anser vi att en konkretisering av begreppet för varje 

enskilt företag är av betydelse. Digitalisering lyftes i empirin som ett exempel på en 

förändring som upplevs mer konkret, vilket vi anser är förståeligt då det är tydligt hur det 

exempelvis påverkar arbetssätt och rutiner samt att begreppet i sig är konkret. Vi anser att ett 

företags redogörelse för begreppet hållbarhet bör vara lika givet som ett företagets 

värderingar eller vision, det vill säga något konkret och fastställt som samtliga medlemmar i 

organisationen är medvetna om och uttrycker sig på samma sätt kring. Om 

hållbarhetsbegreppet inte är fastställt av företaget, hur ska det då kunna sättas relevanta mål 

och parametrar för hållbarhetsarbetet? Hur ska hållbarhet kunna finnas i åtanke i vardagliga 

beslut om det finns en otydlighet i vad hållbarhet betyder för organisationen?  

 

Det framgick ingen direkt koppling mellan företagets storlek och dess upplevda motstånd 

som hållbarhetschef. Upplevda hinder som exempelvis för lite resurser upplevdes generellt 

bland respondenterna 2, 3 och 4, trots att de arbetar på olika stora företag och i helt olika 

branscher. Respondent 1 menade även att hållbarhetsarbetet tenderar att bli ett 

välgörenhetsprojekt som prioriteras när det finns resurser över, vilket några av 

respondenterna antyder i sina svar. Respondent 1 var som sagt den enda som inte upplevde 

motstånd i sitt arbete. Han är även den enda av våra respondenter som sitter med i företagets 

ledningsgrupp. Det är svårt att dra några generella slutsatser kring varför respondent 1 inte 

upplever motstånd i sitt arbete. Dels kan det bero på att han är med i företagets 

ledningsgrupp, då detta var något som resterande respondenter menade skulle underlätta i 

deras arbete. Dels för att hållbarhet är en del av lönsamheten då deras affärsidé går ut på att 

återvinna IT-produkter. Vi tror inte att alla respondenternas upplevda motstånd skulle 

försvinna helt enbart för att de fick en plats i ledningsgruppen då de framgick av empirin att 

motståndet även grundades i bland annat maktstrukturer och begränsad förståelse.  
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Sammanfattningsvis går det att konstatera att vi har funnit flera teman i respondenternas svar 

som stämmer överens med den teoretiska referensramen. Mycket av motståndet grundas i 

brist på vilja och förståelse hos de som fattar besluten. Denna bristande förståelse tror vi 

handlar om att företag är inriktade på att tjäna så mycket pengar som möjligt och kraven på 

att vara lönsamma står i vägen för hållbarhetsarbetet. Det blir svårt att se till den långsiktiga 

nyttan. Respondenterna beskriver även en okunskap och förvirring gällande begreppet. Detta 

går att förklara i hur mångfacetterat begreppet hållbarhet är, och att det krävs en 

konkretisering för att hållbarhet ska vara något som företaget aktivt arbetar med, inte enbart 

något som prioriteras när det finns pengar över. Om det inte på riktigt konkretiseras och mäts 

tenderar hållbarhet att bli en sidoverksamhet som enbart prioriteras när det finns överflöd av 

resurser. Vi tror att företag måste tjäna pengar på att vara hållbara, utöver att det förväntas av 

intressenter samt är varumärkesbyggande, och inse att kostnadsmedvetenhet och hållbarhet 

många gånger hänger ihop. Hållbarhet måste bli en del av företagets affärsmodell för att 

arbetet på riktigt ska kunna lyckas tror vi. Ifall hållbarhet har en central roll i företagets 

affärsmodell, som det har i det företag som respondent 1 arbetar i, kommer företaget att 

naturligt arbeta med denna fråga och inget motstånd kommer att uppstå då hållbarhetschefens 

roll direkt blir mer strategisk. I empirin fann vi att det finansiella resultatet som företaget 

ständigt måste uppnå var en del av varför arbetet med hållbarhet avbröts, inte prioriterades 

etcetera. Det framkom även att resurser som tid inte fanns då det tog timmar från övrigt 

strategiskt arbete. Vi tror att problemet är att företag skiljer på strategi och hållbarhet. Vi tror 

att det är avgörande att inkludera hållbarhet i det strategiska perspektivet, istället för att se det 

som två separata delar. Om företagen enbart arbetar med hållbarhet när det finns pengar över 

finns det en risk att dessa insatser dras in med syfte att spara pengar när det så krävs. När den 

finansiella sektorn kommer att kräva en tydlig mätbarhet gällande detta område och en klar 

uppföljning tror vi att hållbarhet på riktigt kommer att inkluderas i organisationens kärna.  

 

Avslutningsvis tror vi att företag i framtiden, som ännu inte ställt om och blivit hållbara, 

kommer att gå i konkurs när samhället hamnar i en form av kris gällande miljön. När ett 

företags produktion på riktigt är hotad i form av exempelvis avsaknad av material, kommer 

dessa företag att drastiskt behöva ändra sin affärsmodell som ett villkor för att 

överhuvudtaget kunna fortsätta att existera.  
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6. Slutsats  

 

 
I detta avsnitt presenteras slutsatsen av den genomförda studien. Vi ger också förslag på 

framtida forskning. 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka varför hållbarhetschefer kan uppleva motstånd 

samt få förståelse kring vilka hinder hållbarhetschefer upplever i arbetet med CSR. 

Forskningsfrågan som vi ämnat att besvara i denna studie är: 

 

- Varför upplever hållbarhetschefer motstånd i sitt arbete? 

 

Resultatet av studien har visat att hållbarhetsarbete inkluderar en organisationsförändring och 

förändringar möter alltid motstånd då det utmanar nuvarande maktstrukturer inom företaget. 

Hållbarhetschefens roll utmanar nuvarande strukturer och roller inom organisationen, i 

synnerhet då detta är en relativt ny roll. Detta gör det även svårt att veta på vilken nivå 

hållbarhetschefen ska inkluderas samt i vilka frågor denne ska få vara med och fatta beslut 

kring. Ska hållbarhetschefen göra omvärldsanalyser och arbete med strategi, eller är dennes 

uppgift enbart att se undvika skandaler? Av respondenterna framgick att rollen är splittrad 

och verkar skilja sig kraftigt mellan företag. Studien har även visat att hållbarhetschefen 

exkluderades i sammanhang där de själva anser att de hade behövt vara med och fatta beslut. 

Förändringen i sig har visat sig vara den huvudsakliga orsaken bakom hållbarhetschefers 

upplevda motstånd. Det kan finnas en vilja och ambition att arbeta med CSR inom företaget, 

men att arbetet trots detta inte lyckas fullt ut. Det som skiljer övriga 

organisationsförändringar gentemot förändringar kopplade till hållbarhet är att dessa 

förändringsinitiativ upplevs som mindre konkreta. Det går även att knyta an till begreppet 

hållbarhet som upplevdes som svårdefinierat. Alla respondenter uttryckte att ingen i deras 

organisation skulle definiera hållbarhet på samma sätt. Detta ser vi en problematik med, då 

det skapar hinder för arbetet i sig. Att mäta, följa upp och fastställa vad hållbarhet betyder för 

den specifika verksamheten blir därmed viktigt för att lyckas. Det framkom även problematik 

med att se nyttan med hållbarhetsarbete, vilket vi anser går att koppla an till empirin där det 

framkom att hållbarhetsarbete inte får de resurser som krävs. Vi fann en problematik kring att 

dessa frågor inte integreras i organisationen, utan att det är något som många gånger ligger 

utanför kärnan av verksamheten, även om detta inte uttrycktes ordagrant.  
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6.1. Förslag på framtida forskning 

Att studera det motstånd som hållbarhetschefer möter i sitt arbete har varit intressant. Förslag 

på framtida forskning är att undersöka ledningens perspektiv av hållbarhetschefens roll i 

organisationen. Detta på grund av att det i vårt empiriska material framkom att ledningen 

bortprioriterar dessa frågor samt att resurserna är alltför begränsade för att lyckas. Därför 

skulle det vara intressant att vidare studera orsakerna bakom detta motstånd och få förståelse 

för hur företagsledare resonerar. Det hade även varit intressant att studera upplevt motstånd 

bland hållbarhetschefer som sitter med i företagets ledningsgrupp. Detta för att få en ökad 

kunskap om hur motståndet påverkas av att hållbarhetschefen inkluderas i beslutsfattande 

sammanhang.  
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Bilagor 

Bilaga 1  

 

Intervjuguide 

 

Inledning 

● Presentation av oss själva 

● Berätta om upplägg för intervjun  

● Presentation av syftet med vår undersökning 

● Fråga igen om vi får spela in intervjun  

 

Personliga frågor 

● Berätta om din roll i företaget idag, vad ditt arbete går ut på och hur länge du har 

arbetat som hållbarhetschef i den organisationen som du arbetar inom nu?  

● Hur länge har du arbetat med hållbarhet överlag?  

 

Tema 1: Hållbarhet 

● Hur definieras hållbarhet inom er organisation?  

● Vad innefattar hållbarhetsarbete för er organisation och tror du begreppets innebörd 

skiljer sig beroende på vem du frågar inom organisationen? 

● Vilken av de tre delar som hållbarhet oftast delas in i (ekonomi, miljö, socialt) tror du 

din organisation har störst möjlighet att påverka? 

● Hur mottas idéer om hållbarhet i din organisation?  

 

Tema 2: Motstånd 

● Vad tänker du om att flera hållbarhetschefer beskrivit att de möter hinder i deras roll?  

- Vad tänker du om detta utifrån din egna roll? 

- Varför tror du hållbarhetsarbetet möter just dessa hinder? 

● Vad är din upplevelse gällande huruvida medarbetarnas engagemang minskar vid 

genomförandet av förändringar i organisationen? 

 

Tema 2.1: Makt 

● Vill du berätta om i vilka sammanhang du som hållbarhetschef är inkluderad, 

exempelvis ledningsmöten etc? 
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● Hur ser du på mottagandet av hållbarhet inom organisationen, som exempelvis av 

ledning? Kan du reflektera kring huruvida du anser att dessa frågor får lika stor plats 

som övriga ledningsbeslut?  

● Hur skulle du beskriva att din position i organisationen förändrats under den tid du 

arbetat? 

 

Tema 2.2: Förändring 

● Hållbarhetsarbete kan enligt litteraturen ses som ett förändringsarbete. Vad är 

specifikt med hållbarhet som förändringsarbete gentemot andra typer av förändringar? 

 

Intervjuerna avslutas med utrymme för ytterligare tillägg och reflektion om detta önskas. 


